
Vernerunde-
Kartlegging



Arbeidsmiljøloven, kap. 3 –
Virkemidler i arbeidsmiljøet

- §3-1 kartlegge farer og problemer 
og på denne bakgrunn vurdere 
risikoforholdene i virksomheten, 
utarbeide planer og iverksette tiltak 
for å redusere risikoen

- §3-2 at arbeidstaker gjøres kjent 
med ulykkes- og helsefarer som kan 
være forbundet med arbeidet, og 
at arbeidstaker får den opplæring, 
øvelse og instruksjon som er 
nødvendig,



Vernerunde/HMS-runder

I §5, punkt 6 i forskrift om systematisk 
HMS-arbeid kan vi lese dette:
- Internkontroll innebærer at 
virksomheten skal kartlegge farer og 
problemer og på denne bakgrunn 
vurdere risiko, samt utarbeide 
tilhørende planer og tiltak for å 
redusere risikoforholdene



Forts. Vernerunde/HMS-runder

I §5, punkt 8 i forskrift om systematisk 
HMS-arbeid kan vi lese dette:
- Internkontroll innebærer at 
virksomheten skal foreta systematisk 
overvåkning og gjennomgang av 
internkontrollen for å sikre at den 
fungerer som forutsatt



Kartlegging

• Det er arbeidsgivers plikt å sørge for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig
• HUSK! Alle kartlegginger skaper forventninger. Det er ikke verneombudet 

som skal løse de forholdene som kommer fram i en kartlegging.
• ”Som man roper, får man svar”

Verneombudets viktigste jobb i forbindelse med 
arbeidsmiljøkartlegginger er kanskje å sørge for at kartleggingen virkelig 
tar opp de sentrale arbeidsmiljøområdene i bedriften



Hvordan gjennomføre en Vernerunde

1. Formål og omfang
Målet er å sikre likeverdig behandling av de ansatte, følge opp tilrettelegging 
av hver enkelt arbeidsplass, lytte til de ansattes beskrivelse av egne 
arbeidsforhold for å oppnå at arbeidsgiver gjør de nødvendige tiltakene for å 
bedre arbeidsforholdene
2. Ansvar og myndighet
Leder eller avdelingsleder er ansvarlig for å gjennomføre vernerunde i 
samarbeid med verneombudet (for eksempel minst en gang i året og senest 
innen en viss dato). Avstanden mellom vernerundene må bestemmes ut fra 
behovet.



Vernerunde

3. Handlingsplan
- Vernerunden skal gjennomføres som en inspeksjon ved at man ser nøye 

på det fysiske arbeidsmiljøet, men det kan også tas opp andre utfordringer 
som kommer fram underveis i samtaler med de ansatte.

- Vernerunder skal avdekke om det er feil eller mangler, eller om forholdene 
på andre måter strider mot kravene i lovverket eller mot interne 
arbeidsmiljøbestemmelser.

- Det skal benyttes sjekklister. Det er en fordel å skrive referat som signeres 
av dem som deltar i vernerunden.

- Konklusjonen av vernerunden er grunnlaget for å lage en handlingsplan. 
Handlingsplanen skal inneholde navnet på ansvarlige(e) og person(er) og 
dato for når tiltakene skal være gjennomført.



Kartleggingsmetoder

• Vernerunder
• Klistrelappmetoden
• Spørreskjemaer
• Arbeidsplassmålinger



Hvordan gjennomføre vernerunde

Formål og omfang

Målet er å sikre likeverdig behandling av de ansatte, 
følge opp tilretteleggingen av hver enkelt arbeidsplass, 
lytte til de ansattes beskrivelse av egne arbeidsforhold 
for å oppnå at arbeidsgiver gjør de nødvendige tiltakene 
for å bedre arbeidsforholdene.



Vernerunder og HMS-revisjon

Vernerunder:

- Orden, vedlikehold og renhold
- Inneklima, lys og støy
- Brannvern
- Førstehjelp, muskel og skjelett, stress og mobbing
- Risiko/sikkerhet, sykefravær og verneutstyr
- Handlingsplan utarbeides lokalt
- Gjennomføres jevnlig (normalt årlig eller hyppigere)

TIPS! Lag en sjekkliste tilpasset din virksomhet



Hvordan gjennomføre vernerunde

Avslutning av saker

- Leder eller avdelingsleder skal gi tilbakemelding om gjennomføringen av 
handlingsplanen, og senest for eksempel 3 måneder etter vernerunden 
legge fram resultatene. Saker som ikke er løst, kan tas opp i neste 
vernerunde med ny frist, tas opp i forhandlinger med ledelsen, behandles i 
AMU eller tas opp med Arbeidstilsynet.



Vernerunder og HMS-revisjon (2)

HMS-revisjoner:

- Gjennomgang av det totale HMS-systemet
- HMS-revisjonen har som mål å fastslå om det er overenstemmelse

mellom gjeldende krav og det faktiske HMS-nivået
- Gjennom revisjon får vi kvalitetssikret

vårt HMS-system

Vik$g å formidle at de1e ikke er en sjekk av de 
ansa1e, men som et ledd for å forbedre HMS-
arbeidet i virksomheten.



Eksempel vernerunde
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Eksempel vernerunde


