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Rett start for unge arbeidstakere

Unge arbeidstakere har i varierende grad kunnskap om hvilke rettigheter 
og plikter de har i arbeidslivet. Arbeidsgivere tar stort sett godt vare på 
sine unge arbeidstakere, men mangler ofte kunnskap om at det finnes 
egne regler som gjelder for ungdom i arbeid. 

Hvorfor satsing på unge arbeidstakere?
«Rett start for unge arbeidstakere» har hatt som mål 
å bidra til bedre sikkerhet for de som er nye i arbeids-
livet og å øke kunnskapen om arbeidsmiljø, plikter 
og rettigheter både hos de unge arbeidstakerne og 
deres arbeidsgivere. Målet var å gi de unge best 
mulig forutsetning for å få en god start i arbeidslivet. 

Unge arbeidstakere i aldersgruppen 13-25 år møter 
mange utfordringer når de trer inn i arbeidslivet. 
Undersøkelser viser at de er mer utsatt for ulykker, 
støy og tunge løft i arbeidslivet enn eldre arbeidstakere. 

Mange unge arbeidstakere er sysselsatt i bransjer med en høy andel nye uføre. 
De unge har ofte mangelfulle arbeidskontrakter og mindre erfaring med arbeids-
miljø og konsekvenser av uheldige arbeidsmiljøforhold. De har generelt en lavere 
risiko forståelse enn eldre arbeidstakere, i tillegg til at opplæring og organisato-
riske betingelser på arbeidsplassen ofte er dårligere for denne gruppen. 

Aktuelle tema i tilsyn 
«Rett start for unge 
arbeidstakere»: 
•	 Arbeidsavtaler
•	 Risikovurdering	av	 

arbeidsmiljøet
•	Opplæring	av	arbeids- 

takere og ledere
•	 Arbeidstid
•	 Verneutstyr
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Rett start for unge arbeidstakere

Erfaringer fra tilsyn og veiledning
Det ble i perioden 2009-2012 gjennomført 2215 tilsyn. Totalt ble det gitt 2857 
reaksjoner på brudd på arbeidsmiljøloven og det ble konstatert brudd i 53 pro-
sent av tilsynene. De virksomhetene som fikk reaksjoner fikk gjerne flere. 

Tabell 1: Tilsyn og reaksjoner totalt i perioden

År Antall  
tilsyn

Antall  
reaksjoner

Antall  
tilsyn med 
reaksjoner

Reaksjons-
grad

Antall
veilednings-

oppdrag

2009 395 557 252 63,80 % 3

2010 588 654 307 52,20 % 5

2011 671 755 324 48,30 % 77

2012 561 891 294 52,40 % 130

Totalt 2215 2857 1177 53,10 % 215

Tilsyn

I prosjektperioden ble det gjennomført tilsyn i bransjer som har en stor andel 
unge arbeidstakere, blant annet varehandel (klesforretninger, dagligvare butikker,  
kiosker, bensinstasjoner etc.) og hotell- og restaurantbransjen. Det ble også 
 gjennomført tilsyn i andre bransjer der det jobber unge arbeidstakere, som for 
eksempel lekeland og bowlinghaller. Høsten 2011 ble det gjennomført tilsyn i 
ungdoms bedrifter innenfor Ungt Entreprenørskap (UE) over hele landet, og våren 
2012 ble det i enkelte regioner gjennomført oppfølgingstilsyn for å se hvordan det 
gikk med HMS-arbeidet i ungdomsbedriftene. 

Mange unge arbeidstakere får sitt første møte med yrkeslivet gjennom å være 
elev,	lærling	eller	lærekandidat,	og	høsten	2011	og	2012	gjennomførte	Arbeids-
tilsynet tilsyn i videregående skoler og i relevante bransjer som har lærlinger. 

Elever som bruker arbeidsutstyr i den praktiske opplæringen regnes som arbeids -
takere og omfattes av vernebestemmelsene i arbeidsmiljøloven når  arbeidet 
 foregår under forhold som kan innebære fare for liv og helse. I 2012 førte 
Arbeidstilsynet	 tilsyn	 i	 27	 videregående	 skoler	med	 fokus	 på	 bruk	 av	 arbeids-
utstyr i undervisningen. Det ble avdekket mangler ved samtlige skoler. Mye av 
arbeids utstyret som ble brukt var gammelt og hadde klare mangler med hensyn 
til verneinnretninger. Mange skoler hadde også dårlige rutiner for å holde oversikt 
over om arbeidsutstyret som var i bruk var i forsvarlig sikkerhetsmessig stand. 
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Arbeidstilsynet	har	hvert	år	siden	2010	deltatt	med	stand	over	hele	 landet	på	
utdanningsmesser og på lokale messer og arrangementer. Gjennom deltakelse 
på	utdanningsmessene	har	Arbeidstilsynet	nådd	ut	 til	omlag	10.000	personer,	
først og fremst skoleelever, men også lærere og foreldre/foresatte. Disse har fått 
informasjon om arbeidslivets sentrale regler, fått informasjonsmateriell og svar 
på	spørsmål	om	arbeidsmiljø	og	Arbeidstilsynets	arbeid.	

Veiledning

Arbeidstilsynet	 har	 gjennomført	 et	 betydelig	 antall	 veiledningsoppdrag	 og	 fore-
lesninger der HMS og arbeidsmiljø har vært tema. Forelesningene har først og 
fremst blitt gjennomført i videregående skoler, men etaten har også deltatt i andre 
relevante fora med innlegg. 

Arbeidstilsynet	har	en	egen	faktaside	om	ungdom	i	arbeid,	www.arbeidstilsynet.
no/ung. Siden inneholder viktig informasjon rettet mot de som går ut i arbeids-
livet, og for arbeidsgivere. Det er lagt ut lenker til aktuelt regelverk og det er også 
mulig å laste ned veilednings- og informasjonsmateriell. Videre er det lenket til 
andre	nettsteder	med	viktig	informasjon	for	unge	arbeidstakere.	Arbeidstilsynet	
har også tatt i bruk sosiale medier som for eksempel Facebook, og legger med 
jevne mellomrom og særlig før sommeren ut mye stoff rettet mot unge arbeids-
takere.

Prosjektet «Rett start for unge arbeidstakere» har blant annet 
 samarbeidet med:

✓ LO ungdom og deres sommerpatrulje
✓ Ungt entreprenørskap
✓ Elevorganisasjonen
✓ Elev- og lærlingeombud
✓ NAV
✓ Skatteetaten
✓ Fondet for regionale verneombud i bygg- og anleggsbransjen
✓ Arbeidstilsynene	i	Norden
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Funn fra prosjektet
Kunnskap om reglene i arbeidslivet og sentrale vilkår for et godt arbeidsmiljø er 
en forutsetning for å få en god start i arbeidslivet. Tilsynene har vist at HMS-til-
standen blant virksomheter som sysselsetter unge arbeidstakere er forholdsvis 
bra, men at regelverket på spesielt to områder, risikovurdering og arbeidsavtaler, 
ikke alltid blir fulgt opp. 

Risikovurdering – unge arbeidstakere krever særskilt oppmerksomhet

En risikovurdering er en grundig gjennomgang av hva som kan forårsake skader 
eller sykdom på arbeidsplassen, slik at man kan vurdere om man har tatt tilstrek-
kelige forholdsregler eller om man bør gjøre mer for å forebygge. Hvilket opplærings-
behov som må ivaretas og om det er nødvendig med bruk av personlig verneutstyr, 
er også noe risikovurderingen skal gi svar på. Målet er at ingen skal bli skadet eller 
syk som følge av arbeidsmiljøet. Det å ha unge arbeidstakere i arbeid krever ekstra 
oppfølging fra arbeidsgivers side. Mange arbeidsgivere er ikke klar over at det skal 
foretas en særskilt vurdering av den risiko unge arbeidstakere kan utsettes for, og 
at det kan medføre behov for ekstra oppfølging og tilrette legging. 

Arbeidsavtalen – et viktig grunnlag

De aller fleste unge arbeidstakere får arbeidsavtaler slik arbeidsmiljøloven krever. 
Det finnes imidlertid arbeidsgivere som ikke gir arbeidstakerne skriftlige avtaler 
i tide eller i det hele tatt, og i noen tilfeller er de også mangelfulle. Dersom man 
ikke får skriftlig arbeidsavtale, kan man oppleve problemer knyttet til rettigheter 
og plikter i arbeidsforholdet. En tilfredsstillende formalisert arbeidsavtale vil gi 
god forutsigbarhet for begge parter, den vil virke forebyggende og bidra til et godt 
samarbeidsklima.   

Arbeidstilsynet fant følgende 
 positive forhold: 

✓ HMS-tilstanden blant arbeidsgivere som 
sysselsetter unge arbeidstakere er relativt 
bra. 

✓ Unge som har hatt HMS som tema i 
undervisning har bedre kjennskap til 
 rettigheter og plikter i arbeidslivet enn de 
som ikke har hatt det.

✓ Informasjon og veiledning fremstår som 
et treffsikkert virkemiddel rettet mot unge 
arbeidstakere. 

Arbeidstilsynet fant følgende 
 utfordringer:

✓ Unge arbeidstakere har varierende kjenn-
skap til rettigheter og plikter i arbeids-
livet.

✓	 Arbeidsgivere	følger	i	mindre	grad	opp	
regelverket knyttet til risikovurderinger og 
arbeidsavtaler.

✓	 Arbeidsutstyr	og	bruken	av	dette	i	videre-
gående skoler er ikke sikkert nok.

✓ Lite fokus på og kunnskap om HMS- 
arbeid i ungdomsbedrifter.
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Arbeidstilsynets	viktigste	virkemiddel	er	 tilsyn,	men	overfor	unge	arbeidstakere	
og arbeidsgivere som sysselsetter unge arbeidstakere, er også veiledning og 
informasjon svært viktig for å nå frem til målgruppene. Møter med ledelsen i 
 bransjer som sysselsetter stor andel unge arbeidstakere, er et hensiktsmessig 
virkemiddel for å bevisstgjøre og ansvarliggjøre ledelsen til å jobbe systematisk 
med helse, miljø og sikkerhet. 

Arbeidstilsynet	vil	sammen	med	partene	i	arbeidslivet	fortsette	å	jobbe	for	at	HMS	
blir tatt inn som tema i undervisningen ved å ha kontakt med overordnede utdan-
ningsmyndigheter. Stortingsmeldingen «Felles ansvar for et godt og anstendig 
arbeidsliv» peker også på nødvendigheten av HMS som tema i undervisningen og 
at kompetansen til elever, studenter og lærere om arbeidsmiljø og HMS, blir økt. 
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Arbeidstilsynet har utarbeidet veiledningsmateriell som du finner her:
www.arbeidstilsynet.no/ung  

Se også:
www.facebook.com/arbeidstilsynet 

Veien videre 
Arbeidstilsynet	 vil	 fortsatt	 ha	 unge	 arbeidstakere	 og	 deres	 arbeidsgivere	 som	
 viktige målgrupper for etatens arbeid fremover. Kunnskap om reglene i arbeids-
livet og sentrale vilkår for et godt arbeidsmiljø er en forutsetning for å få en god 
start i arbeidslivet. Det bidrar til å forebygge uførhet og til å få etablert en forebyg-
gende kultur som kan bidra til å forbedre arbeidsmiljøet. Samarbeid med partene 
i arbeidslivet vil være viktig for å lykkes på området. Det er også viktig at helse, 
miljø og sikkerhet/arbeidsmiljøkunnskap blir tatt inn som tema i skoleverket. 

Prosjektet «Rett start for unge arbeidstakere» ble ledet av Jon Helge Vaeng  
ved Arbeidstilsynet Nord-Norge
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