
Unge ansattes sikkerhet – Veiledning for arbeidsgivere
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(1) http://www.iapa.ca/outreach_yw/yw_employer.asp

Unge under 25 år utgjør neste generasjons arbeidsstyrke. Det er din 
oppgave å gi dem en trygg og produktiv start. Som arbeidsgiver har 
du ansvar for at dine arbeidstakere har sikre og gode arbeidsforhold. 
Derfor bør du utarbeide en arbeidsplassvurdering (APV) som omfat-
ter alle dine ansatte – også de unge. Disse faktasidene gir informa-
sjon om oppgaven din. Våre øvrige faktasider tar mer inngående for 
seg rettskravene til beskyttelse av unge ansatte, og gir veiledning til 
lederne deres, de unge selv og foreldrene.

Unge er særlig utsatte fordi de mangler erfaring, opplæring og be-
vissthet om farene i arbeidslivet. De trenger god rådgivning, 
informasjon og tilsyn, og skal tilbys relevante, sikre og trygge jobber.

Resultater av dårlig praksis:  

> 

>

I begge tilfellene ble det iverksatt undersøkelser av virksomhetene, 
og de ble bøtelagt for sine arbeidsmiljømessige forsømmelser. Det er 
et felles mønster i årsakene til at unge arbeidstakere utsettes for 
skader: 

Manglende opplæring i arbeidsoppgavene de blir satt til å utføre, 
utilstrekkelig tilsyn, og bruk av farlige maskiner eller farlige stoffer. En 
kanadisk undersøkelse har påvist at nye, unge og uerfarne 
arbeidstakere har mer enn fem ganger så høy risiko for å komme til 
skade i løpet av de fire første ukene av arbeidsforholdet, sammenlig-
net med andre arbeidstagere.   

Fordeler ved god praksis: 

Lovgivningen skal overholdes, og dessuten er det andre klare 
fordeler ved å være oppmerksom på de unge ansattes sikkerhet og 
trivsel: 

 
Risikovurdering, organisasjon og forebygging

Arbeidsgivere skal gjennomføre en arbeidsplassvurdering (APV) og i 
den forbindelse vurdere de særlige risikofaktorene som unge 
utsettes for. Arbeidsplassvurderingen skal omfatte en kartlegging av 
om arbeidsmiljøforholdene gir en sikker og sunn arbeidsplass for 
unge arbeidstagere. 

Du skal gjøre foreldre eller verger til barn i skolepliktig alder kjent 
med resultatene av arbeidsplassvurderingen og de foranstaltnin-
gene som er tatt for å møte de aktuelle risikofaktorene. 

En 17-årig jente mistet en del av en finger, bare en time etter at 
hun hadde startet i sin nye sommerjobb. Fingrene hennes ble 
knust i en maskin i bakeriet hun jobbet i. Den automatiske 
sikringsløsningen var defekt, og feilen var allerede innrappor-
tert  Likevel var det ikke planlagt noen utbedring. Jenta hadde 
ikke fått ordentlig opplæring, og lederen hennes var ikke klar 
over at hun jobbet med den aktuelle maskinen…

En 18-årig mekanikerlærling døde fire dager etter at han tok fyr 
under en verkstedsulykke. Gutten var i ferd med å hjelpe sjefen 

sin med å tømme en blanding av bensin og diesel over i en tank, 
da bensinen eksploderte. Han var ny og helt avhengig av 
arbeidsgivers tilsyn og opplæring, men verkstedeieren overlot 
arbeids- og miljø-forholdsreglene til medarbeidernes sunne 
fornuft…

God sikkerhetsstyring kommer virksomheten til gode, og er 
kjennetegnende for en effektivt styrt organisasjon

Sikkerhetsforskrifter for unge arbeidstagere er med på å 
beskytte alle medarbeidere.
 
Unge som har fått grundig opplæring og utdannelse kan bidra 
med sin energi, entusiasme og vilje til å lære, samtidig som det 
gir trygghet på arbeidsplassen. 

Godt tilsyn gjør det mulig å vurdere hvordan de unge klarer 
seg i jobben, og overvåke effekten av opplæringen.

Ditt omdømme som en god arbeidsgiver vil gjøre det lettere 
for deg å tiltrekke deg velkvalifisert ungdom
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D e t  E u r o p e i s k e  A r b e i d s m i l j ø o r g a n e t .
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Unge under 18

Hvordan gennemfører man opsynsordninger
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Hvis du tilbyr praksisplasser til unge, bør du som et minimum sørge 
for samme arbeidsmiljøbeskyttelse som du ville ha gitt dine øvrige 
medarbeidere. 

Unge under 18

Hvis du benytter arbeidstakere som er under 18 år, for eksempel 
unge under yrkesutdannelse eller i yrkespraksis, og disse utfører 
dag-til-dag-arbeid samtidig som de går på skole, gjelder det mer 
spesifikke regler for hvilke risikofaktorer de kan utsettes for, og regler 
for arbeidstiden deres. 

Se faktasider om ”Beskyttelse av unge på arbeidsplassen” for å få vite 
mer om dine plikter med hensyn til beskyttelse av ansatte og de 
særlige kravene som gjelder for unge. Sett deg inn i regelverket!

Hvordan gjennomfører man tilsynsordninger

Arbeidsgiverne skal innføre passende ordninger for tilsyn med unge 
arbeidstagere. Det er noen arbeidsgivere som knytter veiledere til 
de unge. 

Lederne skal være tilstrekkelig utdannet i risikobedømming og 
sikkerhetsforanstaltninger som vedrører unges arbeide, og bør være 
kjent med eventuelle begrensninger i de oppgavene som unge kan 
utføre. De skal forstå sin rolle og hva som forlanges av dem, og de 
skal vite hvordan de utfører pliktene sine. De skal også ha tilstrek-
kelig tid og mulighet til å utføre veiledningsoppgavene. Disse 
ordningene bør omfatte: 

. Hvordan unge holdes under tilsyn, herunder også i hvilket 
omfang de enkelte oppgavene krever tilsyn, identifikasjon av 
arbeidsoppgaver som krever konstant tilsyn, og utvelgelse av 
personer som skal ha det samlede ansvaret for den unge. 

Hvilken kompetanse som kreves av lederne, og deres 
oppgaver.

Opplæring av lederne i deres oppgaver og i arbeidsforhold-
ene de skal være oppmerksomme på i forbindelse med 
tilsynet av de unge.

Oversikt over antallet relevant utdannede ledere, og navn på 
dem som er ansvarlige for unge, herunder praktikanter og 
elever i yrkespraksis. 

Rapporteringsordninger for lederne, slik at de kan melde fra 
om eventuelle problemer i forbindelse med de unges sikker-
het.
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Opplæring 

Det er avgjørende at unge arbeidstagere får en effektiv 
opplæring i sikkerhet og helse før de begynner med arbeidet, 
og dette skal det gis tilstrekkelig tid til. En slik opplæring kan 
omfatte: 

spesifikke risikofaktorer som er forbundet med jobben

risikofaktorer som er aktuelle for arbeidsplassen sett under 
ett

hva de skal gjøre for å beskytte seg selv

hva de skal gjøre hvis de mener at noe ikke er sikkert

hvem de skal kontakte for å få råd

hva de skal gjøre i en nødssituasjon, hvis de kommer ut for 
en ulykke, eller trenger førstehjelp

deres ansvar for å samarbeide med deg om sikkerhet

Hvordan du kan gå foran med et godt eksempel

Det er viktig

at du viser at du tar arbeidsmiljøet på alvor

at du fastlegger prosedyrer og forholdsregler og holder 
dem à jour 

at du gjør det klart at usikker praksis er uakseptabelt

at du griper inn med det samme hvis det oppstår 
problemer i forbindelse med sikkerhet og helse

Ytterligere opplysninger om unge ansattes sikkerhet finnes på 
denne nettadressen: http://ew2006.osha.eu.int/

Informasjon om forebygging og linker til god praksis for spesi-
fikke risikofaktorer og arbeidsplasser finnes på adressen: 
http://osha.eu.int/

Andre kilder til informasjon kan være nasjonale myndigheter, 
fagforeninger og yrkesforeninger. 

En link til Rådets direktiv 94/33/EF om beskyttelse av unge på 
arbeidsplassen i sin helhet finnes på adressen: 
http://osha.eu.int/data/legislation/18

Direktivet fastsetter minimumsstandarder, så det er viktig å 
sjekke de fullstendige kravene i lovgivningen og retningslinjene 
i Norge. 

Se også Arbeidstilsynets hjemmeside på adressen: 
http://www.arbeidstilsynet.no, (og link til kunngjøring nr.239 av 
6.april 2005 om ungdomsarbeid finnes på adressen: 
http://www.at.dk/sw12593.asp)
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