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Innledning

Ifølge europeiske statistikker er arbeidsskadefrekvensen for unge i 
alderen 18-24 år 50 % høyere enn for arbeidstakere i andre alders-
grupper. Mangel på hensiktsmessig tilsyn bidrar til det høye 
ulykkestallet. Unge på arbeidsplassen er ikke vant med arbeidet, 
omgivelsene og den risikoen som er forbundet med det. 
Manglende erfaring betyr at de sannsynligvis ikke er tilstrekkelig 
oppmerksomme på at de utsetter seg selv for risiko. Det er også 
noen spesifikke begrensninger i hvilket arbeid unge under 18 år 
kan utføre. Derfor har unge sannsynligvis bruk for bedre instruksjon 
og mer tilsyn enn voksne. Dette gjelder også studenter i yrkes- eller 
utdanningspraksis og nyansatte. 

En 17-årig jente mistet en del av en finger, bare en time etter at hun 
hadde begynt i sommerjobben sin. Hun fikk fingrene knust i en 
maskin i bakeriet hun jobbet i. I listen over arbeidsmiljøsvikt sto det 
at lederen hennes ikke var klar over at hun skulle til å bruke maski-
nen, før ulykken var skjedd. 

En ung mann på 23 år fikk omfattende forbrenninger da han kom i 
kontakt med et brannfarlig stoff som brukes til å skylle sprøytepis-
toler med. Usikre metoder i virksomheten omfattet manglende 
opplæring og tilsyn, i tillegg til at det farlige pistolrensemiddelet 
ble oppbevart i umerkede, åpne beholdere. 

En 16-åring brakk bena mindre enn to timer etter at han hadde 
begynt på sin første arbeidsdag, da han falt ned fra stigbrettet på 
en 18 tonns tung søppelbil og ble trukket inn under bilen. Det 
fantes sikkerhetsprosedyrer, men systemet som skulle sikre at de 
ble fulgt var utilstrekkelig. Spesielt var manglende tilsyn og 
opplæring et problem. 

Arbeidsgivers tilrettelegging av tilsyn 

Arbeidsgiveren din skal tilrettelegge tilstrekkelig tilsyn med unge 
arbeidstakere. Arbeidsgiveren skal også utarbeide en arbeidsplass-
vurdering (APV), som avdekker særlige risikofaktorer for unge og 
nødvendige forebyggingsmetoder, herunder tilsynsbehov. 

Med hensyn til din funksjon som leder skal arbeidsgiveren din: 

sørge for passende opplæring til deg om risikofaktorer og 
sikkerhetsforanstaltninger i forbindelse med unges arbeid, alle 
begrensninger i de oppgavene som de unge må ivareta, og de 
nødvendige tilsynsnivåer, også med tanke på hvilke 
arbeidsoppgaver som krever konstant tilsyn. 

lære deg opp i å håndtere arbeidsmiljøproblemer når du 
arbeider med unge, og i din rolle som leder.

sikre at du forstår din rolle, hva som kreves av deg og hvordan 
du skal utføre tilsynspliktene. 

 gi deg tilstrekkelig med tid og myndighet til å løse tilsynsopp-
gavene dine 

sikre at du har arbeidsmiljøkunnskap om de arbeidsoppgavene 
du fører tilsyn med

tilrettelegge det slik at du rapporterer om eventuelle problemer 
med unge ansattes sikkerhet og foreslår forbedringer, også med 
hensyn til tilsynsordningene

Ledere: deres avgjørende rolle

Som leder spiller du en viktig rolle i sikringen av unges sikkerhet og 
helse på en rekke områder: 

ved å sørge for at det innføres sikre arbeidsmetoder

ved å forklare betydningen av disse

ved selv å være et godt eksempel til etterfølgelse

ved å hjelpe med å fremme en sikkerhetskultur

ved å belønne trygg adferd

Unge kan mangle erfaring, men det er uansett viktig å spørre dem 
om hva de mener, og oppfordre dem til å engasjere seg i sikker-
hetsspørsmål. Arbeidsplassvurderingen skal omfatte handleplaner 
som trygger unge ansattes sikkerhet og helse. Foranstaltningene 
skal overvåkes for å kontrollere at de fungerer som forventet, og 
revideres hvis det skjer endringer. Så du skal rapportere om eventu-
elle problemer eller endringer, og oppfordre de unge til også å 
melde fra om eventuelle problemer og bekymringer.

1

  For ytterligere opplysninger, se faktasider om ”Unge arbeidstakeres sikkerhet – Veiledning for arbeidsgivere”.1
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Å føre tilsyn med unge ansatte innebærer : 

å vurdere den unges evner/ kompetanse i forhold til oppgavene

å avdekke farer som kan skade unge arbeidstakere; unge er mer 
sårbare og kan kreve grundigere tilsyn enn andre ansatte

å iverksette effektive kontroll- og beskyttelsesordninger for å 
forebygge skader, for eksempel avskjerming, avsperring, forbud, 
inspeksjoner, stikkprøvekontroller, informasjon, opplæring, 
prosedyrer og tilsyn. 

å forbedre og fortløpende forenkle sikre arbeidsmetoder

å informere og instruere om god praksis

å vise riktig prosedyre, om nødvendig i rolig tempo

å tildele oppgaver i overensstemmelse med den enkeltes evner 
og sørge for direkte kontroll til de klarer seg selv

å kontrollere at de forstår den korrekte prosedyren og de 
nødvendige sikkerhetsforanstaltningene

å observere hvordan de klarer seg, og gjenta opplæringen hvis 
det er nødvendig for å bedre forståelsen

å lytte til dem, være lydhør overfor dem og utveksle ideer, for 
eksempel ved å ta dem med på utarbeidelsen av APV’en

å informere de unge om hvor de kan få hjelp og rådgivning når 
du ikke er  til stede, og om hva som skal gjøres hvis de er usikre

å forsikre deg om at de kjenner beredskapsplanene

å utarbeide eventuelle skriftlige sikkerhetsprosedyrer for arbeidet 
og bestemmelser om personlige vernemidler i forbindelse med 
oppgaven

å formidle verdier ved å forklare arbeidsmiljøets betydning, 
fremme de riktige holdningene, øke bevisstheten og gå foran med 
et godt eksempel

å motivere, vise velvilje, bane vei og veilede

å kontrollere, organisere og om nødvendig irettesette

Særlige behov hos unge under 18 år 

Ledere må være klar over at det er visse oppgaver som unge under 
deres tilsyn ikke skal utføre. 

Som en tommelfingerregel skal unge under 18 år IKKE utføre 
arbeid som: 

 
overstiger deres fysiske eller mentale evner

utsetter dem for stoffer som er giftige eller kreftfremkallende 

utsetter dem for stråling

innebærer ekstrem varme, støy eller vibrasjon

innebærer risiko som de sannsynligvis ikke oppdager eller 
ikke unngår på grunn av manglende erfaring, opplæring, 
eller for lite fokus på sikkerhet

Faktasidene om ”Beskyttelse av unge på arbeidsplassen” 
inneholder flere opplysninger om aldersbetingede begren-
sninger med hensyn til oppgaver og arbeidstimer, og særlige 
unntak for yrkesopplæring. Hvis du er i tvil om arbeid som 
gjelder ungdom, bør du ta det opp med arbeidsgiveren din. 

Les de norske reglene!

Mentorordninger

Noen arbeidsgivere gir unge mennesker en mentor. En mentor 
har til oppgave å ta seg spesielt av og veilede den aktuelle 
arbeidstageren. Dette innebærer : 

å lære dem de riktige metodene som grunnlag for deres 
fremtidige arbeidsliv. Hvis du tar en ”snarvei”, har du 
kanskje kunnskap og ferdigheter til å klare problemene, 
mens den unge arbeidstageren ikke nødvendigvis har 
det.

å oppmuntre dem til å engasjere seg, stille spørsmål ved 
jobbens farer og forholdsregler, diskutere og rapportere 
eventuelle farer de ser

å kanalisere deres iver etter å behage i riktig retning

å forsikre dem om at det er i orden å si nei, hvis de er 
usikre på hva de skal gjøre

å presisere behovet for å ha korrekt verneutstyr og ta de 
riktige forholdsreglene til en hver tid

En 22-årig vikaransatt ble truffet av et tog og drept under 
arbeidet på en travel del av jernbanesporet. Vikaren var student 
og hadde bare arbeidet noen få skift. Han hadde kun fått et 
grunnleggende personlig sporsikkerhetskurs, og sikkerhet-
sprosedyrene og tilsynet var utilstrekkelig. Etter ulykken 
innførte vikarbyrået en rekke endringer, blant annet en mento-
rordning, for å ivareta nye medarbeideres sikkerhet.

Ytterligere opplysninger om unge arbeidstakere på: 
http://ew2006.osha.eu.int/

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

  Tilpasset råd fra Learning Skills Council og det britiske selskap for forebygging av ulykker, Royal Society for Prevention og Accidents (ROSPA). 

I Rådets direktiv 94/33/EF om beskyttelse av unge på arbeidsplassen fastsettes det minstekrav. Loven i ditt land kan være strengere, for eksempel med hensyn til minimumsalderen for engasjement av 

barn og forbudte arbeidsoppgaver, så det er viktig å sjekke den nasjonale lovgivningen. 

Tilpasset råd fra ROSPA

2

3

4

2

3

4


	21.pdf
	22.pdf

