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Beskyttelse av unge på arbeidsplassen

Unge arbeidstakere er spesielt utsatt for arbeidsulykker, fordi de
mangler erfaring og opplæring og ikke er tilstrekkelig bevisst på
risikofaktorer knyttet til jobben. De har bruk for gode råd, opplysning og tilsyn, men også sikre og sunne jobber som passer til
alderen deres. For unge under 18 år – også unge i utdannings- og
yrkespraksis og unge med jobb ved siden av studiene eller skolearbeidet – gjelder særskilte regler med hensyn til risikofylt arbeid og
arbeidstid. På disse faktasidene redegjøres det ganske kort for
reglene som skal skape sikre og gode arbeidsplasser for ansatte
generelt og for ungdom spesielt. Andre faktasider inneholder ﬂere
gode råd til arbeidsgivere, de ansvarlige for opplæringen av de
unge på arbeidsplassen, de unge arbeidstakerne selv og foreldrene
deres.

Lovgivning – beskyttelse for alle
Enhver arbeidsplass med ansatte skal ha en arbeidsplassvurdering
(APV), som omfatter alle som ferdes på arbeidsplassen. I APV’en skal
man være særlig oppmerksom på at unge og helt nystartede
ansatte utgjør en spesielt utsatt gruppe. Arbeidsgivernes forpliktelser overfor alle ansatte uansett alder omfatter følgende:
>

>

Du skal avdekke arbeidsmiljøproblemer
og foreta en
1
arbeidsplassvurdering (APV) – som ikke bare omfatter unge
fulltidsansatte, men også de unge som har løsere tilknytning til
arbeidsplassen. For eksempel ungdom som bare jobber i
helger eller skoleferier, og unge i utdannings- eller yrkespraksis.
På grunnlag av APV’en skal du innføre handlingsplaner som
garanterer et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Det omfatter også
særlige handleplaner med sikte på unge ansatte eller
nyansatte og kontakt og samarbeid med Arbeidsformidlingen,
vikarbyråer, de ansvarlige for tilretteleggingen av utdanningsog yrkespraksisperioder med ﬂere.

>

>

>

>

>

>

Du skal sørge for den nødvendige organiseringen i form av
f.eks. særlige opplæringsordninger, og du skal ha ledere som
har nødvendig kunnskap og tid til å ivareta oppgavene.
Du skal ﬁnne ut av hvilke særlige ordninger som må til for å
beskytte de ansatte som er spesielt utsatt, blant annet unge
og nyansatte. Forbud mot f.eks. å la unge ansatte betjene
farlige maskiner skal angis klart og tydelig.
Du skal opplyse om mulig risiko ved de arbeidsoppgavene
du pålegger de ansatte, og om hva som er gjort for å
forebygge denne risikoen.
Du skal sørge for den nødvendige opplæring, instruksjon og
opplysning både ved ansettelsen av nye ansatte og ved
endringer i arbeidsoppgavene eller på arbeidsstedet.
Du skal beskytte utsatte grupper mot de arbeidsrelaterte
risikofaktorene de er utsatt for, og ta hensyn til de unge
ansattes spesielle behov.
Du skal lytte til de ansatte og deres sikkerhetsrepresentanter,
og gi dem innﬂytelse i spørsmål knyttet til helse og sikkerhet
på arbeidsplassen – det gjelder også de unge ansatte selv –
og ta sikkerhetsrepresentantene med på råd om særlige
foranstaltninger for å beskytte de unge på arbeidsplassen.

Lovgivning – særlig beskyttelse for unge under 18 år

2

Før unge begynner i en jobb, skal det foretas en arbeidsplassvurdering (APV) som skal omfatte arbeidsstedet, fysisk, biologisk og
kjemisk påvirking, tekniske hjelpemidler og måten de skal brukes
på arbeidsprosesser og operasjoner, tilrettelegging av arbeidet
samt opplæring og instruksjon.

1 Som arbeidsmiljøproblemer regnes alt som kan medføre sykdom eller skader. Risikoen er lik sannsynligheten for at det rent faktisk skjer
2 Disse opplysningene bygger på minimumskravene i Rådets direktiv 94/33/EF om beskyttelse av unge på arbeidsplassen. Den nasjonale lovgivningen kan være mer
restriktiv, f.eks. med hensyn til aldersgrenser og arbeidstider for barnearbeid og forbud mot å la barn utføre bestemte arbeidsoppgaver.
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utsetter dem for giftige eller kreftfremkallende stoﬀer

>

utsetter dem for stråling

>

er forbundet med ekstrem varme, støy eller vibrasjoner

>

>

innebærer en ulykkesrisiko som unge arbeidstakere må antas
å ikke kunne se eller avverge på grunn av manglende erfaring,
opplæring eller bevissthet rundt sikkerheten.

Unge 15-17-åringer kan utføre de formene for arbeidsoppgaver
nevnt ovenfor under særlige omstendigheter, nærmere bestemt
hvis:
>

de er nødvendige for yrkesutdannelsen deres

>

arbeidet utføres under oppsyn av en kompetent person

>

risikofaktorene reduseres til et minimum

Unge må ikke settes til å utføre arbeid som er forbundet med en
vesentlig risiko, selv om det er gjort alt for å få den under kontroll.
Det gjelder visse begrensninger for ungdoms arbeidstid. De har
også krav på lengre hvileperioder enn andre ansatte, og det er
normalt ikke tillatt å la dem utføre nattarbeid.
Skolebarn mellom 13 og 15 år: I de EU-landene som tillater visse
barn i skolepliktig alder å arbeide, er det strenge restriksjoner med
hensyn til arbeidstid, nattarbeid, arbeidsoppgaver og hviletid
avhengig av alderen, og de må kun utføre ”lettere arbeidsoppgaver” selv om de er over den nasjonale lavalderen for yrkesarbeid.
Når det gjelder skolebarn, skal foreldre eller verger informeres om
resultatet av arbeidsplassvurderingen (APV’en) og de sikkerhetsforanstaltningene som er truﬀet med tanke på barnas sikkerhet, før
barna kan begynne i jobben.
Sett deg inn i den norske lovgivningen, så vet du nøyaktig hvilke
krav som stilles med hensyn til sikkerhet, arbeidsoppgaver, aldersgrenser, arbeidstid og nødvendige tillatelser.

>
>

å få vite hvilken risiko som gjør seg gjeldende på
arbeidsplassen, hva de selv skal gjøre for å ivareta sikkerheten, og hvordan de skal forholde seg i tilfelle en arbeidsulykke eller nødssituasjon skulle oppstå.
å motta gratis opplysning, instruksjon og undervisning i
disse emnene med sikte på akkurat deres jobb.
å få utlevert nødvendig personlig verneutstyr gratis.
å få innﬂytelse ved å stille spørsmål, melde fra om risikoutsatte arbeidsmåter og arbeidsvilkår, og bli tatt med på råd av
arbeidsgiveren når det gjelder sikkerhetsspørsmål

Hvis en ung ansatt er i tvil om sikkerheten ved en hvilken som
helst side av jobben og arbeidsoppgavene han eller hun blir
pålagt, har vedkommende rett – og plikt – til å fortelle det til sin
leder eller overordnede. I siste instans har han eller hun rett til å
nekte å utføre risikoutsatt arbeid. En ung ansatt er ikke forpliktet
til å gjøre noe som er farlig, bare fordi en overordnet eller en
kollega gjør det.

Ansattes ansvar
Sikkerhet krever samarbeid, hvilket betyr at selv om hovedansvaret for å kartlegge arbeidsmiljøproblemer og innføre
forebyggende tiltak ligger hos arbeidsgiveren, har ansatte også
plikter. Alle ansatte, også de unge, er i følge loven forpliktet til å
ta vare på seg selv og andre, og samarbeide med arbeidsgiver
om helse- og sikkerhetsmessige aspekter på arbeidsplassen. De
skal for eksempel:
>

>

A r b e i d s m i l j ø o r g a n e t .

>

Ansattes rettigheter

E u r o p e i s k e

>

D e t

Generelt sett er det IKKE tillatt å la unge under 18 år utføre arbeid
som:
> overstiger deres fysiske eller psykiske evner

overholde alle sikkerhetsregler og følge instruksjon og
opplæring i blant annet betjening av utstyr og maskiner,
sikkerhetsanordninger eller bruk av personlig verneutstyr
som f.eks. hansker eller masker.
rapportere om alle helse- og sikkerhetsmessige risikofaktorer til nærmeste leder.

Ytterligere opplysninger om unge ansattes sikkerhet, bl.a. andre
faktasider, ﬁnnes på Arbeidsmiljøorganets hjemmeside:
http://ew2006.osha.eu.int/
Gode råd om forebygging og lenker til god praksis vedrørende
bestemte typer arbeidsmiljøproblemer og arbeidsplasser ﬁnnes
på http://osha.eu.int/
Rådene kommer fra blant andre nasjonale myndigheter,
fagforeninger og yrkesorganisasjoner.
En lenke til den fulle ordlyden av Rådets direktiv 94/33/EF om
beskyttelse av unge på arbeidsplassen ﬁnnes på:
http://osha.eu.int/data/legislation/18
Direktivet fastsetter noen minstekrav, så det er også viktig å se på
de gjeldende bestemmelser og retningslinjer i den norske
lovgivningen.
Se også Arbeidstilsynets hjemmeside på adressen:
http://www.arbeidstilsynet.no, (og link til Arbeidstilsynets
kunngjøring nr. 239 av 6.april 2005 om unges arbeid på
adressen: http://www.at.dk/sw12593.asp ).
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