
Du har rett til en trygg og sikker jobb – 
Gode råd til unge 20
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Hvis du blir utsatt for en arbeidsulykke eller får helseskader 
kommer du kanskje til å merke konsekvensene resten av livet, og 
det er absolutt ikke til å spøke med. Disse faktasidene forteller 
deg om dine rettigheter og plikter når det gjelder arbeidsmiljø. 
Det finnes egne faktasider som handler om de risikofaktorene du 
skal være på vakt mot. 

Er det så viktig da? 

Flere hundre tusen unge i Europa rammes hvert år av arbeids-
ulykker eller blir syke på grunn av arbeidet. Ifølge europeiske 
statistikker har unge mellom 18 og 24 år 50 % høyere risiko for å 
få en arbeidsskade enn alle andre aldersgrupper på arbeids-
markedet. Det er en trist kjensgjerning at mange av dem mister 
livet, og noen få overlever ikke engang sin første dag på jobben. 
Andre arbeidsrelaterte sykdommer og skader som for eksempel 
kreft, ryggproblemer og hørselstap utvikles langsomt og over tid. 
De fleste av disse tragediene kan unngås. 

Er du ung og skal starte i en ny jobb er du mer utsatt for arbeids-
skader  fordi du fortsatt ikke er fysisk og psykisk fullt utviklet. 
Arbeidsmiljøloven forbyr derfor unge under 18 år å utføre visse 
former for særlig risikobetont arbeid. 

Hvis du er ny i jobben og på arbeidsplassen mangler du erfaring 
med arbeidsoppgavene. Du er heller ikke bevisst på de arbeids-
miljøproblemene som kan finnes på arbeidsplassen, hva arbeids-
giveren plikter å gjøre med dem, eller hva du selv kan gjøre. 
Evnen til å erkjenne mulige risikofaktorer forutsetter først og 
fremst sunn fornuft, men også oppmerksomhet, opplæring og 
erfaring. Du er i din fulle rett til å sette spørsmålstegn ved forhold 
som du finner usikre, men du har kanskje ikke tilstrekkelig selvtil-
lit til å si det høyt. Kanskje aksepterer kanskje tingene slik de er, 
fordi du gjerne vil vise din arbeidsgiver og kollegene dine at du 
er dyktig i jobben og ikke lettskremt. 

Kun statistikker? 

En 17 år gammel student som hadde feriejobb i et bakeri, mistet 
en del av en finger i en maskin i bakeriet. Hun hadde bare jobbet 
i en times tid da hånden hennes ble trukket inn i maskinen. Det 
var blitt meldt fra om at sikkerhetsanordningen var ødelagt, men 
maskinen var ikke blitt vedlikeholdt. Jenta hadde heller ikke fått 
den nødvendige opplæringen, og den som skulle ha tilsyn med 
henne var ikke klar over at hun betjente maskinen. 

En 18-åring som arbeidet på en byggeplass døde etter at en kran 
mistet lasten på 750 kilo ned over han fra fem meters høyde. De 
unge på byggeplassen ble pålagt arbeid som de ikke var gamle 
eller erfarne nok til å utføre, og de fikk ikke den nødvendige 
opplæringen. Firmaet hadde dessuten slurvet med sikkerhets-
prosedyrene  

Ja, det er viktig!

Et godt og trygt arbeidsmiljø handler ikke bare om en masse 
kjedelige regler. Det dreier seg om å verne din sikkerhet og helse, 
og sørge for at du fortsetter å være sunn og frisk så du kan få fullt 
utbytte av livet ditt. Du skal ikke risikere liv og helse på jobben. 

I tillegg til å ha kunnskap om din egen sikkerhet, skal du også vite 
hvordan du skal utføre jobben din uten å utsette kollegene dine 
for fare. Hvordan ville du føle det hvis en arbeidskamerat kom til 
skade på grunn av noe du hadde gjort, selv om det ikke var din feil? 

Derfor er det viktig å vite noe om arbeidsmiljøet, og om hva din 
arbeidsgiver skal gjøre for å beskytte deg, hva du selv skal gjøre og 
hvilke rettigheter du har. 

Arbeidsgiveren er ansvarlig for sikkerheten din 

Alle arbeidsgivere har en lovfestet og moralsk forpliktelse til å 
beskytte sine ansatte. De skal kartlegge arbeidsmiljøproblemene 
på arbeidsplassen, vurdere risikofaktorene, og foreta nødvendige 
forebyggende tiltak. Med begrepet ”arbeidsmiljøproblemer” 
mener vi alt som kan medføre sykdom eller skade. Risikoen er lik 
sannsynligheten for at det faktisk skjer. De fleste ulykker skjer enten 
fordi den nødvendige kartleggingen ikke er foretatt, eller fordi det 
ikke er tatt gode nok forholdsregler for å imøtegå problemene. 
Arbeidsmiljøproblemer er for eksempel støy, håndtering av kjemi-
kalier, tunge løft, ledninger som ligger og flyter på gulvet, arbeid 
ved en dataskjerm hele dagen, eller til og med sjefer eller kolleger 
som mobber. Arbeidsgiverne er også forpliktet til å sørge for at de 
gruppene av arbeidstakere som er særlig utsatt, og det er bl.a. de 
unge, blir beskyttet.

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 .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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De skal for eksempel kun pålegge deg arbeidsoppgaver som 
ligger innenfor det du har evner til å klare, og forsikre seg om 
at du får nødvendig tilsyn mens du utfører arbeidet. 

Unge under 18 år er beskyttet av spesielle regler. Du skal 
derfor ikke utføre arbeid som: 

overstiger din fysiske eller psykiske yteevne.

medfører at du utsettes for giftige stoffer.

medfører at du utsettes for skadelig stråling.

innebærer helsemessig risiko på grunn av ekstreme 
temperaturer, støy eller vibrasjoner.

innebærer en ulykkesrisiko på grunn av dine manglende 
erfaringer, manglende opplæring   eller manglende 
bevissthet om risikoen. 

Det er enkelte unntak hvis du er over skolepliktig alder, 
arbeidet er nødvendig for din yrkesutdanning, arbeidet utføres 
under tilsyn av en kompetent person, og arbeidsgiveren har 
sørget for nødvendig beskyttelse. 

Faktasidene om ”Beskyttelse av unge på arbeidsplassen” 
inneholder flere opplysninger om reglene for arbeidsopp-
gaver, aldersgrenser. De gir også informasjon om begrens-
ninger i arbeidstid og de strenge reglene om ferie- og deltids-
jobber for barn i skolepliktig alder, hvis de i det hele tatt kan 
arbeide. Les de eksakte bestemmelsene i norsk lovgivning! 

å få vite hvilke risikofaktorer som er aktuelle på arbeidsplas-
sen din, hva du selv kan gjøre for din egen sikkerhet, og 
hvordan du skal forholde deg i tilfelle en arbeidsulykke eller 
nødssituasjon skulle inntreffe. 

å motta gratis opplysning, instruksjon og undervisning i 
disse temaene, med tanke på nettopp din jobb.

å få utlevert nødvendig personlig verneutstyr gratis.  

å få innflytelse ved å stille spørsmål, rapportere om usikre 
arbeidsmetoder og arbeidsvilkår og bli tatt med på råd av 
arbeidsgiveren din når det gjelder spørsmål som angår 
sikkerheten.

Vær på vakt – kjenn dine rettigheter!

Det er din rett:

Hvis du er det minste i tvil om sikkerheten ved noen sider av 
jobben din og arbeidsoppgavene du blir pålagt, har du rett 
og plikt til å fortelle det til din overordnede. I siste instans har 
du rett til å nekte å utføre farlig arbeid. Du trenger ikke å gjøre 
noe som er farlig, bare fordi en overordnet eller kollega gjør 
det. 

Vær på vakt – opptre ansvarsbevisst

Arbeidsgiveren din er ikke alene om ansvaret for sikkerheten, 
og arbeid er ikke en lek. Ifølge loven skal du ta vare på deg 
selv og andre, og du skal samarbeide med arbeidsgiveren din 
om å få et godt arbeidsmiljø. For eksempel skal du:

overholde alle sikkerhetsregler og følge instruksjonen og 
opplæringen når det gjelder betjeningen av utstyr og 
maskiner, sikkerhetsanordninger eller bruken av personlig 
verneutstyr, som f.eks. hansker eller masker. 

melde fra om alle helse- og sikkerhetsmessige risikofaktorer 
til din overordnede

Få hjelp

 Snakk med sjefen din hvis du har et problem med arbeid-
smiljøet.

Snakk med sikkerhetsrepresentanten på arbeidsplassen 
din, eller med fagforeningen, hvis du er medlem av en. 

Hvis det er en lege, sykepleier eller en annen arbeid-
smiljømedarbeider på arbeidsplassen, så snakk med dem. 
Hvis du går til din egen lege med et helseproblem, så fortell 
ham eller henne hva jobben din går ut på.   

Snakk med foreldrene dine.

Snakk med lærerne dine hvis du fortsatt er under utdan-
nelse, eller snakk med de som er ansvarlige for tilretteleg-
gelsen av praksisoppholdet. 

Snakk med en voksen du har tillit til.

Om nødvendig må du kontakte Arbeidstilsynet og klage.

Få vite mer: materiale om ungdom og arbeidsmiljø finnes på 
http://ew2006.osha.eu.int/
Informasjon om individuelle arbeidsmiljøproblemer på 
forskjellige arbeidsplasser finnes på: http://osha.eu.int
Opplysningene kommer fra nasjonale myndigheter, 
fagforeninger og yrkesorganisasjoner. 

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