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Tilleggsavtale III 
Avtale om opplæring i arbeidsmiljø i virksomhetene for verneombud  

og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg (AMU) 
 
Innledning 
Avtalen bygger på arbeidsmiljølovens bestemmelser. 
 
Opplæring i arbeidsmiljøspørsmål er en forutsetning for et godt helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid (HMS) i bedriften. Gode kunnskaper om arbeidsmiljø bør finnes på alle nivå. 
Det er særlig viktig at medlemmer av arbeidsmiljøutvalg, verneombud og arbeidsledere har de 
nødvendige kunnskaper for å kunne ivareta sine funksjoner i HMS-arbeidet. Det er viktig at 
alle ansatte medvirker i dette arbeidet. Slike kunnskaper bør også finnes hos andre som tar 
beslutninger som påvirker arbeidsmiljøet. Det er derfor ønskelig at også annet 
nøkkelpersonell får opplæring. 
  
Opplæringen skal gi grunnlag for å stimulere til samarbeid og medvirkning i HMS-arbeidet i 
egen virksomhet. 
 
1. Avtalen omfatter 
Arbeidstakerrepresentanter i AMU og verneombud innenfor hvert verneområde omfattes av 
avtalen. 
 
2. Opplæringens formål og innhold 
Opplæringen skal gi deltakerne forutsetninger for å kunne ivareta sine funksjoner i HMS-
arbeidet og gi kunnskap om hvilke plikter og rettigheter deltakerne har i AMU og som 
verneombud. Målet er å gi bedriftens ledelse og dens ansatte grunnlag for selv å løse 
arbeidsmiljøproblemene i bedriften. For å få til et godt opplæringsopplegg bør de lokale 
partene samarbeide om gjennomføringen. 
 
Opplæringen må derfor: 
 
- Gi kunnskap om ulike aktørers rolle i HMS-arbeidet i virksomheten, herunder spesielt 

verneombudets og AMUs rolle og funksjon i bedriften og bransjens utfordringer.  
- Gi kunnskap og innsikt i arbeidsmetodikk i systematisk HMS-arbeid, herunder 

risikovurdering og avviksbehandling. 
- Gi innsikt i arbeidsmetodikken i et inkluderende arbeidsliv, herunder fokus på psykososialt 

arbeidsmiljø, tilrettelegging og dialog. 
- Gi innsikt i og kunnskap om relevante fysiske og kjemiske forhold. 
- Gi anledning til å trene på arbeidsmiljøoppgaver. 

 
3. Opplæringens lengde 
Avtalen tar utgangspunkt i en opplæring på minst 40 timer. Det kan avtales kortere/lengre 
opplæring enn 40 timer dersom partene i bransjen er enige om at det er forsvarlig. 
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4. Gjennomføring av opplæringen 
NFO og NHO utvikler kriterier for opplæringen med fokus på gjeldende lovverk og 
organisasjonenes satsingsområder til de opplæringsorganisasjonene som tilbyr opplæringen på 
vegne av partene. 
 
For å sikre at opplæringen knyttes til deltakernes eget arbeidsmiljø, oppfordres bransjepartene 
til å utarbeide felles læremateriell på basis av gjeldende regelverk på området, og med fokus 
på de enkelte bransjers spesielle utfordringer. Bransjepartene kan, dersom de er enige om det, 
velge relevant materiell. 
 
Opplæringsaktører 
Opplæringen bør skje lokalt i samarbeid mellom partene i bedriften, i regi av forbund og/eller 
landsforening eller hos opplæringsorganisasjoner som tilbyr opplæring på vegne av partene. 
Også andre med relevant kompetanse kan forestå opplæringene. Bransjepartene avgjør hva 
som er relevant kompetanse. 
 
Partene anbefaler at opplæringen ledes av en kursleder som har pedagogisk erfaring og 
kunnskap. Bedriftshelsetjenesten bør trekkes inn som ressurspersoner i opplæringen lokalt. 
 
5. Videreopplæring 

Det skal gis ytterligere opplæring i emner som er av særlig betydning for arbeidsmiljøet i 
den enkelte virksomhet. AMU vurderer behov for videreopplæring der det er nødvendig 
for at de enkelte funksjoner skal kunne ivaretas. 

 
6. Opplæringsplan i bedriften 

Bedriftens handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet inneholder opplæring etter denne 
avtale. 

 
7. Tidsfrister, kurs i/utenfor arbeidstid og utgifter ved kurs 

Nytt personale som omfattes av denne avtale, bør ha påbegynt grunnopplæringen innen 6 
måneder og i alle fall innen 12 måneder. Personale som omfattes av avtalen og som 
tidligere ikke har fått slik opplæring skal gis denne innen rimelig tid. 

 
Opplæringen skal fortrinnsvis skje i arbeidstiden. Dersom gjennomføringen av opplæring 
innenfor ordinær arbeidstid innebærer et betydelig hinder for bedriften, kan opplæringen 
skje utenom vanlig arbeidstid. 

 
Arbeidsgiveren skal dekke alle utgifter i forbindelse med opplæring etter denne avtale, som 
kursutgifter, eventuelle oppholds- og reiseutgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Reise- og 
oppholdsutgifter bør holdes så lavt som mulig. Arbeidstakere som ikke er ansatt på full tid 
skal ha lønn for det antall timer som kurset varer. 

 
Er opplæringen lagt i fritiden, skal lønn betales som om det gjaldt ordinær arbeidstid, uten 
overtidstillegg. Skjer opplæringen i internat eller lignende betales vanlig daglønn uten 
overtid. 

 
8. Tvisteløsning 

Det henvises til Hovedavtalens kapitel II. 
 
 


