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Regionale verneombud 

 

Vi viser til tidligere standpunkt i forbindelse med ordningen om regionale verneombud innenfor 
hotell- og restaurantbransjen og ønsker å diskutere ordningen med ny minister. 
 
NHO Reiseliv mener prinsipalt at forvaltning og håndheving av norsk lov skal utføres av det 
offentlige og finansieres av fellesskapet. Ordningen om regionale verneombud trådte i kraft 1. 
januar 2011, men de regionale verneombudene startet ikke før i mars i år. Det er samtlige 
bedrifter innenfor hotell- og restaurantbransjen som må finansiere ordningen. 
I et HMS perspektiv er det etter vår oppfatning heller ikke behov for ordningen og det foreligger 
heller ikke noe dokumentasjon for dette. Det er derimot det motsatte som er tilfelle jfr. ECONS 
utredning, Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud (2007). Fra utredningen: Vi mener 
at grunnlaget for å opprette en RVO ordning i nye bransjer bør utredes nærmere, og at en 
utvidelse av ordningen må sees i sammenheng med en bred vurdering av hvilke virkemidler som er 
best egnet til å bedre arbeidsmiljøet i utsatte bransjer. Vi mener det er et stort behov for en 
nærmere kartlegging av hvilke oppgaver et regionalt verneombud skal ha innenfor nye bransjer. 
Det vil også ha betydning for organisering og hvilken kompetanse det skal legges vekt på ved 
rekruttering. Vi anbefaler at faglige og organisatoriske problemstillinger avklares før en utvidet 
ordning eventuelt opprettes, vi tror at "å la veien bli til mens man går" ikke er det mest effektive. 
 
NHO Reiseliv mener derfor at ordningen med regionale verneombud innenfor hotell- og 
restaurantbransjen bør opphøre. Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti har også 
tidligere gått imot innføringen av den regionale verneombudsordningens i nevnte næringer. For 
nærmere utdyping av våre standpunkt viser vi til vedlagte høringsuttalelser, datert 26. oktober 
2009, fra NHO og NHO Reiseliv.  
  
Vi er informert om at det skal gjennomføres en evaluering av ordningen, og at departementet vil 
avvente eventuelle endringer inntil resultatene av evalueringen foreligger. I den forbindelse lurer 
vi på når evalueringen er planlagt skal gjennomføres. For NHO Reiseliv er det viktig at denne 
kommer raskt i gang, slik at regjeringen snarlig kan ta stilling til ordningen på nytt, og fortrinnsvis 
oppheve hele ordningen.  
 
Vi imøteser rask behandling i regjeringen og ber om et møte med politisk ledelse og 
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departementet i sakens anledning. Ta kontakt med Ingjerd Sælid Gilhus på epost 
ingjerd.gilhus@nhoreiseliv.no eller telefon 915 22 647.  
 
Med vennlig hilsen  
NHO Reiseliv 
 

      
     
Kristin Krohn Devold       Ingjerd Sælid Gilhus 
Administrerende direktør      Fagsjef næringspolitikk 
 
    
 
Vedlegg: 
NHO Reiselivs høringsuttalelse, datert 26. oktober 2009   
NHOs høringsuttalelse, datert 26. oktober 2009 
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