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Forskrift om endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet 19. desember 2012 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø,
arbeidstid, stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-3 tredje ledd, § 3-1 tredje ledd, § 3-2 fjerde ledd og § 9-4 andre ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg VII nr. 1 (direktiv 2005/36/EF endret ved direktiv 2006/100/EF, forordning (EF) nr.
1430/2007, forordning (EF) nr. 755/2008 og forordning (EF) nr. 279/2009).

I
I forskrift 6. desember 2011 nr. 1355 om organisering, ledelse og medvirkning gjøres følgende
endringer:
§ 1-2 nytt annet ledd skal lyde:
Forskriftens kapitler 7, 8 og 9 gjelder ikke for petroleumsvirksomhet til havs og for virksomhet på
landanlegg som nevnt i rammeforskriften § 6 bokstav e. Forskriftens kapittel 12 gjelder ikke for
petroleumsvirksomheten til havs.
Ny § 1-6 skal lyde:

§ 1-6. Petroleumstilsynet
Det som i denne forskriften er bestemt om Arbeidstilsynet skal gjelde tilsvarende for
Petroleumstilsynet på sitt forvaltningsområde.
§ 2-1 nytt tredje og fjerde ledd skal lyde:
Ved utarbeidelse av sikkerhetsprosedyrer, beredskapsplaner og nødprosedyrer ved arbeid under vann
eller økt omgivende trykk skal verneombudet eller, hvis virksomheten ikke har verneombud, en
representant for arbeidstakerne tas med på råd.
Arbeidstakerne skal medvirke ved planlegging av dykkeoperasjoner, herunder risikovurdering og
tiltak.
§ 2-3 annet ledd bokstav a skal lyde:
a) utvalget delta i å utarbeide en handlingsplan for verne- og miljøarbeidet i virksomheten,
§ 3-7 femte ledd skal lyde:
Personale i bedriftshelsetjenesten, jf. arbeidsmiljøloven § 3-3, kan ikke velges som representanter for
arbeidsgiveren eller arbeidstakerne. Vernelederen og bedriftslegen skal være faste medlemmer av
utvalget. Utvalget avgjør om også annet personale fra bedriftshelsetjenesten skal være medlemmer. Er det
ikke verneleder eller bedriftslege ved virksomheten, skal annet personale fra bedriftshelsetjenesten der det
finnes, være faste medlemmer av utvalget.
§ 3-14 annet ledd skal lyde:
Arbeidsmiljøutvalget kan opprette underutvalg som skal behandle særskilte problemer (f.eks.
attføringsutvalg, ergonomiutvalg mv.). Underutvalgene er rådgivende for arbeidsmiljøutvalget.
Arbeidsmiljøutvalget kan likevel vedta at de enkelte underutvalg skal ha en viss avgjørelsesmyndighet.
§ 3-18 første ledd første punktum skal lyde:
Verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg skal få den opplæring som er nødvendig for at de
kan utføre sine verv på forsvarlig måte, jf. arbeidsmiljøloven § 6-5 første ledd og § 7-4.
§ 3-18 første ledd bokstav e skal lyde:
e) gjøre deltakerne i stand til å identifisere de viktigste fysiske arbeidsmiljøfaktorene på egen
arbeidsplass for å kunne redusere og forebygge skader og ulykker, blant annet når det gjelder
ergonomi, støy og inneklima,
§ 7-1 femte ledd skal lyde:
Risikovurdering skal foretas i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter.

§ 7-3 skal lyde:

§ 7-3. Tilleggskrav til risikovurderingen
Risikovurdering skal gjennomføres i samsvar med forskrift om utførelse av arbeid ved:
- bruk og håndtering av kjemikalier, jf. kapittel 3,
- utførelse av varmt arbeid, jf. kapittel 5,
- fare for eksponering for biologiske faktorer, jf. kapittel 6,
- eksponering for forplantningsskadelige faktorer, jf. kapittel 7,
- eksponering for støy og mekaniske vibrasjoner, jf. kapittel 14,
- eksponering for kunstig optisk stråling, jf. kapittel 16,
- utføring av manuelt arbeid som kan innebære risiko for helseskadelig belastning, jf. kapittel 23,
- arbeid under vann eller økt omgivende trykk, jf. kapittel 26
- snøskredfare, jf. kapittel 30.
§ 8-2 skal lyde:

§ 8-2. Kvalifikasjons- og tilleggskrav til opplæring
Arbeidsgiver skal sørge for opplæring i samsvar med forskrift om utførelse av arbeid ved:
- arbeid med kjemikalier, jf. kapittel 3,
- arbeid med asbest, jf. kapittel 4,
- arbeid med risiko for å bli utsatt for biologiske faktorer, jf. kapittel 6,
- arbeid med arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet, jf. kapittel 10,
- vedlikehold av arbeidsutstyr, jf. kapittel 12,
- arbeid med risiko for å bli utsatt for helseskadelig støy eller mekaniske vibrasjoner, jf. kapittel 14,
- arbeid med risiko for å bli utsatt for kunstig optisk stråling, jf. kapittel 16,
- bygging av stillaser, jf. kapittel 17,
- sikkerhetsskilting og signalgivning, jf. kapittel 22.
- ergonomisk belastende arbeid, jf. kapittel 23,
- arbeid med driftskontroll og sikkerhetsovervåking (kontrollrom), jf. kapittel 24
- arbeid under vann eller økt omgivende trykk, jf. kapittel 26.
§ 11-2 skal lyde:

§ 11-2. Tilleggskrav om arbeidsinstruks

Det skal alltid foreligge skriftlig arbeidsinstruks i samsvar med forskrift om utførelse av arbeid ved:
- arbeid med asbest, jf. kapittel 4,
- montering og bruk av stillas, jf kapittel 17,
- manuell høytrykkspyling med trykk over 250 bar, jf. kapittel 20.
- gravearbeid dypere enn 2,0 meter, jf. kapittel 21,
- arbeid med driftskontroll og sikkerhetsovervåking, jf. kapittel 24,
- arbeid under vann eller økt omgivende trykk, jf. kapittel 26
- bergarbeid, jf kapittel 27,
- arbeid ved CO 2 -anlegg, jf kapittel 28,
- snøskredfare, jf kapittel 30.
§ 12-6 bokstav c skal lyde:
c) arbeid som medfører eksponering for biologiske faktorer i risikogruppe 3 og 4, jf. forskrift om
tiltaks- og grenseverdier kapittel 6, og forskrift om utførelse av arbeid kapittel 6,
§ 12-7 annet ledd skal lyde:
På samme vilkår som nevnt i første ledd kan ungdom mellom 16 og 18 år som ikke er skolepliktig
utføre arbeid som nevnt i § 12-6 bokstav a når den effektive doseekvivalenten ikke overstiger 5 mSv i
løpet av 12 måneder. Ved bestråling av enkeltorganer skal dosegrensen ikke overstige 50 mSv/år for
øyelinse og 150 mSv/år for hud, hender og føtter.
§ 12-7 tredje ledd skal lyde:
Ungdom som har fylt 17 år kan gis praktisk opplæring i bruk av arbeidsutstyr som nevnt i § 12-6
bokstav s til w, dersom opplæringen skjer i samsvar med kravene om sikkerhetsopplæring i forskrift om
utførelse av arbeid kapittel 10. Slik opplæring kan også gis til elev i videregående skole når eleven er fylt
16 år og opplæring skjer under skolens kyndige veiledning.
§ 13-2 første ledd bokstav e skal lyde:
e) bistår i arbeidet med å overvåke og kontrollerer arbeidstakernes helse under hensyn til
arbeidssituasjonen og foretar nødvendig oppfølgning,
Overskriften til kapittel 14 skal lyde:
Kapittel 14. Meldeplikt og helseovervåkning
§ 14-1 skal lyde:

§ 14-1. Krav til helseovervåkning

Når risikoforholdene tilsier det, skal arbeidsgiver sørge for fullgod helseovervåkning.
Egnet helseundersøkelse av arbeidstakere skal alltid gjennomføres i samsvar med forskrift om
utførelse av arbeid når arbeidstakerne utsettes for:
- farlige kjemikalier, jf. kapittel 3,
- støv med asbestfiber, jf. kapittel 4,
- biologiske faktorer, jf. kapittel 6,
- støy eller mekaniske vibrasjoner, jf. kapittel 14,
- ioniserende stråling, jf. kapittel 15,
- kunstig optisk stråling, jf. kapittel 16,
- arbeid under vann eller økt omgivende trykk, jf. kapittel 26,
- gass, støv eller andre helseskadelige forhold ved bergarbeid, jf. kapittel 27.
§ 14-3 skal lyde:

§ 14-3. Leges meldeplikt i bygge- og anleggsvirksomhet
Legers meldeplikt til Arbeidstilsynet gjelder tilsvarende for virksomhet innen bygge- og
anleggsvirksomhet som ikke sysselsetter arbeidstakere.
Overskriften til § 15-2 skal lyde:
Tilleggskrav til personlig verneutstyr
§ 15-3 første ledd skal lyde:
Arbeidsgiver skal sørge for at personlig verneutstyr som stilles til rådighet for arbeidstaker, oppfyller
kravene gitt i forskrift 19. august 1994 nr. 819 om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig
verneutstyr, og dermed er merket med CE-merket. For petroleumsvirksomheten til havs gjelder likevel
ikke denne forskrifts § 49 nr. 2, jf. innretningsforskriften § 75 annet ledd.
§ 16-2 annet ledd nytt siste strekpunkt skal lyde:
- Forskrift 2. juni 1977 nr. 3219 om maskiner, redskap og verktøy.

II
Endringene trer i kraft 1. januar 2013.
Dokumentet er hentet fra Norsk Lovtidend og er ikke ajourført med eventuelle endringer.

