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Arbeids- og inkluderingsdepartementet 

Høringssvar - endring i forskrift om administrative ordninger på 
arbeidsmiljølovens område - fastsettelse av avgift for ordningen med regionale 
verneombud i bygge – og anleggsbransjen mv. 

Bygghåndverk Norge (BHN) er en frittstående paraplyorganisasjon for ulike landsforbund 

innen bygghåndverk. BHN ble etablert i 2022 av bransjeforbundene Malermestrenes 

Landsforbund og Byggmesterforbundet som tidligere var tilsluttet NHO.  Sentrale 

arbeidsområder er arbeidslivs- og utdanningspolitikk, byggereglene, offentlige 

anskaffelsesregler, seriøsitetsutfordringer og generell næringspolitikk for SMB-bedrifter. 

BHN støtter det tiltaket som ble gjort i 2017 for å bygge ned reservekapitalen til ett nivå 

tilsvarende ett års drift. Videre tilslutter BHN seg forslaget om at avgiftsnivået fremover 

tilpasses dette.  

BHN registrerer at de årlige kostnadene ved ordningen nå er hele 46 millioner kroner, 

Videre at det per i dag er 14 regionale verneombud i anleggsbransjen og 15 regionale 

verneombud i byggebransjen.  

Vårt generelle inntrykk av ordningen for byggsektoren, er at det med hele 15 

verneombud rundt om i landet, burde vært mulig med større synlighet og aktivitet inn 

mot de mindre byggeplassene og de minste foretakene. Dette med henvisning til 

hovedoppgaven i ordningen som er å virke på arbeidsplasser som ikke har valgt 

verneombud, eller opprettet arbeidsmiljøutvalg i samsvar med arbeidsmiljølovens regler. 

BHN viser til at ordningen med regionale verneombud er opprettet av myndighetene i 

samarbeid med partene i arbeidslivet, og administreres av stiftelsen Fondet for regionale 

verneombud i bygge- og anleggsbransjen. Videre at stiftelsen ledes av et fondsstyre som 

består av medlemmer fra henholdsvis arbeidstakernes og arbeidsgivernes organisasjoner, 

samt en nøytral styreleder fra Arbeidstilsynet. 

Siden etablering av ordningen i 1981 er det skjedd store endringer i organisasjonene i 

byggenæringen. Arbeidstakerorganisasjonene har svekket oppslutning og da særlig i de 

mindre bedriftene. På arbeidsgiversiden er det også fallende tilslutning. Videre har noen 
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håndverksbransjer nå gått ut av NHO og etablert Bygghåndverk Norge (BHN) som en egen 

frittstående organisasjon.  

 

BHN støtter ordningen med Regionale Verneombud, men vil anbefale myndighetene å 

vurdere tiltak som kan sikre bedre informasjon til hele næringen og økt innflytelse i 

arbeidet fra flere organisasjoner, enn de som nå er inkludert i forvaltningen av ordningen.     
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