
Bransjerettet HMS-kurs  
– for overnattings- og serveringsbransjen



Deltakerne på HMS-kurset gjennomfører 
først en e-læringsmodul i eget tempo, 
en vernerunde/kartleggingsrunde i egen 
virksomhet og avsluttes med en samling 
over en dag. 

HMS-kurset dekker arbeidsmiljø -
 lovens krav til grunnopplæring i HMS  
for verneombud, AMU-medlemmer  
og arbeidsgivere.

For mer informasjon om HMS-kurset, 
kurssted, tidspunkter og påmelding,  
se vår nettside www.rvofond.no – Kurs  
og veiledning

Regionale verneombud (RVO), i samarbeid med NHO Reise-
liv og Fellesforbundet, tilbyr bransjetilpassede grunnkurs 
i arbeidsmiljø. Kurset retter seg mot verneombud, AMU- 
representanter, daglig leder/ledere og andre som arbeider 
med arbeidsmiljøarbeid i overnattings- og serveringsbransjen. 

Kursinnhold
– Kurset består av 3 deler

E-læring
• Arbeidsmiljøloven og forskriftene  

som legger føringer for HMS-arbeidets 
organisering og gjennomføring

• Fysiske arbeidsmiljøfaktorer
• Psykososialt arbeidsmiljø
• Risikovurdering og handlingsplaner

Vernerunde
• Kartlegging av egen virksomhet
• Gjennomføring av vernerunde

Samling
• Målstyring – roller i HMS-arbeidet
• Forebyggende arbeid
• Vanlige arbeidsmiljøutfordringer



Kursansvarlig 
Kursansvarlig er regionale verneombud 
som kan kontaktes for tips og veiledning 
underveis i kurset. 

Du kan lese mer om RVO-ordningen  
og du finner kontaktinformasjon til 
regionale verneombud på vår nettside  
www.rvofond.no 

Hvem er vi?
Regionale verneombud er pådrivere for  
et godt og sikkert arbeidsmiljø – særlig  
i små og mellomstore virksomheter. 

RVO har alle bakgrunn fra og har tidligere 
jobbet innen overnatting, servering eller 
renholdsbransjen. De har også vært 
verneombud på tidligere arbeidsplasser. 
Det gjør at RVO har meget god bransje-
kunnskap og kjenner godt til HMS-arbeid  
i bransjene.

Ordningen med regionale verneombud er 
opprettet av myndighetene i samarbeid 
med partene i arbeidslivet og finansieres 
av en årlig avgift som innbetales av 
virksomhetene i bransjene. 

Regionale verneombud skal,  
gjennom råd og veiledning:
• bidra til å styrke HMS- og  

vernearbeidet i virksomhetene 
• bidra til at det opprettes  

fungerende vernetjenester 
• bidra til at helse-, miljø- og 

sikkerhetsforholdene (HMS) er  
i samsvar med arbeidsmiljøloven

Vi går blant annet på bedriftsbesøk, 
arrangerer gruppeveiledninger og 
avholder verneombudsforum.
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Fondet for regionale verneombud  
i hotell, restaurant og renhold 
Postboks 22 Sentrum
0101 Oslo

Organisering 
Ordningen med regionale verneombud i hotell, restaurant og renhold ble opprettet 
i 2011 og er organisert som en stiftelse, med et fondsstyre som er sammensatt av 
representanter fra partene i arbeidslivet og Arbeidstilsynet. Ordningen finansieres 
ved at det kreves inn årlig avgift fra virksomhetene i bransjen.
Det partssammensatte fondsstyret har det overordnede ansvaret for fondets 
økonomi og for at ordningen med regionale verneombud fungerer innenfor rammen 
av forskriftene.
De regionale verneombudene er ansatt i Arbeidstilsynet. De regionale verne-
ombudene arbeider uavhengig av Arbeidstilsynets øvrige virksomhet og Arbeids-
tilsynet har ikke instruksjonsmyndighet overfor RVO-ene hva angår utførelsen av 
stillingen som regionalt verneombud.
En tilsvarende ordning finnes også for bygge- og anleggsbransjen.  

Sekretariatet 
Sekretariatet administrerer blant annet innkreving av avgift, økonomi- og 
sekretærfunksjon for fondsstyret. Sekretariatets leder ivaretar også 
 arbeidsgiveransvaret for de regionale verneombudene. 
 

Telefon: 21 56 66 05
Nettside: rvofond.no 
Besøksadresse: Stenersgata 1 E, Oslo
Organisasjonsnr: 996 307 050
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