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Informasjon om endring av virkeområde for ordningen med Regionale verneombud i 

hotell, restaurant og renhold – gjeldende fra 01.01.2019. 

Arbeids- og sosialdepartementet har gjennom forskriftsendring klargjort virkeområde for ordningen 

med regionale verneombud i hotell, restaurant og renhold, jmf. Forskrift om endring i forskrift om 

organisering, ledelse og medvirkning, § 6-1. Virkeområde. Forskriftsendringen innebærer at flere 

virksomheter, spesielt innen servering, vil omfattes av ordningen med regionale verneombud. 

Virkeområde fra 01.01.2019 

Sekretariatet har gjennomgått ny lovtekst i Forskrift om endring i forskrift om organisering, ledelse 

og medvirkning, § 6-1. Virkeområde, og har følgende merknader til hver bokstav:  

 Serveringsvirksomheter 

a) Virksomheter som har plikt til å ha serveringsbevilling etter lov 13.juni 1997 nr. 55 om 

serveringsvirksomhet (serveringsloven) eller bevilling etter lov 2. juni 1989 nr. 27 om 

omsetning av alkoholholdig drikke mv ((alkoholloven) 
 

Merknad: 

For serveringsvirksomheter eller puber er ordningens virkeområde knyttet til 

Serveringslovens virkeområde § 2: Loven gjelder etablering og drift av alle serveringssteder 

det det foregår servering av mat og/eller drikke og hvor forholdene ligger til rette for 

fortæring på stedet. 

 

Det vil si at alle virksomheter som har en eller annen form for servering som krever 

serveringsbevilling og/el. skjenkebevilling og der det er lagt til rette for at man kan fortære 

maten på stedet, omfattes av ordningen med regionale verneombud. Eksempler på 

serveringssteder er restauranter, kafeer, puber, bakeriutsalg/konditori med servering, 

storkiosker, matboder og bensinstasjoner som selger «gatekjøkkenmat», og hvor det er lagt 

til rette for fortæring på steder. 

 

Renholdsvirksomheter 

 

b) Virksomheter som har krav om å være godkjent av Arbeidstilsynets etter forskrift om offentlig 

godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester.    

Merknad:  

Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester skal være godkjent av Arbeidstilsynet og med 

det omfattes av ordningen med regionale verneombud. Renholdsvirksomheter som ikke har 

søkt, men som har krav om godkjenning, omfattes også av ordningen. Kravet om godkjenning 

gjelder også for selvstendig næringsdrivende, enten foretaket har ansatte eller ikke. 



Overnattingsvirksomheter 

c) Virksomheter som tilbyr overnatting, herunder hotellvirksomhet, drift av vandrerhjem, 

ferieleiligheter, campingplasser og turisthytter  

Merknad: 

Det er ingen endring fra dagens virkeområde for overnattingsvirksomheter. 

 

I bestemmelsens § 6-1, andre ledd, slås det fast at petroleumsvirksomheter ikke faller inn under 

virkeområde for ordningen, dette er ingen endring fra dagens praksis. Videre er det klargjort at 

området også gjelder for virksomheter som ikke har arbeidstakere og virksomheter som leier ut 

arbeidstakere til virksomheter (bemanningsbyråer) som er omfattet av bestemmelsene i første ledd 

bokstav a-c. 

Innlemmelse av virksomheter vil skje elektronisk gjennom Enhetsregisteret, lister fra 

godkjenningsordningen for renhold og manuell innmelding fra RVO-ene som oppsøker 

virksomhetene. Det vil bli undersøkt med kommunene om muligheten for oversendelse av lister over 

virksomheter med serverings- og/el. skjenkebevilling. 

Beregning av avgift 

• Virksomheter med 0 el. 1 ansatt (uansett næringskode) 
➢ Minimumsavgift kr 250 
➢ Avgiftsutsendelse 1. kvartal 2019 

 

• Nyregistrerte virksomheter med oppstart i inneværende år (nyetablerte) 
➢ Minimumsavgift kr 250 
➢ Løpende avgiftsutsendelse  

 

• Virksomheter med flere enn 1 ansatt  

Avgift beregnet ut i fra lønnsgrunnlag el. antall ansatte virksomheten er registrert med (der 

lønnsgrunnlag ikke er tilgjengelig gjennom offentlig regnskapsregister). Disse virksomhetene 

vil motta informasjon om beregnet avgiftsbeløp per e-post eller brev. Dersom beregnet 

avgiftsbeløp ikke stemmer med virksomhetens egne tall, vil det være mulig å endre faktiske 

lønnsopplysninger før endelig krav om avgift sendes ut. 

• Virksomheten med flere enn 1 ansatt og hovednæringskode 55. (overnatting), 56. 
(servering) eller 81.2 (renhold) 

➢ Avgiften beregnes av virksomhetens totale lønnsutgifter fra foregående år 
➢ Avgiftsutsendelse 3. kvartal 2019 

 

• Virksomheter med flere enn 1 ansatt og sekundær næringskodekode 55, 56, 81.2 eller 
andre næringskoder 

➢ Avgiften beregnes av lønnsutgifter fra foregående år for de som er ansatt/sysselsatt i 
den delen av virksomheten som er innenfor overnatting, servering el. renhold.   

➢ For serveringsvirksomheter som er innmeldt gjennom serveringsbevilling, knyttes 
avgift og beregningsgrunnlaget til den del av omsetning som inntas på stedet og 
gjennom det er knyttet til serveringsbevilling. 

o Differensiering av omsetning kan skilles ved MVA-sats; 
Normal 25% - servering der mat og drikke inntas på stedet 

 Matvarer 15% - salg over disk, mat/drikke inntas ikke på stedet. 



Eks. Serveringsvirksomhet der 60% av omsetningen er knyttet til normal MVA-sats 
(mat og drikke inntas på stedet), beregningsgrunnlaget for avgift vil være 60% av 
lønnsgrunnlag til ansatte som jobber ved utsalgsstedet.  

➢ Avgiftsutsendelse 3. kvartal 2019 

 

Bakgrunn for regionale verneombudsordningen (RVO) i hotell, restaurant og renhold og 

RVO-enes aktivitet. 

Myndighetene i samarbeid med partene i arbeidslivet besluttet i 2010 å etablere ordningen med 

regionale verneombud innen hotell- og restaurantbransjen og renholdbransjen. En tilsvarende 

ordning har eksistert for bygg- og anleggsbransjen siden 1981.  

Regionale verneombud i hotell, restaurant og renhold startet sitt virke i mars 2013. Det er i dag 16 

regionale verneombud, som er fordelt i fem regioner og har kontorsted; Oslo (6), Moss (2), Skien (1), 

Kristiansand (1), Bergen (2), Trondheim (2) og Tromsø (2). 
Fondsstyret er ordningens ansvarlige organ. Fondsstyret er satt sammen av partene i arbeidslivet, 

pr.d.d. bestående av en representant fra; NHO Service og NHO Reiseliv, Norsk Arbeidsmandsforbund 

og Fellesforbundet og Arbeidstilsynet. Det partssammensatte Fondsstyre har det overordnede 

ansvaret for fondets økonomi og for at ordningen med regionale verneombud fungerer i henhold til 

forskriftene som regulerer ordningen. 

 

Primæroppgaven til RVO-ene er å besøke små og mellomstore virksomheter der de gir omfattende 

veiledning og rådgivning til virksomhetene om det systematiske HMS-arbeidet og bidrar til at det 

opprettes vernetjeneste/velfungerende vernetjeneste.  I kraft av tidligere ansettelsesforhold og 

bakgrunn fra HRR-bransjene, har de regionale verneombudene solid kjennskap til bransjene og 

vernetjenesten i disse bransjene og er meget godt egnet til å gi god veiledning til virksomhetene de 

besøker. 

i 2017 ble konseptet med bransjetilpasset verneombudssamling og gruppeveiledning i systematisk 

HMS-arbeid implementert i RVO-enes virksomhetsplan og besøksstrategi. Dette er et lavterskeltilbud 

og tilbys gratis til virksomhetene. Deltakerantallet varierer fra 5 – 25. Tilbakemeldingene fra 

deltakere er at veiledningen og samlingen er HMS-faglig nyttig og lærerikt, samt at det er fint med en 

møteplass der man kan dele erfaring med andre virksomheter innen samme bransje. 

 

Det er en pågående virksomhetsundersøkelse til virksomheter som har hatt besøk av RVO. Hensikt og 

formålet med undersøkelsen er å måle nytteverdien av ordningen med regionale verneombud samt 

at det ønskes tilbakemelding på virksomhetenes erfaring med å få besøk av regionalt verneombud. 

Resultatene skal brukes til å videreutvikle RVO-ene og ordningen, slik at ordningen er til best mulig 

nytte for virksomhetenes HMS- og vernearbeid. Svarprosenten ligger på 24%. I spørsmål vedrørende 

tilbakemeldingen på RVO-enes arbeid og fremgangsmøte samt total inntrykket av besøk fra RVO, gir 

virksomhetene meget gode tilbakemeldinger. Resultater fra spørreundersøkelsen følger vedlagt. 

Vi ser frem til et godt samarbeid. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Kirsti Been Tofte 
Leder av ordningen for Regionale verneombud i hotell, restaurant og renhold 



 

 

 


