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Hver dag klokken 12 setter kollegaene i 
Forum for utvikling og miljø (ForUM) 
seg ned rundt et stort bord på kjøk-

kenet. Denne halvtimen er det ingen interne 
møter. Kanskje står det også en kjele og putrer 
på komfyren.

– Det er viktig for oss å få med alle, og sette 
oss ned og spise sammen, forteller Ingrid 
Rostad, fagrådgiver i ForUM. Den frivillige 
lunsjordningen går ut på at hver medarbeider 
har ansvar for å forberede lunsj, og betaler når 
de selv handler inn for uka. De fleste dagene 
er det selvbetjening rundt bordet, men ikke på 
tirsdager, og det er ukens høydepunkt. 

Blir kjent på en annen måte
– På tirsdager er som regel alle på kontoret. Det 
er vår interne møtedag, og vi gjør litt ekstra ut 
av lunsjen, forteller Rostad. Da kan det vanke 
en deilig suppe, salat, spesialiteter som tyrkisk 
mat, eller andre signaturretter de har lyst til å 
dele med kollegaene. På denne måten blir de 
kjent med sider av personligheten som kanskje 
ikke kommer så godt frem i arbeidshverdagen, 
mener Rostad. 

Det er riktignok ikke forventet at man skal 
bruke mye tid på forberedelser. De som ikke er 
så glade i matlaging, kan kjøpe inn pålegg og 

godt brød, mens de som ønsker det, kan bruke 
mer energi på å tilberede. Denne fleksibilite-
ten er nok nøkkelen til at de fleste velger å være 
med på ordningen, tror Rostad. I tillegg er det 
bærekraftig:

– Vi er en organisasjon som jobber for bære-
kraftige løsninger, og vi ser det som en stor fordel 
at vi kaster mye mindre mat når vi deler på den. 

Ernæringsmessig like bra
Cathrine Borchsenius, klinisk ernæringsfysio-
log, forfatter og daglig leder av bramat.no er 
enig i at det slett ikke er nødvendig med kan-
tine for å skape en god felles lunsjtradisjon på 
arbeidsplassen. 

– Fordelen med kantine, er at hvis kantinen 
har et bra tilbud av sunn mat, for eksempel salat-
bar, så er det enklere å få i seg mer grønnsaker 
enn om man tar med seg maten hjemmefra. 

Men rent ernæringsmessig avhenger det jo 
helt av hva den enkelte spiser, påpeker hun. 
Tar man med maten selv, kan man enkelt 
bestemme hva og hvor mye man ønsker å spise.

– For noen er lunsj et like stort og viktig 
måltid som middag, mens for andre er det mer 
naturlig å spise en mindre lunsj. 

Det å få en halvtimes betalt pause fra 
arbeidsdagen og spise i ro og fred, er imidlertid 
viktig, mener hun:

– Når vi først spiser, er det bra å sette seg 
ordentlig ned og ha litt ro rundt måltidet. En 

felles lunsj vil gjøre at man unngår å spise foran 
PC-en mens man jobber eller konsentrerer seg 
om andre ting. Spising i forbifarten har det blitt 
for mye av i vår tid, mener hun.

Viktig både for ytelse og samhold
Arbeidsmiljøloven er tydelig på at arbeidsgiver 

har ansvar for å legge til rette for matpauser. For 
noen kan det likevel være krevende å sette av tid. 
Det sier Tone Odvold, daglig leder i HR-huset.

– Men selv om du sitter stille på et kontor 
og jobber, og ikke utøver fysisk arbeid, trenger 
du næring for å prestere. Utførelse av oppgaver 
og problemløsning går ofte litt lettere når både 
hjerne og kropp har fått påfyll. 

Det kan også ha stor påvirkning på kulturen 
og samholdet på arbeidsplassen at man samles 
til et måltid, mener hun:

– For det første kan man bygge relasjoner på 
tvers av fagområder og avdelinger, og ha tid til 

Lunsjtiden er dagens høydepunkt på mange arbeidsplasser. 
Har dere ikke kantine tilgjengelig, kan det likevel bety mye 
for fellesskapet å skape en god lunsjtradisjon.

Slik lager du en god 
felleslunsj på jobben

Tirsdagslunsj hos Forum 
for utvikling og miljø.
FOTO: LISA EKLI

Ti tips til en god lunsj på jobben
1. Vær klar over at lunsjen kan være viktig for å bygge fellesskap 

og kultur. 
2. Ha klare føringer for hvordan lunsjen skal være hos dere.
3. Fred tidspunktet. Sørg for at ingen interne møter legges til 

lunsjtiden.
4. Ta en runde i lokalet og sørg for at alle blir inkludert.
5. Vær til stede som leder i den grad det er mulig, og vis at du 

setter pris på felleslunsjen.
6. Du trenger ikke kantine eller et fancy kjøkken. Et kjøleskap og 

et hyggelig sted å samles holder lenge.
7. En felles lunsjordning kan gjøres rimelig eller kostbar. Mange 

aktører tilbyr levering av lunsj, man kan gjøre felles innkjøp 
etter tur, eller ganske enkelt samles med matpakken.

8. Skal alle bidra, må det være gjennomførbart for alle.
9. Lag en happening rundt lunsjen, og kombiner maten med et 

faglig innlegg eller noe sosialt som oppleves som motive-
rende og inspirerende. 

10. Husk at lunsjen sjelden er bortkastet tid. Samtaler og deling 
av informasjon kommer godt med for samarbeidet, samtidig 
som det er positivt for arbeidsmiljøet. 
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«Lunsjen er et viktig sosialt lim, 
og vi tror det har en positiv effekt 
på forholdet oss imellom»

Ingrid Rostad er fagrådgiver i  Forum 
for utvikling og miljø.
FOTO: FORUM

Det å få en halvtimes betalt pause fra 
arbeidsdagen og spise i ro og fred, 
er imidlertid viktig, mener Cathrine 
Borchsenius, klinisk ernæringsfysiolog, 
forfatter og daglig leder av bramat.no.
FOTO: A. PALLADINO

den lille småpraten utenom det faglige. Og for 
det andre kan det styrke teamet å ha en pause 
sammen, der man kan ta et avbrekk og være 
litt til stede, få innspill på det man jobber med, 
diskutere det man er opptatt av eller kanskje 
dele hva man har gjort i helgen.

Lunsj som trekkplaster
Etter pandemien er det mange som selv kan 
velge hvor de vil jobbe. Da kan en fristende og 
hyggelig lunsj kanskje lokke flere til kontoret?

– På kontoret hos oss praktiserer vi en hybrid 
hverdag, men vi samles minst én dag i uka og 
spiser lunsj sammen. Nå har vi felles lunsj opp 
til tre dager i uka, fordi det er så hyggelig. Vi 
merker at det gjør noe med samholdet i teamet, 
forteller Odvold i HR-huset.

Hun mener det er mye lederne kan gjøre 
for at medarbeiderne skal prioritere lunsjen, 
først og fremst ved å gå foran som et godt 
eksempel:

– Som leder kan du selv ta deg tid til å sette 
deg ned til lunsj. Ta initiativ, kjøp med kaffe til 
kollegaene dine, det er så lite som skal til. Det 
koster ikke mye, og det gir veldig mye. Går du 
foran som et godt eksempel, er smitteeffekten 
god. Legg til rette, bruk fellesmøter til å oppfor-
dre andre til å prioritere felles lunsj, og forsøk å 
skjerme kalenderen i dette tidsrommet.

Sosialt lim
Rundt lunsjbordet hos ForUM er det plass til 
alle som vil, uavhengig av om de er med på inn-
kjøpsordningen eller ikke. For selv om maten 
er viktig, er hovedsaken å samles. 

– Lunsjen er et viktig sosialt lim, og vi tror det 
har en positiv effekt på forholdet oss imellom. I 
tillegg er det lav terskel for å delta, i motsetning 
til aktiviteter som arrangeres etter jobb, som 
kan være mer utfordrende å få til for de med 
familieforpliktelser, påpeker hun.

– Invester i lunsjen, en halvtime hver dag 
kan gjøre underverker for arbeidsmiljøet.    /

Arbeidsmiljøloven er tydelig på at 
arbeidsgiver har ansvar for å legge 
til rette for matpauser, påpeker Tone 
Odvold, daglig leder i HR-huset.
FOTO: ANDRIS SØNDROL
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Spørsmål: Vi er en liten nyetablert virksomhet 
med syv ansatte, og har et spørsmål om verne-
ombudsordningen. Må vi velge et verneombud 
eller fins det noen alternative ordninger?

Svar: Arbeidsmiljølovens utgangspunkt er at 
virksomheter med ansatte som ikke direkte er 
unntatt fra arbeidsmiljølovens bestemmelser 
(virksomheter som bedriver sjøfart, fangs, fiske, 
militær luftvirksomhet mv.), plikter å velge et ver-
neombud, se arbeidsmiljøloven (aml.) § 6-1. Ver-
neombudet skal ivareta arbeidstakernes interes-
ser i saker som gjelder arbeidsmiljøet. Blant annet 
skal verneombudet skal se til at virksomheten er 
innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført 
på den måten at hensynet til arbeidstakernes sik-
kerhet, helse og velferd ivaretas. 

I mindre bedrifter med få ansatte, kan det imid-
lertid være lite hensiktsmessig å velge særskilte 
representanter for de ansatte. Arbeidsmiljølo-

ven gir derfor partene anledning til å fravike 
verneombudsordningen ved skriftlig avtale. 
Forutsetningen er at virksomheten har færre 
enn ti ansatte, se aml. § 6-1 første ledd annet 
punktum. Avtalen må i så fall inneholde en 
beskrivelse av hvordan vernearbeidet konkret 
skal følges opp. Eksempler på hva avtalen må 
inneholde er nødvendige arbeidsmiljøtiltak, 
hvordan vernespørsmål tas opp, hvordan risiko 
i virksomheten håndteres, arbeidsgivers plik-
ter og ansattes medvirkningsplikt. Avtalen om 
unntak vil anses å gjelde for maksimalt to år, 
med mindre annet er avtalt. Dersom arbeids-
takerne ikke er fagorganisert, og heller ikke har 
sluttet seg sammen for anledningen, må avta-
len om unntak fra lovens utgangspunkt inngås 
med hver enkelt arbeidstaker.

Unntaksadgangen er ment å gjøre bestem-
melsen mer fleksibel, slik at den tilpasses den 
økonomiske situasjonen i den enkelte virksom-
het. For ordens skyld nevner vi at Arbeidstilsy-
net, etter en konkret vurdering av forholdene 
i virksomheten, kan fastsette at den aktuelle 
virksomheten likevel skal ha verneombud, se 
aml. § 6-1 første ledd tredje punktum. 

Selv om partene blir enige om å fravike ordnin-
gen med verneombud, forutsetter loven at virk-
somhetene sørger for å ha en annen ordning som 
ivaretar vernespørsmål på en betryggende måte. 
For eksempel kan tillitsvalgte bli tillagt en rolle 
som ansvarlig for vernespørsmål i virksomheten. 

Spørsmål: Vi tar kontakt på grunn av en uhel-
dig hendelse i forbindelse med et sosialt arran-
gement. En kvinnelig arbeidstaker ble utsatt for 
uønskede seksuelle tilnærmelser fra en mannlig 
arbeidstaker. Sammenkomsten fant sted utenfor 
virksomhetens kontorlokaler i regi av en mindre 
arbeidsgruppe. Omfattes sammenkomsten av 
reglene i arbeidsmiljøloven? I så fall, vil forholdet 
kunne vektlegges i forbindelse med en eventuell 
oppsigelse? Hendelsen føyer seg nemlig inn i en 
rekke av negative omstendigheter knyttet til den 
bestemte arbeidstakeren. 

Svar: Kravene til det psykososiale arbeidsmiljøet 
er regulert i arbeidsmiljøloven § 4-3. Bestemmel-
sens tredje ledd fastsetter at arbeidsgiver plikter 
å påse at arbeidstaker ikke utsettes for trakas-
sering eller annen utilbørlig opptreden. 

I likhet med plikten til å forhindre diskriminering 
etter likestillings- og diskrimineringsloven (ldl.), 
kan innebærer det ikke et krav om at trakassering 
og annen utilbørlig atferd til enhver tid faktisk 
blir forhindret. Arbeidsgiver må imidlertid kunne 
dokumentere at virksomheten har iverksatt pre-
ventive tiltak, og at forhold arbeidsgiver er kjent 
med håndteres på en forsvarlig måte. Hvorvidt 
de preventive tiltakene anses som tilstrekkelige, 
beror på en konkret vurdering av virksomhetens 
karakter og omstendighetene for øvrig. 

Plikten begrenses ikke til situasjoner som 
har direkte sammenheng med arbeidstakers 
arbeidsoppgaver. Hendelser/situasjoner som 
finner sted utenfor arbeidsplassen og/eller 
alminnelig arbeidstid, men som på en eller 
annen måte har sammenheng med arbeids-
forholdet, vil også omfattes. Episoder/situasjo-
ner som finner sted i forbindelse med sosiale 
arrangementer som julebord, fredagspils, avde-
lingsmiddag mm., vil dermed faller innenfor 
arbeidsgivers forebyggingsplikt. 

Dersom det foreligger tilstrekkelige holdepunk-
ter for at arbeidstaker har utsatt andre ansatte 
for trakassering eller annen utilbørlig atferd, og 
arbeidsgiver har oppfylt sin forebyggingsplikt, 
kan dette vektlegges som et tolkningsmoment 
ved vurderingen av om det foreligger saklig 
grunnlag for oppsigelse etter arbeidsmiljøloven 
§ 15-7. Lagmannsrettens dom LA-2009-189015-
2, gjaldt oppsigelse av en teamleder som følge 
av arbeidstakerens opptreden på et julebord. 
Lagmannsretten la til grunn at oppsigelsen var 
saklig begrunnet i arbeidstakers forhold, blant 
annet under henvisning til arbeidstakernes 
vern mot trakassering og utilbørlig opptreden 
etter arbeidsmiljøloven § 4-3 tredje ledd, og den 
daværende likestillingsloven (likestillings- og 
diskrimineringsloven § 13 sjette ledd). 

 Må vi har 
verneombud 
når vi kun er 
syv ansatte?

 Kan vi si opp et ansatt som 
utsatte en kollega for uønskede 
seksuelle tilnærmelser?

Spør juri tene

Advokatene Mari Verling, Anette Plassen, Nicolay Skarning (H) og Jan-Erik 
Sverre (H) ved Kvale Advokatfirma svarer på spørsmål om arbeidsrett.  

Tjenesten er gratis.  E-post: red@dagensperspektiv.no


