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Årsrapport for 2017 fra hovedverneombudet ved Universitetet i Oslo 

 

 
 

Kontakt 

 

Hovedverneombudet kan best nåes på epost: 

hovedverneombudet@uio.no 

 

For å gjøre det enkelt å nå riktig LHVO har vi laget epostadresse til hvert LHVO, uavhengig av navn på 

personen som innehar vervet. Oversikt over adressene finner du her: 

http://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/organisering-roller/verneombud/kontakt/ 

Forkortelser i årsrapporten: 

 

EHMS B – enhet for helse, miljø, 

sikkerhet/trygghet (Security) og beredskap 

HVO – hovedverneombud (nivå 1) 

LHVO – lokalt hovedverneombud (nivå 2)  

LVO - ledende verneombud (nivå 3) 

VO – verneombud 

EA – eiendomsavdelingen 

EBHT – enhet for bedriftshelsetjeneste 

 
 

 

Vernetjenesten 

 

Vernetjenesten har i 2017 bestått av HVO, vara HVO samt 12 LHVO, LVO som organiserer verneombud 

der hvor det er flere verneombud (gjerne ved et institutt eller en stor avdeling), og ca 200 VO samt 

vararepresentanter. 

 

Det er ett LHVO ved hvert fakultet, hvert av museene, samt UB og LOS. 

 

Hovedverneombudet (HVO) ved UiO i 2017 var Hege Lynne (100% fristilt til vervet) og vara HVO 

Yngve Hafting (ca 25% fristilt til vervet). Fristillelsen for vara HVO (utover 20%) skyldes at det pågikk 

prosesser hvor begge måtte delta for å sikre medvirkning.  

mailto:hovedverneombudet@uio.no
http://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/organisering-roller/verneombud/kontakt/
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Det er et tett samarbeid mellom vara HVO og HVO i alt arbeid som utføres innenfor vervet. Vara HVO 

representerer HVO i enkelte prosjekter og møter. HVO har også tett kontakt med LHVO. 

 

HVO/LHVO versus VO rollen 

I virksomhet med flere verneombud skal det være hovedverneombud. Hovedverneombudets sentrale 

oppgave er å samordne verneombudenes arbeid. Hvis det er tvil om hvilket verneombud en sak hører 

inn under, kan hovedverneombudet avgjøre dette. 

 

Ut over dette har ikke hovedverneombudet noen alminnelig myndighet til å styre eller bestemme over 

det enkelte verneombudets virksomhet. Hovedverneombudet skal med andre ord ikke utøve 

verneombudets funksjon når verneombudet fungerer tilfredsstillende på sitt område. 

 

HVO ved UiO prioriterer å hjelpe VO med tips og råd. Ta kontakt, men helst på epost: 

hovedverneombudet@uio.no 

 

Link til Arbeidstilsynets beskrivelse av VO og LHVO/HVO rollen:  

http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78516  

 

 

Møter og kompetanseheving 

 

Sommerseminar for verneombud 

Den 6.juni arrangerte vi dagsseminar for alle verneombud ved UiO. Til tross for nok en kollisjon med 

sykkeldagen, så hadde vi det beste oppmøtet så langt vi har telling. Tema og foredragsholdere på 

seminaret var: 

- Konflikter i et arbeidspsykologi perspektiv, med Professor Fanny Duckert, Psykologisk institutt 

- Verneombudets rolle ved håndtering av konflikter, med Seniorinspektør Bård Hogstad, 

Arbeidstilsynet 

- Konflikthåndtering sett fra arbeidsgiver, med Personaldirektør Irene Sandlie 

- Bedriftshelsetjenesten og dens rolle i konfliktsaker, med Bjørnar Vold-Sarnes, leder for Enhet 

for bedriftshelsetjeneste 

 

Møter/kompetanseheving for LHVO/HVO 

De lokale hovedverneombudene representerer hvert sitt fakultet, museum, UB eller LOS.   

Hovedverneombudet hadde 6 møter med alle LHVO samt ledende verneombud (LVO) for 

Eiendomsavdelingen (EA) i 2017. 

 

Kompetansehevingen for HVO/ LHVO består i at aktuelle saker/tema ved UiO belyses. I 2017 ble disse 

temaene tatt opp: 

 

mailto:hovedverneombudet@uio.no
http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78516
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Formkrav og roller - diskusjonene ble ledet av Personaldirektør Irene Sandlie 

- Når har verneombudene en sak? 

- Hvordan må en problemstilling presenteres for at den skal regnes for meldt til leder, slik at den 

utløser aktivitet? 

- Når bør det føres referat i møte mellom verneombud og leder? 

- Hvordan skille person og rolle? 

 

Avvikssystemet - orientering av Elisabeth Mona, seksjonssjef i EHMS B,  

Regelverket slår fast at leder skal informere verneombudene om avvik innenfor deres verneområde. 

Verneombudet skal også delta i vurderingen av mulige tiltak som skal til for å lukke avviket. 

 

ARK - ble diskutert gjentatte ganger 

 

Beredskap ved UiO - orientering av Kenneth Nielsen, sikkerhets- og beredskapsrådgiver i EHMS B.  

Vi ble orientert om det pågående arbeidet med beredskapsplanene på nivå 2 i virksomheten. 

 

Verneombudet og taushetsplikt - orientering av Berit Hernes Bakke, advokat i avdeling for 

personalstøtte 

 

Enhet for internrevisjon (EIR) - orientering om EIR og personvernombudets rolle av seniorrådgiver 

Morten Opsal 

EIR er mottakere av varsler fra alle ansatte ved UiO. 

 

Varsling og varslingsrutinene -  møter disse behovene til våre ansatte i dag? Gode diskusjoner og 

tilbakemeldinger til avdeling for personal. 

 

EA og VO medvirkning i byggesaker - diskusjoner vedrørende rollen til verneombud i byggesaker. 

 

Det har vært godt oppmøte på alle møtene, samt at meningene er mange og diskusjonene har vært 

innholdsrike. Temaene som diskuteres kan LHVO ta med videre til sine verneombud og ledere, og HVO 

har tatt med innspill til den sentrale ledelsen og AMU. En stor takk til ansatte i Avdeling for 

personalstøtte, Enhet for HMS og beredskap og Enhet for internrevisjon, som har kommet til våre 

møter med bidrag. 

 

Seminar for LHVO og HVO på Finse Alpine Research Center, 2-5 mai 2017 

Hovedverneombudet skadet seg på vei til forskningsstasjonen, og ble dermed forhindret i delta på 

seminaret. En stor takk til studenter og lærer fra Geologisk institutt ved UiO som var på feltkurs - de 

var omsorgsfulle og utføre helt korrekt førstehjelp på hovedverneombudet. En stor takk til omsorgen 

LHVO viste! 
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Seminaret under ledelse av LHVO Brynjulv Nordheim ga LHVO en mulighet for å kunne gjøre «dype 

dykk» innenfor ulike tema, og dermed dele ulike erfaringer i vervet. Seminaret og oppholdet var meget 

vellykket. 

 

Nasjonal årskonferanse for LHVO og HVO i sektoren: 

HVO, LHVO og noen vara LHVO fra UiO har også deltatt på den årlige konferansen for alle 

hovedverneombud ved universitetene i Norge. Konferansen arrangeres på rundgang blant 

universitetene, og i 2017 var det universitetet i Bergen (UiB) sin tur til å arrangere. 

Denne konferansen valgte å belyse følgende tema: 

- Hovedverneombudets medvirkning i prosesser 

- Kommunikasjon - informasjon 

- Medvirkning - motivasjon 

- Trakassering og mobbing - skjer det i universitetssektoren? 

- Sterke personligheter - synlig og usynlig makt 

 

Konferansen har blitt stor, med ca 80 deltakere. UiB og NTNU er de største deltakergruppene, hvor alle 

LHVO samt deres vara har blitt gitt muligheten til å delta. Fra UiO får alle LHVO samt LVO fra EA (fordi 

LVO EA er inntatt i LHVO nettverket ved UiO), og noen få vara LHVO delta. Tema blir satt av alle HVO 

fra sektoren i fellesskap. 

  

Interne kurs  

HVO har deltatt på flere av UiOs modulbaserte HMS-kurs, som er opplæring/kompetanseheving for 

ledere og verneombud: 

http://www.uio.no/for-ansatte/kompetanse/tema/hms/ 

 

Disse er gode, og vi oppfordrer verneombud til å melde seg på moduler selv om de har vært 

verneombud lenge! 

 

To ganger per år arrangeres det seminar for alle VO ved UiO. Disse seminarene er gratis og ment som 

et kompetansehevende tiltak for alle VO, og avholdes på Campus Blindern. Det ene seminaret er i regi 

av HVO, og det andre er i regi av EHMS. 

 

Verneombudene (VO) ved UiO mottar to ganger i året et orienteringsbrev/mail fra HVO.  

 

 

Kontakt mellom vernetjenesten og ledelse  

 

Jeg har som HVO også faste møter med universitetsdirektøren, personaldirektøren, EA, HMSB, EBHT, 

direktørene, LHVO og hovedtillitsvalgte for arbeidstakerorganisasjonene. 

  

http://www.uio.no/for-ansatte/kompetanse/tema/hms/
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«Lunsj til lunsj» for sentral ledelse ved UiO, LHVO og HVO 

 

En gang i året inviterer universitetsdirektøren alle LHVO og HVO sammen med prorektor, direktøren 

for personalstøtte, og direktøren for HMSB til «Lunsj til Lunsj». I dette møtet får LHVO og ledelsen ved 

UiO anledning til å belyse ulike tema sammen. Dette gir også ledelsen en unik mulighet til å danne seg 

et bilde av vernetjenestens arbeid og utfordringer, samt at disse får støtte for sitt arbeid. I 2017 ble 

dette møtet avholdt 6. til 7. mars på Voksenåsen kultur- og konferansehotell.  

 

 

Kommunikasjon 

  

Som HVO skulle jeg ønske at alle lederne på enhetene på nivå 2 og 3 ved UiO tok seg tid til å ha faste 

møter med LHVO og VO! Trygg kommunikasjon kan være løsningen på mange utfordringer i 

arbeidsmiljøet. Den trygge kommunikasjonen og tillit bygges opp over tid.   

Det er i «fredstid» man bygger tillit. Det er viktig at disse møtene er uformelle, og med det mener jeg 

at man ikke har en lang agenda fastsatt på forhånd, men det kan være lurt å ha noen få faste punkter. 

Dette vil gi leder og VO en fin mulighet til å diskutere planer og utfordringer knyttet til arbeidsmiljøet. 

 

Som nevnt tidligere har HVO faste møter med Universitetsdirektøren. Dette er et møte med lav terskel 

for hva som kan tas opp, og både små og store utfordringer knyttet til arbeidsmiljø diskuteres. 

 

HVO har fast plass i AMU, tilsvarende LHVO, LVO eller VO har i LAMU som fullverdig medlem. Sakene 

som ble tatt opp i 2017 ligger her: 

http://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/organisering-roller/amu-lamu/sentralt-

amu/moter/2017/index.html 

 

 

Medvirkning 

 

Som HVO medvirker jeg sammen med vara HVO i ulike prosjekter, i informasjons- og drøftingsmøter 

(IDF) etter § 8-2 i Arbeidsmiljøloven og i AMU.  

 

Byggeprosjekter 

Nytt bygg for Livsvitenskap er et meget stort og krevende prosjekt, men også inspirerende å medvirke 

i. Utfordringene for vernetjenesten er at det kan være manglende forståelse for denne rollen fra 

prosjektledere og andre aktører i prosjektet. 

 

Link til byggeprosjekter: 

http://www.uio.no/tjenester/eiendom/byggeprosjekter/ 

 

http://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/organisering-roller/amu-lamu/sentralt-amu/moter/2017/index.html
http://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/organisering-roller/amu-lamu/sentralt-amu/moter/2017/index.html
http://www.uio.no/tjenester/eiendom/byggeprosjekter/
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Eiendomsavdelingen (EA) har blitt flinke til å sende ut epost til HVO/LHVO om forestående byggearbeid 

på UiO. Dette betyr at det er enklere for oss å komme med i prosessene. Arbeidstilsynet er klare når de 

sier at «arbeidsmiljøutvalg, verneombud eller annen representant for de ansatte skal bekrefte sin 

medvirkning i prosessen.»  Annen representant må herunder ikke forveksles med ansatte som av 

naturlige grunner er utpekt av leder eller er leder selv. VO har i slike saker en rolle som er forankret i 

arbeidsmiljøloven, og da spesielt kapittel 6 og 7. Det er enhetens leder som skal sørge for VO-

medvirkningen i byggesaker, men EA vil også påse at leder har med VO (AMU referat sak 29/16).  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62?q=arbeidsmiljøloven  

 

I arbeidet med å lage en ny Miljø og Klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet, har vernetjenesten 

deltatt i referansegruppen. 

http://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/4/v-sak-14-ny-miljo--og-klimastrategi-for-

uios-eiendomsvirksomhet.pdf 

 

Lenke til UiOs masterplan for eiendommene: 

http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/los/ea/aktuelt-saker/2015/les-uios-masterplan.html 

 

Effektiviseringsprosjekt 

BOTT er et effektiviseringsprosjekt som er løftet over virksomhetsnivået, og er et samarbeidsprosjekt 

mellom UiO, Universitet i Bergen, Universitetet i Tromsø og NTNU. Det er vanskelig for meg å ta ut 

medvirkning i dette prosjektet, da mange kort er lagt når det kommer opp i IDF-møtene. Om du ønsker 

å vite mer om BOTT er det beste i øyeblikket å søke på internett. 

 

 

Beredskap 

 

sikresiden.no 

På sikresiden.no gis det forebyggende opplæring og råd om hva du skal gjøre i en krisesituasjon. Du må 

alltid selv vurdere hva som er best å gjøre i en konkret situasjon. 

 

Sikresiden.no når frem til hver enkel student til enhver tid. Dette er en plattform som kan utvikles i takt 

med våre behov. Denne siden kan er mobilvennlig og kan fungere nesten som en APP. Den brukes i 

store deler av vår sektor. 

https://www.sikresiden.no/ 

. 

 

Arbeidsmiljø 

 

ARK 

Arbeidsmiljøundersøkelsen ARK ble medio 2016 fullført på UiO, og en del enheter planla å ta den i bruk 

for annen gang høsten 2017. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62?q=arbeidsmiljøloven
http://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/4/v-sak-14-ny-miljo--og-klimastrategi-for-uios-eiendomsvirksomhet.pdf
http://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/4/v-sak-14-ny-miljo--og-klimastrategi-for-uios-eiendomsvirksomhet.pdf
http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/los/ea/aktuelt-saker/2015/les-uios-masterplan.html
https://www.sikresiden.no/
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Det kom innsynsbegjæringer fra pressen til arbeidsmiljøundersøkelsen ved vår virksomhet høsten 

2017. Videre planer for igangsettelse av undersøkelsen er derfor satt på vent. 

 

Omstillinger 

Både små og store omstillingsprosesser skaper en usikkerhet for ansatte. Den største usikkerheten er 

nok mangel på informasjon. Her må lederne bli bedre. En sak som kan bidra til mer informasjon 

ovenfor ansatte, er å trekke verneombud og tillitsvalgte tidlig inn i prosessene. 

 

Konflikthåndtering og varsling 

Våren 2017 meldte HVO inn til AMU at vi måtte se på våre varslingsrutiner, og om de burde revideres. 

Avdeling for personalstøtte tok saken med å gjennomgå disse.  I kjølvannet av #Me Too# kampanjen 

som har flyttet seg rundt om i verden og Norge, har UiO viet særlig oppmerksomhet til arbeidet knyttet 

til forebygging av seksuell trakassering, i handlingsplanen for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold 

2018-2020. For meg dreier dette seg om kultur/ukultur i arbeids- og læringsmiljøet. Det er på tide at 

alle enheter ved UiO setter kulturbegrepet som diskusjonstema på dagsorden i sine LAMU. 

 

UiO har rutiner for konflikthåndtering og varsling. 

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/personaloppfolging/konflikt/#toc4 

 

Avvikssystemet 

Jeg håper og tror at antallet meldte avvik vil øke betraktelig. Vi er ikke flinke nok til å melde avvik. En 

systematisk oppfølging av avvikene vil gjøre det mulig å bedre arbeidsmiljøet for alle. 

http://www.uio.no/om/hms/si-fra/index.html 

 

Oppsummering og veien videre 

 

Det er fremdeles mange verneombud som ikke har faste møter med sine ledere, dette gjelder også på 

nivå 2. IDF-møtene (informasjons- og drøftingsmøter) på nivå 2 kan ikke erstatte faste møter mellom 

verneombud og leder. Noen enheter har faste møter med VO på alle nivåene, og det er supert. Dersom 

alle ledere kjenner innholdet i verneombudsrollen ville de også forstå at verneombudet er en ressurs.  

 

Ved utpeking av verneombud vil jeg anbefale at det brukes kløkt. Det er ingen god ide å utpeke et 

verneombud som absolutt ikke ønsker dette, da skapes det lett frustrerte og uengasjerte verneombud.  

Ledelse og ansatte kan bidra til å skape engasjerte og motiverte verneombud ved å benytte deres 

kompetanse. Jeg vil ha fokus på dette videre. 

 

Jeg opplever også at verneombudene ofte slites mellom arbeidsoppgavene og tid til vervet, dette 

gjelder spesielt ledende verneombud og de som er lokale hovedverneombud. En del fakulteter har gitt 

LHVO fristillelse i vervet (20-50%) som en tilrettelegging, men dessverre gjelder ikke dette alle 

enhetene på nivå 2. Det er viktig at ledelsen hjelper verneombudet med å prioritere (og velge bort 

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/personaloppfolging/konflikt/#toc4
http://www.uio.no/om/hms/si-fra/index.html
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noen av) de ordinære arbeidsoppgavene.  LHVO kommer også ofte i skvis fordi arbeidet er på et nivå 

og vervet på et annet nivå i organisasjonen.  

 

Trenden med store åpne kontorløsninger bekymrer oss. Politiske signaler gis i retning av at vi skal 

jobbe slik, hvilket er i strid med råd fra forskningen (Folkehelseinstituttet/Helsebiblioteket: Helserådet 

16/17), og hva mange av våre ansatte ønsker. Vi har notert oss at arealnormen som 

kunnskapsdepartementet legger til grunn for etablering av nybygg ikke gir rom for annet, men samtidig 

må vi påpeke at kunnskapsdepartementet som arbeidsgiver ikke har gitt oss anledning til å medvirke i 

henhold til arbeidsmiljøloven da dette ble vedtatt. Ønsket om å slippe store åpne kontorlandskap 

bunner ikke nødvendigvis i ønsket om et eget cellekontor, men erfaringer, samt arbeidets art. Det ytres 

fra ansatte om at små landskap på 4-9 personer kan fungere for noen. I byggeprosesser mener jeg det 

er avgjørende at alle ansatte blir lyttet til, for å sikre et godt og produktivt arbeidsmiljø i fremtiden.  

 

Til slutt vil jeg rette en stor takk til vara HVO Yngve Hafting for den gode håndteringen av HVO 

vervet i min sykemeldings periode. Yngve har trukket seg som vara HVO grunnet endrede 

arbeidsoppgaver. Tusen takk for det gode samarbeidet vi har hatt i den tiden han har vært 

vara HVO. 

 

Jeg ønsker Elisabeth Wenger-Hagene velkommen som nytt vara HVO for perioden 2018 og 2019! 

Elisabeth er LHVO ved Juridisk fakultet og har lang erfaring fra vervet. 

 

Jeg takker også for et godt samarbeid med alle verneombudene, ansatte, ledere, tillitsvalgte for 

tjenestemannsorganisasjonene, Enhet for HMSB, Enhet for BHT, EA, avdeling for personalstøtte og 

sentral ledelse ved UiO! 

 

Sommerseminaret for verneombudene er satt til 1. juni 2018 - sett av dagen alle verneombud! 

 

Med vennlig hilsen 

Hege Lynne 

Hovedverneombud ved UiO 

 


