
03.05.2012

For ledere og ansatte ved UiO:

Rollefordeling mellom vernetjenesten og
tjenestemannsorganisasjonene ved UiO, vedrørende forhold på
arbeidsplassen som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og
psykiske helse og velferd

Bakgrunn
I den senere tid har vernetjenesten ved UiO blitt tydeligere og fremstår som mer
styrket, noe som har aktualisert behovet for en avklaring av roller mellom
tjenestemannsorganisasjonene og vernetjenesten. Organisasjonenes
hovedtillitsvalgte ved Akademikeme, Forskerforbundet, NTL, Parat og
Hovedvemeombudet har gjennom en samarbeidsprosess blitt enige om at det er
et behov for å nedfelle noen prinsipper som skal bidra til å avkiare noen av disse
forholdene.

Inniioldet i dette dokumentet vil endre seg i tråd med endringer i lov og
avtaleverk, samt utviklingen i vår egen organisasjon. Dokumentet vil bli tatt opp
til revidering straks organisasjonenes hovedtillitsvalgte eller
hovedverneombudet ønsker dette.

Det er ikke alltid vanntette skott mellom funksjonene de ulike partene skal
ivareta i sine roller. Både tillitsvalgte og vemeombud skal informeres om saker
som ligger i grenselandet mellom vernespørsmål og ansettelsesvilkår, og
gjensidig ha kjennskap til hverandres involvering. Det er ønskelig at
arbeidsgiver også bruker IDF møtene til denne typen informasjon, i saker hvor
hele miljøer er berørt. For eksempel kan en omorganisering, endringer av
arbeidstid, endring av arbeidslokaler og andre spørsmål ha betydning for
arbeidstakers helse og arbeidsmiljø.

Roller og funksjonsdeling

Rollebeskrivelsen for vernetjenesten er hjemlet i arbeidsmiljøloven (med
tilhørende forskrifter) og for organisasjonene er rollene hjemlet i
HovedavtalenlTilpasningsavtalen ved UiO.

Arbeidstakerorganisasjonene:

Organisasjonene ved de tillitsvalgte har som hovedoppgave å ivareta
medlemmenes særinteresser og rettigheter, enkeltvis og som gruppe. De
tillitsvalgte bistår medlemmer direkte, og virkemidler som tas i bruk reguleres
av medlemsrettigheter og gjeldene lovverk.
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Saker som tas opp mellom organisasjonene og arbeidsgiver skjer i såkalte
informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter (IDF-møter) på fakultets- og
sentralt nivå, Dette er regulert i hovedavtalen/tilpasningsavtalen ved UiO. Dette
gjelder fellessaker.

Enkeltsaker/personalsaker tar hver medlemsorganisasjon opp med arbeidsgiver
når medlemmet ber om bistand.

Vernetjenesten:

Hovedvemeombudet, Ledende vemeombud eller verneombudet skal ivareta
helheten og alle ansatte. Hovedrollen er å påpeke arbeidsmiljøutfordringer og be
arbeidsgiver om å ordne opp i tråd med lovverket. Vemeombudet skal deretter
følge saken ved at det gis tilbakemelding fra arbeidsgiver om hvilke tiltak som
igangsettes. Vemeombudet skal ut fra dette vurdere om dette er tilstrekkelig i
henhold til lovverket ved Arbeidsmiljøloven. Dersom en sak ikke lar seg løse på
det nivå den oppstår, løftes den til neste nivå i organisasjonen, og eventuelt til
AMU (arbeidsmiljøutvalget). AMU kan behandle enkeitsaker dersom de først er
behandlet på eller nært opptil nivået de oppstod. Verneombudet kan som siste
utvei løfte saken til Arbeidstilsynet.

Organisasjonenes hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet ønsker ikke
verneombudet inn i personalsaker som angår enkeltindivider, eller saker
som oppstår mellom ansatte og er av personlig karakter. Det er
organisasjonene ved UiO som best ivaretar medlemmenes interesser i
slike tilfeller, og det er arbeidsgivers ansvar at det ryddes opp i slike
saker. Verneombudets oppgave i slike situasjoner skal være å påpeke
ovenfor arbeidsgiver at det må igangsettes nødvendige tiltak.

Arbeidsgiver skal da innen rimelig tid gi verneombudet svar på henvendelsen,
Med rimelig tid menes innen 14 virkedager. Arbeidsgiver plikter da å informere
vernetjenesten og organisasjonene om resultater av undersøkelsen og hvilke
tiltak som iverksettes.

Dette notatet er utarbeidet med enighet mellom Hovedverneombudet og
Hovedtillitsvalgte for Akademikeme, Forskerforbundet, NTL og Parat ved UiO

2


