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Saker  

Arbeidstilsynets rapport datert 2/9-

10, med UiOs tilsvar til rapporten 

Tove Langhaug redegjorde for arbeidstilsynets rapport og pålegg. Påleggene er gitt til 

UiO som helhet og svar utgår derfra. Rapporten er fremlagt fakultetsstyret (14.09.10) og 

Organisasjons- og drøftingsmøte(03.09.10). 

Det er fra UiOs side ikke planlagt noen arbeidsundersøkelse i nærmeste fremtid, men 

AMU har uttalt at en undersøkelse skal gjennomføres hvert tredje år.  

Under ett år siden fakultetets store arbeids-og læringsmiljøundersøkelse.  

Det odontologiske fakultet har i det siste året satt fokus på synliggjøring av 

verneombudene, blant annet ved utarbeidelse av egen brosjyre med bilder av alle 

verneombud. Alle ansatte bør nå være informert om hvem verneombudene er. Men at det 

kan gjøres mer, blant annet i å avklare verneombudenes roller. Verneombud mangler i 

dag kompetanse for å gå inn i personalsaker.  

Økt fokus på rekruttering av nye verneombud, ønskelig med verneombud blant de 

vitenskapelige. Det gir større legitimitet.  Hvordan få verneombudsrollen til å bli 

attraktiv? -  HMS rådgiver ved IKO, Christina Wachter, vil jobbe videre med dette. 

  

Fokusgrupper Tove Langhaug redegjorde for prosessen med fokusgrupper. Rapporten er fremlagt 

fakultetsstyret (14.09.10) og Organisasjons- og drøftingsmøte(03.09.10). Innspill fra Parat 

ble utdelt.  

Rapportens hovedkonklusjoner 

Informasjon: 

Selv om de fleste er nokså fornøyde i forhold til informasjon så varierer det en del, og det 

er et forbedringspotensiale. Mange ansatte og ledere bruker mye tid og energi på å skaffe 

seg nødvendig informasjon. Mer struktur rundt informasjon - med kjente faste 

rapporterings- og informasjonskanaler, vil kunne gi positivt resultat.  

Kommunikasjon: 

Det som hindrer kommunikasjon og medvirkning er hovedsaklig to forhold. Det ene er 

redsel for at det vil få negative konsekvenser for en jobbmessig, økonomisk, 

informasjonsmessig eller sosialt ved uenighet. Det andre er manglende tro på at det har 

noen betydning at man engasjerer seg. Begrunnelsen for dette var blant annet at det ikke 

var noen prosess, eller hvis det var det, hadde den kommet for langt innen man ble 

informert. 

Oppfølging fra fakultetet 

Fokus på møtestruktur: 

Fakultetet vil gå igjennom sin møtestruktur, økt fokus på møteledelse og aktivisering av 



ansatte i møtene.  

Fokus på informasjonsflyt: 

Fakultetet vil se nærmere på informasjonsflyten, få en klarere struktur på hva slags 

informasjon som skal gjennom hvilke ledd/personer - og hvilke personer som er 

sluttstasjon for informasjonen 

 

Innspill fra verneombudene om 

deltagelse på 3-dagers 

arbeidsmiljøseminar i Bergen 

Det odontologiske fakultet setter pris på innspillet og vil tilrettelegge for 

kompetanseheving av sine verneombud, men kan av økonomiske årsaker ikke betale for 

deltagelse for alle verneombud (til sammen ca 100.000), men gir økonomsk støtte for at 

ett av verneombudene kan delta. HMS-rådgiver Christina Wachter vil komme med 

innspill på tilsvarende, men rimeligere kurs.  

Røyking utenfor kantinen Det er flere som røyker utenfor kantinen. Fakultetet sjekker regelverket og i hvilken grad 

det kan brukes for å regulere røykingen.  

  


