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REFERAT FRA MØTE I OD-LAMU APRIL 2013 
 
Tilstede: LAMU:  

Per Omdal, Tove Langhaug, Elisabeth Aks, Grazyna Jonski, Ingunn Haugenes, 
Ann Kristin Ruus, Janne Lea(leder), Leif E. Jensen(referent) 
 
Verneombud: Mona Lisa Nesholen, Anne Marie Evensen, Anne Karin Ødegaard, 
Aina Mari Lian, Yamila Lopez, Hanne Weidemann  
 
Områdeledere Kaj Jensen og Ole Henrik Alstad 

Inviterte:  Hovedverneombud UiO, Hege Lynne 

Forfall:  Anne Bjørg Tveit 

Gjelder:  MØTE I OD-LAMU TORSDAG 10. APRIL, KL 14.00 

Møtested: Møterom 312, Geitmyrsveien 69, 3. etg.   

 
Felles miniseminar for OD-LAMU og Verneombudene 
 
Det odontologiske fakultet skal avholde valg til verneombud og LAMU- medlemmer nå til 
høsten, begge med virke fra 01.01.14.  
 
Hvordan skal vi frem mot valgene få frem engasjementet, diskusjonene, synliggjøringen, 
som sikrer høy valgdeltagelse - Hvordan kan ledelse og verneombud sammen bidra til 
dette? 
 

1) Noen tanker og tall fra valget i 2012 v/Leif 
 

Valg OD-LAMU: Ved valget kom det inn 1 forslag for fem av verneområdene (altså ingen 
valg), 2 ved ett område, og for det siste kom det ingen forslag på kandidat. 
Verneombudet ble her utpekt/oppnevnt. Ingen stedfortreder ble valgt/oppnevnt 
 
Valg verneombud: Det kom inn forslag på en kandidat fra IOB, samt for 
Fakultetsadm/Tannpl/Fotoavd. Det kom ikke inn forslag på kandidater fra IKO. IKOs 
representant ble derfor utnevnt av fagforeningene. Ingen stedfortreder for medlemmene. 
 
Valgene for perioden 2012-2013 ble for første gang gjennomført som elektronisk valg. 
Det ble ikke avholdt valgmøte for valgene. Valgstyret jobbet med å få kandidater til 
verneombudsvervet og til OD LAMU. Ledende verneombud arbeidet aktivt med 
rekruttering 
 

2) Betraktinger, erfaringer og råd v/UiOs hovedverneombud Hege Lynne 
 
Hege Lynne gjennomgikk hovedverneombudets rolle, betraktninger for HMS arbeidet 
ved UiO og hvilken rolle verneombudene har i dette arbeidet. Verneombudene er en 
viktig ressurs, men er helt avhengig av informasjon og deltagelse i saker som vedrører 
arbeidsmiljøet, for å kunne medvirke.  
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3) Diskusjon - Momenter/innspill 
 
 

 Verneombudene må tidligst mulig tas med i prosesser. Spesielt i forhold til 
byggesaker. Kontaktmøte mellom verneombudene og Eiendomsavdelingen ble i 
2012 avsluttet da verneombudene ikke møtte/deltok. Fravær skyldes flere 
forhold. Det er ønskelig at møtene vurderes gjenopprettet.  
 

 Viktig med kompetansebygging for verneombudene. Verneombudsrollen gir 
ekstra kompetanse som flere arbeidsgivere etterspør. Viktig for motivasjonen at 
ledelsen oppfordrer verneombudene til å gå på kurs. Derfor bla. ønskelig at epost 
fra hovedverneombudet til verneombudene om kurs, sendes som cc til ledelsen. 
Det kom innspill fra verneombudene om å sette av midler på fakultetsnivå til 
kompetanseoppbygging.  
 

 Organisere seminarer – reise bort for å fokusere på rollen og som en form for 
miljøskaper og incentiv. 
 

 Innspill om ekstra lønnstrinn for å utøve rollen som verneombud. Vektlegge rollen 
i lokale lønnsforhandlinger, alternativt B-tillegg.  
 

 Viktig at ledelsen er beviste på rollen som verneombud og setter av nok til at den 
kan utøves.  
 

 Verneombudene bør i større grad fremme saker til OD-LAMU. 
 

 Foran valgprosessen: Sende god og utfyllende informasjon om 
verneombudsrollen (på norsk og engelsk) – Hva innebærer rollen og hva kan 
rollen «gi» den enkelte (markedsføring av rollen). 

 
 
Innspill settes opp som sak til neste møte i OD-LAMU.  
 

  

 
 


