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Vernerunde ved ISS 2018 

 

Bakgrunn for saken 
ISS gjennomføre årlig en vernerunde ved instituttet. I henhold til UiOs «Prosedyre for 
gjennomføring av vernerunde» skal rapport fra vernerunde oversendes LAMU og styret for 
enheten.   

 

Katrine Fangen     Inger-Lise Schwab                                              
instituttleder      kontorsjef 

 

Vedlegg: Rapport fra vernerunde ved ISS 2018 
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Til: Ledende verneombud ved SV-fakultetet 
 
 
 
Dato: 15. august 2018 

Rapport fra vernerunde ved ISS våren 2018 

Vernerunde som omfatter alle kontorer og fellesarealer i Harriet Holters hus for ISS sine ansatte, 
samt studentarealer, ble gjennomført tirsdag 26. juni 2018. Vernerunden omfattet ikke kontor- og 
studentareal som disponeres av TIK. E-post om vernerunden ble sendt ut på forhånd, og alle 
ansatte ble bedt om å melde inn forhold som det er nødvendig å gjøre noe med, dersom de ikke 
kunne være tilstede under vernerunden. Vernerunden ble gjennomført av verneombud Matthew 
Rix Whiting og kontorsjef Inger-Lise Schwab. 

Det var ingen spesiell fokus for vernerunden utover de alminnelige arbeidsvilkårene. 

De generelle tilbakemeldingene fra de ansatte er at kontorene fungerer godt, at de har nødvendig 
utstyr og vet hvor og hvordan de kan få utstyr om behov oppstår. Oppfølging av tidligere 
vernerunder har gitt uttelling, og i år var det lite meldt inn til oppfølging. Vernerunden avdekket 
likevel noen mindre forhold som må følges opp: 

Forhold kontor status 

Ødelagt lås Lesesal 451 Meldt inn til EA 

Papirbeholder overfylt  Studentene minnes om at det 
er deres ansvar å tømme papir 

Vinduet tungt å åpne 408 Vedkommende informert at 
vinduer skiftes på sikt ut 

PC-ledninger må opp fra 
gulvet 

411 Meldt inn til IT 

Løs skjerm Stille sone, 4. etasje Meldt inn til IT 

Ønsker bedre leselys 419 Bordlampe bestilles 
(Lappegård) 

Ekstra IT-utstyr 421 Ledninger må henges opp 
etter elektriker arbeid. Ekstra 
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skjerm og mousetrapper 
fjernes. Bokhyller ryddes.  

Ekstra bordseksjon Pauseareal, 4. etasje Fjernes av ISS 

Ekstra hyller, ekstra 
kontorstol 

436 Hyller fjernes og lagres av ISS, 
rød kontorstol fjernes, sort stol 
settes inn 

Ekstra stoler 437 Stoler fjernes 

Ekstra IT-utstyr (harddrive) 441 Meldt inn til IT 

Stort skap ikke i bruk, radio Studentenes utskriftsrom 449 Meldt inn til EA, bestilt fjernet 

Ekstra hyller, to ekstra stoler 308 Fjernes og lagres av ISS 

Ekstra docking stasjon 309 Meldt inn til IT 

Håndtaket som regulerer 
vindusåpningen ødelagt 

313 Meldt inn til EA 

Gammel opphengssystem for 
pc under pulten 

317 Meldt inn til IT 

Gammel opphengssystem for 
pc under pulten 

321 Meldt inn til IT 

Pultene må snus etter 
elektrikerarbeid 

323 ISS har ansvar, ev bestiller 
hjelp fra EA 

Trenger stol 332 ISS setter inn ny stol 

Ekstra IT-utstyr (docking 
stasjon, tastatur) 

332 Meldt inn til IT 

Hyllestativ ikke ferdig montert 
av EA 

334 ISS følger opp 

Ønsker ny stol 344 ISS bestiller (Røe) 

Ekstra hyller 347 ISS fjerner og lagrer 

Varmt pga manglende 
solskjerming 

349 Meldt inn til EA. Kan lystette 
gardiner være en løsning? 
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Dør inn til 3. etasje, knapp 
virker ikke, tungt å operere 

Inngangen til 3. etasje Meldt inn til EA 

Ekstra lampeføtter 208 ISS fjerner og lagrer 

Ødelagte persienner 217 Meldt inn til EA 

Stort skap, ikke i bruk 218 Meldt inn til EA, bestilt fjernt 

PC som står på gulvet 220 Meldt inn til IT 

Ekstra skriver 231 Meldt inn til IT 

Dårlig akustikk 237 ISS setter inn skap/bokhylle 
(BS-J) 

Ubehag ved arbeidsbord 238 Besøk av bedriftsterapeut 
bestilt 

Bordlampe som surrer 239 ISS skifter lyspærer 

   

 

 
Med hilsen 
 
 
Inger-Lise Schwab      Matthew Rix Whiting 
kontorsjef                    lokalt verneombud ved ISS 
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