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Rapport fra vernerunde ved ISS våren 2020 

Vernerunde som omfatter alle kontorer og fellesarealer i Harriet Holters hus for ISS sine ansatte 

ble gjennomført mandag 24. februar 2020. 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 alminnelige arbeidsvilkår. 

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 det var lite meldt inn til oppfølging. Vernerunden avdekket likevel 

noen mindre forhold som må følges opp: 

Forhold kontor status 

Det trekker fra vinduer; 

vinduer kan ikke åpnes eller 

lukkes tilstrekkelig 

Flere Det oppfordres til bruk av 

tape, makt og tålmodighet. 

Alle vinduer ved SV skal etter 

planen skiftes ut i de 

kommende år.  

Vindusvask Østvendt kontorer Det etterlyses bedre varsling 

og informasjon i forbindelse 

med årlig vindusvask. 

Sentralstyring av 

persienner/heving over flere 

dager for å legge til rette for 

vindusvask skaper dårlig 

arbeidsforhold på solfylte 

dager.  

Musikk fra barnehagen Flere ISS tar opp med barnehagen 
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Gamle pulter uten hev-senk 

funksjon 

Flere Det er opprettet plan for 

utskifting av gamle pulter de 

neste årene. De fleste erstattes 

allerede i 2020. 

Brødrister  Kjøkkenet 4. etasje ISS undersøker om dette er 

tillatt 

Ødelagt kaffe traktør Kjøkkenet 4. etasje Erstattet 

Melbiller Kjøkkenet 4. etasje ISS følger opp status overfor 

Eiendomsavdelingen 

Behov for luftfukter 441 ISS bestiller 

Tregdør, knapp/håndtak 

virker ikke eller virker dårlig 

til tross for gjentatte 

innmeldinger 

Glassdør i 4. etasje mot vest ISS melder inn til 

Eiendomsavdeling (igjen) 

Mindre behov (lyspærer, 

fjerning av overflødig utstyr, 

innkjøp av gardintrapp) 

Flere ISS 

fjerner/installerer/bestiller 

 

 

Med hilsen 

 

 

Inger-Lise Schwab      Matthew Rix Whiting 

kontorsjef                    lokalt verneombud ved ISS 


