
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 18/1164   

Sakstittel:  DISKUSJONSSAK - VALG AV VERNEOMBUD  

 

 

Rådmannens innstilling: 
Sak tas opp til diskusjon i møtet. 

 

 

Saksutredning: 
 

Faktaopplysning: 

På enkelte verneområder har verneombud trått ut av rollen. 

Det er behov for å velge nye verneombud for bl.a. renholdere og vaktmester/uteseksjon. 

 

Det er tidligere tatt opp at det må velges verneombud, men det er ulik oppfatning om hvorvidt 

det er behov for verneombud på de ulike verneområdene, eller om noen områder kan slås 

sammen.  

Videre ser en at det er behov for klare rutiner for hvordan valg av verneombud skal foregå.  

 

Praksis har vært ulik. På noen områder har det vært utnevne noen til oppgaven. 

I hht. Arbeidsmiljøloven § 6 plikter virksomheten å velge verneombud. 

Virksomheter som består av flere atskilte avdelinger, skal velge minst ett verneombud for 

hver avdeling. Verneområdet skal være klart avgrenset, og må ikke være større enn at 

verneombudet kan ha full oversikt og ivareta sine oppgaver på en forsvarlig måte. 

Det er ikke praksis å fastsette antallet ut fra antall ansatte. Virksomhetens art og organisering 

av arbeidet er vel så viktig. 

 

Verneområdene hos oss har vært 

- Renholdere 

- Kontoransatte 

- Lærere og pedagogisk personell ved Kjøllefjord skole 

- Lebesby oppvekstsenter (skole/bhage) 

- Galgenes barnehage 

- Hjemmebasert omsorg Kjøllefjrd (inkl. tiltak A og avlastningsbolig) 

- Hjemmebasert omsorg Laksefjord 

- Kjøllefjord helsesenter 

- Uteseksjon og vaktmesterteam 

- Botiltak B 

 

Lokale fagforeninger har rett til å utpeke verneombud. Dette med bakgrunn i fagforeningenes 

engasjement i arbeidsmiljøsaker.  

Ved gjennomgang kan en ikke finne at kommunen har noen rutiner omkring dette, men at det 

har vært gjort henvendelser til forbund tidligere.  

 

Vurdering: 



Administrasjonen ønsker at Arbeidsmiljøutvalget tar sak opp til diskusjon. 

Herunder ta opp  

- Avdelinger som bør ha eget verneombud 

- Verneområder hvor det kan velges felles verneombud 

- Rutiner for valg av ombud, tidsrom for valg, samt ansattes og fagforeningers 

involvering. 
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Rådmann 

 

 

  Anne Lill Fallsen 

  Personal- og serviceleder 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


