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Dagens LAMU består av seks medlemmer: 

1. En representant fra fakultetets ledelse (assisterende direktør) 
2. To arbeidsgiverrepresentanter med vararepresentanter utpekt av fakultetsdirektøren 
3. Lokalt hovedverneombud med vararepresentant 
4. Et verneombud med vararepresentant valgt av og blant fakultetets verneombud. 
5. En student med vararepresentant oppnevnt av JSU 

 
Arbeidsgiver og arbeidstakerne skal ha like mange representanter i arbeidsmiljøutvalg. Dette 
fremgår av Arbeidsmiljøloven (AML) § 7-1 (4). På Det juridiske fakultet har det i en lengre periode 
vært feil sammensetning da det har vært 3 representanter for arbeidsgiver, men kun 2 
representanter fra arbeidstager. Det er i AML ikke satt noe begrensning i hvor mange 
representanter totalt LAMU skal bestå av. Studentrepresentanten kommer i tillegg.  De lokale 
verneombudene som ikke er valgt inn som fast representant i LAMU er observatører med talerett. 
 
Det er nå tid for å velge nytt LAMU for perioden 2021 – 2022. Det er ønskelig å utvide LAMU med 
en representant fra arbeidstakersiden så det blir likevekt og i samsvar med AML.  
 
Fakultetets hovedverneombud skal være en av arbeidstakerrepresentantene. I tillegg har vi 1 
verneombud. Det foreslås at representasjonen utvides med ytterligere 1 representant som velges av 
og blant de ansatte ved fakultetet. Alle ansatte og fagforeningene kan foreslå kandidater. Alle 
arbeidstakere er valgbare, også de som alt er valgt til verneombud.  
 
Fagforeningene ved UiO har inngått avtale med UiO om at arbeidstakerrepresentanter til lokale 
arbeidsmiljøutvalg skal velges. Det vil derfor bli arrangert valg 

- blant verneombudene for å fylle 1 post når det er foretatt valg av verneombud på alle 
enheter 

- utlyses elektronisk valg (nettskjema) blant alle ansatte for å fylle 1 post 
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For å kunne foreta valg av ytterligere en arbeidstakerrepresentant må Styrings- og 
administrasjonsreglementet korrigeres i § 28. 
 

Forslag til vedtak: 
 
Dekanen gir sin tilslutning til at  
 
§ 28 i Styrings- og administrasjonsreglement, Det juridiske fakultet endres til: 

LAMU har syv medlemmer: 
1. En representant fra fakultetets ledelse (fakultetsdirektør eller assisterende direktør). 
2. To arbeidsgiverrepresentanter med vararepresentanter utpekt av fakultetsdirektøren. 
3. Lokalt hovedverneombud med vararepresentant. 
4. Et verneombud med vararepresentant valgt av og blant fakultetets verneombud. 
5. En arbeidstakerrepresentant med vararepresentant valgt av og blant fakultetets ansatte. 
6. En student med vararepresentant utpekt av Juridisk studentutvalg. 
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