
Protokoll fra møte i LAMU SV-fakultetet 

Møtet ble satt 08. mai 2012, kl. 13.00, ESH, Fakultetsstyrerommet, og hevet kl. 15.00.  

Inger Ann Faye, Tone Vold-Johansen, Sofie Tanum, Frøydis Gjerpe Bekkedal, Trine Neset Brødremoen 

SAK 1 Godkjenning av sakslisten  

Sakslisten godkjennes. 

           

SAK 2 Godkjenning av referat( fra forrige møte)  

Referat forrige møte godkjennes.  

Saksdokumenter: 

Protokoll fra 13. mars 2012  

           

SAK 3 Hjerte og lungeredningskurs  

Frøydis Gjerpe Bekkedal orienterte fra PSI. De har holdt kurs i 

Førstehjelpskurs samt hjerte- og lungerednings kurs ('Først på stedet'). I 

den sammenheng anskaffet de seg en hjertestarter. Fakultetet vil ta hjerte- 

og lungeredningskurset/hjertestarter maskinen videre i GIR-møtet (SV-

fakultetets administrative ledergruppe): Er dette interessant for resten av 

fakultetet?  

   

           

SAK 4 Fokusområde 2012: Grønt SV, kildesortering  

Det ble besluttet at Grønt SV, kildesortering, skal innføres både på PSI, 

SV-infosenter (administrasjonen), 3. etasje Eilert Sundt hus og ØI 12. 

etasje Eilert Sundt hus denne våren. Kontorsjefene må sende ut mail til 

ansatte på de gjeldende enhetene med informasjon. LVO har fått 

informasjon fra Renhold på fakultetet og vil videresende denne 

informasjonen.  

Saksdokumenter: 

Rektors blogg om Grønt UiO  

UiOs side om Grønt UiO  

           

SAK 5 Seminar verneombud og LAMU 15. mai  

Det vil bli et seminar for verneombudene og LAMU ved SV-fakultetet 

tirsdag 15. mai. Program: Kl 14:30-15:30 er det allmøte om IHR-prosessen 

i aud 7 Eilert Sundt hus. Kl 15:45-16:30 kommer Elisabeth Mona (leder for 

HMS stab ved UiO). Hun holder et foredrag for oss om roller med tanke på 

verneombud/LAMU/AMU/HMS.  

           

SAK 6 Sommerseminar  

Til informasjon er sommerseminaret for verneombudene ved Universitetet i 

Oslo fredag 15. juni 09:00-14:30. Mer informasjon vil følge snart.  

           

http://www.sv.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/hms-arbeidsmiljo/lokalt-arbeidsmiljoutvalg/mote/2012/2012-03-13/protokoll.xml
http://blogg.uio.no/unidir/ottersen/content/grontuniversitet
http://www.uio.no/om/strategi/miljo/aktuelt/2012/kildesortering.html


SAK 7 SVs beredskapsplan er oppdatert:  

Beredskapsplanen for SV-fakultetet er oppdatert. Det er viktig å se 

gjennom denne fra tid til annen for å holde seg oppdatert mht. 

ansvarsområder.  

Saksdokumenter: 

Beredskapsplan ved SV  

           

SAK 8 Studentrelaterte saker  

Fakultetet informerte om at oppussing av arealene i 2., 3., 4. etasje 

prioriteres i 2013. Mest sannsynlig vil dette arbeidet legges i 

sommermånedene (mai til august).  

Studentrepresentanten orienterte om at SVSU ønsker mer synlighet for 

SVSU/studentrepresentanter fra høsten. De har planer om å ha en stand i 

Foajeen en gang i måneden for å komme nærmere hva som rører seg i 

studentmiljøet.  

           

SAK 9 Informasjon om vernerunder 2012  

Frist for innsendelse av rapport fra enhetenes vernerunde til LVO er 1. 

september. Vernerunden kan foretas vår eller høst innen den tid. Tone 

Vold-Johansen vil foreta vernerunden på studentarealene i år i 1. til og 

med 4. etasje sammen med verneombudet, TA og studentrepresentanen. 

Inger Ann Faye og verneombudet vil være ansvarlig for vernerunden med 

de ansatte i fakultetsadministrasjonen. Vernerundene på øvrige enheter er 

som før med administrativ ledere og tilhørende verneombud.  

           

SAK 10 Eventuelt  

A. Trine Neset Brødremoen orienterte om sin rolle som 

Læringsmiljøkontakt i LAMU. Hun har en observatør-rolle og vil selv 

avgjøre om det er hensiktsmessig for henne å møte på møtene ut fra 

sakslista.  

B. Trine Neset Brødremoen orienterte om et nytt system for studentene 

hvor for eksempel mobbesaker enklere kan følges opp: 'Si Fra-systemet'. 

Prosjektet er i startfasen. Det vil også ansettes et 'Studentombud' på 

Universitetet i Oslo i tilknytning prosjektet. Mer informasjon om dette 

kommer Trine tilbake med.  

 

 

http://www.sv.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/hms-arbeidsmiljo/beredskap/index.html


Medisinske fakultetets arbeidsmiljøutvalg - 15. juni 2012  

Møtet fant sted på Sogn Arena i møterom Hippokrates kl. 13.30-15.00. 

Tilstede: 

Arbeidstakerrepresentanter: Erlend Huglen, Hela Soltani (vara for Britt R. Hansen) 

Arbeidsgiverrepresentanter: Unn-Hilde Grasmo-Wendler, Bjørn Hol, Olav Skaali, Astrid Holø 

Studenter: Daniel Barth 

Forfall: Ole Martin Nodenes (Observatør fra AMU ved UiO) 

Sekretær: Åse Sørheim  

Orienteringssaker 

Sak 15/12 Godkjenning av møteinnkallingen 

Møteinnkallingen ble godkjent. 

Sak 16/12 Godkjenning av referat fra forrige møte i Med-LAMU 

 Referat  

Referatet ble godkjent uten kommentarer. 

Sak 17/12 Orientering fra ledelsen 

To ganger i året inviterer Det medisinske fakultet alle sine ledere til seminar i regi av 

fakultetslederprogrammet. 14.6.12 møttes rundt 80 av fakultetets ledere for å lære mer om kultur og 

kulturbygging. Det var store forskjeller på hva slags verdier man ønsker seg ved Medfak, og hva slags 

verdier man mente i realiteten preget fakultetet. Dette kan tyde på at fakultetet har en kulturutfordring. Det 

har blitt opprettet åtte nettverksgrupper med ledere som skal arbeide mellom disse samlingene, med det 

som målsetning å styrke og utvikle fakultetets lederstab. Byråkrati, kontroll, hierarki og ressursnedskjæring 

er eksempler på begrensende verdier som ble fremhevet. 

Tre ganger i semesteret avholdes det allmøter på fakultetssekretariatet. Dette gjøres for å orientere alle 

ansatte i sekretariatet om aktuelle saker. Neste møte er tirsdag 19.6.12. 

Sak 18/12 Orientering fra ledende fakultetsverneombud 

Hovedverneombudet holdt 15.6.12 seminar for alle verneombud ved UiO. Temaer var 

bedriftshelsetjenesten, konflikter, dialog mellom verneombud og ledelse, mellom HMS-koordinator og 

verneombud, etc. 

Fakultetsverneombud og vara har vært i møte med varaene for foretaksverneombudet ved OUS. Tema for 

møtet var HMS-samordningsavtalen mellom UiO og OUS, som ble signert i mars. Partene skal utarbeide en 

veiledning for HMS-samordningsavtalen innen seks måneder etter signering. Etter møtet sendte 

vernetjenesten sine innspill vedrørende avtale og veiledning til ansvarlig person ved Institutt for klinisk 

medisin (Klinmed) for videre oppfølging. Hovedpunkter var en konkretisering av hvor ansvaret for det 

psykososiale arbeidsmiljøet skal ligge, en bedre arealoversikt, samt at en forventning om at HMS-aktørene 

har dialog på tvers mellom organisasjonene. 

http://www.med.uio.no/for-ansatte/organisasjon/utvalg/famu/moter-2012/20120413-referat.html


Fakultetsverneombudet orienterte også om en sak fra Klinmed-LAMU: Flytting av en gruppe UiO-ansatte 

ved enhet for barne- og ungdomspsykiatri. Prosessen kunne ha vært bedre med tanke på medvirkning, 

flytting av møter på kort varsel etc. Saken behandles videre i Klinmed-LAMU. 

Fakultetsverneombud med vara vil fortsette å besøke de ulike verneområdene ved fakultetet høsten 2012. 

Det planlegges tre møter med verneombudene i løpet av høsten 2012, i tillegg til møte mellom vernelinja og 

fakultetsledelsen. Fakultetsverneombudet deltar på KLINMED-LAMU 20.6.12, og IMB-LAMU 5.9.12. 

Sak 19/12 Prosjekt for kartlegging av psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø i 

universitets- og høgskolesektoren 

Jfr. sak 07/12 

Etter forespørsel fra ledende fakultetsverneombud, stiller HR-direktør Anita Sandberg opp i Med-LAMU i 

løpet av høsten, for å gi en orientering om Prosjekt for kartlegging av psykososialt og organisatorisk 

arbeidsmiljø i universitets- og høgskolesektoren. 

Dette er et nasjonalt prosjekt for å utvikle et verktøy for arbeidsmiljøundersøkelser for hele universitets- og 

høgskolesektoren. 

Sak 20/12 Varsling - ønske om orientering 

Jfr. sak 03/12 

Etter forespørsel fra ledende fakultetsverneombud, stiller Personalsjef Irene Sandlie opp i Med-LAMU 

12.09.2012, for å gi en orientering om varslingsfunksjonen ved UiO. 

Fakultetsdirektøren kommenterte at rutinene for varsling har blitt mindre synlige på fakultetets nettsider. 

Mens de tidligere lå på forsiden må man nå klikke seg gjennom flere undersider for å finne dem. Med-LAMU 

var enige i at denne lenken burde flyttes til et mer synlig sted, f.eks. førstesiden til For ansattesidene. 

Fakultetsverneombudet tok dette opp med fakultetets nettredaktør i etterkant av møtet. HMS-nettsidene til 

fakultetet skal revideres over sommeren. Plassering av nevnte lenke på de nye nettsidene vil utgjøre en del 

av denne revisjonen. 

Sak 21/12 Handlingsplan for bedre arbeidsmiljø – Oppfølging av prosjektet 

Arbeidsmiljøfokus 2011 

Jfr. sak 09/12. 

Jfr. ePhorte sak nr. 2011/90-7. 

Fakultetets institutter ble 05.12.2011 bedt om å utarbeide handlingsplaner for bedre arbeidsmiljø, som en 

oppfølging av prosjektet Arbeidsmiljøfokus 2011. Tidsfristen ble satt til 15.06.2012. 

 Handlingsplan for Institutt for medisinske basalfag  

 Handlingsplan for Institutt for helse og samfunn  

 Handlingsplan for Institutt for klinisk medisin behandles på neste LAMU-møte  

IMB og Institutt for helse og samfunn (Helsam) har levert sine planer, mens Klinmed har fått en utsettelse. 

Den vil dermed behandles på neste Med-LAMU-møte. 

Kommentarer til planene: 

 Underpunkter om ledelse i handlingsplanen fra IMB mangler ansvarlig person, dette bør bemerkes 

overfor instituttet.  

http://www.med.uio.no/for-ansatte/organisasjon/utvalg/famu/moter-2012/handlingsplan-for-bedre-arbeidsmiljo-2012-2014-imb.pdf
http://www.med.uio.no/for-ansatte/organisasjon/utvalg/famu/moter-2012/helsams-handlingsplan---mai-2012.pdf


 Ved punkt om lederutvikling ved Helsam står ”alle ledere med personalansvar” som ansvarlig; det bør 

være én ansvarlig person, ellers pulveriseres ansvaret.  

 IMBs plan mangler informasjon i kostnadsfeltet, og det savnes henvisninger til vernelinje, HMS-stab og 

vernerunder.  

 Helsams plan fokuserer sterkt på psykososialt og fysisk arbeidsmiljø. Dette er naturlig siden man ikke har 

laboratorier. Den fokuserer på nylig gjennomført omorganisering og manglende samlokalisering.  

 Det er mye fokus på både faglige og sosiale arenaer.  

Diskusjonssak 

Sak 22/12 Arbeidsmiljøutfordringer knyttet til samarbeidet med OUS 

Kontaktflaten mellom OUS og UiO gir vårt fakultet flere arbeidsmiljømessige utfordringer. Ledende 

fakultetsverneombud ønsker at Med-LAMU diskuterer dette temaet, med fokus på hva Det medisinske 

fakultetet kan gjøre, for å sikre best mulig arbeidsmiljø/HMS for de av våre ansatte som arbeider på 

sykehusene. 

Hovedfokus for diskusjonen lå på de arbeidsmiljømessige utfordringene knyttet til arealbruk. 

UiO har bruksrett til et visst antall kvadratmeter i sykehuslokalene. Da OUS ble dannet, arbeidet fakultetet 

sammen med sykehuset for å merke universitetsarealene. Det er imidlertid vanskelig å holde dette 

oppdatert, særlig på Ullevål og Aker. Medfak/UiO har ingen eiendomsrett til disse lokalene, men derfor 

heller ikke noe driftsansvar. Imidlertid medfører det en del utfordringer i forbindelse med omorganisering og 

flytting. Kartlegging og avmerking av UiO-arealer på sykehusene vil være ressurskrevende og utfordrende. 

Fakultetsledelsen ser for seg at man får på plass en avtale om at omdisponeringer/flyttinger må skje i 

samarbeid med UiO, med prosedyrer for hvordan man håndterer eventuell uenighet. 

I HMS-samordningsavtalen mellom OUS og UiO, (pkt. 2 e) står det at hver av partene har plikt til å 

informere hverandre ved byggesaker som påvirker den andre part. 

Med opprettelsen av OUS har avstanden mellom fakultetet og sykehusledelsen økt. Dette har bl.a. medført 

at håndtering av saker knyttet til arealbruk blir mer komplisert. 

I 2010 ble det arbeidet med arealkartlegging, jfr. UiO og OUS. Arbeidet er nå tatt opp igjen av rådgiver 

Marianne M. Østby ved KLINMED. Fakultetsverneombudet inviterer Østby til neste Med-LAMU for å 

orientere om temaet arealbruk. 

På neste Med-LAMU skal man ta opp hvordan forholdet mellom sykehusene og fakultetet påvirker 

studentenes arbeidsmiljø. 

Referatsaker 

Sak 23/12 

 referat fra møter i AMU v/ UiO  

 referat fra møter i LAMU v/ Institutt for medisinske basalfag  

 referat fra møter i LAMU v/ Institutt for klinisk medisin  

Referatet fra AMU inneholder mye interessant, og Med-LAMU anbefales å lese dette, særlig notatet som 

går på rolleavklaring mellom tjenestemannsorganisasjonene og vernelinjen. 

http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/arbeidsmiljo/amu_lamu/sentralt_amu/saksdokumenter/2012/02-2012/referat-amu-mote-2012-05-07.pdf
http://www.med.uio.no/for-ansatte/organisasjon/utvalg/famu/moter-2012/2012-02-09-lamu-imb-referat.pdf
http://www.med.uio.no/klinmed/for-ansatte/organisasjon/utvalg/lamu/referater/2012/referat-lamu-klinmed-20120426.pdf


Referatet fra IMB-LAMU dreier seg i stor grad om fysiske ting fra Teknisk avdeling, blant annet 

oppgradering av inngangspartiet og hovedkorridoren på Domus Medica. Hovedfokus i 2012 skal ligge på 

fysisk arbeidsmiljø, deriblant på bedre arealutnyttelse. 

Referatet fra Klinmed bar preg av at dette var første møte i KLINMED-LAMU, og at det var en del 

avklaringer som måtte gjøres. 

 



Referat fra møte i LAMU, tirsdag 19. juni. 

 

Tilstede: Mårten Teigen (for Elin Storbekk), Ralfs Znotins, Karsten Aase-Nilsen, Ingeborg 
Knutzen Aas, Tone Thrap-Meyer og Jan S. Jensen 

Ikke møtt: Elin Storbekk  

 

Sak fra Elin: ”I saker som handler om nybygg, ombygging, flytting av personale og omorganisering 
bør VO verneombud være med fra starten av. Dette burde være rutine”. 

Saken er allerede besvart i forbindelse med diskusjon og mailutveksling, se mail fra Karsten av  
5. juni.: 

Svar: ”Museumsdirektøren har nedsatt en gruppe for utredning av lokaliseringsmuligheter i 
Økernbygget, jfr. mandat av 29.05.12. Den er sammensatt med hele 10 personer for å sikre at 
behovene og synspunktene til alle deler av KHM-fellesskapet er representert. Størrelsen utgjør 
allerede med nåværende 10 medlemmer en utfordring når det gjelder mulighetene for effektiv 
fremdrift i arbeidet.  
 
- KHMs ledende verneombud er samlet representant for KHMs verneombud i gruppen, og forutsettes 
å kunne informere videre til resten av verneombudsgruppen. Representantene fra de ulike seksjonene 
forutsettes også å kunne holde "sine" verneombud orientert.  
 
- En beslutning om utvidelse av antallet medlemmer i gruppen (fra 10 til 17 medlemmer) er det 
oppdragsgiver - museumsdirektøren - som må fatte. Det vil ikke bli gjort.  
 
Etter samtale med gruppelederen i dag har det dog blitt bestemt at det vil bli innkalt til et eget møte 
med verneombudsgruppen før gruppens innstilling avgis. Evt. synspunkter som ikke er kommet frem 
gjennom gruppens ordinære arbeid vil da kunne fremmes. Forøvrig vises det til gruppelederens tilbud 
om enkeltmøter med verneombudene, og fri tilgang til dokumentene som måtte bli produsert”.  

Saken ble gjenstand for diskusjon og det var uenighet mellom verneombudene og arbeidsgiver da 
Mårten og Ralfs mente at VO alltid skulle være deltakende i hele prosessen – også i en 
utredningsfase. Dessuten mente de at arbeidsgiver pliktet å invitere VO med på slike møter, mens 
Karsten og Ingeborg, derimot mente at verneombudsrollen var godt ivaretatt ved det ledende 
verneombudets deltakelse og det faktum at hun kan referere tilbake fra møtene til sine VO.  

Imidlertid påpekte Karsten at det var svært viktig at VO ble direkte involvert i møtevirksomheten når 
man var ferdig med utredningsfasen og skal gå over til en mer aktiv og konkret planlegging. 

Karsten påpekte også at det var mulig for VO og komme med innspill via sitt ledende VO. 



Ralfs trakk inn det psykososiale aspektet og ivaretagelsen av et godt arbeidsmiljø og hevdet at det 
allerede nå var merkbart at manglende informasjon om Økern-utredningen, overfor de berørte, 
medfører mye usikkerhet, uro og frustrasjoner. 

 

Sak fra Elin: ”Det er ønsket en utredning av luftkvaliteten i magasinene med omluft. Dette med tanke 
på eventuelle pesticider og lignende kan fordampe eller sveve (fint støv/partikler), og som vil 
oppkonsentreres i gjenbrukt luft”. 

Svar: Ralfs: Man vet ikke hva denne luften inneholder med tanke på tidligere års bruk av 
konserveringskjemikalier og som ikke er dokumenterte. Man vet bl. a. at arsenikk og andre gifter har 
vært i bruk. 

Jan kontakter BHT v/Elin Rosvold for å be om hjelp med å utrede og analysere omluften. 

Sak fra Ingeborg - HMS-dag. Det vil årlig bli gjennomført egen HMS-dag ved KHM med forskjellige 
tema og kostnadene skal legges inn i årsbudsjettene. Dagen er viktig med hensyn til å 
motivere/engasjere e ansatte. VO stilte seg positiv til dette HMS-tiltaket, sammen med det øvrige 
LAMU. 

Sak fra Jan - Førstehjelpskurs og opplæring på Hjertestartere.  TA har utstyrt HM og VSH med hver 
sin hjertestarter, som i første rekke er tiltenkt vårt publikum. Vekterne er kurset i bruken av disse. 

Men, alle byggene KHM holder til i bør utstyres med hver sin hjertestarter og KHMs eget personale 
må kurses i bruken av disse.  Jan kontakter leverandører for pristilbud.  

I tilknytning til ønsket om førstehjelp spurte VO om UiO har en spesialavtale med Ullevål Sykehus om 
akutt behandling av øyeskader i forbindelse med uhell/skader ved laboratoriearbeid. Jan kontakter 
BHT om saken. 

Sak fra Jan – HMS-kurs for ledere. Karsten vil ta opp i ledermøte og be om at alle lederne melder seg 
på HMS-kurs for ledere. Jan sjekker når kurser holdes og melder fra om dette. 

Videre beklaget Karsten at han hadde glemt å oppfordre i ledermøtene at HMS skal være tema på 
ledermøtene å ha fast plass på dagsordenen slik LAMU-vedtaket av 17. februar vedr. punkt 3 tilsier.  

Saker fra driftssakslista: Frederiks gt. 3 – glisne vinduer. I flg. Tone er priser på reparasjon av de 
gamle vinduene innhentet.  Hun kommer nærmere tilbake på hva som er vurdert som mulig tiltak. 
Jan påpekte at det er behov for å skifte ut de resterende vinduene i denne gamle gården med 
isolerglass slik at støyplagene fra gaten reduseres, samt at asfaltstøvet og annen forurensning fra 
gata ikke kommer inn. Bl.a. er vinduer i biblioteket skiftet ut med godt resultat. Derfor bør også de 
andre vinduene skiftes.  

Siden dette bygget fortsatt. skal være tilhold for KHM-tilsatte i uoverskuelig framtid er det viktig å få 
gjort en skikkelig jobb med en gang. Det handler tross alt om et fysisk arbeidsmiljø for mange 
personer. Tone anbefalte KHM å ta saken opp i Dialogmøte med TA. 

Sak fra driftssakslista: Fotoavdelingen i HM: I flg. Tone er det kommet rapport med forslag for å løse 
de akustiske problemene.  I rapporten framgår det at gjenklangen i den store salen overstiger 



anbefalte maksverdier, og slik sett kan derfor ikke salen utnyttes fullt ut hva kontorarbeidsplasser 
gjelder. Tiltak er lyddempende plater i tak. Tone tar saken videre opp i TA-systemet. 

 

 

04.07.12 

Jan S. Jensen 

 

 

 



Protokoll fra møte 2/2012 i Lokalt arbeidsmiljøutvalg (JUS-
LAMU)  

Fredag, 4. mai 2012, kl 14:00 - 15:40, Kollegieværelset, Urbygningen 

Til stede: 

Elisabeth P. Lange (leder av LAMU, arbeidsgiverrepresentant) 

Tor Inge Rosvoll (arbeidsgiverrepr) 

Gørill Arnesen (vara for Andrè Nilsen (verneombud)) 

Kirsten Fuglestved (verneombud) (vara for Alf Petter Høgberg)  

Anders Sveen (studentrepresentant) 

 

Ida Stabrun (vara for Sissel Aastorp (verneombud)) 

Tone Thrap-Meyer (TA) 

Ellen Dalen (observatør fra AMU) 

Maren Magnus Voll (Læringsmiljøkontakt ved fakultetet) 

Kari A. Røine Hegerstrøm (Sekretær/referent) 

 

Professor Kirsti Strøm Bull, leder av Likestillingsutvalget (sak 2) 

 

Forfall uten vara: 

Daniel Kjelling (arbeidsgiverrepr) 

 

Sak 1 Protokoll fra møte 3. februar 2012 ble godkjent. 

  

Sak 2 Orientering fra Likestillingsutvalget om utvalgets arbeid med 

integrering av minoriteter 

Utvalgets leder, professor Kirsti Strøm Bull, ga en orientering. 

 

Kirsti orienterte bl.a. om arbeidet med rapporten "Minoritetsstudenter og masterstudie i rettsvitenskap". 

Utfordringer man ser er 

 alkoholkonsum på arrangementer, både ordinære studentarrangementer, faglige seminarer med 

samarbeidspartnere og ved arrangementer for innreisende studenter.  

 minoritetsstudenter ofte samles i kollokviegrupper og de blir i liten grad integrert med andre studenter.  

En annen utfordring utvalget ser er at stipendiater gis tillegg i tilsettingstiden for sykdom, men kun for 

sykdom utover 14 dager. Det er ikke vanlig praksis ved andre fakultet, da det ved hele universitetet i Bergen 

gis tillegg for sykdom utover 1 uke. 

Dette er en sak som bør løftes til sentralt Arbeidsmiljøutvalg. 

Likestillingsutvalget har ikke mandat til å foreta endringer, men må sende saker videre til PMR, dekanatet 

eller Juristforeningen. 



 

Juridisk studentutvalg (JSU) har også sett på minoritetsstudentenes studiesituasjon, bl.a. alkoholbruk på 

arrangementer, utvalget i studentkantinene og har tatt opp dette med SiO. 

JSU kan arbeide med andre arrangementer for bedre integrering av minoritetsstudenter, bl.a. kor, idrett og 

sosiale aktiviteter som Quiz. 

  

Sak 3 Status HMS-arbeidet ved enhetene 

Verneombudene var bedt om å holde en liten orientering om status ved verneområdet sitt. 

 

Gørill Arnesen - Fakultetssekretariatet 

Ikke mange saker. De tas opp med fakultetsdirektøren i månedlige møter. Vernerunde er avholdt og info om 

brannvern og etasjeansvarlig er nødvendig å gi. 

 

Kirsten Fuglestved - Senter for menneskerettigheter 

Stort arbeidspress for tiden for enkelte ansatte. Nye prosesser, bl.a. Nordem. Ikke samsvar mellom 

oppgaver og tilgjengelige ressurser. Det var ingen ansatte ved instituttet som meldte inn saker da Kirsten 

sendte ut e-post og forespurte de ansatte i forkant av LAMU-møtet. 

 

Ida Stabrun på vegne av Sissel Aastorp - Institutt for sjørett 

Verneombud har jevnlige møter med instituttleder. De har hatt arbeidsmiljøseminar. Har jobbet litt med 

strategi for veien videre ved instituttet. Det skal avholdes vernerunde, men det må avvente til etter 1. juni. 

Det er behov for flere bokskap i St. Olavsgate 23. 

 

Anders Sveen - på vegne av JSU 

En del fokus rundt digital eksamen nå. Renhold i Domus Nova er allerede tatt opp med Kari Hegerstrøm. 

  

Sak 4 ROS-analyser foretatt ved Det juridiske fakultet 

Sakspapirer er sendt medlemmene pr e-post. Fakultetet skal se på relevante tiltak og prioritert rekkefølge 

av iverksettelsen av disse. Medlemmene og kontorsjefene gis frist til 15. mai for kommentarer og innspill. 

  

Sak 5 Utbedring av rømningsforholdene i Domus Nova sommeren 2012 

Informasjonsbrev sendt brukerne 3. april 2012 samt muntlig orientering v/ Kari Hegerstrøm med status pr 

møtedato. 

Skriftlig oppsummering av status ble sendt LAMU-medlemmene 3.5.2012 pr e-post. Publiseres ikke på nett 

siden de inneholder bygningstegninger. 

Sak 6 Fasadeoppussing sentrumsbygningene 

Skriftlig oppsummering av status ble delt ut på møtet. 

Sak 7 Kristian August-kvartalet 

http://www.jus.uio.no/for-ansatte/organisasjon/lamu/moter/2012/120504/forbedring-romningsforhold-DN-info-april.pdf
http://www.jus.uio.no/for-ansatte/organisasjon/lamu/moter/2012/120504/sak5-orienteringsnotat-uten-vedlegg


Orientering v/ Tor Inge Rosvoll om stauts i prosjektet. 

Sak 8 Skriftlige orienteringssaker: 

a) Prosjekt Arbeidsmiljøfokus 2011 

Skriftlig rapportering av status på tiltak, avgitt 9. mars 2012. 

  

b) Gjennomføring av vernerunder 2012 

Enhetene har fått frist 15. mai 2012 til å gjennomføre vernerunder. 

Datoer for vernerunder: 

20. april Administrasjonsseksjonen og Økonomiseksjonen i Fakultetsadministrasjonen 

9. mai Institutt for privatrett 

9. mai Kommunikasjonsseksjonen og IT-seksjonen i Fakultetsadministrasjonen 

9. mai Institutt for kriminologi og rettssosiologi 

10. mai Institutt for offentlig rett (DN) 

  

c) Handlingsplan for Bedriftshelsetjenesten v/ UiO for 2012 

Notat av 27.3.2012 med oversikt over Det juridiske fakultets planlagte bruk av bedriftshelsetjenesten i 

2012 samt handlingsplan for BHT, datert 8.2.2012 

 

http://www.jus.uio.no/for-ansatte/organisasjon/lamu/moter/2012/120504/rapporteringsskjema-JUS-01032012.doc
http://www.jus.uio.no/for-ansatte/organisasjon/lamu/moter/2012/120504/notat-fakultetets-bruk-bht.pdf
http://www.jus.uio.no/for-ansatte/organisasjon/lamu/moter/2012/120504/handlingsplan-bht.pdf


Dato: 13. april 2012 

Ref.nr.: 2012/4599 

Referent: Paulina N. Dudzinska 

Tilstede: Lars Lomell (arbeidsgiversiden), Liv Bjøntegaard Finess (arbeidsgiversiden), Simen Fraser 

(arbeidstakersiden), Kjerstin Eek Jensen (arbeidstakersiden), Kristin Flood Strøm (arbeidstakersiden),, 

Siri Jønnum (arbeidstakersiden), Asbjørn Bråthen (studentrepresentant, vara for Kristin Solgård) og 

Paulina N. Dudzinska (sekretær for LAMU). 

 

Forfall: Kristin Solgård (studentrepresentant), Solveig Bauge Løland (arbeidsgiversiden), Stig Åge 

Solemsli (arbeidsgiversiden),Kamil Øzerk (arbeidsbeidsgiversiden),Ivar Ivar Morken 

(arbeidstakersiden) 

 

 

Sakliste:  

 

1. Henvendelser om psykososialt arbeidsmiljø med spørsmål om en ny  

arbeidsmiljøundersøkelse  

 

2. Fysisk arbeidsmiljø – bygningenes alder og kontorlandskap 

 

3. Velferdsutvalg eller en velferdskoordinator for hele UV-fakultetet  

 

4. Årsplan - oppfølging 

 

 

Psykososialt arbeidsmiljø 

Det har kommet henvendelser fra de ansatte om en ny arbeidsmiljøundersøkelse. En vurdering av 

hvorvidt tiltakene fra forrige runde var tilfredstillende må eventuelt foretas. UiO skal organisere en 

arbeidsmiljøundersøkelse til høsten, og derfor venter UV til da.   

 

Fysisk arbeidsmiljø 

Bygningene UV-ansatte sitter i har ulik alder, men ingen er helt nye lenger. Interiøret og det inventaret 

som er mest utsatt for slitasje bør etter hvert oppgraderes. I tillegg er det også nødvendig å tilpasse 

bygningene den moderne teknologien og arbeidsstilen. Det gjelder både situasjonen for ansatte og 

studenter. 

 

For studentenes vedkommende har det i lang tid vært et problem at det ikke finnes nok stikkontakter til 

bærbære PC-er. Dette har blitt diskutert tidligere. Et annet problem som har vært meldt inn tidligere er 

toalettenes tilstand i Helga Engs hus. Spesielt jentetoalettet i 2.- etasje trenger en umiddelbar 

oppgradering. 

 

Siri Jønnum har vært på et inspirerende seminar, der Jonas Hurtigh Grabe snakket om fremtidens 

kontorlandskap og arbeidskultur. Se http://taylor2.se/ for mer informasjon. 
 

http://taylor2.se/


Kontorlandskap i fremtiden vil verken bestå av egne, lukkede kontorer eller et fullstendig åpent landskap 

der arbeidsbordene står i en hall. Fleksibilitet og flerbruk vil være stikkordene og de ansatte vil ha en 

mulighet for både åpent og lukket kontor etter behov. Undersøkelser viser at de ansatte per i dag 

tilbringer bare 32% av arbeidstiden på sine egne kontorer og jobber ellers andre steder, for eksempel i 

møterom, hjemme, i kantina, etc.  Dette er ikke helt ulikt studentenes arbeidssituasjon. 

 

Ideen om at alle kan sitte hvor som helst er utopisk, ettersom mange har behov for spesialtilpasninger, 

for eksempel en type stol eller skjerm. Man kan likevel forsøke å tilnærme seg den omtalt 

”fremtidsmodellen” med noen unntak og kompromisser. Tanken er at man skal kunne finne frem til et 

interiør som er inspirerende, men funksjonelt.  

 

LAMU ønsker at det første miniseminaret som skal organiseres i år  omhandler tema ”fremtidens 

arbeidsplass” og vil gjerne invitere Jonas Hurtigh Grabe, samt en ”motstander”, til debatt.  

 

Våre omstillings- og flytetprosesser byr på en del utfordringer. Vi ønsker å unngå de feilene som  har 

blitt begått tidligere av andre som har innført ”åpne kontorlandskap”. Spørsmål om motivasjonen bak 

valget av åpne landskap, der det har blitt gjennomført, må diskuteres. Var det økonomi, plassmangel 

eller kanskje et ønske om å forbedre arbeidsmiljøet som var drivkraften bak valget? Det er uansett 

essensielt med dialog mellom alle involverte aktører  slik at vi kan finne løsninger som passer våre 

behov. Vi satser på å finne en ”aktivitetstilpasset” arbeidsplassmodell og våre flytteprosesser kan brukes 

som ”case study”. Finansiering, plassbehov og eventuelle hensyn til arkitektur må kartlegges.  

 

Plangruppen for miniseminaret består av Siri, Kristin, Simen og Solveig. Innen 1. juni 2012 skal gruppen 

være ferdig med organiseringen av seminaret. 

 

Velferdsutvalg 

LAMU har besluttet at det er verdt å prøve å opprette et velferdsutvalg eller en velferdskoordinator for 

UV-fakultetet. Det har kommet flere henvendelser om at de ansatte har behov for å møtes på tvers av 

enhetene. I utgangspunket ser man for seg at to arrangementer per semester virker realistisk. Det er 

ønskelig at både vitenskapelige og administrative vil engasjere seg, og delta i slike arrangementer.  

I neste LAMU-møte skal potensielle kandidater nomineres! 

 

Årsplan 

Tiltak diskuteres på neste møte. IHR må bli et fast punkt i LAMU-møter  som et forebyggende tiltak. 

 

 

 

 

Kopi:  Hovedvernombudet 

Områdeleder 

Seksjon for HMS, sentralt arbeidsmiljøutvalg 

Dekanatet UV 

Kontorsjefene UV 



Lokalt arbeidsmiljøutvalg, 
UVfakultetet 

UV fakultetet 

  Postboks 1161, Blindern 

Dato: 04. mai 2012 
 

N-0318 Oslo 

Ref.nr.: 2012/4599  

Referent: Tone Elstad 

 

 

 

 

Referat fra LAMU-møte 4. mai 2012 

 
 
Tilstede: Stig Åge Solemsli (leder/arbeidsgiversiden), Lars Lomell (arbeidsgiversiden), Ivar 
Morken (arbeidstakersiden) Kjerstin Eek Jensen (arbeidstakersiden), Kristin Solgård 
(studentrepresentant), Liv Bjøntegård Finess (arbeidsgiversiden) og Tone Elstad (sekretær 
for LAMU)  
Siri Jønnum (arbeidstakersiden) tilstede fra kl 1000. Solveig Bauge Løland 
(arbeidsgiversiden) tilstede fram til kl 1000. Kristin Flood Strøm (arbeidstakersiden) tilstede 
fram til 1015.  
 
Også til stede:  
 
Forfall: Kamil Øzerk (arbeidsgiversiden), Simen Fraser (arbeidstakersiden) 
 
 
Sakliste:  
  
1. Henvendelser om psykososialt arbeidsmiljø med spørsmål om en ny 
arbeidsmiljøundersøkelse  
Hvordan kan vi jobbe med det psykososiale miljø? Hvordan kan LAMU jobbe med dette? Har 
vi redskap/virkemidler til å jobbe med dette?  
Oppfølging ved PFI etter den store undersøkelsen fra 2008. Det var også en work-shop ved 
sekretæriatet som så på punkter til hvordan man kan jobbe med dette. Ingen store endringer 
siden undersøkelsen i 2008. En del møter og prosedyrer er nok på plass, men er dette nok? 
Hvilke virkemidler/tiltak har vi for å komme videre? Brukes medarbeidersamtaler på riktig 
måte? Hva er rimelige krav/forventninger ift Lamu? Utfordring er å involvere alle. Hva gjøres 
generelt på UiO etter undersøkelser? Stig-Åge og Ivar følger opp saken.  



 
2. Fysisk arbeidsmiljø – bygningens alder og kontorlandskap  
Status fra gruppa (Simen, Kristin og Siri) Det foreslås et miniseminar på fakultetet høsten 2012 
og å utvide med flere personer inn i seminaret ved siden av Jonas Grabe f.eks. Knut Inge 
Fostervold som forsker på kontorlandskap: Hvordan ønsker vi å gå videre? Hvilke rammer har 
vi? Viktig å lage et seminar som er i tråd med økonomiske rammer og muligheter på fakultetet, 
slik at det er rom for å gjøre noen av de endringene som evt kommer frem på et slikt seminar. 
Grabe: “dette er ikke et innredningsprosjekt, men et forandringsprosjekt.” Hvilke bestillinger 
ønsker vi av foredragsholdere? “Endringen av kontorlokale betyr optimalisering av forholdene” 
LAMU har budsjett til nøkternt opplegg med gjesteforelesere Stig-Åge tar kontakt med Bård og 
får forankret dette i dekani ledermøte og slik at fakultetet får lagt dette inn i budsjettet.  

3. Velferdsutvalg eller en velferdskoordinator for hele UV-fakultetet  
Simen skulle undersøke hvordan dette fungerer ved andre fakultet, og ved SV spesielt før vi går 
videre med denne saken. Vi ønsker alikevel at enhetene foreslår kandidater.  
PFI: Kristi Barcus. De øvrige enhetene foreslår kandidater til neste møte.  

4. Årsplan – oppfølging  
Kan vi tilpasse en ferdig utarbeidet årsplan fra et annet fakultet og tilpasse den til oss? Bra med 
årsplan, for rutiner som skal gjentas årlig. Vernerunde er sak som gjentas Innspill om at LAMU 
bør ha et fokusområde å jobbe med, som er tydelig og som vi kan “feire” er utført Stig-Åge og 
Tone utarbeider et forslag til handlingsplan og årshjul.  

5. Mulige fokusområder for LAMU:  
- Vernerunde  
- Seminar for verneombud og Lamu  
- Forståelse på verneombudets rolle (klargjøring) IHR  
- Internt handlingsrom (IHR)  
- Oppdatering av beredskapsplan  
- Grønt UV (drift og rom, kildesortering, kopiutskrift på ansattkort)  
 
Vernerunde – skal meldes til AMU. Hver enhet har til nå hatt vernerunde på forskjellige 
tidspunkt. LAMU må få rapport om når vernerunde er foretatt på enhetene  



Hovedsaker som følges opp videre:  
1. Planlagt seminar – framtidens arbeidsplass  
2. Årshjul/handlingsplan utarbeides NB – må utarbeides for LAMU, ikke for ledelsen. Snu 
tekst til oppfølging av rapport så LAMU ikke blir en vakt ovenfor ledelsen. (ansv. Stig Åge)  
3. Arbeidsmiljøundersøkelsen /Psykososialt arbeidsmiljø (ansv. Ivar)  
4. Fysisk arbeidsmiljø (ansv. Stig Åge)  
5. Velferdsutvalg (ansv. Simen)  
 
 
Neste LAMU-møte er fredag 1. juni kl 0930 - 1100  
 
 
 
 
 
Kopi:  
Hovedvernombudet  
Områdeleder  
Seksjon for HMS, sentralt arbeidsmiljøutvalg  
Dekanen UV 
Fakultetsdirektøren UV 
Kontorsjefene UV 



Lokalt arbeidsmiljøutvalg, 
UVfakultetet 

UV fakultetet 

  Postboks 1161, Blindern 

Dato: 22. juni 2012 
 

N-0318 Oslo 

Ref.nr.: 2012/4599  

Referent: Tone Elstad 

 

 

 

 

Referat fra LAMU-møte 22. juni 2012 

 
Tilstede: Lars Lomell (arbeidsgiversiden), Ivar Morken (arbeidstakersiden), Kristin Flood 
Strøm (arbeidstakersiden), Kristin Solgård (studentrepresentant), Solveig Bauge Løland 
(arbeidsgiversiden) og Tone Elstad (sekretær for LAMU) 
Simen Fraser (arbeidstakersiden) fra kl 1000 
 
Også til stede:  
 
Forfall: Stig Åge Solemsli (leder/arbeidsgiversiden), Kjerstin Eek Jensen 
(arbeidstakersiden), Siri Jønnum (arbeidstakersiden), Kamil Øzerk (arbeidsgiversiden),  
Liv Bjøntegård Finess (arbeidsgiversiden),  
 
 
Sakliste:  
 
Forslag til årshjul, handlingsplan og årsplan ble gjennomgått og det ble gjort noen 
betraktninger og noen endringer i forslaget til årshjul. 
Korrigert årshjul og handlingsplan følger vedlagt. 
 

Punkt 1: 
Arbeidsmiljødag ved UV 
 
Et av søkelysene: 
Hvilke tiltak blir gjort ved utbrenthet? I de fleste av tilfellene oppleves det som som 
arbeidstaker håndterer dette på en god måte: 
Særlig viktig vil være det forebyggende arbeidet. 
Det foreslås å bygge tillitt, både i små og større grupper: 
- I det vitenskapelige må det skapes aksept på uenighet –også uenighet om mål. 
- I det teknisk-administrative: se på arbeidsbelastning 

Punkt 2: 
Oppsummering av vernerundene. 
UV/LAMU fortsette å sette søkelyset på ansvarsfordelingen verneombud/kontorsjef 

Punkt 3 
Besøk av hovedverneombud BHT mm til LAMU. 
BHT kan peke på en del ting, LAMU iverksetter tiltak på arbeidsplassen. 
Tjenestemannsorganisasjonene er også inne her slik at deres kompetanse er synlig 
gjennom 



Punkt 4 
Arbeidsmiljøseminar LAMU 

Punkt 5 
Brannvern: Oppdatering av listen. 

 

Det psykososiale arbeidsmiljø skal dette også gjelde for studenter, og er det noe LAMU skal 
jobbe med?  
 
Ev andre tema LAMU bør arbeide med: 
- individproblem – dette er ikke noe LAMU befatter seg med 
- læringsmiljø, den psykosoiale delen. Kan LAMU sette mer fokus på dette, gi det mer 
oppmerksomhet? F.eks. ved å møte de som jobber med læringsmiljøet 
- hjertestarter – Simen sjekker til neste LAMU møte. 

 
IHR 
Mange arbeidsgrupper jobber med IHR-temat. “Vi” andre vet ikke så mye om hva som foregår. 
LAMU ønsker en avklaring med roller og ansvar når det kommer til iverksettelse av dette 
prosjektet. 

 

Vedlegg: 
Årshjul – handlingsplan 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi:  Hovedverneombudet  
Områdeleder  
Seksjon for HMS, sentralt arbeidsmiljøutvalg  
Dekanatet UV  
Kontorsjefene UV 
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