
LAMU-referat til AMU-møtet 23.mai 2016 
LAMU Møtetidspunkt Stikkord 
HF-LAMU 11.02.16 Byggesaker, BHT-tjenester, Læring og arbeidsmiljøåret, elektronisk HMS-avvikssystem 
JUS-LAMU 19.02.16 

15.04.16 
Referat foreligger ikke 

MN-LAMU - Ingen møter satt opp for 2016 
MED-LAMU 31.03.16 Referat ikke fertigstilt,http://www.med.uio.no/om/hms/med-lamu/moter/2016/31-03/index.html  
OD-LAMU 09.03.16 Beredskapsarbeid, Byggesak, HMS-avvik, Elektronisk HMS-avvikssystem, HMS e-læring for 

studenter, ledelsens gjennomgang, Læring og arbeidsmiljøåret, ARK 
SV-LAMU 08.03.16 

10.05.16 
Byggesaker, LMU-saker, Arbeids- og læringsmiljøåret 
Meldesystemet Xpand, Byggesaker, LMU-saker, Arbeids- og læringsmiljøåret 

TF-LAMU 16.02.16 Byggesaker og inneklima, Sikring av bygg og ansatte ved innbrudd og uautorisert ferdsel, LMU-saker, 
BHT-tjenester 

UV-LAMU -  
NHM-LAMU  Beredskap, ARK, Vernetjenesten i byggesaker, LMU-saker 
KHM-LAMU  Ikke tilgjengelig 
EA-LAMU  ARK, Sykefravær, HMS-avvik 
UB-LAMU -  
LOS-LAMU 03.02.16 Lærings og arbeidsmiljøåret  
 

http://www.med.uio.no/om/hms/med-lamu/moter/2016/31-03/index.html


Referat fra møte i lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU) den 11.02.2016 

Tilstede: Lokalt hovedverneombud Fridtjof Jerve, arbeidsgiver Monica Bakken, arbeidsgiver Tor Egil 

Førland, verneombud Mons Vedøy, verneombud Åshild Watne, Tore Fjetland Øgaard, Carolina 

Lybäck-Forsbacka fra bedriftshelsetjenesten (BHT), studentrepresentant Knut Nicholas Figenschou, 

sekretær for LAMU Karoline Farbrot 

Agenda: 

1. Gjennomgang av referat og sak tatt på sirkulasjon 

2. Orientering Eiendomsavdelingen (EA) 

I forkant av møtet orienterte Arvid Thorstensen om følgende saker per epost: 
- Oppussing av Sophus Bugges hus: Arbeid pågår, ferdigstillelse arbeider i august 2016, 

prøvedrift høsten 2016 og klar for bruk januar 2017. 
- Niels Treschows hus: Penger avsatt i budsjettet for 2016 med oppstart rehabilitering av 

gjenstående etasjer sommer/høst 2016.  
- Bokmagasin og ny HC rampe ved Det norske institutt i Roma er ferdigstilt. 

 
3. Orientering lokalt hovedverneombud 

- Fridtjof Jerve orienterte om status for oppussing av Sophus Bugges hus. Arbeidet med taket 
er i ferd med å ferdigstilles og bygget regnes nå som et rent tørt bygg. Selve bygget blir etter 
planen ferdigstilt i sommer og innredning blir ferdigstilt i løpet av høsten. En brukergruppe er 
satt ned for å planlegge interiør. BHT blir med i denne brukergruppen. Det planlegges 
storstilt åpning av bygget i januar 2017. 

- Fridtjof Jerve orienterte om status for arbeid med nytt HMS-avvikshåndteringssystem. Pilot 

av det nye systemet gjennomføres ved UiO denne våren. 

4. Fakultetets orientering 

- Monica Bakken orienterte om status for oppussing av 7.-12. etasje i Niels Treschows hus. UiO 
fikk før jul 40 millioner av Kunnskapsdepartementet til gjenstående rehabilitering av Niels 
Treschows hus. Forutsetningen er at UiO legger samme sum på bordet. Rehabilitering skal 
etter planen starte til sommeren. Fakultetet er i dialog med Institutt for litteratur, 
områdestudier og europeiske språk (ILOS) og EA om erstatningslokaler. 

- Monica Bakken presenterte statusrapport for gjennomføring av ARK (arbeidsmiljø- og 
klimaundersøkelser) ved fakultetet. Fakultetet deles opp i 41 enheter i undersøkelsen. 
Informasjonsmøter er gjennomført ved alle fakultetets enheter med et jevnt bra oppmøte. 
Undersøkelsen sendes ut 15. februar med svarfrist 4. mars. Alle ansatte med minst 40 % 
stilling og 3 måneders ansettelse mottar undersøkelsen. Lokale prosjektledere og faglige 
støttespillere vil i samarbeid med ledelsen informere om undersøkelsen og mobilisere til høy 
deltakelse på enhetene. Fakultetet har mål om en svarprosent på 75 %. Planlegging av 
tilbakemeldingsmøter gjennomføres i perioden 29.3-11.4. På planleggingsmøtene vil 
ledelsen, verneombud, prosessleder og lokal prosjektleder delta. Selve 
tilbakemeldingsmøtene med ansatte finner sted i perioden 5.4-9.5. 
 

5. Fakultetets arbeid med lærings- og arbeidsmiljøåret 2016 ved Gro Enerstvedt Smenes 
 

- Det er satt ned en koordineringsgruppe for lærings- og arbeidsmiljøåret der alle enheter ved 
UiO er representert. Rektor ønsker at gruppen skal se på konkrete tiltak og legge et grunnlag 



for arbeid videre. HF vil fokusere på læringsmiljøtiltak knyttet til blant annet studiestart og 
oppfølging av studenter. HF vil videre fokusere på arbeidsmiljøtiltak knyttet til blant annet 
ARK, coachinggrupper og kollegaveiledning. 
  

6. HMS-koordinator informerer 

- Fakultetet har fått beskjed om fem uønskede hendelser. Hendelsene håndteres i tråd med 
universitetets prosedyrer for uønskede hendelser. 

- Karoline Farbrot orienterte om LAMU-seminaret 2016. Seminaret vil finne sted 17. mars i 
Gamle Logen. Seminaret starter kl 9.00, med registrering og kaffe fra kl 8.30, og avsluttes 
med felles lunsj fra kl 12.00. Årets tema vil være «2016 – Læring og arbeidsmiljøåret».  

 
7. BHT informerer 
 

- HFs bruk av bedriftshelsetjenester i 2015 ble gjennomgått. 
- HFs bestilling av bedriftshelsetjenester 2016 ble gjennomgått. 

 
Diskusjonssaker:   

- LAMU har fått i oppgave å diskutere følgende spørsmål i forkant av LAMU-seminaret 2016: 

o Hvordan arbeider LAMU med Lærings- og arbeidsmiljøåret 2016? 

o Hvilke arbeidsmiljøtiltak vil LAMU, bla som følge av ARK-prosessen, særlig følge opp i 

2016? 

LAMU viser til årsplan for arbeidet med Lærings- og arbeidsmiljøåret 2016. LAMU vil ved 

behov revidere arbeidsmiljøtiltak i årsplanen som følge av ARK-prosessen. 

- Årsrapport for 2015 ble enstemmig vedtatt med endringen som kom frem på møtet. 

- Årsplan for 2016 ble enstemmig vedtatt med endringen som kom frem på møtet.  

Evt. 

Neste møte i LAMU utsettes til torsdag 26. mai kl 12.15-14.00. Møtet finner sted i PAM 252. 

Vedlegg: 

- Årsrapport HF-LAMU for 2015 
- Årsplan for HF-LAMU for 2016 
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Forsiden SV Forskning Studier Livet rundt studiene Tjenester og verktøy Om fakultetet Personer

Sakskart og protokoller

 Møte 8. mars 2016

Til Stede: Matthew Rix Whiting, Mohamed Abdulhamid Hazza, Terje Hegge, Tone

 Vold-Sarnes (referent), Ingvill Nygård Bojer, Trygve Monclair Bøe for Sindre Bæk

 (SVSU)

Joakim Dyrnes til sak 5.

Tid og sted: 8. mar. 2016 13:00 - 14:00, Fakultetsstyrerommet, 4. etg ES

Sak 1: Godkjenning av saksliste

Sak 2: Godkjenning av referat (fra forrige møte)

Sak 3: Studentrelaterte saker

Oppsummering: Studieleder følger opp punkt 1, 3 og 4.

Sak 4: Saker fra læringsmiljøkontakten

Forsiden UiO  Det samfunnsvitenskapelige fakultet

UiO  Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Om fakultetet

HMS

HMS og arbeidsmiljø

Lokalt

 arbeidsmiljøutvalg

2016■

2015■

2014■

Godkjent■

Godkjent■

Stoler til lesesalen/Læringssenteret 2. etg Eilert Sundts hus.■

Nye timere til SVSU- og PU-kontorene. Timerne passer ikke til støpselet. Oppfølging:

 Mohammed følger opp sammen med Trygve etter møtet.

■

Klage på luftkvaliteten på lesesal 222. Fungerer ventilasjonssystemet?■

Taklampene på lesesal F, 2. etg ES, Læringssenteret, skal byttes ut. Studentene

 etterspør tidsplan for arbeidet.

■

Kampanje rundt Si fra-systemet ved UiO for å informere studentene om dette systemet.

 SV-fakultetet har hatt flest saker via systemet i 2015.

■

Oppgraderte veiledningskontorer i SV-info med sofa og bilder. Skal bidra til hyggelige■

 For ansatte English website

Nina Elise Eik

Søk
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Sak 5: Ombygging og flytteplaner ved PSI

Joakim Dyrnes presenterte bakgrunn, tidsplan og prosess for flyttingen ved PSI i møtet.

 Vernelinje, studenter og ansatte er involvert i prosessen. Saken tas opp igjen i møtet i LAMU 10.

 mai.

Sak 6: Orientering om aktuelle saker fra LHVO

Lunsj til lunsj-møte mellom UiOs ledelse og vernelinjen 29.2.-1.3. LHVO meldte inn aktuelle

 saker ved fakultetet:

Førstehjelpsskrin hengt opp i 3. etg. ES.

Møte med lokale verneombud uke 9: Støy i forbindelse med rampen som lages ved inngangen til

 Eilert Sundts hus fra Moltke Moes vei. LHVO etterlyser bedre og riktig informasjon knyttet til

 arbeidet. LHVO var ikke invitert til igangsettelsesmøtet med byggherren. Studieleder tar dette til

 orientering.

Sak 7: UiOs satsning i 2016: Arbeids- og læringsmiljøåret

Studieleder orienterte om arbeidet så langt i UiOs arbeidsgruppe knyttet til satsningen.

 Universitetsstyret er engasjert i hvilke tiltak UiO har/planlegger å sette i gang innenfor arbeids-

 og læringsmiljø.

Ressursside om hva som skjer ved UiO

Rektors blogg

Sak 8: LAMU-seminar 17. mars

Sak 9: Eventuelt

Sak 10: Møteplan 2016: 10. mai, 20. september, 8. november

 møter med studentene.

Kjøpt inn whiteboard-tavler til PC-stue 351 ES og 035 HHH på forespørsel fra

 seminarledere. Tavle kommer også i ett av kollokvierommet på Læringssenteret.

■

Manglende skilting av nødutganger/rømingsveier i kjelleren i ES.■

Ønske om felles policy fra UiOs ledelse om innkjøp av hjertestarter.■

Vinduene i Eilert Sundts hus er trekkfulle og vanskelige å åpne.■

Beredskapsplan og krisehåndteringssystem under arbeid ved UiO.■

Ny brannvernrutine ved UiO innføres til sommeren. Brannvernkurs tilbys hver måned i

 regi av Enhet for HMSB.

■

Invitasjon sendt ut i januar. Fra LAMU deltar Matthew, Mohamed og en

 studentrepresentant.

■

Ingen saker.■

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/strategi/arbeids-leringsmiljoaret-2016/
http://www.uio.no/om/aktuelt/rektors-blogg/2016/et-godt-lerings--og-arbeidsmiljo-er-universitetets.html
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Forsiden SV Forskning Studier Livet rundt studiene Tjenester og verktøy Om fakultetet Personer

Sakskart og protokoller

 Møte 10. mai 2016

Til stede: Matthew Rix Whiting, Mohamed Abdulhamid Hazza, Terje Hegge, Ingvill

 Nygård Bojer, Sindre Bæk (SVSU), Rune Greaker (driftsområde Øvre)

Tone Vold-Sarnes (møteleder og referent),

Joakim Dyrnes til sak 6.

Ikke til stede: Pål Fredrik Bugge (driftsområde Gaustad)

Tid og sted: 10. mai. 2016 13:00 - 14:00, Møterom 432 Eilert Sundts hus

Sak 1: Godkjenning av saksliste

Godkjent

Sak 2: Godkjenning av referat (fra forrige møte)

Godkjent

Sak 3: Saker til/fra driftsområdene Øvre og Gaustad

Forsiden UiO  Det samfunnsvitenskapelige fakultet

UiO  Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Om fakultetet

HMS

HMS og arbeidsmiljø

Lokalt

 arbeidsmiljøutvalg

2016■

2015■

2014■
Øvre: Expand - nytt innmeldingsskjema ved UiO. Henvendelsene kommer til

 Servicetorget.Alle som sender inn melding får et automatisk svar og kan sjekke status

 for egne saker.

■

Alle leddlamper I auditoriene, foajeen i ES og HHH er skiftet ut. Etter møtet: Lampene

 på lesesalen i 2. etg skiftes ut når eksamensperioden er over, og jobben vil være ferdig

 før semesterstart i august.

■

Vinduspuss i Eilert Sundts hus og Harriet Holters hus pågår fra 11.-13. mai.■

Lagerplass I kjelleren i Eilert Sundts hus. Behov for opprydding. TVS og RG følger opp.■

Lagerplass i kjelleren i HHH. RG følger opp.■

Brannøvelse på fakultetet. Minimumskrav er en øvelse i året. Ny øvelse gjennomføres i

 august.

■

UiO har inngått ny leieavtale om eksamenslokale i Silurveien 2 fra og med høsten 2016.

 500 plasser og muligheter for digital eksamen.

■

 For ansatte English website

Nina Elise Eik
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Sak 4: Studentrelaterte saker

Sak 5: Saker fra læringsmiljøkontakten

Monitorene brukes til tydeliggjøring av åpningstider for Café Trygve, Eilert og stengte lesesaler.

Sak 6: Ombygging og flytteplaner ved PSI

Joakim Dyrnes presenterer status for ombyggingen og flytteplanene ved PSI.

1. Studenter flyttes fra Harald Shjelderups hus til Forskningsveien 3b (nabobygget). Prosessen

 går sin gode gang.

2. Oppussing i Forskningsveien 3a. Fakultetsdirektør, og ledelsen ved PSI skal i møte med EA

 førstkommende fredag for å diskutere prosessen. To seminarrom flyttes, ansatte flyttes.

 Muligheter for nye labber. Undervisningsrommene skal være klare til semesterstart.

Saken tas opp igjen i LAMU-møtet 20. September.

Sak 7: Orientering om aktuelle saker fra LHVO

Ingen saker.

Sak 8: UiOs satsning i 2016: Arbeids- og læringsmiljøåret

Studieleder orienterer om arbeidet så langt i UiOs arbeidsgruppe knyttet til satsningen.

 Universitetsstyret er engasjert i hvilke tiltak UiO har/planlegger å sette i gang innenfor arbeids-

 og læringsmiljø.

Ressursside om hva som skjer ved UiO

Rektors blogg

Sak 9: Eventuelt

Ingen saker

Sak 10: Møteplan 2016: 20. september, 8. november

Publisert 2. mai. 2016 14:33 - Sist endret 12. mai. 2016 14:26

Ønske om bedre belysning på lesesalen i 2. etg ES. Se sak 3 for status.■

Ønske om nye stoler til lesesalen. Prøvestoler står i SV-info til 20. mai. Fakultetet må

 vurdere kostnaden.

■

Lesesal 222 - luftkvaliteten bedret.■

Universell utforming av studentarealene. TVS har vært i dialog med Bent Aaby,

 skilteksperten ved UiO, og han mener dette er en dyr investering.

■

Oppdatert informasjon om eksamensdatoer på nettet og evt oppslag på dørene til

 lesesalen.

■

Spørsmål om luftkvaliteten rundt skriverne på lesesalen i 2. etg ES. Mohamed følger opp

 saken. Etter møtet: Skriverne gir fra seg noe papir- og tonerstøv, derfor står skriverne

 bak en vegg i et rom med mye luft. Tonerstøvet vil forsvinne den dagen alle skriverne er

 byttet ut med nye moderne skrivere slik vi har i 3. og 4. etg ES.

■

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/strategi/arbeids-leringsmiljoaret-2016/
http://www.uio.no/om/aktuelt/rektors-blogg/2016/et-godt-lerings--og-arbeidsmiljo-er-universitetets.html
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Til 
LAMUs medlemmer, varamedlemmer og observatører. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Administrasjonen 
Postboks 1172 Blindern 

NO-0318 Oslo 
 www.nhm.uio.no  

e-post: postmottak@nhm.uio.no 
Besøksadresse: 

Sars’ gate 1, Oslo 
Telefon: 22 85 17 04 

     
  

 
Dato: 8.3.2016        Saksnr.: 2012/514                     
 
REFERAT FRA LOKALT ARBEIDSMILJØUTVALG 1/16 DEN 8.3.2016. 
 
Arbeidsgiverrepresentanter: 
Geir Rogstad Avdelingsdirektør og ansvarlig for studentenes 

læringsmiljø.  
Jon Lønnve Arbeidsgiverrepresentant. 
Cecilie Webb Arbeidsgiverrepresentant, vara. 
 
Arbeidstakerrepresentanter:   
Bjørn Petter Løfall   Lokalt hovedverneombud. 
     Leder for LAMU 2016.   
May-Liss Knudsen Funke   Ansatte representant. 
Hanna Støstad              Studentrepresentant. 
 
Observatører: 
Liv Guro Kvernstuen   Leder i SKF.  
Oddmund Fostad   Leder i Botanisk hage. 
Finn Ervik    Leder i Botanisk hage. 
Ken Jansen    Områdeleder EA.  
Remi Nilsen    Verneombud for Botanisk hage og administrasjonen.  
Krenar Badivuku   HMS-koordinator (Sekretær). 
 
 
Vedtakssaker 
 
Sak 01/16  Referat fra LAMU-møte 4-15 

Bjørn Petter Løfall ønsket velkommen til første LAMU i 2016. 
Referatet var lagt ved innkallingen.  
Det var ingen kommentarer til forrige referat. 
 

Sak 02/16 ARK-Status fra seksjonene.    
Samtlige seksjonsledere var invitert til LAMU for å presentere status i arbeidet 
med ARK ved den enkelte seksjon.  
Cecilie Webb informerte på vegne av UTAD. 
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UTAD har fokus på kompetanseheving og jobber fortløpende med dette. 
Videre orienterte hun at UTAD har fått til faste lunsjmøter på tirsdager og at 
dette sees på som et positivt tiltak innad i seksjonen. UTAD ønsker å sitte 
sammen, men romkabalen ved NHM har ikke landet enda og derfor er ikke 
dette helt avklart.   
Geir Rogstad informerte på vegne av administrasjonen. Administrasjonen har 
flere punkter som skal kvitteres ut i løpet av 1. halvår i 2016. Videre 
informerte Geir Rogstad om at handlingsplanen til administrasjonen i 
utgangspunktet har et internt fokus, men det er også registrert at andre 
seksjoner har ønsker til administrasjonen. Administrasjonen har 
seksjonsmøter ca. hver 3 uke og neste møte blir holdt på Økern. Viktige 
bevaringsområder i seksjonen er å beholde og forsterke det gode 
arbeidsmiljøet. Konkrete tiltak i forhold til dette er det årlige seminaret og 
sette av tid til å bli kjent med eget museum samt tydeliggjøre arbeidsoppgaver 
innad i seksjonen. 
 Finn Ervik og Oddmund Fostad informerte på vegne av Botanisk hage. 
Botanisk hage har kommunikasjon, uønskede hendelser og kompetanseheving 
som konkrete punkter. Dette er punkter som hagen ønsker å jobbe med og 
det er blitt satt arbeidsgrupper som skal jobbe med disse punktene.  
Liv Guro Kvernstuen informerte på vegne av SKF. 
SKF har begynt med månedlige seksjonsmøter for å kunne jobbe systematisk 
med ARK. Liv Guro Kvernstuen informerte at SKF fortsetter med 
samlingsturene for å beholde det gode arbeidsmiljøet i seksjonene. Videre 
kommunikasjon mellom SKF og SFS et viktig punkt i handlingsplanen. Konkrete 
tiltak vedrørende dette er at Fridtjof Mehlum og Eirik Rindal deltar på 
hverandres seksjonsmøter i tillegg til at det sendes oppdateringseposter 
imellom seksjonene. Videre vil seminarer med faglig påfyll prioriteres i SKF. 
Geir Rogstad informerte på vegne av SFS. 
SFS er avhengig av andre seksjoner for å løse enkelte av tiltakene i 
handlingsplanen. Det etterlyses en liste over hvem som gjør hva i 
administrasjonen. Kommunikasjon mellom SFS og SKF har begynt å bli bedre 
ettersom Fridtjof Mehlum og Eirik Rindal deltar på hverandres seksjonsmøter i 
tillegg til at oppdateringseposter sendes. Det har også vært et fokus på å bli 
bedre til å snakke engelsk innad i seksjonen og dette praktiseres nå mye mer.    

  
Sak 03/16 Vernetjenestens/LAMUs rolle i byggesaker. 

Bjørn Petter Løfall ønsker at vernetjenesten blir involvert i byggesaker, ved 
NHM, i enda større grad. Bakgrunnen for dette ønsket er en anbefaling fra 
sentralt hovedverneombud som anbefaler at vernetjenesten kommer inn i 
slike prosesser tidligst mulig. Ledelsen, ved Geir Rogstad og Jon Lønnve, synes 
at dette er en god ide og tar dette med seg videre. Forskjellige løsninger ble 
diskutert og man landet på at lokalt hovedverneombud ved NHM informeres 
tidlig i prosessen ved en byggesak. Deretter kan vernetjenesten selv 
bestemme hvilket av verneombudene som følger opp den enkelte 
byggesaken. Det ble presisert at LAMU også skal informeres rundt byggesaker.  
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Sak 04/16   Løpende dialog mellom vernetjenesten og øverste leder. 
Etter anbefaling fra sentralt hovedverneombud, Hege Lynne, ønsker 
vernetjenesten ved NHM å ha faste møter med ledelsen ved NHM. Ledelsen 
er veldig positive til dette og utdyper at det alltid er en åpen dør, men 
presiserer at saker som skal behandles i LAMU fremdeles behandles i LAMU. 
Det var enighet om at denne saken er viktig og bør gjennomføres. Ledelsen 
ser nærmere på møteform og hyppighet i forbindelse med disse møtene. 
  

Sak 05/16 Valg av datoer for LAMU-2016 
Krenar Badivuku kom med forslag til datoer for de resterende LAMU møtene i 
2016. Datoene som ble foreslått er 10. mai, 20. september og 22.november. 
Datoene er lagt i forkant av styremøtene ved NHM. LAMU støtter de 
foreslåtte datoene.  
 

Orienteringssaker  
Sak 06/16 Studentsaker. 

Hanna Støstad informerte på vegne av studentene. 
Studentene opplever at det fungerer meget godt med de månedlige møtene 
for studentene ved NHM. Studentene opplever at de blir bedre kjent med 
hverandre og arbeidsmiljøet blir beskrevet som godt. 
Det er flere av studentene som gjerne skulle hatt enda mer info om 
karrieremuligheter videre og veiledning i forbindelse med dette. Det er tatt 
kontakt med karrieresenteret ved UiO, men de prioriterer Bachelor grader. 
Studentene undersøker nærmere om det er andre i UiO organisasjonen som 
tilbyr noe slikt.    

 
Sak 07/16 Ny beredskapskoordinator ved NHM.  

Krenar Badivuku informerte om at det har vært en omorganisering sentralt 
ved UiO. Enhet for HMS har nå blitt utvidet og heter Enhet for HMS og 
beredskap. I den forbindelse så var det ønskelig at enhetene valgte en 
beredskapskoordinator. Krenar Badivuku er utpekt som 
beredskapskoordinator ved NHM. Geir Rogstad informerte at Universitetet 
blir målt på beredskap og har derfor høy fokus på beredskap.    

 
Sak 08/16 Remi Nilsen informerer etter gjennomførte seminar i Botanisk hage.  

Remi Nilsen informerte etter gjennomført seminar i Botanisk hage.  
Han fortalte at uønskede hendelser alltid har eksistert, men at dette har økt 
betraktelig de siste årene. Det er store utfordringer i hagen knyttet til 
avføring, løse hunder, narkotika og sprøyter. Botanisk hage synes at 
situasjonen er uholdbar og har kommet frem til et tiltak som man mener vil 
løse problemet. Botanisk hage foreslår at NHM, i fremtiden, kun skal ha et 
inngangsparti og viser til Botanisk hage i Gøteborg som har en slik løsning. 
Botanisk hage mener at en slik løsning vil gjøre det vanskeligere for personer 
som bedriver ugang i hagen, uten at det vil ekskludere besøkende. 
Avslutningsvis delte Remi Nilsen et skriv fra en av gartnerne som delte sine 
opplevelser rundt den nåværende situasjonen i hagen. Ledelsen er enig i at 
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det ikke skal være slik at gartnerne bruker mesteparten av sin tid til å rydde 
unna avføring, sprøyter osv. og tar med seg forslaget fra hagen.     

 
Sak 09/16 Status Økern. 

Jon Lønnve informerte om status rundt Brøggers hus og Økern. Kasting og 
flytting fra Jarlen har gjort at flyttearbeidet fra Brøgger er litt forsinket. 
Oppstart av rehabilitering av Brøggers hus er satt til 3.kvartal-2017 og 
tilbakeflytting er satt til 2. kvartal-2020. Ansatte som skal til Økern begynner 
innflyttingen i løpet av april måned. Det er enkelte av de ansatte som ikke 
kommer til å flytte over før samlingene er på plass på Økern. Det regnes med 
at alle som skal til Økern har flyttet over i løpet av september måned.  

 
Sak 10/16 Sykling i hagen.  

May-Liss Knudsen Funke ønsket å diskutere sykling i hagen. Det er tydelige 
skilt ved inngangspartiene som kommuniserer at sykling i hagen er forbudt. 
May-Liss fortalte at det derfor sender ut feil signaler når ansatte ved NHM 
sykler innenfor gjerdene i Botanisk hage. Remi Nilsen fortalte at det tidligere 
har blitt bestemt at selv om det er sykling forbudt så har de ansatte fått lov til 
å sykle. Videre presiserte Remi at gartnerne opplever det som svært 
uhensiktsmessig at de ansatte sykler i hagen. Ledelsen forstår at dette kan 
sende ut feil signaler og vil ta dette opp på et ledermøte.   

 
   

Neste møte: 10.5.16, klokken 0900 i administrasjonsbrakka. 
 

 
Krenar Badivuku  
HMS-koordinator 

Kopi: 
Arbeidsmiljøutvalget v/HMS-stab. (hms-post@admin.uio.no) 
NHMs interne informasjonsside v/E. Aronsen. 
Seksjonsledere og verneombud ved NHM.     
Hovedverneombudet ved UiO Hege Lynne. (hovedverneombudet@uio.no) 
Arkiv 
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Eiendomsavdelingen 
Administrasjonen 
Kontoradr.: Lucy Smiths hus, 7. et., 
Problemveien 7, 0316 OSLO 

Telefon: 22 85 63 68 
Telefaks: 22 85 63 78 
postmottak@admin.uio.no 
http://www.uio.no/om/organisasjon/adm/ta/ 

 

 

Eiendomsavdelingens LAMU 

Referat fra møte 1/16 

Møtedato: Tid: Sted: Referent: 

16.03.16 1200-1400 Lucy Smiths hus, Frodeløkka 8.et. Trine Landau 

Forkortelse Deltakere Fork. Vara 

 Arbeidsgiver representanter:   

LRI Lars Riddervold ILE Isabell Lexow 
ÅAP Åke Appelqvist  EK Eva Karoliussen  
 Arbeidstaker representanter:   

IMY Ingvild Myklebust (Leder) JBA Jamal Bajja 
JBA Jamal Bajja GM Geir Mathiesen 

1. Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige møte 

 Merknad til pkt. 4 Varsling i vernelinjen: 

Dersom hverken lokalt verneombud eller vara er til stede kontaktes ledene verneombud (LVO) i EA. 

Dersom LVO også er fraværende kontaktes hovedvernombud ved UiO.  

 

Korrigeres til: 

Dersom lokalt V.O og vara er fraværende kontaktes lokalt ledende verneombud i EA, eller dennes vara. 

Dersom heller ikke disse er til stede kontaktes lokalt hovedverneombud for LOS før 

hovedvernombudet ved UiO. 

 

2. Oppfølgingssaker fra forrige møte 

 2.1 Det er Ingvild Myklebust (arbeidstakersiden) som er leder. 

3. Årsrapport for EA-LAMU 2015  

 Rapporten oppsummerer utvalgets arbeid og saker i 2015. Den ble gjennomgått og godkjent. 

 

4. Uønskede hendelser 

4.1 

 

 

 

 

4.2 

Gjennomgang av årsrapport 2015  
Årsrapporten viser at det var 13 innmeldte hendelser i 2015. Landau orienterte om at fokuset i 2015 på 

å melde inn uønskede hendelser har gitt effekt. I 2014 var det 2 innmeldte hendelser. Årsrapporten ble 

godkjent. 

 

Gjennomgang av innmeldte hendelser så i 2016. 

Det er ingen innmeldte saker så langt i 2016. 

 

5. Ledelsens gjennomgang – Handlingsplan 2016 

 Landau orienterte om saker som var oppe under Ledelsens gjennomgang av HMS-systemet i EA. 

Ledelsens gjennomgang genererer EAs HMS-handlingsplan for 2016, og denne ble presentert. Det er 

bl.a. besluttet at risikovurdering og sikker jobbanalyse er EAs HMS-fokusområde i 2016.  

 

6. Sykefraværsstatistikk 2015 v/ Lars 

 Riddervold orienterte om sykefraværsstatistikken, som viser en svak nedgang. Sykefraværstatistikken 

ble diskutert. Den sendes som orienteringsak til ELG og tas opp i IDF-møte med 
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Neste møte:  16.06.16, kl. 1200-1400 

Sted:   Frodeløkka, 8. et. i Lucy Smiths hus 

 
Kopi:  

Akademikerne/UiO 

AMU v/Enhet for HMS 

EAs ledergruppe 

EAs verneombud 

Forskerforbundet/UiO 

Hovedverneombudet 

tjenestemannsorganisasjonene. 

 

7. Fokusområder 2016 v/ Ingvild 

  Risikovurdering og SJA 

 Uønskede hendelser 

 ARK – EA-LAMU følger med på at tiltak følges opp 

 Kontaktmøte mellom leder og verneombud 

 

8. ARK, FaktaArk2, evaluering v/ Trine 

 EA har fått evaluering av ARK-prosessen, en evaluering som er gitt av ledere og v.o gjennom 

besvarelse av FaktaArk2. Det er flere gode innspill og disse tas med i planleggingen av neste ARK-

gjennomføring. Det vil bli lagt mer fokus og tid til diskusjon av resultatet og arbeidet med utarbeidelse 

av tiltak. Spørreundersøkelsens teoretiske grunnlag vektlegges mindre i neste ARK-prosess.  Det bør 

også vurderes et eget opplegg for mellomledere, selv om de ikke jobber i et lokalt arbeidsmiljø. Men 

for å skape en arena hvor mellomledernes besvarelser gjennomgås og diskuteres. 

 

9. Saker fra verneombudene 

9.1 Problematikk rundt alarmer hos VAS 

Det legger seg alarmer oppå hverandre. . Noen tiltak er gjennomført, samtidig er flere alarmer lagt til, 

slik at antallet alarmer ikke har gått ned. 

 

Det er SD-anlegg og Linell som gir falske alarmer, og Appelqvist orienterte om prosess er satt igan 

hvor leder VAS følger opp Linell og vedlikeholdssjef følger opp SD-anlegg. 

 

10. Eventuelt 

 ÅAP orienterte om følgende 

- ÅAP deltok på møte med EAs verneombud og informerte om benchmarkingen som er 

gjennomført, og om den forestående benchmarkingen av VAS. 

- Det jobbes med arbeidsmiljøet i driftsområde Gaustad.  

- Arbeidstidsordning i Park er diskutert.  Det er gitt informasjon om «Avtale om snø- og 

strøberedskap i helger» ved Park. Avtalen skal forhandles med tjenestemannsorganisasjonene. 

- Gjennomføring av medarbeidsamtaler er i gang, og tilbakemeldingene er at det er høyt 

arbeidspress for mellomledere.  
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