
LAMU-referat til AMU-møtet 21.november 2016 
LAMU Møtetidspunkt Stikkord 
HF-LAMU 29.09.16 Referat foreligger ikke 
JUS-LAMU 19.02.16 

15.04.16 
10.06.16 
14.10.16 

 
 
Referat foreligger ikke 
Referat foreligger ikke 

MN-LAMU 16.11.16 Møtet ikke avholdt når innkalling skrives 
MED-LAMU 15.09.16 

10.11.16 
Ledelsens gjennomgang, vernerunder, kildesortering,  verneombudsrollen, valgstyre 
Referat foreligger ikke 

OD-LAMU 08.09.16 
19.11.16 

Beredskap og ROS analyser, HMS-avviksmeldinger, HMS E-læring, kildesortering, Ledelsens 
gjennomgang 
Møtet ikke avholdt når innkalling skrives 

SV-LAMU 20.09.16 
08.11.16 

Byggesak, vernerunder, læringsmiljøsaker, Arbeids og læringsmiljøåret, avvikssystem, bht-tjenester 
Byggesak, læringsmiljøsaker, hjertestarter, HMS-pris, møteplan 2017 

TF-LAMU 05.09.16 Referat foreligger ikke 
UV-LAMU 23.05.16 

5.10.16 
22.11.16 

Lærings og arbeidsmiljøåret, ARK, byggesaker, jubileu 
Referat foreligger ikke 
Referat foreligger ikke 

NHM-LAMU - Ikke tilgjengelig 
KHM-LAMU - Ikke tilgjengelig 
EA-LAMU 08.06.16 (vedlagt) Vernerunder, verneområder, valg, risikovurderinger 
UB-LAMU 10.10.16 Byggesaker, HMS-avvikssystem, bestilling av bht-tjenester 2017 
LOS-LAMU 31.05.16 ARK, kildesortering, vernerunder 
 

http://www.jus.uio.no/om/hms/moter/2016/160219/endelig-protokoll.pdf
http://www.jus.uio.no/om/hms/moter/2016/160415/protokoll.pdf
http://www.med.uio.no/om/hms/med-lamu/moter/2016/15-09/15-09.html
http://www.odont.uio.no/om/hms/dokumenter/lamu-moeter/referat_september_od-lamu_2016.pdf
http://www.sv.uio.no/om/hms/hms-arbeidsmiljo/lokalt-arbeidsmiljoutvalg/mote/2016/mote-20.-september-2016.html
http://www.sv.uio.no/om/hms/hms-arbeidsmiljo/lokalt-arbeidsmiljoutvalg/mote/2016/mote-8.-november-2016.html
http://www.uv.uio.no/om/hms/lamu/referat-23.05.2016(1).html
http://www.ub.uio.no/om/hms/lamu/referater/2016/2016-10-10.html
https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/los/verneorganisasjon/lamu/moter/2016/2016-02-03-referat.pdf
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Andre deltakere: Bjørg , lokalt hovedvernombud LOS 

Ingrid Busvold, observatør fra Personal  

Eiendomsavdelingens LAMU 

Referat fra møte 3/16 

Møtedato: Tid: Sted: Referent: 

07.09.16 1200-1400 Lucy Smiths hus, Frodeløkka 8.et. Trine Landau (TL) 

Forkortelse Deltakere Fork. Vara 

 Arbeidsgiver representanter:   

LRI Lars Riddervold ILE Isabell Lexow 
ÅAP Åke Appelqvist  (deltok pkt. 5 og 7) EK Eva Karoliussen  (deltok) 
 Arbeidstaker representanter:   

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

1. Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige møte 

 Referatet ble godkjent 

 

2. Oppfølgingssaker fra forrige møte v/ IMY 

 Ingen 

3. Gjennomgang av årets vernerunder v/ TL 

 Alle verneområdene har gjennomført vernerunde 2016. I år har alle brukt det nye skjemaet, og 

rapporteringen er gjennomgående bedre enn tidligere. Enkelte har unnlatt å kommentere fokus for 

vernerunden og/eller oppfølging fra forrige vernerunde. Disse har etter forespørsel gitt tilbakemelding 

på dette. 

 

Dokumentasjon fra vernerundene kvalitets-sjekkes opp mot foråret, for å påse at tiltak fra året før er 

kvittert ut eller kommenteres.  

 

4. Valg i vernelinjen v/ TL 

 

 

 

 

4.1 

 

 

4.2 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 

Innen 1.november 2016 skal det gjennomføres valg i vernelinjen, iht UiOs prosedyrer om valg av 

verneombud, ledene verneombud og ansattes representanter i EA-LAMU. Ledelsen må oppnevne 

arbeidsgiverrepresentanter innen 1.november 2016. 

 

Opprettelse av valgstyre 

Det ble vedtatt at valgstyret blir: Jamal Bajja, Siv Haram og Trine Landau. 

 

Inndeling av verneområder 

I Verneområde 9 Lucy Smiths hus er det i dag Eiendomsdirektøren som går vernerunder. Det er mange 

ledernivåer som sitter i 7. og 8.et. Det er uklart hvilke ledere som er ansvarlig for hva. LRI avklarer 

ansvarsforhold med arbeidsgiver. 

 

EA-LAMU vedtar å beholde verneområdet 9 som ett verneområde. Arbeidsgiver må vurdere 

ansvarsforholdet for lederne i 7. og 8.et. 

  

Nominasjonsprosessen 

Ingen med lederfunksjon kan hverken nominere, bli nominert eller delta i valget. Dette inkluderer også 

renholdsledere og driftsledere.   
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Neste møte: 23.november 2016, kl. 1200-1400,  Frodeløkka, 8. et. i Lucy Smiths hus 

Kopi:  

AMU v/Enhet for HMSB 

ELG 

EAs verneombud 

Forskerforbundet/UiO 

Hovedverneombudet 

LAMU for LOS 

NTL/UiO 

Parat/UiO

Akademikerne/UiO 

 

Ledere blir ivaretatt av ledende verneombud i EA. 

 

 

5. Status – Risikovurderinger i EA 

  

Arbeidet i DV nærmer seg sluttføring.  

Status: 

Bygningsdrift – blir avsluttet i uke 37 

Fellestjenester – pågår 

Park – avsluttet og arkivert 

Renhold – pågår 

Vedlikeholdsseksjonen – avsluttet og arkivert 

 

6. Status arbeidsmiljøarbeid – Servicetorget v/ TL 

 Landau orienterte om prosessen. I vår ble det gjennomført samtaler med medarbeiderne for å kartlegge 

situasjonen. Ledene verneombud Ingvild Myklebust deltok i samtalene. Etter kartleggingen framkom 

det 6 hovedfunn, som det er utformet tiltak for.  

2. og 3. november 2016 gjennomføres samling for STE med ekstern konsulent.  

 

7. Status arbeidsmiljøarbeid – Nedre v/ ÅAP 

 Det er gjennomført møter og ett allmøte i området ang. saken. Appelqvist har deltatt i disse møtene. 

 

IMY melder inn at det til tross for møter og tiltak melder lokalt verneombud at det ikke merkes 

generelle endringer i arbeidsmiljøet.  Andre melder at effekten av igangsatte tiltak uteblir.   

Det savnes informasjon fra lokal leder/ arbeidsgiver om prosessen. 

 

8. Uønsket hendelse v/ IMY 

 Det er en innmeldt sak så langt i år, IMY orienterte om denne.  

 

9. Eventuelt 

 Hvilke nivå i vernelinjen representerer ledere i Eiendomsavdelingen? Representerer lokal verneombud 

lederne i sitt verneområdet? Skal ledene verneombud representere ledere? Eventuelt hvilket ledernivå? 

Spørsmålet rettes til UiOs hovedvernombud. Saken tas opp i neste møte. 
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