
LAMU-referat til AMU-møtet 15.mars 2017 
LAMU Møtetidspunkt Stikkord 
HF-LAMU 29.09.16 

17.11.16 
ARK, byggesaker 
ARK, byggesaker, HMS-avvikssystem, bestilling av BHT-tjenester 

JUS-LAMU 10.06.16 
14.10.16 
9.12.16 

 
ROS-analyser og beredskapsplan, Vernerunder, BHT-tjenester, budsjett 
ARK, valg av verneombud, HMS-avvikssystem, bestilling av BHT-tjenester, Hjertestarter 

MN-LAMU 16.11.16 (vedlagt) 
17.03.17 (Vedlagt) 

Ros og beredskap, E-læring for studenter, HMS-avvikssystem, HMS-pris, Si-fra for studenter 
Risikovurdering av arbeidsmiljø, BHT-bestillinger 2017, årsrapporter, ARK 

MED-LAMU 10.11.16 ROS-analyser, LAMUs sammensetning og virkeområde 
OD-LAMU 1.12.16 Helse, miljø og sikkerhetsutvalget, Ros og beredskapsarbeid, HMS-avvik, kildesortering 
SV-LAMU 28.02.17 Byggesaker, Ros-og beredskapsarbeid, HMS-avvikssystem 
TF-LAMU 05.09.16 

11.01.17 
Referat foreligger ikke 
Referat foreligger ikke 

UV-LAMU 5.10.16 
22.11.16 (vedlagt) 

 

NHM-LAMU - Ikke tilgjengelig 
KHM-LAMU - Ikke tilgjengelig 
EA-LAMU 23.11.16 (vedlagt) Verneombud for ledernivå, Valg av verneombud, risikovurderinger 
UB-LAMU 17.01.17 Bestilling av bht-tjenester 2017, LAMUS oppgaver, ROS-analyse 
LOS-LAMU  ARK, kildesortering, verneombudsvalg 
 

https://www.hf.uio.no/om/hms/lamu/2016-referater/referat-lamu-mote-29.09.2016.pdf
https://www.hf.uio.no/om/hms/lamu/2016-referater/referat-lamu-mote-17.11.2016.pdf
http://www.jus.uio.no/om/hms/moter/2016/161209/endelig-protokoll-oktober.pdf
http://www.jus.uio.no/om/hms/moter/2016/161209/oppdatert-2-saksliste-desember.pdf
http://www.med.uio.no/om/hms/med-lamu/moter/2016/10-11/10-11.html
https://www.odont.uio.no/om/hms/dokumenter/lamu-moeter/referat_-novemberlamu_2016.pdf
http://www.sv.uio.no/om/hms/hms-arbeidsmiljo/lokalt-arbeidsmiljoutvalg/mote/2017/mote-%281%2928.-februar-2017.html
https://www.uv.uio.no/om/hms/lamu/referat-05.10.2016(2).html
http://www.ub.uio.no/om/hms/lamu/referater/2017/2017-02-21.html


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Notat 
Universitetet i Oslo 

 
 
 
 

Til: MN-LAMU medlemmer 
 

Dato: 29.11.2016 
Saksnr..: 2016/2555 CTHANSEN 
 
 

Referat fra møte i MN-LAMU 16. november 2016, Fakultets styrerommet Ø349 
 
TILSTEDE   
Arbeidsgiver: Viggo Hansteen, Vidar Blekastad, Frank Sarnes 
Arbeidstaker: Rita Amundsen, Stein Vidar H. Haugan, Behzad Foroughinejad, Stian 
Kogler (student) 
Observatør: Hege Lynne (Hovedverneombudet (HVO)) 
Forfall: Morten Dæhlen, Siri Simonsen 

 
  
 

SAKSLISTE 

Innkalling og saksliste ble godkjent med tillegg av saker under eventuelt med innspill fra IBV om 
følgende tema: HMS-e-læring og CMR-stoffer. 
 

14/16 E-læring HMS for studenter. Lars Lomell informerer om status. 
   Lars Lomell informerte om bakgrunn og prosessen i prosjektet. Omleggingen hadde 
  vært en spennende prosess med å få holdning om HMS fra «kjedelig og unødvendig» 
  med fokus på lov- og regelverk til å gjøre det mer relevant for den enkeltes hverdag. De 
  første modulene ble innført høsten 2015 ved MNfak. Høsten 2016 kom også Medfak og 
  Odont med e-læring for Klinikksikkerhet (HMS0506). Totalt 6 moduler er utviklet i e-
  HMS. Alle moduler avsluttes med en eksamen. Dette var de første digitale eksamener 
  innført ved UiO.  
 
  Formålet er å bidra til at det utvikles en sikkerhets kultur ved UiO. Et utviklingsforum 
  er etablert for å høste erfaring. I det videre arbeidet er det nå viktig at fagansvarlig er 
  på banen og at endringer fanges opp. De gode holdningene er viktig at lab.ledere  
  (gruppeledere, veiledere, lab.- og kursansvarlige) er kjent med og følger opp slik at 
  sikkerhetskulturen etterleves i praktisk handling på lab. HVO i likhet med IBV, opp-
  fordrer til at enhver burde følge disse kursene for å orientere seg om hva studenten 
  lærer. Studentenes læringsmiljø er de ansattes arbeidsmiljø.  

 

 

    ORIENTERING FRA LEDELSEN  

ARK i 2017 
Ny runde med arbeidsmiljøundersøkelser settes i gang i 2017. MN fak adm starter opp og 
planlegger gjennomføring om våren før de øvrige enheter følger etter.  
 
Beredskap ved UiO og MN fak  
I samarbeid med EHMSB arbeides det nå med en gjennomgang av alle risikofaktorer av 
overordnet betydning med sikte på at instituttene får dette som verktøy for videre arbeid med 
egne lokale forhold.  
 
 



 
 
 
Byggesaker MN fak   
Det er stor aktivitet med byggesaker av større og mindre karakter. Følgende ble fremhevet: 
Oppgradering av Fytotronen, Etablering av verksted i Fysikkbygningen, Livsvitenskapsbygget. 
HVO minnet om at verneombudene (VO) skal delta i prosessen med byggesaker.  
 
Frode Olsgards minnepris - Blir ny HMS-pris UiO  
MN faks HMS-pris omgjøres nå til UiOs HMS-pris. Fakultetet har ingen forbehold med at 
sentral UiO overtar prisen. Imidlertid skal det påsees at statuttene videreføres og at bakgrunn 
for prisens opprinnelse skal gjøres kjent i mandatet.  

 

Årsrapport strålebruk MN fak - Se UiO rapport  
Det ble i styremøte i høst etterlyst rapportering på strålevern ved MN. Denne ivaretas av UiOs 
egen strålevernskoordinator Frøydis Schulz. Se e-Phorte  sak 2016/4339. 

 

 

FASTE ORIENTERINGSSAKER 

15/16 HMS-avvik ved MN fak i CIM – vedlegg 15/16 
  Status innmelding av avvik i det nye meldesystemet CIM tas til etterretning. Det må 
  sikres at de ulike typer saker meldes inn i riktig system. Det kan være at en sak skal 
  meldes inn i 2 systemer (f.eks. både i «Si-fra» for studenter og i HMS-avvikssystemet 
  «CIM» for ansatte).  Påloggingsrutinene i CIM er nå forenklet. 
   
16/16  «Si-fra» om læringsmiljøet for studenter – vedlegg 16/16 
  MN-LAMU tar orientering om meldinger i «Si-fra» systemet til etterretning og ber om 
  å få nærmere innsikt i saker som meldes inn og de rutiner som gjelder. HVO spilte inn 
  svakheten i systemet ved at studentene bare kan melde inn saker i «Si-fra» systemet. 
  Bare ansatte kan melde i HMS-avvikssystemet «CIM». HVO ber derfor om at MN fak 
  etablerer en policy hvor avvik på lab. studentene avdekker, meldes inn av  laboratorie-
  personalet. 
 
17/16  Enhet for Bedriftshelsetjenesten (EBHT) – 2. tertialrapport 2016 
  vedlegg 17/16. Se ePhorte sak 2016/40 for detaljerte oversikter pr   
  enhet. 
  MN-LAMU tar oversiktene til etterretning og de betraktninger innhentet fra  
  EBHT i forhold til status på bestillingene som følger: 

• Lavt avrop på bestillingene kan skyldes at instituttene ikke tar kontakt med 
EBHT for å avtale oppdragets oppstartdato. Dette er instituttenes ansvar. 

• Bistand ifm fraværsoppfølging kan være lite kjent da ikke mange ledere tar 
direkte kontakt med EBHT. 

• Få institutter kaller inn EBHT til LAMU-møter. Dette er en viktig arena for 
EBHT til å informere om hva de kan bistå med. 

• Det virker godt kjent at instituttene kan få bistand innenfor ergonomi, 
målrettede helseundersøkelser, vaksinasjon og yrkeshygiene. 

 
  HVO minnet om å benytte EBHT i byggesaker for å innhente råd ifm plassering og valg 
  av belysning samt materialer.  
   

 
     
 
 

https://eph-uio.uhad.no/ephorte/?url=shared%2faspx%2fDefault%2fdetails.aspx%3ff%3dViewSA%26SA_ID%3d142877
http://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/index.html
http://www.uio.no/studier/kontakt/si-fra/
https://eph-uio.uhad.no/ephorte/locator/?SHOW=JP&JP_ID=925430&database=EPHORTE-UIO


 
 
 

EVENTUELT 

1. HMS-e-læring – innspill fra IBV  
Studenter: Ved IBV skal alle nye MSc og Phd studenter følge de nye e-læringsmodulene 
HMS 0503 (evt. HMS 0504) – uavhengig om de har tatt opplæring tidligere. De ønsker 
ikke noen overgangsregler som gir fritak. 
 
Dette har MN-faks HMS-k støttet i egen e-post til studieseksjonen hvor de ber om at 
overgangsordningen fjernes, se emnebeskrivelsen for HMS0503. IBVs innspill tas opp i 
studieutvalget. Dette er ønskelig da alle skal ha en felles plattform.  
 
Ansatte: IBV ønsker å tilby modulenHMS0503 «Grunnleggende lab.sikkerhet» til alle 
ansatte. De ønsker at alle tar en avsluttende prøve på lik linje med det studentene blir 
avkrevd, og får dette dokumentert gjennom SAP/HR-portalen. De ber om at MN fak 
igangsetter arbeid med å gjøre modulen tilgjengelig for ansatte. 
 
Det sentrale lab.sikkerhetskurset som tilbys ansatte er IBV lite fornøyd med. Viktig at 
kursene som tilbys ansatte og studenter harmonerer på innhold.  
 
Undervisere: Ber MN se på hvordan innholdet i HMS0503 (og HMS0504) kan formidles 
til våre undervisere. F.eks. i dag meldes det avvik der studenter benytter lab.frakken 
utenfor lab. God kultur og riktig holdning kan etableres ved at alle følge denne modulen.  
 
I tillegg er det ulik praksis ved avdelinger og seksjoner ved instituttet. IBV ønsker å innføre 
en felles «skikk & bruk på lab» for hele instituttet. HVO kommenterte at det her var viktig å 
få etablert en felles plattform for alle programmer under MNfak. MN fak bør arbeide for en 
felles sikkerhetskultur som gjelder for alle enheter og programmer.  

 
 
2. CMR-stoffer 

IBV har etterlyst en tydeligere policy for oppfølging av ansatte, særlig gravide og ammende 
i forhold til CMR-stoffer (dvs. kreftfremkallende, arvestoff- og reproduksjonsskadelige 
stoffer). Her etterlyser instituttet en harmonering av kravene innenfor U & H sektoren.  
 

   
 

 
    Møtet hevet kl 14:40. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saksbehandler: Cecil Tidemand Grosch 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 

 
 
 

Fakultetsadministrasjonen 
Kontoradr.: Sem Sælands vei 24 

Telefon: 22 85 52 00 
Telefaks: 22 85 63 39 
postmottak@mn.uio.no 

mailto:postmottak@mn.uio.no
mailto:postmottak@mn.uio.no


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Notat 
Universitetet i Oslo 
 

Til: Medlemmer i LAMU ved MN adm. 
  
Dato: 1. mars 2017 

 Saksnr..: ePhorte sak 2017/1377 

Referat fra møte i LAMU ved MN ADM 1. mars 2017 kl 1200 
  

 TILSTEDE 
 Arbeidsgiversiden: Mona Bratlie, Hanne Sølna 
 Arbeidstakersiden: Wenche Brynildsen (verneombud), Helene B. Jansen, Cecil T. 
 Grosch (sekretær) 

 

SAKSLISTE 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
ORIENTERINGSSAKER 

 01/17 Risikovurdering arbeidsmiljø   
 Fokusgruppen nedsatt av LAMU i 2016 har gjennomført møter med EBHT og 
 risikovurdert 6 situasjoner som ble gjennomgått og kommentert. HMS-k følger opp 
 at det totale risiko-bildet for Programseminarer harmonerer med risiko  identifisert 
 for enkelthendelsene. Risikovurderingen legges frem i et Allmøte før sommar-
 seminaret. 
 
02/17 BHT-bestillinger 2017  
 MN fak adm sine bestillinger er i stor grad lik fjoråret med samme anslag for 
 timeforbruk. Rapporten ble derfor sett i sammenheng med rapporten for 2016 i sak 
 3/17. 
 
03/17 EBHT – Årsrapport 2016 
 Det ble fremhevet at MN fak adm gjør avrop på mange av de planlagte bestillingene. 
 Ergonomisk kartlegging både individuelt og gruppevis er den tjenesten MN fak 
 adm benytter mest. Bestillingen til Økonomi-seksjonen om utvikling av psyko-
 sosialt- og organisatorisk arbeidsmiljø ble ikke bestilt i 2016 og er derfor overført til 
 2017.  
 
04/17 CIM-beredskap 
 Nytt IT-system CIM® er nå innført ved UiO hvor CIM-beredskap utgjør en del og 
 CIM-avvik en annen. MN fak arbeider med å identifisere hendelser og beskrive 

Fakultetsadministrasjonen 
Kontoradr.: Sem Sælands vei 24 

Telefon: 22 85 52 00 
Telefaks: 22 85 63 39 
postmottak@mn.uio.no 
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 tiltak i CIM-beredskapssystemet. Det er et omfattende system. Dette skal rulles ut på 
 enhetene i løpet av 2017. 
 
05/17 Vernerunden 2017  
 Status på tiltakene fra vernerunden pr 15.2 ble kort kommentert. Mange er allerede 
 fulgt opp. Informasjon om at nye gardin- og lamell-løsning vurderes. Det ble vist til 
 at informasjon ble gitt i Allmøtet 16.febraur. 
 

 
VEDTAKSSAKER 

06/17 Valg av leder 
 Vedtak: Arbeidsgiversiden leder møtene i 2017. 
 
07/17  Utkast til HP 2017  
 Vedtak: LAMU tar handlingsplanen til etterretning. 
 
08/17 Årshjul 2017 for LAMU 
 Vedtak: LAMU tar årshjul 2017 for LAMU-saker til etterretning. 
 
09/17 Fokusområde 2017 - ARK 
 Ledelsen orienterte kort om prosessen og endringer foretatt i undersøkelsen siden 
 forrige gang den ble gjennomført. Prosess-veileder blir Morten Sjørshammer som vil 
 bistå i arbeidet og delta under Sommerseminaret på Tjøme 20.-21. juni. 
 
 Vedtak: LAMU vedtar at ARK gjennomføres i 2017 og ser frem til nærmere 
 orientering om prosessen i et Allmøte. 
 
10/17 Årsrapport 2016 for LAMU MN ADM   
 Vedtak: Årsrapporten for LAMU ved MN adm for 2016 tas til etterretning som bes 
 oversendt ledelsen. 
  
11/17 Nytt verneområde under LAMU MN fak adm – Observatoriet 
 Vedtak: Observatoriet opprettes som et eget verneområde under MN fak adm. 
 Verneombud er Geir Ramstad Sletvold og adm.leder er Tone Skramstad. 
 
 
 
FASTE ORIENTERINGER 

Fra verneombudet 
a) LAMU-seminar 2017 – avholdes mandag 27. mars i Gamle Logen. Temaene i år 

er: Konflikthåndtering ved UiO og Verneorganisasjons rolle i byggesaker. 
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b) Valg av nytt verneombud fra 2018 – Wenche Brynildsen har vært verneombud 
i 2 perioder og ber nå om at ny velges. Det anbefales at tema tas opp på et Allmøte 
til høsten. 

c) Sigarett-stumper på trappen mot sør – Inngangspartiet mot syd er 
beskjemmet med sigarett-stumper. Det ble anbefalt å sende melding i EA sitt 
meldesystem, https://www.uio.no/for-ansatte/drift/eiendomstjenester/. Det er 
lagt opp slik at dette kan alle gjøre.  
 

 
Fra HMS-koordinator 

a) Hjertestarter ved UiO – Anskaffelse og vedlikehold er lokalt ansvar, se AMU sak 
45/16. Det er referatført at det er behov for en oversikt om hvor de ulike hjerte-
startere ved UiO finnes. MN fak ønsker selv å skaffe seg oversikt over hvilke enheter 
som har gått til innkjøp av hjertestarter. 

b) CIM-avvik – Fall i trapp er meldt inn i det nye meldesystemet for HMS-avvik. Den 
uheldige er fulgt opp, melding er sendt EA i meldesystemet med henstilling om at 
ved slike spesielle værforhold bør det følges opp med strøing og salting. Saken er 
lukket.  
 

 
Eventuelt 
LAMU-seminar 2017 ble tatt under faste orienteringer fra verneombudet. 

  
 
 
 Møtet hevet kl 13:10. 
 Sekretær: Cecil B. Tidemand Grosch, +4722857779, c.b.t.grosch@mn.uio.no  

 

https://www.uio.no/for-ansatte/drift/eiendomstjenester/
http://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/organisering-roller/amu-lamu/sentralt-amu/moter/2016/04-2016/referat_4.html
http://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/organisering-roller/amu-lamu/sentralt-amu/moter/2016/04-2016/referat_4.html
mailto:c.b.t.grosch@mn.uio.no
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Det utdanningsvitenskapelige fakultet 
Kontoradr.: Sem Sælands vei 7 Helga Engs 
hus, 3. etasje 
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postmottak@uv.uio.no 
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Til: LAMU UV 
 
 
 
Dato: 06.01.2017 
Saksnr..: 2016/2204 AEVANDT  

 

REFERAT FRA MØTE I LAMU UV tirsdag 22. november 2016 i Fakultetsstyrerommet 
10.00 – 11.30. 

Tilstede: Astrid Waaler-Kaas, Ulf Grefsgård, Lars Lomell, Elin Østbø Sørensen, Ariel Sevendal, 
Paulina Dudszinska, Ivar Bjørland (studentrepresentant), Anne Evandt (sekretær) 

 
1.Referat fra møte i LAMU 5.10.2016.  
Referat fra møte 05.10.16. Godkjent og lagt ut på nett 
 
2. Bedriftshelsetjenesten (BHT).  
 
Kort informasjon om Bedriftshelsetjenesten (BHT) sitt arbeid v/psykologspesialist Benedicte C 
Westin. Westin introduserte seg selv og informerte kort om BHT sitt arbeid.  Westin er ansatt i 
60% stilling og er UV-fakultetets kontaktperson. Ansvarsområdene ved Bedriftshelsetjenesten er 
fordelt fakultetsvis.  Westin (og BHT) ønsker å bli invitert til LAMU møter og ved særskilte behov. 
Anmodning om besøk må minimum skje i god tid, minimum 2 - 3 uker i forkant. 
 
Alle ansatte kan benytte seg av BHTsine tjenester.  Det kreves ikke tillatelse fra leder og BHT har 
taushetsplikt. Studenter har i utgangspunktet ikke tilgang til BHT sine tjenester med mindre de er 
tilsatt i minimum 10% stilling. 
 
BHT er rådgivende og yter bistand til forebyggende arbeid.  Type kurs som kan bestilles, favner 
bredt og kan tilrettelegges spesielt. Spesielt kan nevnes at BHT og enhet for HMS samarbeider om 
å arrangere  PLIVOkurs som tar for seg Alvorlige voldssituasjoner i undervisningslokalet 
(PLIVO=– pågående livstruende vold). Se: http://www.uio.no/for-
ansatte/kompetanse/tema/hms/PLIVO%20mai%202017/plivo-2017-06-06.html 
 
 
3. Oppfølgingssaker 

 Førstehjelpskurs v/Kristin - overføres til neste møte. 
 Status utrulling av kildesortering på UV - Det vil bli plassert bokser for avfallssortering med 

forklarende tekst. Studentrepresentanten anmoder om hyppig tømming i perioder med høy 
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studentaktivitet (særlig i eksamensperioder).  Alle oppfordres til å melde inn/rapportere 
hvis det ikke tømmes tilstrekkelig ofte. 

 Status slitte stoler på lesesalene – Saken er tidligere rapportert inn. Stolene er slitte, noen 
ødelagte, mange med dårlige sittegenskaper.  Stolene må sjekkes v/ Solveig.  
Studentrepresentanten ønsker å være med i gjennomgang av disse.   Hvor mange nye stoler 
trengs? Westin (BHT): studentplasser er ikke BHT sitt ansvarsområde 

 Koppetralle for frasetting av servise tilhørende kafe Helga  er plassert både i 1 og 2 etg. 
 Forslag til "adferds app" meldt inn til Eiendomsavdelingen (EA) - Lars følger opp dette. 

Det anmodes om å benytte meldeskjemaet til EA, se: http://www.uio.no/for-
ansatte/drift/eiendomstjenester/ 

 Bruk av damegarderoben i Helga Engs Hus – Studentene som brukte rommet il kollokvier har 
fått beskjed. Rengjøring må følges opp. LAMU anmoder at fakultetet vurderer bruk av 
nøkkelkort for å hindre annen bruk. I Nils Henrik Abel’s hus (NHA)  benytter nøkkelkort til 
dusj-fasilitetene. 
 

 
4. Årlig vedlikeholdsplan på fakultetet  
 
LAMU oppfordrer fakultetet til å lage en vedlikeholdsplan for å sikre jevnlig oppgradering av 
fellesrom.  (se sak om stoler på lesesalene) Selv om fakultetet ikke er ansvarlig for all type 
utbedring, så bør en vedlikeholdsplan inneholde alle ønsker/behov om vedlikehold. Maling av 
lokaler dekkes ikke, men bør inngå i en vedlikeholdsplan.  Studentutvalget ønsker å male rom i 
kjeller og kan søke LAMU om midler til dette. 
 
Dårlig inneklima. Det anmodes om måling av inneklima også utenom ordinær arbeidstid.  I 
eksamensperioden må klimaanlegget gå tilnærmet hele døgnet fordi studenter bruker bygget store 
deler av døgnet. I perioder med høy studentaktivitet må det derfor vurderes når klimaanlegget kan 
stenges.  Anmodning om utredning av inneklima kan meldes inn til BHT. Ledelsen bes om å følge 
opp bruk av klimaanlegg med EA.  
 
 
5. Eventuelt 
  
Valg av verneombud skulle vært gjennomført i desember. Valget vil bli gjennomført i begynnelsen 
av 2017. Nye verneombud vil være på plass til første møte i 2017. 
 
Møtedatoer i 2017:  
Torsdag 16. 02.2017 kl 1300 – 1430 
Neste møte blir i mai og avtales med nytt LAMU.  
 
 
 
Astrid Waaler Kaas 
LAMU leder     Anne Evandt 

LAMU sekretær 
 
 

http://www.uio.no/for-ansatte/drift/eiendomstjenester/
http://www.uio.no/for-ansatte/drift/eiendomstjenester/
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Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
 
 
 
Saksbehandler: 
Anne Elvigen Evandt 
+4722858276, a.e.evandt@uv.uio.no



Universitetet i Oslo  
 
 

Eiendomsavdelingen 
Kontoradr.: Lucy Smiths hus, 7. et., 
Problemveien 7, 0316 OSLO 

 
postmottak@admin.uio.no 
http://www.uio.no/om/organisasjon/adm/ta/ 

 

Andre deltakere: Trine Evensen, observatør fra BHT 

Eiendomsavdelingens LAMU 

Referat fra møte 4/16 

Møtedato: Tid: Sted: Referent: 

23.11.16 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   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  
 Referatet ble godkjent 

 

2. Oppfølgingssaker fra forrige møte v/ IMY 

 Hvilket verneombud representerer ledernivåene? 

Utvalget diskuterte saken og ble enige om at ledere bør kunne velge hvem de kontakter: 
a) verneombudet i eget verneområde  

b) ledene verneombud i EA 
c) lokalt hovedvernombud i LOS 
d) UiOs hovedvernombud 

 

3. Resultater – valg i vernelinjen v/ TL 

 Alle valg er gjennomført innen 1.november, iht UiOs prosedyre for valg. Valgresultatene er publisert  
samlet på EAs nettsider: http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/los/ea/aktuelt-saker/2016/resutat-
vernelinje-2016.html 
 
Det ble gitt feil informasjon i forkant av valget om hvem som har stemmerett. Det ble informert om at 
ingen med lederfunksjon har stemmerett. Dette ble korrigert til at alle ansatte, bortsett fra øverste 
ledelse, har stemmerett. Med øverste ledelse menes Eiendomsdirektøren og underdirektørene. 
 

Valg av verneombud: 
Valget er gjennomført med evalg (elektronisk valg) Det ble avviklet ordinært valg for 4 av 10 
verneområder. Disse var verneområde Lucy Smiths hus, Renhold, Gaustad og Nedre. For de øvrige 6 
verneområdene ble det ikke gjennomført valg, dette fordi det var kun en nominert fra enheten.  
Funksjonstiden er 2 år, og gjelder fra 1.1.2017. 
 

Valg av ledene verneombud: 
Velges av og blant de nye verneombudene. Jamal Bajja var den eneste som ble nominert.  Det kom 
ikke opp motkandidater og han anses valgt ved akklamasjon. Mohamed Achalhi ble forslått som vara 
LVO. Det kom ikke opp motkandidater og han anses valgt ved akklamasjon. 
Funksjonstiden er 2 år, og gjelder fra 1.1.2017 
 

Valg av ansattes representanter til EA-LAMU 
Ledende verneombud, med sin vara, er obligatorisk medlem av EA-LAMU.  Ingvild Myklebust ble 
valgt inn som representant, og Mohamed Achalhi ble valgt til vara.  

http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/los/ea/aktuelt-saker/2016/resutat-vernelinje-2016.html
http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/los/ea/aktuelt-saker/2016/resutat-vernelinje-2016.html
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Funksjonstiden er 2 år, og gjelder fra 1.1.2017 
 

4. Arbeidsgivers representanter i EA-LAMU 2017/18 

 

 

 

Arbeidsgivers representanter for 2017/2018 er: 
Lars Riddervold med Isabell Lexow som vara. 
Åke Appelqvist med Steffen Hellesøe som vara. 
 

5. Xpand og utviklingen videre v/ ÅAP 

 Systemet har fortsatt noen barnesykdommer, og det jobbes med å bedre dette. Flere moduler vil bli 
implementert, og i første omgang «befaring».  På sikt skal også modul for internkontroll bli 
implementert. Systemet Xpand er hele tiden under utvikling og vil således aldri «bli ferdig» utviklet. 
 

6. Falske alarmer på Vaktsentralen, status v/ ÅAP 

 Det er utfordringer med falske alarmer for VAS 
Det er hovedsakelig to typer alarmer for VAS, en er for dører og en for SD-anlegg. 
 
Det er falske alarmer for dører som er mest utfordrende for VAS. DV vil vurdere hvilke type dører som 
skal ha alarmer, hvilke tidsrom dører skal ha alarm ect. Det vil bli nedfelt en arbeidsgruppe som skal 
jobbe videre med dette. 
 

7. Risikovurdering Drift- og vedlikehold, v/ ÅAP 

 ÅAP orienterte at alle enheter i DV har gjennomført risikovurderinger. 
 

8. Oppfølging av arbeidsmiljø, status v/ ÅAP 

 a) Nedre: Det er fortsatt utfordringer i arbeidsmiljøet. Seksjonssjef bygningsdrift har involvert 
seg og arbeidsgiver har involvert IML. De vil bistå i prosessen, og vil starte med kartlegging av 
arbeidsmiljøutfordringene.  

 
b) Servicetorget Eiendom: 

 2. og 3. november 2016 ble det gjennomført samling for STE med ekstern konsulent. 
 Eiendomsdirektøren og Appelqvist deltok første dag. LVO Myklebust har snakket med 
 arbeiderne etter seminaret.  Hun fikk mange gode tilbakemeldinger, men det er fortsatt enkelte 
 som melder om utfordringer. 
 

 Retningslinjer for bruk av stige v/ IMY 

 I 2015 var det en uønsket hendelse – fall fra stige. 
 
Risikovurderingen for Driftsområdene sier noe om arbeid på stige, men den er ikke utfyllende. LVO får 
henvendelser fra ansatte som lurer på om finnes retningslinjer for bruk av stige i arbeidet. 
 
ÅAP tar med forslag til retningslinjer for bruk av stige i neste møte. 
 

10. Fokusområde: Kontaktmøte mellom leder og verneombud 

 a) Gjennomførte kontaktmøter i 2016 
TL orienterte om antall mottatte referater fra verneområdene. 
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Neste møte: 2017 

Kopi:  
AMU v/Enhet for HMSB 
ELG 
EAs verneombud 
Forskerforbundet/UiO 

Hovedverneombudet 
LAMU for LOS 
NTL/UiO 
Parat/UiO

Akademikerne/UiO 
 

b) Forslag til endring i punktene  
Utvalget diskuterte litt rundt punktene. Punktene er ikke ment til å være retningslinjer, kun 
ment som forslag til tema i samtalene. Referat fra møtet kan være så enkelt som epost til HMS-
koordinator hvor tid, sted, hvilke saker som ble diskutert. Det må spesifiseres om det er avtalt 
tiltak.  

 

11. Saker fra verneombudene 

 Ingen 
 

12. Eventuelt 

 a) Valg av verneombud, innspill fra ledene verneombud: 
- LVO stiller spørsmålstegn rundt informasjonsflyten i nominasjonsrundene og i selve 

valgrunden. 
- Vurdere hvorvidt driftsledere/arbeidsledere kan velges til vervet? 
- Eiendomsdirektør har reist spørsmål om inndeling av verneområdene kan vurderes på nytt. 

 Innspillene tas opp i god tid før neste valg i vernelinjen. 
 

b) Renhold mottar to medarbeidere fra UNIK. De overføres fra 1.januar 2017. 



Universitetet i Oslo 
 
 

Enhet for intern administrasjon 
Postadr.: Postboks 1071 Blindern, 0316 
OSLO 
Kontoradr.: Lucy Smiths hus,   
Problemveien 7 

Telefon: 22 85 62 55 
Telefaks:  
postmottak@admin.uio.no 
 
Org.nr.: 971 035 854 

 

Referat fra møte i LOS-LAMU 16.01.2017 

Tilstede: 

Fra arbeidsgiversiden: Tove Kristin Karlsen(leder), Irene Sandlie, Tone Rogstadkjærnet, Eva Mjelde. 

Fra arbeidstakersiden: Thomas Aulin og Simon Ødegaard 

Sekretær: Mette Børing 

 

Fra Avdeling for personalstøtte: Lene Renneflott under sak 4/2017 ARK 

Fra Eiendomsavdelingen: Prosjektleder Jorulf Brøvig og husøkonom Vivetharan Vivekananthan under sak 2/2017 

 

Observatør fra Eiendomsavdelingen: Jamal Bajja 

 

Forfall: Trine Merete Kvernmo 

 

Det ble ikke meldt inn saker under Eventuelt. LOS-LAMU har som følge av verneombudsvalget fått nye medlemmer fra vernelinjen. 

Møtet startet med en presentasjonsrunde av medlemmene i LOS-LAMU.  

 

Sak 1/2017  Referat fra forrige møte 

Godkjent på sirkulasjon. 

    
Sak 2/2017  Arbeidsmiljørelaterte forhold knyttet til driften av kildesorteringen i LOS og status 

Prosjektleder Jorulf Brøvig og husøkonom Vivetharan Vivekananthan orienterte. Driften av 

avfallshåndtering fungerer bra. Det er valgt en enkel og god løsning med gode rutiner for håndteringen. 

Kildesorteringsgruppen er nå avviklet og avvik vil bli fulgt opp av Bygningsdrift. Det er anbefalt at det tas 

opp i avdelingsmøter hva som sorteres hvor slik at man unngår avvik. Ved oppfølgingsspørsmål ble det 

etterspurt papirbeholder. Plast må skylles av eller tørkes av før det kastes i plastbeholder. Dersom ansatte 

ikke sorterer må avfall kastes i restavfall. 

Sak 4/2017  ARK 

Oppsummering av resultater og handlingsplaner for LOS ble presentert av Prosjektleder Lene Renneflott. 

LOS-LAMU vil ha fokus på at tiltakene gjennomføres og setter opp ARK på møtene en gang i semesteret. 

Vedtak: Handlingsplanene vedtas på møte 4. april i LOS-LAMU 

Sak 3/2017  Valgstyret og gjennomføring av valg av verneombud 2017-2018 

Verneombudsvalget er gjennomført og LOS-LAMU ønsker at det blir orienteres til ansatte om hvem som 

er verneombud hvor. 

Vedtak: Det legges ut på nettet hvem som fungerer som verneombud i de forskjellige verneområdene. 

Dette publiseres i nyhetsbrev fra LOS-nettredaktør. 

Sak 5/2017  Innspill til LAMU-seminaret  

LAMU gikk gjennom innspillene vi lagde til LAMU-seminaret 2016. Disse er ivaretatt i tiltakene fra 

Handlingsplanen for ARK. 
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