
LAMU-referat til AMU-møtet 5.mars 2018 

LAMU Møtetidspunkt Stikkord 

HF-LAMU -  

JUS-LAMU 31.08.17 Byggeprosjekt,  

MN-LAMU 29.11.17 (vedlagt) 
 
14.02.18 (vedlagt) 

 Risikovurderinger, BHT-bestilling, oppfølging vernerunder, status handlingsplan, ARK, 
byggearbeider, avvik 
 ARK, risikovurdering Observatoriet, HMS tiltaksplan 2018, vernerunde 2018, 

MED-LAMU 16.11.17 Fokusområde 2017, halvårsrapport BHT, Ledelsens gjennomgåelse,  

OD-LAMU -  

SV-LAMU 07.11.17 Inneklima, ombyggingsarbeid ES, sikresiden.no,   

TF-LAMU 20.03.17 
12.06.17 
19.09.17 
28.11.17 

 Handlingsplan for LAMU og HMS-arbeid, status HMS, ARK, læringsmiljøarbeid 
Bygg - drift og avvik, BHT 2017, LAMUs rolle 
Bygg - drift og avvik, status HMS, Handlingsplan/årsplan 
Bygg - drift og avvik, status HMS, arbeid for kjønnsbalanse, likestilling og mangfold,  

UV-LAMU 29.11.17  Hjertestarter, ARK, HMS&B-aktiviteter 2017/2018, velferdstiltak, LAMUs overordnede rolle og 
oppgaver 

NHM-LAMU 20.10.17 (vedlagt) Klimahus, varslingssak ved NHM, studentsaker, verneombuds medvirkning i byggesaker, uønskede 
hendelser – status i hagen 

KHM-LAMU -  

EA-LAMU 09.06.17 (vedlagt) 
14.09.17 (vedlagt) 
 
29.11.17 (vedlagt) 

Arbeidsmiljø drift og vedlikehold, saker fra verneombudene, arbeid med asbest  
Arbeidsmiljø drift og vedlikehold, uønskede alarmer, vernerunder, kontaktmøter leder/VO 
Uønskede alarmer, vernerunder, konfliktsak driftsområde Nedre , omstillingsprosess Renhold, 
luftkvalitet ved ventilasjonsuttak, BHT-tjenester, HMS-avvik 

UB-LAMU -  

LOS-LAMU -  

 

https://www.jus.uio.no/om/hms/moter/2017/170831/endelig-protokoll.pdf
http://www.med.uio.no/om/hms/med-lamu/moter/2017/1611/16-11.html
https://www.sv.uio.no/om/hms/hms-arbeidsmiljo/lokalt-arbeidsmiljoutvalg/verneombud.html
http://www.tf.uio.no/om/organisasjon/lamu/moter/2017/1-2017/referat-lamu-tf200317.pdf
http://www.tf.uio.no/om/organisasjon/lamu/moter/2017/referatlamu-tf120617.pdf
http://www.tf.uio.no/om/organisasjon/lamu/moter/2017/3-2017/referatlamu-tf190917.pdf
http://www.tf.uio.no/om/organisasjon/lamu/moter/2017/4-2017/referatlamu-tf281117.pdf
http://www.uv.uio.no/om/hms/lamu/referater/


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Notat 
Universitetet i Oslo 
 

Fakultetsadministrasjonen 
Kontoradr.: Sem Sælands vei 24 

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

 

Til: Medlemmer i LAMU ved MN adm. 

Dato: 5. desember 2017 

 Saksnr..: ePhorte sak 2017/1377 

Referat fra møte i LAMU ved MN ADM 29. november 2017 kl 12:00  

 Til stede:  
 Arbeidsgiversiden: Mona Bratlie, Cecil T. Grosch (referent) 
 Arbeidstakersiden: Helene B. Jansen, Wenche Brynildsen (VO) 
 Forfall: Hanne Sølna 
 

SAKSLISTE 
Innkalling og saksliste ble godkjent med tillegg av sak under «Eventuelt»: 
Vernerunderapport fra Observatoriet. 

Oppfølgingssaker - fortsettelse 
01/17 Risikovurdering arbeidsmiljø  
HMS-k har sjekket ut at risikobildet (orange nivå) for gjennomføring av program-
seminarene harmonerer med risiko identifisert for enkelthendelsene, som også ligger på 
oransje nivå.  
 
02/17 EBHT-bestillinger 2017 – status behov pr 1. halvår 
EBHT sender nå ut halvårs rapporter til forskjell fra tidligere tertialrapporter. MN fak adm 
har det første halvåret i all hovedsak benyttet ergonomiske arbeidsplassvurderinger. 
Bestillingsmøte for 2018 ble avholdt i går. Nytt er innmelding av stressmestringskurs både 
for Phd-studentene og som et generelt tilbud til MN fak adm ansatte. Behov for 
inneklimaundersøkelse i de nye lokaler i 2. og 3. etg. samt Fakultetsstyrerommet Ø349 
ettersendes.  
 
05/17 Vernerunde status 2017 pr 20. nov. 
De tiltak som nå er vurdert og gjennomført er følgende:  

Pkt 
1.  
3. 
4. 
7.  
 
8. 

Lokaler, pauserom, lager, toalett 
Nytt batteri på ForVei kontoret – er skiftet 
Montering av kroker/ribbevegg for trening med strikk – gjenstår å følge opp. 
Utsmykning av lokalene - er under arbeid. 
Ønske om planter - følges opp på nyåret. 
Ønske om skilting i baktrappen til forskningsseksjonen er vurdert. Det er skiltet i 
trappegangen øst som er hovedinngangen - derfor uaktuelt å skilte baktrapp. 
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10. 
12. 
15. 

Re-innstilling sensorene til toalettene i 2.etg. – er meldt inn til EA. 
Behov for lagerplass – det er avgitt plass på Ø162. 
Rydde og re-org bruk av lager-/printer-rom, 2.etg. landskap – Noe er flyttet i Ø162. 
Ønske om å fjerne kanalen for ledninger – er ikke fjernet. Plate er lagt over skapene. 

Pkt 
1. 

Luft og temperatur 
Optimalisering av lufteanlegget ift sesong – følges tett opp av EA. 

Pkt 
1. 
3. 
4.  
 

Lysforhold 
Reparere lamell-gardiner i 2.etg., 3.etg. landskap. Nye gardiner er hengt opp. 
Veiledning i bruk av taklampene – er gjennomført. Sentral styring uaktuelt. 
Bordlamper av type Luxo Split bestilt og utplassert hos Kristine J. og Ellen G. i 3.etg. 

Pkt 
3.  
 
4. 
 
5. 

Støy 
Vurdere støydempende tiltak til resepsjonen fra stille-rom. Er gjennomført med etter-
isolering av vegg på Ø294.   
Melding om støy og sjenerende røyklukt fra bakgården er sendt inn i EA-meldesystem   
Minner om at dette er forhold som den enkelte kan melde inn. 
Vifte-støy hos Titan ØK 23/24 – Flytter til andre lokaler. 

Pkt 
4. 
5.  
6. 
 

Tilgjengelighet, funksjonshemmede 
Utlufting av radiatorene – Gjøres av EA når varmen settes på om høsten. 
Flere stikk på Ø162A – vurdert uaktuelt. 
Ønske om hev/senk bord på bak-kontoret samt bokhyller til info. kontoret i VB hus – 
ikke gjennomført. 

 
Helene meldte inn ønske om dispenser for desinfeksjon av toalettet. Hun melder dette inn i 
meldesystemet til EA. Dette bes også spilt inn i vernerunden 2018. 
 
 
07/17 Status HP HMS 2017 pr 20.nov. 
 De tiltak som er gjennomført siden 1.mars er fremhevet i kommentarfelt i « blått ».
  
09/17 ARK 2017 MN fak adm – fokusområde 
 Ledelsen fremlegger ARK-rapport i neste LAMU møte i 2018 (14. februar). 
 
DISKUSJONSSAKER 
12/17 Utkast til HP 2018, vedlegg 12/17 
 LAMU tar handlingsplanen til etterretning og planen omdøpes til «Tiltaksplan HMS 
 for 2018». 
 
VEDTAKSSAKER 
13/17  Møteplan 2018 – forslag 
 

https://www.uio.no/for-ansatte/drift/eiendomstjenester/
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 Vedtak: Møteplan vedtas med 3 møter i 2018 som følger: 
 Vår: 14.2 og 30.5. Høst: 31.10. Alle onsdager kl 12-13 på Ø270 Home 
 
14/17 Vernerunde 2018 
 HMS-k sender ut e-post til alle med orientering om tidspunkt og gjennomføring av 
 vernerunden. 
 
 Vedtak: Vernerunden for 2018 vedtas gjennomført følgende datoer: 
 Torsdag 14.12 kl 12-14 
 Fredag 15.12 kl 09-11 
 
 
ORIENTERINGSSAKER 
15/17  Valg til verneombud ved MN fak adm 2018-20  
 Marianne Jacobsen har sagt seg villig til å påta seg verneombudsvervet for neste 2 
 års periode med Ivar Refsland som varamedlem. 
 
16/17 Valg av medlem til LAMU for perioden 2018-2020 
 Helene B. Jansen har sagt seg villig til å sitte i en ny 2 års periode med Therese 
 Ringvold som  varamedlem. 
 
17/17 Ledelsens gjennomgåelse 2016  
 Tiltaksplan 2017 ble kort referert og tas til etterretning. 
 
18/17  Byggearbeider - Arbeid med å sikre takterrasser i 4.etg. starter opp i uke 34.  
 Antatt ferdigstillelse uke 44 (30.10 – 4-11). Alle ansatt er informert i egen e-post.   
 Arbeidet er ennå ikke ferdig (red. sekr.). 
 
19/17  Avvik – Fall i trapp på Observatoriet  
 Smekklås er installert og saken er lukket. Orientering tas til etterretning. 
 
20/17 Observatoriet – oppfølging etter befaring m/ brann og redningsetaten 
 Leder gjennomgikk rapporten i detalj og påpekte forhold som må følges opp. 
 Oppfølgingsmøte er avholdt hvor MUV (Museum for universitets- og 
 vitenskapshistorie) fremla en prioritert liste over gjenstandene i bygningen som skal 
 evakueres i tilfelle brann. Listen ble  overlevert Oslo Brann- og redningsetat. 
 Orienteringen tas til etterretning. 
 
21/17  Årsrapport HMS 2016 for MN fakultetet  
 Rapporten omfatter hele fakultetet hvor MN fak adm utgjør en egen enhet.
 Orientering tas til etterretning.   
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FASTE ORIENTERINGER 

Fra verneombudet 
a) Verneorganisasjonen ved UiO 

Verneombud skal delta på ½ dags seminar i desember med tema sikkerhet og 
beredskap. Det er ønskelig fra ledelsen at påtroppende verneombud også gis 
anledning til å delta. Wenche følger opp. 
 

Fra HMS-koordinator 
a) Kursdeltakelse – HMS-ledelse med kiwa (tidl. Teknologisk institutt) 22.-23.mars 
b) CIM-beredskap - MN fak er gitt en pådriver rolle som følge av en Risiko- og 

sårbarhets-analyse (ROS) sentralt.  Et møte med instituttene ble avholdt den 2. mai 
med gjennomgang av tiltak og tydeliggjøring av ansvarsforhold ved fakultetets 
enheter. 

c) HMS-opplæring for ansatte – Nytt prosjekt om e-læring for ansatte ønskes 
igangsatt ved MN fak. Utsatt grunnet omorganisering ved UV. 

d) Hjertestartere ved UiO – Det gjøres oppmerksom på at det er innført ny 
Prosedyre for hjertestarter som beskriver formål og ansvar. Hjertestartere skal 
registreres i eget registreres. Nærmeste hjertestarter kan således finnes av alle på 
113.no (red.sekr.) og kan også nåes via lenke «På den sikre siden» 
https://www.sikresiden.no/forstehjelp. 
 

 
Eventuelt   
Ajourført rapport fra vernerunden ved Observatoriet i 2017 er å finne i ePhorte, sak 
2017/2694. Observatoriet er eget verneområde under MN fak adm (Sak 11/17). 
 
Det gjøres oppmerksom på at UiOs LAMU møte i 2018 er planlagt til mandag 12. mars fra kl 
09:00 – 12:00. 
 
Verneombud Wenche takker av og ledelsen fremhevet at hun har ivaretatt rollen på en 
forbilledlig måte. 
 
 
Møtet hevet kl 13:00. 
 
 
 
 
 
Sekretær: Cecil B. Tidemand Grosch, +4722857779, c.b.t.grosch@mn.uio.no  

http://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/prosedyrer/hjertestarter/
https://www.sikresiden.no/forstehjelp
https://eph-uio.uhad.no/ephorte/locator/?SHOW=SA&SA_ID=157483&database=EPHORTE-UIO
https://eph-uio.uhad.no/ephorte/locator/?SHOW=SA&SA_ID=157483&database=EPHORTE-UIO
mailto:c.b.t.grosch@mn.uio.no


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Notat 
Universitetet i Oslo 
 

Fakultetsadministrasjonen 
Kontoradr.: Sem Sælands vei 24 

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

 

Til: Medlemmer i LAMU ved MN adm. 

Dato: 19. februar 2018 

 Saksnr..: ePhorte sak 2018/2132 

Referat fra LAMU møte 14. februar 2018 ved MN Fak Adm 

TILSTEDE 

Arbeidsgiversiden: Mona Bratlie, Ingse M. Noremsaune (fra kl 12:30), Cecil T. Grosch 

(sekretær) 

Arbeidstakersiden: Marianne Jacobsen (VO), Helene B. Jansen 

 
 

SAKSLISTE 

Innkalling og saksliste ble godkjent med at sak 6/18 ble tatt først. 

VEDTAKSSAKER  

06/18 Valg av leder 

 I 2017 var det arbeidsgiversiden som ledet møtene. Det betyr at arbeidstaker-

 siden leder møtene i 2018 da ledervervet i utvalget alternerer årlig. 

  
 Vedtak: Arbeidstakersiden leder møtene i 2018 ved Marianne Jacobsen. 
 

ORIENTERINGSSAKER 

01/18 Oppfølging av ARK (Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen 2017) 

 Arbeidsgiver ved ass.dir. orienterte om oppfølging av ARK.  Det varierer mellom 

 seksjonene ift hvor langt de har kommet i arbeidet, men det synes som den 

 oppfølgingen som er gjennomført er planmessig og god.  Tilbakemelding fra 

 forskning savnes.  LAMU tar orienteringen til etterretning. 

  
02/18 Risikovurdering arbeidsmiljø ved Observatoriet  

 Det ble kort orientert om risiko vurdert og dokumentert ifm aktivitet på 

 Observatoriet. Orienteringen tas til etterretning. 

 
03/18 EBHT-bestillinger 2018 (Sak 2016/40) 

 Bestillingsmøte med EBHT ble avholdt 28. nov. 2017 hvor behov spilt inn ifm 

 vernerunden og fra seksjonene ble videreformidlet. Nytt i år er at behov for 

 stressmestringskurs for våre Phd’er og ansatte er på planen.  

https://eph-uio.uhad.no/ephorte/locator/?SHOW=SA&SA_ID=138553&database=EPHORTE-UIO
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04/18 Tiltaksplan HMS 2018 

 Tiltaksplanen ble kort gjennomgått. Det ble fremhevet at oversikten er organisert i 

 områder som angår HMS. De tiltak som er gjennomført pr 5. februar er som følger:   

 Internkontroll – Krav til gjennomføring av årlig vernerunde ble foretatt 14.-

15. desember, se rapport i sak 5/18. 

 Psykososialt arbeidsmiljø – Status ark orientert om i sak 1/18 og EBHT 

bestillinger formidlet i møtet 28.november. 

 

Det fremkom at ikke alle var klar over at det fantes en sentral sjekkliste for mottak 

av nyansatte, lenke her https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/. 

Arbeidstakere ønsket at ledelsen informerte nyansatte ved MN fak adm om våre 

verdier og hvordan administrasjonen er organisert. Nyansatte vil da få forståelse av 

vår rolle og oppgave. 

 

05/18 Vernerunden 2018 – Status pr 12. februar 

 Tiltak som er utført ble fremhevet. Det ble vist til gjennomgang av tiltakslisten på 

 Allmøtet 18.1. De aktiviteter som var gjennomført ble fremhevet: 

 Beholder for oppsamling av batterier finnes på postrommet i 2. etg.  

 Innervindu på Ø266 er låst 

 Støvsuging av møblene på ForVei kontorene er gjennomført 

 

 

VEDTAKSSAKER  

07/18 Årshjul 2018 for LAMU 

 Det er laget en oversikt over saker som LAMU vil få seg forelagt i de 3 møtene som er 

 planlagt avholdt i 2018. Det er fullt mulig å spille inn også andre saker. 

 
 Vedtak: LAMU tar årshjul 2018 for LAMU-saker til etterretning og ber om at 

 nummereringsfeil i overskriften rettes opp. 

  

08/18 Årsrapport 2017 for LAMU MN ADM  

 Årsrapport for LAMUs arbeid i 2017 ble kort gjennomgått. LAMUs formål som et 

 partssammensatt utvalg ble fremhevet. 

 
 Vedtak: Årsrapporten 2017 for LAMU ved MN adm tas til etterretning og det bes 

 om at den oversendes ledelsen. 

 

 

 

 

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/
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FASTE ORIENTERINGER 

Fra verneombudet (VO) 

a) VO orienterte om at hun hadde fulgt alle de obligatoriske opplæringsmodulene (1-7) i 

HMS. Hun fremhevet at de var relevante og gir god bakgrunnskunnskap. De kan absolutt 

anbefales å følge. 

 

b) VO etterlyste informasjon ifm arbeidene i lokalene ble sendt til alle i 3.etasje øst. 

Informasjon var gitt til 2 grupper (Eksamen og Phd) som var direkte berørt.  Imidlertid ble 

alle i landskapet berørt av arbeidene som medførte både støy og generelle forstyrrelser ved 

at bl.a. takplater ble tatt ned over deres arbeidsplass. VO ba om at det ble tatt lærdom av 

denne hendelsen slik alle som blir berørt gis mulighet til å avtale alternativt arbeidssted. 

 

 

Fra HMS-koordinator 

a) HMS-k minnet om UiOs LAMU seminar 2018 mandag 12. mars fra kl 09 – 12 i Gamle 

Logen som avsluttes med lunsj. Tema i år er IA-avtalen og seksuell trakassering (siste tema 

sekr.red.). Påmelding i nettskjema, http://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/index.html 

 

 

Eventuelt 

Ass.fak.dir orienterte om innsynsbegjøring etter ARK undersøkelsen på seksjonsnivå og at 

krav om utlevering av resultater på dette nivået ikke vil bli imøtekommet.  

 

 

 

Møtet hevet kl 13:10 

 

 

 

 

 

 

 
Sekretær: Cecil B. Tidemand Grosch, +4722857779, c.b.t.grosch@mn.uio.no  

http://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/index.html
mailto:c.b.t.grosch@mn.uio.no
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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 

Telefaks: 22 85 18 32 
e-post: k.e.semb@nhm.uio.no 

 

Dato: 20.10.2017        Saksnr.: 2012/514                     

 
REFERAT FRA LOKALT ARBEIDSMILJØUTVALG 4/17 DEN 20.10.2017. 
 
Arbeidsgiverrepresentanter: 
Geir Rogstad Avdelingsdirektør og ansvarlig for studentenes 

læringsmiljø. 
 Leder for LAMU 2017  
Cecilie Webb Arbeidsgiverrepresentant. 
 
Arbeidstakerrepresentanter:   
Remi Nielsen     Lokalt hovedverneombud.  
Bjørn Petter Løfall   Ansatte representant. 
Hanna Støstad              Studentrepresentant, 
 
Observatører: 
Krenar Badivuku   HMS-koordinator (Sekretær). 
Torkjell Leira    Prosjektleder for Klimahuset 
 
 
Orienteringssaker  
Sak 27/17 Klimahuset-Torkjell Leira orienterer. 

Torkjell Leira orienterte rundt Klimahusprosjektet. 
Torkjell forklarte at det er satt ned en arbeidsgruppe som arbeider med dette 
prosjektet og orienterte rundt prosessen fremover. Videre informerte han 
rundt de planlagte områdene i klimahuset og viste tegninger over hvordan 
dette er tenkt. Torkjell inviterte LAMU-medlemmer til å komme med innspill 
og synspunkter vedørende dette prosjektet. Lokalt hovedverneombud, Remi 
Nilsen, ønsket at klimahusprosjektet inviterte verneombudet med på samtlige 
prosjektmøter slik at vernetjenesten, ved NHM, er inkludert i alle deler av 
prosjektet. Torkjell svarte på spørsmål stilt fra LAMU medlemmer.  
   

Sak 28/17 Varslingssaken ved NHM.  
Tone Lindheim orienterte rundt varslingssaken ved NHM. Tone informerte om 
at ledelsen, ved NHM, fokuserer på ivaretakelse av arbeidsmiljøet og i den 
forbindelse planlegges det en rekke tiltak. Tone inviterte LAMU til å komme 
med innspill til flere tiltak for å jobbe videre mot et godt arbeidsmiljø. Lokalt 
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hovedverneombud, Remi Nilsen, informerte rundt vernetjenestens opplevelse 
av denne saken og hvordan saken påvirker arbeidsmiljøet. LAMU diskuterte 
viktige faktorer for å kontinuerlig jobbe mot et godt arbeidsmiljø.  

 
Sak 29/17 Studentsaker.   

Hanna Støstad informerte på vegne av studentene. Studentene hadde ingen 
nye saker å melde inn, men etterspurte status på tidligere innmeldt sak 
vedrørende feltutstyr for studenter.  
Geir Rogstad informerte om at dette er tatt opp på et ledermøte, men at 
ledergruppen ikke har landet på en endelig konklusjon. Saken diskuteres 
videre i et nytt ledermøte.   

 
Sak 30/17 Hundeforbud i hagen. 

Lokalt hovedverneombud, Remi Nilsen, etterspurte status vedørende 
hundeforbud i hagen. Geir Rogstad informerte om at NHM tidligere har sendt 
en henvendelse til Eiendomsavdelingen for å se på de juridiske mulighetene 
rundt gjennomføring av et hundeforbud i hagen, men at det ikke har kommet 
ytterligere informasjon om dette fra Eiendomsavdelingen. NHM purrer 
eiendomsavdelingen på dette.   

 
Sak 31/17 Byggesaker – Verneombudenes medvirkning.  

Lokalt hovedverneombud, Remi Nilsen, presenterte denne saken på vegne av 
vernetjenesten ved NHM.  
Vernetjenesten ønsker å bli involvert, i enda større grad, i forbindelse med 
byggesaker ved NHM. Det pågår en rekke byggesaker ved NHM og Remi 
påpekte viktighetene av at verneombudet, ved den enkelte byggesak, blir 
involvert i alle deler av prosjektet.  

 
Sak 32/17 CIM-Uønskede hendelser. 

 Krenar Badivuku informerte rundt og presenterte innmeldte uønskede 
hendelser. De uønskede hendelsene som har blitt meldt inn i forkant av dette 
LAMU-møtet er knyttet til hagen og omhandler funn av rusmidler og avføring 
funnet i hagen. 

 
Sak 32/17 Uønskede hendelser – Oppdatering på situasjonen i hagen. 

Remi Nielsen informerte rundt situasjonen i hagen. 
Remi informerte om at det var rolig i sommermånedene, men at det nå igjen 
har blitt en øking av uønskede hendelser i hagen.   
Han fortalte at gartnerne fremdeles opplever situasjonen som utfordrende og 
at det stadig rapporteres om uønskede hendelser. LAMU ønsker å ha høyt 
fokus på dette og fortsetter å ha dette som en fast orienteringssak i LAMU.  
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Neste møte: 1.mars, klokken 0930 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 



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/ 

 

 

Eiendomsavdelingens LAMU 

Referat fra møte 2/17 

Møtedato: Tid: Sted: Referent: 

9.juni 17 0900-1030 Lucy Smiths hus, Frodeløkka 8.et. Trine Landau (TL) 

Forkortelse Deltakere Fork. Vara 

 Arbeidsgiver representanter:   

LRI Lars Riddervold (forfall)  Erik Munthe-Kaas 
ÅAP Åke Appelqvist  (Leder) SH Steffen Hellesøe   
 Arbeidstaker representanter:   

JBA Jamal Bajja MOA Mohamed Achalhi 
IMY Ingvild Myklebust  MOA Mohamed Achalhi 

1. Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige møte 

 Referatet ble godkjent 

 

2. Arbeidsmiljø Drift- og vedlikehold 

2.1 

2.2 

Servicetorget Eiendom v/ TL 

Arbeidsmiljøundersøkelsen er gjennomført og det er utarbeidet sluttrapport.  

 

Driftsområde Nedre v/ ÅAP 

Appelqvist orienterte utvalget om situasjonen ved Nedre. Saken følges opp av ledelsen med støtte fra 

Enhet for personalstøtte.  

 

3. Saker fra verneombudene 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 

 

 

 

 

3.3 

Heis i Harriet Holters hus 

Heisen stopper ofte og dette gir ekstra arbeidsbelastning. Det meldes inn ønske fra Renhold om at 

heisene  

 

Bytte av heis er en stor kostnad og må ses i sammenheng med EAs planer for ombygninger og 

renoveringer som gjelder alle bygninger ved UiO. Behovet meldes eventuelt inn i henhold til vanlig 

rutine for innmelding av saker. Større ombygnings- og renoveringsprosjekter blir planlagt og prioritert 

hvert budsjettår. Dette innebærer at det ikke vil bli en rask avklaring, men ÅAP undersøker saken og 

gir tilbakemelding i neste møte.  

 

Avklaring av oppgaveløsning og ansvar 

Arbeidsgiver inviterer alle ansatte ved Nedre for samtaler rundt dette. Det er Seksjons for bygningsdrift 

og Personal som er ansvarlige for at møtene gjennomføres. Samtalene vil bli forsøkt gjennomført før 

fellesferien, selv om mange per tiden er sykmeldte. 

 

Frist og ansvarlig påføres i EA-LAMU 

Flere verneombud savner at det referatføres hvem som er ansvarlig for oppfølging, og innen hvilken 

frist.  

 

Det påpekes at det viktig å ha forståelse for hva lokalt arbeidsmiljøutvalg er og hvilke ansvar 

og myndighet utvalget har. Arbeidsmiljølovens bestemmelser om lokalt arbeidsmiljøutvalg 

angir at utvalget skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal 

delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet i virksomheten, og følge nøye med på 
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Neste møte: 6.september 2017, kl 1200, Frodeløkka LSH. 

Kopi:  

AMU v/Enhet for HMSB 

ELG 

EAs verneombud 

Forskerforbundet/UiO 

Hovedverneombudet 

LAMU for LOS (Thomas Auli) 

NTL/UiO 

Parat/UiO

Akademikerne/UiO 

 

utviklingen av arbeidsmiljøet.  

 

Det er enighet om at utvalget fokuserer på å referatføre hvem som er ansvarlig for oppfølging, 

og at frister settes der dette er mulig. 
 

 

4. Instruks for arbeid med asbest v/ ÅAP 

 

 

 

Prosedyren skal bidra til å sikre at mennesker ikke blir utsatt for asbest i forbindelse med drift, 

vedlikehold og utvikling av UiO sine bygg. Instruksen beskriver hensikt, anvendelse, ansvar, omfang, 

sjekkliste m.m. Instruksen er gjort kjent i områdene. 

 

Det jobbes med å opprette eget sted hvor ulike instrukser og prosedyrer blir publisert. Det er p.t. ikke 

avklart hvor det ligger elektronisk tilgjengelig. Det er viktig at medarbeidere til enhver tid har tilgang 

til siste versjon av instrukser og rutiner. Underavdeling for drift og vedlikehold er ansvarlig for 

oppfølgingen. 

 

 

9. Eventuelt 

 - Ny vara for arbeidsgiversiden er Erik Munthe-Kaas, som overtar etter Isabell Lexow 

 

- Alarmer ved Vaktsentralen 

 Utredning om falske alarmer tas opp i neste møte. ÅAP er ansvarlig for oppfølgingen. 
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Eiendomsavdelingens LAMU 

Referat fra møte 3/17 

Møtedato: Tid: Sted: Referent: 

14.09.17 0900-

1030 

Lucy Smiths hus, Frodeløkka 8.et. Trine Landau (TL) 

Forkortelse Deltakere Fork. Vara 

 Arbeidsgiver representanter:   

LRI Lars Riddervold (forfall)  Erik Munthe-Kaas 

ÅAP Åke Appelqvist  (Leder) SH Steffen Hellesøe   

 Arbeidstaker representanter:   

JBA Jamal Bajja MOA Mohamed Achalhi 

IMY Ingvild Myklebust  MOA Mohamed Achalhi 

 Hovedvernombud Hege Lynne 

(observatør) 

  

 LVO LOS Thomas Aulin (observatør)   

1. Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige møte 

 Referatet ble godkjent. 

Utvalget besluttet å endre rutinen for godkjenning av møtereferat. Referatet sendes til 

godkjennes via e-post. Dette for at referatene skal kunne publiseres raskere på EAs interne 

nettsider. 

 

2. Arbeidsmiljø Drift- og vedlikehold 

2.1 

 

 

 

 

2.2 

Heiser i Harriet Holters hus 

Verneombud for Renhold har meldt inn sak om heisene i Harriet Holters hus. Det er meldt inn 

ønske om å undersøke om heiser kan byttes/ bedres, da heisene ofte stopper/ står noe som gir 

ekstra arbeidsbelastning for renholderne.  

ÅAP har fulgt opp og undersøkt saken ved å kontakte fakultetet. Fakultetsdirektøren gir 

tilbakemelding om at ansatte ikke opplever at heisene har står for ofte. Med denne 

tilbakemeldingen anser utvalget saken som undersøkt og avsluttet. 

 

Uønskede alarmer VAS 

En egen arbeidsgruppe, ledet av Pål Linberg, har jobbet med saken. En egen rapport nå 

utarbeidet, hvor HMSB har utarbeidet et forslag som må implementeres. Dette innebærer at 

hele UiOs låssystem evalueres av Universitetsdirektøren. Pål Linberg inviteres til neste EA-

lamu møte, slik at han kan informere om saken. Verneombud og vara fra VAS inviteres også til 

(denne saken) for å få samme informasjon. 

 

3. Arbeidsmiljø Drift- og vedlikehold 

3.1 

 

 

 

 

Driftsområde Gaustad v/ AAP 

Vår 2016 ble det igangsatt egen prosess for arbeidsmiljøutvikling for driftsområdet. Egen 

handlingsplan er utarbeidet og tiltak gjennomføres iht handlingsplanen. Utfordringene i 

området omhandler resurser, arbeidsforhold og struktur. Ledene verneombud Bajja jobber i 

området og følger saken tett. 
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Neste møte: 29.november 2017, kl 1200, Frodeløkka LSH. 

 

3.2 

 

 

 

 

Driftsområde Nedre v/ AAP 

Arbeid med å gjenopprette et fullt forsvarlig arbeidsmiljø er godt i gang. Det er utarbeidet 

handlingsplan for prosessen.  Flere tiltak er gjennomført, så som individuelle 

oppfølgingsmøter med organisasjonspsykolog og styrking av lokal lederfunksjon. Området er i 

gang med egen prosess for konflikthåndtering, og området har blant annet gjennomført 

seminar om temaet. I tillegg gjennomgås arbeidsoppgaver, og samlokalisering av 

kontorlokaler på Kjemi er under vurdering. 

 

4. Saker fra verneombudene 

4.1 

 

Problemer med komprimator ved driftsområde Nedre. 

Det er meldt inn feil ved en komprimator hos Nedre. Kodelåsen fungerer ikke slik den skal, 

slik uvedkomne fikk tilgang. Dette utgjør en stor fare for personer som ikke har opplæring i 

bruk. Feilen ble utbedret ved at det er satt på lås, i påvente av reparasjon av kodelåsen.   

 

5. Status for gjennomførte vernerunder og kontaktmøter mellom leder/verneombud /TL 

 Vernerunder 

EA-LAMU sekretær har mottatt skjema for vernerunde fra verneområdene Parkseksjonen, 

Renholdsområde A, Renholdsområde B samt for Lucy Smiths hus. Det mangler skjema fra 6 

verneområder. ÅAP undersøker i Drift- og vedlikehold og oversender skjemaer til EA-LAMU 

sekretær. Frist for tilbakemelding: innen neste EA-LAMU møte. 

 

Kontaktmøter mellom leder og verneombud: 

Kontaktmøtene gjennomføres jevnt over i avdelingen. Det er tre enheter som ikke har sent inn 

referat. ÅAP gir sin ledergruppe påminnelse om gjennomføringen av disse møtene. Rutinen er 

publisert på EAs interne nettside: https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/los/ea/interne-

rutiner/hms/hms-arshjul-ea/kontaktmote.html 

 

JBA forteller at enkelte verneombud opplever at møtene kan være litt følsomme. HVO 

kommenterte at om ledere er positive til møtene kan møtene gjennomføres med større åpenhet. 

Det kan være til god hjelp for å fange opp saker i tidligfase. HVO tilbyr seg å kunne komme 

og informere om verneombudets rolle, sine egne opplevelser og hvorfor denne kontakten kan 

være viktig for arbeidsgiver. ÅAP var positiv til HVOs forslag om å komme og informere ledere om 

formålet med kontaktmøtene på ledermøte i DV 
 

6. Eventuelt 

 Tilgang til referater fra EA-LAMU møter: 

EA ansatte har tilgang via Eiendomsavdelingens interne nettside: 

https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/los/ea/interne-rutiner/hms/ea-lamu/index.html 

 

Øvrige personer som HVO, BHT og lignende får referat tilsendt på epost.  

https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/los/ea/interne-rutiner/hms/hms-arshjul-ea/kontaktmote.html
https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/los/ea/interne-rutiner/hms/hms-arshjul-ea/kontaktmote.html
https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/los/ea/interne-rutiner/hms/ea-lamu/index.html
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Kopi:  

AMU v/Enhet for HMSB 

ELG 

EAs verneombud 

Forskerforbundet/UiO 

Hovedverneombudet 

LAMU for LOS (Thomas Auli) 

NTL/UiO 

Parat/UiO

Akademikerne/UiO 
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Problemveien 7, 0316 OSLO 
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http://www.uio.no/om/organisasjon/adm/ta/ 

 

 

Eiendomsavdelingens LAMU 

Referat fra møte 3/17 

Møtedato: Tid: Sted: Referent: 

29.11.17 1200-

1400 

Lucy Smiths hus, Frodeløkka 8.et. Ingrid Cecilie Busvold (ICB) 

Forkortelse Deltakere Fork. Vara 

 Arbeidsgiver representanter:   

TL Trine Landau  Erik Munthe-Kaas 

ÅAP Åke Appelqvist  (Leder) SH Steffen Hellesøe   

 Arbeidstaker representanter:   

JBA Jamal Bajja (Frafall) MOA Mohamed Achalhi (frafall) 

IMY Ingvild Myklebust  MOA Mohamed Achalhi (frafall) 

TA LVO LOS Thomas Aulin (observatør)   

    

1. Oppfølging av saker fra forrige møte 

1.1 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

1.3 

Orientering – rapport om uønskede alarmer VAS v/Linberg 

Pål Linberg orienterte om rapport, hvor HMSB har utarbeidet tiltak som implementeres. Det er 

iverksatt tiltak om å maskere alarmer VAS ikke skal respondere på. Alarmer er nå redusert til 

ca 1200 pr dag, Mål om å komme ned mot 200-300 pr. dag. HMSB jobber med å endre rutiner 

og policy for åpningstider samt utarbeide en inndeling av 4 sikkerhetsnivåer på dørene for å 

redusere antall alarmer inn til VAS. Policydokumentet fremmes for godkjenning i dekanmøte. 

Verneombud på VAS med vara var invitert til gjennomgangen.  

Status Vernerunder 

EA-LAMU sekretær har mottatt skjema for vernerunde fra mange av verneområdene, men det 

mangler fortsatt skjema fra 2 verneområder (Renholdsgr. 1 og Driftsområde Nedre).  

ÅAP undersøker i Drift- og vedlikehold og oversender skjemaer til EA-LAMU sekretær.  

Frist for tilbakemelding: innen 15.des 2017. Ikke gjennomførte vernerunder blir meldt inn som 

avvik under Ledelsens gjennomgang av HMS-handlingsplan for 2017. 

Kontaktmøter – JBA oppdaterer 

JBA var ikke tilstede, saken tas derfor opp igjen i et senere møte. 

3. Arbeidsmiljø Drift- og vedlikehold 

3.1 

 

Driftsområde Nedre v/ AAP 

Appelqvist orienterte om status. LDO konkluderer med at  

UiO burde tatt tak tidligere i konflikten.  

Myklebust forteller at ansatte opplever at ledelsen i EA sier lite og savner en mer generell 

åpenhet om temaene og vanskelige situasjoner. Ønsker opplegg fra arbeidsgiver som gir rom 

for mer åpenhet i organisasjonen. ÅAP informerte om at det i allmøte 1.desember vil bli 

snakket om trakassering. Utvalget diskuterte saken men det ble ikke laget konkrete tiltak. 

 

4. Saker fra verneombudene 

4.1 

 

Omstillingsprosess i Renholdsavdelingen 

Det er meldt inn bekymring rundt omstillingsprosessen i renholdseksjonen om at økt 

arbeidsmengde kan går utover de ansattes helse. ÅAP informerer om at mandat og 
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Neste møte: Tirsdag 20.mars 2018, kl 1200-1400, Frodeløkka LSH. 

 

Kopi:  

AMU v/Enhet for HMSB 

ELG 

EAs verneombud 

Forskerforbundet/UiO 

Hovedverneombudet 

LAMU for LOS (Thomas Auli) 

NTL/UiO 

Parat/UiO

Akademikerne/UiO 

prosjektplan er gitt til tjenestemannsorganisasjonene i forkant av prosesstart.  Det er kalt inn til 

ekstraordinært IDF-møte rundt saken. I forbindelse med prosjektet har Renholdssjef avholdt et 

allmøte for alle renholderne, informasjonsmøte for renholderne i prosjektet. NTL har hatt eget 

møte med renholderne. Tjenestemannsorganisasjonene ble i forkant av prosjektoppstart 

invitert til å delta i arbeidsgruppene, men har avslått dette. 

 

Luftkvalitet på luft som kommer ut v/ventilasjonsuttakene. 

Park har flere bed i umiddelbar nærhet av ventilasjonsuttak. Avtrekk fra laboratoriene er 

koblet på avtrekkene som kontrolleres av EA. Det ble stilt spørsmål på om arbeidsgiver har 

oversikt over hvor det befinner seg laboratorieskap med tanke på om luften som kommer ut er 

trygg.  ÅAP informerte om at man foretar filterbytte en gang pr år og at filtrene som er 

benyttet er designet for å fange opp alle farlige partikler. 

 

5. Handlingsplan for bruk av BHT 

 Gjennomgang av bruken av BHT for 2018. Endelig plan ettersendes på mail. Ansv. TL 

6. Fokusområder for LAMU 2018 v/TL 

  LAMU har valgt følgende fokusområder for 2018 

1) Oppfølging av arbeidsmiljø: forebyggende arbeid og fokus rundt trakassering.        

2) Pilotprosjektet på Renholdsgruppe 1 UB. 

3) ARK 2018 

Fokusene områdene er foreløpig satt, men vurderes på nytt i EA LAMU 1/18 

7. Status for innmeldte HMS-avvik i CIM v/ICB 

 ICB orienterte om innmeldte saker i CIM. Så langt er det 10 innmeldte HMS-avvik i EA. Ved 

innmeldte saker er det rutine at enhetens risikovurdering gjennomgås og oppdatertes. Det ble 

stilt spørsmål på om hele eller kun deler av risikovurderingen blir tatt ved HMS-avvik. 

Risikovurderinger skal gjennomgås og oppdatertes hvert andre år.    

8. Møteplan for 2018 v/ICB 

 Møteplan for 2018 er gjennomgått. IMY informerte om at det pleier å være 

verneombudssamling i Juni. IMY melder til EA LAMU Sekretær når dato er avklart slik at vi 

kan koordinere så dette ikke faller på samme dato. 

9. Eventuelt 

 Intet. 
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