
LAMU-referat til AMU-møtet 04.juni 2018 

LAMU Møtetidspunkt Stikkord 

HF-LAMU 15.02.18 Byggeprosjekter, valg av verneombud og til LAMU, ARK, Årsplan 2018 

JUS-LAMU 18.12.17 
02.02.18 

HMS ved enhetene, samlokalisering, «Juss og kjønn»-rapport, sikkerhet/beredskap, vernerunder, avvik 
HMS ved enhetene, samlokalisering, årsrapport, IA-arbeid, avvik, handlingsplan LAMU, 
brannvernsystem 

MN-LAMU 25.04.18 (vedlagt) Risikovurderinger, BHT-bestilling, oppfølging vernerunder, status handlingsplan, ARK, 

MED-LAMU 27.02.18 Fokusområder 2018; trivsel på arbeidsplassen, IA-arbeid, årsrapport, BHT-bestillinger, beredskapsplan  

OD-LAMU 05.04.18 Valg av LHVO, kurs for VO, opprettelse av eget LAMU ved IOB, ARK, risikostyringsprosjekt, ledelses 
gjennomgang 

SV-LAMU 06.03.18 
08.05.18 

Inneklima, Styrket bemanning lokalt EA, studentsaker, ombyggingsarbeid ES,  
Nytt brannvernsystem, inneklima ESH,  

TF-LAMU 06.03.18 
 

 Handlingsplan for LAMU og HMS-arbeid, status HMS, bygg - drift og avvik, status HMS-arbeid, 
Læringsmiljøarbeid,   

UV-LAMU -   

NHM-LAMU 27.02.18 (vedlagt) ARK, valgrutiner for verneombud, uønskede hendelser, risikostyringsprosjekt 

KHM-LAMU -  

EA-LAMU -  

UB-LAMU 10.01.18 Melding av bygningsmessige avvik, BHT-tjenester 2018, oppfølging verberunder 

LOS-LAMU 14.02.18 Beredskapsøvelse, handlingsplan HMS-koordinator, oppfølging vernerunder, ARK 

 

https://www.ub.uio.no/om/hms/lamu/
https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/los/verneorganisasjon/lamu/moter/2018/2018-02-14-referat.pdf
https://www.hf.uio.no/om/hms/lamu/2018-referater/
http://www.jus.uio.no/om/hms/moter/2018/
http://www.jus.uio.no/om/hms/moter/2017/171218/oppdatert-saksliste.pdf
http://www.med.uio.no/om/hms/med-lamu/moter/2018/mote-1-2702/index.html
https://www.odont.uio.no/om/hms/dokumenter/lamu-moeter/referat-mars-lamu_2018.pdf
http://www.sv.uio.no/om/hms/hms-arbeidsmiljo/lokalt-arbeidsmiljoutvalg/mote/2018/mote-06.-mars-2018.html
http://www.sv.uio.no/om/hms/hms-arbeidsmiljo/lokalt-arbeidsmiljoutvalg/mote/2018/mote-08.-mai-2018.html
http://www.tf.uio.no/om/organisasjon/lamu/moter/2018/referatlamu-tf180306.pdf


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Notat 
Universitetet i Oslo 

 
 
 

Til: MN-LAMU medlemmer 
 

Dato: 26.04.2018 

Saksnr..: 2018/4500 CTHANSEN 
 
 

 

Referat MN-LAMU møte 25. april 2018, kl 12:00, på V349 Fak. styrerommet 

 
        TILSTEDE:   

        Arbeidsgiversiden: Ellen Munthe-Kaas, Vidar Blekastad, Frank Sarnes 

        Arbeidstakersiden: Rita Amundsen, Behzad Foroughinejad 

        Forfall: Morten Dæhlen, Camilla Brox, Siri. L. Simonsen, Iuliana-C.A. Johansen 

  

 
Innkalling og saksliste ble godkjent med endring i saksrekkefølgen ved at sak 2 ble tatt først.  

Byggesaker ved MN fak ble informert om under sak 01/18. 

 

SAKSLISTE 

Oppfølgingssaker 

01/18  Status handlingsplan HMS 2018  

  Byggesaker – Unni Bingen redegjorde for alle byggesaker – pågående og planlagte - på MN 

  fak pr i dag. På spørsmål om lokal medvirkning er ivaretatt ble det orientert om at  student-

  representant og verneombud var med i brukerutvalgene. Informasjon om byggeprosjektene 

  er sendt alle ledere.  Det mangler noe på detaljer rundt fremdriftsplaner som er etterlyst hos 

  EA. Det er ikke klart på nåværende tidspunkt hvem som flytter ut av lokaler til Sognsvn.77. 

 

  ARK – Mona Bratlie orienterte om arbeidsmiljøundersøkelsen som er blitt gjennomført for 

  2.gang – første gang i 2014. Først ut våren 2017 var MN fak adm og enhetene fulgte etter på 

  høsten som forrige gang.  Noen mindre endringer er foretatt i spørsmålene som angår  

  de vitenskapelige og avkrysningsvalg ift leder. MN fak har relativt lav svarprosent ift til hele 

  sektoren. Imidlertid fremkommer at vi har større tilfredshet. Enhetene arbeider plan- 

  messig med forbedringspunktene med bl.a. å bevare det gode sosiale arbeidsmiljøet og  

  forbedre forholdene identifisert slik som nok ressurser, informasjon, mer systematikk i  

  medarbeidersamtalene, lik mottak av nyansatte for å nevne noen tiltak. 

  

  HMS-k gjennomgikk status handlingsplan HMS, se vedlagt 1/18 

   

DISKUSJONS- og VEDTAKS SAKER 

02/18 Valg av leder  

  Vedtak: Arbeidsgiversiden leder møtene i 2018.  

03/18 Årshjul for saker til behandling i MN-LAMU 2018  

  Utvalgets medlemmer ble bedt om å komme med forslag til saker som kan legges frem 
   i høstmøtet.  
 
  Vedtak: LAMU tar årshjul 2018 for MN-LAMU saker til etterretning. 

 

file://///kant/mn-mnfak-u1/cthansen/Cecil/HMS/MN-LAMU%20møter/Møter%202018/Sak%2003%20Årshjul%20MN-LAMU%202018.docx


 

 

04/18 Årsrapport for MN-LAMU 2017 

                    I tråd med lovverket skrives en årsrapport (AML § 7.2 pkt. 6) om utvalgets  

  aktivitet i 2017.  

 
  Vedtak: MN-LAMU tar rapporten til etterretning. Rapporten oversendes ledelsen. 

05/18 Sammenfatning av LAMU referater fra enhetene 

  Oversikten gir et bilde av de enheter som har aktive LAMU og de saker disse tar opp.  

  Aktive LAMU legger frem et bredt spekter av sakstyper som lovverket har definert 

  utvalget skal få seg forelagt (AML § 7-2 pkt. 2).  LHVO Behzad Foroughinejad  

  etterlyste på vegne av verneombudene ved enheter uten aktive LAMU, innkalling til 

  LAMU møte. 

  Vedtak: MN-LAMU tar oversikten over LAMU referatene til etterretning. 

06/18 Årsrapport HMS for MN fakultetet for 2017  

  Rapporten ble kort gjennomgått. Det ble gjort oppmerksom på at rapporten er et  

  utkast slik at innspill kan tas med. Innledningsvis i rapporten ble det fremhevet at de 

  enheter som har dedikerte HMS-ressurser til å utføre sine HMS-oppgaver har opp-

  nådd en høyre kvalitet i sitt systematiske HMS-arbeide.   LHVO stilte spørsmål om tall 

  i Tabell 11 var riktige. Dette ble begrunnet med at MN fak har hatt en økning i student-

  tallene, mens oversikten viser en reduksjon i antall studenter som har deltatt på  

  opplæringen. HMS-k følger opp og sjekker ut dette. 

 

  Vedtak: MN-LAMU tar gjennomgang av Årsrapport HMS for MN fakultetet 2017 til 

  etterretning og tall i Tabell 11 verifiseres. 

 

   

ORIENTERINGSSAKER 

07/18 Internrevisjon av prosedyren Ledelsens gjennomgang 12.12.20107 av  

  Nemko – HMS-k ved IBV Kathrine Schou orienterer. 

   HMS-k orienterte kort om formålet, prosess og læring fra revisjonen av Nemko, se 

  vedlagte foiler, vedlegg 7/18-1 og 2. NEMKO fant ingen avvik. NEMKO kom med   

  anbefalinger til UiO sentralt, fakultetet og institutt, se vedlegg 7/18-3. 

 

  HMS-k gjorde oppmerksom på ansvar mellom EA og brukere, les under   

  «Brukerutstyr» her hvor avtrekksskap er brukerutstyr. Alle deres kjemikalier var nå 

  merket iht nye CLP krav og gamle var kastet. 

 

FASTE ORIENTERINGSSAKER – se vedlegg saker 8-11/18 

08/18 Årsrapport for HMS-arbeidet ved UiO 2017   

  Orientering tas til etterretning.   

 

09/18 Årsrapport fra EBHT i 2017 for MN fak 

  Orientering tas til etterretning. Mest benyttet er yrkeshygieniske målinger. 

 

10/18 Årsrapport fra AMU i 2017  

  Orientering tas til etterretning. 

 

 

 

 

file://///kant/mn-mnfak-u1/cthansen/Cecil/HMS/MN-LAMU%20møter/Møter%202018/Sak%2004%20Årsrapport%20for%20MN-LAMU%202017.docx
https://lovdata.no/NL/lov/2005-06-17-62/§7-2
https://lovdata.no/NL/lov/2005-06-17-62/§7-2
http://www.uio.no/for-ansatte/drift/internhusleie/tjenestebeskrivelser/drift-og-vedlikehold-av-bygning/
https://eph-uio.uhad.no/ephorte/locator/?SHOW=JP&JP_ID=1112229&database=EPHORTE-UIO
https://eph-uio.uhad.no/ephorte/locator/?SHOW=JP&JP_ID=1112229&database=EPHORTE-UIO
https://eph-uio.uhad.no/ephorte/locator/?SHOW=JP&JP_ID=1112229&database=EPHORTE-UIO


 

 

11/18 Årsrapport fra HVO ved UiO for 2017 

  Orientering tas til etterretning. HVO oppfordret alle ledere (nivå 2 og 3) til å ta seg tid 

  til å ha faste møter med LHVO og VO. 

  

     
  

    Eventuelt 

LHVO etterlyste mer tilgjengelig nettsider for HMS fra sentrale UiOs sider på lik linje med Bergen 

hvor det er lett å navigere seg frem. 

      
 
 

Møtet hevet kl 13:15 
 
 
 
 
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 

https://eph-uio.uhad.no/ephorte/locator/?SHOW=JP&JP_ID=1112229&database=EPHORTE-UIO
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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: 27.02.2018        Saksnr.: 2012/514                     

 
REFERAT FRA LOKALT ARBEIDSMILJØUTVALG 1/18 DEN 27.02.2018. 
 
Arbeidsgiverrepresentanter: 
Geir Rogstad Avdelingsdirektør og ansvarlig for studentenes 

læringsmiljø.  
Jon Lønnve Arbeidsgiverrepresentant. 
 
Arbeidstakerrepresentanter:   
Remi Nielsen      Lokalt hovedverneombud. 
     Leder for LAMU 2018   
Bjørn Petter Løfall   Ansatte representant. 
Hanna Støstad              Studentrepresentant. 
 
Observatører: 
Krenar Badivuku   HMS-koordinator (Sekretær). 
Tom Olafsen    Lokal EA 
 
 
Vedtakssaker 
  Referat fra LAMU-møte 20.10.17 

Krenar Badivuku ønsket LAMU medlemmer og observatører velkommen til 
årets første LAMU. Tom Olafsen var med som observatør på vegne av 
områdeleder Ken Jansen.   
Det var ingen kommentarer til forrige referat.  

 
Sak 01/18 Ny leder for LAMU for 2018 

 Ny leder for LAMU for 2018 skal være fra arbeidstakersiden.  
Remi Nielsen er utnevnt som leder for LAMU i 2018 ved NHM. 

 
Sak 02/18 ARK og arbeidsmiljøutvikling ved NHM 

ARK-styringsgruppe har bedt institusjonene og enhetene som har benyttet 
ARK om å komme med innspill til hvordan systematisk arbeidsmiljøutvikling 
kan ivaretas på en forsvarlig måte fremover.  
I den forbindelse er det ønskelig at NHM gir konkrete innspill på følgende 
problemstillinger: 
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- Er det ved deres institusjon interesse for et felles arbeidsutviklingsverktøy 

for sektoren? 
- Vedrørende videre utvikling av ARK, hvilke retninger vurderes som mest 

hensiktsmessig?    
LAMU er i utgangspunktet positive til et felles arbeidsutviklingsverktøy for 
hele sektoren, men ser også fordeler med å ha et opplegg spesiallaget for 
NHM. LAMU mener at det viktigste er sammenligning med oss selv og se på 
utviklingen over tid, ikke nødvendigvis å sammenligne våre resultater mot 
andre i sektoren. Videre er det enighet om at det vil være svært ugunstig om 
media har mulighet til å se resultatene i våre arbeidsmiljøundersøkelser 
ettersom man mener at dette kan hemme det systematiske arbeidet med 
utviklingen av det psykososiale arbeidsmiljøet. I forbindelse med dette ble 
verktøyet CIM nevnt (Dette verktøyet brukes i dag til gjennomføring av ROS-
analyser og avvikshåndtering). CIM muliggjør for lagring av 
arbeidsdokumenter som «pågående» til evig/lang tid og ettersom 
arbeidsmiljøundersøkelser er noe som man skal jobbe systematisk med over 
tid så ble det foreslått å se på muligheten for å bruke CIM til dette. Dessuten 
er det visst slik at dersom et dokument er lagret som pågående og ikke som en 
ferdigrapport så kan det ikke bes om innsyn i dette. LAMU synes at dette er en 
spennende tanke videre.  
Det ble videre spilt inn at ARK uansett bør videreutvikles slik at spørsmålene 
er tydeligere og bedre tilpasset NHM enn hva som var tilfellet sist. NHM 
opplevde utfordringer med at noe av spørsmålene fremstod som uklare.  

 
Sak 03/18 Valg av datoer for LAMU-møter i 2018 

 Krenar Badivuku presenterte datoene før kommende styremøter ved NHM i 
2018. LAMU har tidligere bestemt at LAMU-møter skal holdes i forkant av 
styremøtene slik at det er mulighet for å spille inn saker til styremøtene 
dersom dette skulle være aktuelt. LAMU vedtok at resterende LAMU-møter 
for 2018 skal avholdes 8. mai, 4. september og 20. November.  

   
Sak 04/18 Valg av verneombud ved NHM 

Remi Nielsen presenterte denne saken. Hovedverneombud ved UiO, Hege 
Lynne, har anbefalt LAMU ved NHM om å gjøre en vurdering om det kan være 
gunstig å gjennomføre fremtidige verneombudsvalg ved NHM i såkalt 
«urytme». Ved at valgene skjer i «urytme» så vil det aldri være slik at samtlige 
av verneombudene er på valg samtidig. Hovedverneombudet har opplevd 
utfordringer ved KHM knyttet til dette der samtlige verneombud var på valg 
samtidig. Dette medførte utfordringer ettersom alle de valgte 
verneombudene var ferske i rollen og hadde ikke en erfaren verneombud 
blant seg. LAMU støtter denne anbefalingen og bestemmer at fremtidige valg 
ved NHM gjøres i «urytme». 
Videre informerte Krenar Badivuku om at hittil så er erfaringen at det er svært 
få som faktisk møter til verneombudsvalg og foreslo at man ser på 
mulighetene for å gjennomføre et elektronisk valg ettersom det vil kunne øke 
sjansen for økt valgdeltagelse. LAMU støttet dette forslaget. 
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Orienteringssaker  
Sak 05/18 Studentsaker. 

Hanna Støstad informerte på vegne av studentene.  
Hanna fortalte at studentene har meldt inn at det er ønskelig å få mykere 
toalettpapir. LAMU diskuterte dette og det ble informert om at toalettpapir 
innkjøp gjerne følger rammeavtaler etter anbudsrunder. Videre ble det 
anbefalt at studentene kontakter renholdsleder ved NHM og hører om det 
kan la seg gjøre å få på plass mykere toalettpapir ved enkelte toalett.  

 
Sak 06/18 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 
brukerutstyr, avføring funnet i hagen og feil retning på felt tre.  
Uønskede hendelser skal være et fast punkt i LAMU og uønskede hendelser 
som har skjedd i forkant av LAMU blir presentert i påfølgende LAMU. De 
uønskede hendelsene ble diskutert på generelt grunnlag, men personer som 
har meldt inn saken eller er involvert i saken ble ikke nevnt. 

 
Sak 07/18 Treningsrommet. 

Remi Nielsen informerte rundt dette punktet. Remi viste til et tidligere LAMU-
referat som forklarte at LAMU hadde vedtatt at det skal bestilles en årlig 
service av apparatene på treningsrommet. Dette har ikke blitt gjort enda. 
Videre påpekte Remi at det er ønskelig å få kjøpt inn en ny tredemølle til dette 
rommet. LAMU diskuterte dette og besluttet at man må følge opp det 
tidligere vedtaket, men at man først bør se på mulighetene for om det kan 
være en intern ansatt som kan gjennomføre service på apparatene. 
Alternativt så kan dette bestilles via innkjøpssystemet. Videre anbefalte LAMU 
at brukerne av treningsrommet kunne komme med forslag til type tredemølle 
som er ønskelig og deretter kunne man innhente pristilbud på dette.  

 
Sak 08/18 Hundeforbud ved NHM. 

Remi Nielsen presenterte denne saken. Remi viste til tidligere referater som 
bekrefter at NHM kontakter eiendomsavdelingen for å se på de juridiske 
mulighetene rundt å få på plass et hundeforbud i Botanisk hage. LAMU 
diskuterte praktiske fordeler og ulemper ved dette. Geir Rogstad informerte 
om at NHM har et statusmøte med ledelsen i eiendomsavdelingen den 1.3.18 
og der er denne saken meldt inn.  

   
Sak 09/18 HMS-risikovurdering ved NHM. 

Krenar Badivuku informerte rundt Risikostyringsprosjektet som er opprettet i 
regi av enhet for HMS og beredskap. Krenar forklarte at 
Risikostyringsprosjektet har som formål å øke kvaliteten på risikostyringen ved 
UiO. Ettersom NHM er representert i prosjektgruppen, ved Krenar Badivuku, 
så vil NHM naturligvis være en av pilotene i dette prosjektet. Analysemøte 1 
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er allerede gjennomført og det neste analysemøtet blir holdt den 6.mars. 
Krenar besvarte spørsmål fra LAMU-medlemmer.   

 
Sak 10/18 Status byggesaker.   

Jon Lønnve informerte rundt pågående byggesaker ved NHM. Jon tok for seg 
hvert av prosjektene og gikk grundig gjennom status i dag og plan for videre 
fremdrift. Videre besvarte han spørsmål fra LAMU- medlemmer.  

 
Sak 11/18 Eventuelt. 

Krenar Badivuku informerte om LAMU-seminaret i 2018 som skal holdes i 
Gamle Logen den 12.3.18. Krenar Badivuku sender invitasjon med program til 
de som ikke har fått dette.  

 
 
  Neste møte: 8. mai, 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 
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