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Referat:  LAMU møte 1/2015   
DATO:     TID:   STED:  

26.05.15  09 – 10:30  Geologibygningen, rom 219 

 

Deltager Funksjon Representerer Tilstede Meldt 

forfall 

Helge Hellevang Medlem Arbeidstaker x  

Gunborg Bye Fjeld Varamedlem for HH Arbeidstaker   

Wolfram Kürschner Medlem Arbeidstaker  x 

Elisabeth Alve Varamedlem for WK Arbeidstaker  x 

Muriel Erambert Medlem Arbeidstaker x  

Jørn-Viljar Arnesen Varamedlem for ME Arbeidstaker   

Brit Lisa Skjelkvåle   Medlem,  LEDER Arbeidsgiver x  

Kristine Aall S. Knudsen Medlem Arbeidsgiver x  

Håkon Austrheim Medlem Arbeidsgiver x  

Annik M. Myhre Varamedlem        [1] Arbeidsgiver   

Øystein Seim Solaas [1] Studentene x  

Åsgeir Seland Sekretær  x  
 Observatører med møte- og talerett 

Helge Hellevang  Instituttverneombud   

Elijah Jeremiah Aller  Verneombud   

Kristian Backer-Owe  Verneombud   

Elin H. Dyrlie  Verneombud   

Gunborg Bye Fjeld  Verneombud x  

Michael Heeremans  Verneombud   

Bjørg Rognerud  Verneombud x  

Siri S. Simonsen    Verneombud     

Lasse Kaalstad Fung. leder EAnedre Eiendomsavdelingen  x 

 

[1]:  Tiltrer som medlem i saker som angår studentene 

 



 2 

 

Saksnr. 

(år/møte/sak) 

Tekst 

 

2015/01/01 Innkalling og saksliste  

VEDTAK:    Godkjent. 

2015/01/02 Godkjenning av referat fra møte 3/2014. 

Se høyre kolonne i   http://www.mn.uio.no/geo/om/hms/lamu/ 

VEDTAK:  Godkjent. 

2015/01/03 Valg av leder for 2015.   

Leder for 2015 skal velges blant arbeidstaker-repr. 

VEDTAK:   Helge Hellevang ble valgt som leder av LAMU for 2015. 

2015/01/04 Møteplan for 2015.  

Forslag: 

Møte 2/2015 holdes i september.    En av orienteringssakene vil være «Tiltaksplan 

fra ledelsens gjennomgang»  

Møte 3/2015 holdes i november/desember. 

VEDTAK:  LAMU holder tre møter i 2015 – som foreslått.  «Tiltaksplan fra 

ledelsens gjennomgang» settes opp som orienteringssak i møte 3/2015. 

2015/01/05 Hørselskadelig støy – forespørsel fra Arbeidstilsynet 

BHT har utarbeidet rapport om rommene K04, K08, K09 og K10. 

Fra LAMU 2014/02/07:   

Foreløpige kommentarer:   

Personlig verneutstyr SKAL brukes.  Det er ikke knuserom som er «problemet», det er mer alvorlig  

med de rom som ligger like under «målt faregrense»  vifte/pumpe-støy. Blinkende lys må supplere 

brannalarm i rom hvor det brukes hørselsvern. 

VEDTAK:  Utvalget tar opp i neste møte de tiltak som bør settes i verk etter denne rapporten. 

VEDTAK (LAMU 2014/03/05) : I  LAMUs neste møte vil tiltakslisten i rapporten bli gått gjennom 

http://www.mn.uio.no/geo/om/hms/lamu/
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og en gjennomføringsplan fastlegges.  Arbeid med å senke/hindre bakgrunnsstøy tas inn i HMS 
handlingsplan.  
 

Tiltaksliste fra handlingsplanen med kommentarer ettersendes. 
 

Det utsendte forslag til håndtering  av de ulike tiltakene foreslått i rapporten ble gått 

gjennom.   

Antall øreklokker til utlån bør økes.  Romansvarlig bes om å bestille.   Øreklokker 

med radio blir del av personlig utstyr. 

LAMU ba sekretær om å samordne foreslåtte tiltak via BHT. 

Støy fra rom til omgivelsene.  Det er tatt initiativ til å undersøke mulighet for 

støydempende dør.  

Tiltak 7 blir tatt hånd om at institutt- og lab-leder. 

Blinkende lys for alarm – ok per idag. 

Ved installasjon av ny SEM må «støy-isolering av pumpe» løses.  Denne teknikken 

vil vi kunne nytte for å løse tilsvarende problem på andre labb’er.  Her kan vi få god 

help av TAnedre. 

VEDTAK:   LAMU fant gjennomgangen supplert med ytterligere kommentarer 

tilfredsstillende. 

2015/01/06  HMS handlingsplan for 2015. 

Fra forrige møtes referat:  Leder gikk gjennom de oppsatte punktene.  Selve planen 

bør omarbeides – legge inn på «rett» skjema.  Planen bør omfatte kun nye temaer.  

LAMU fikk tilsendt en revidert arbeidsplan innen HMS.  Ingen nye temaer satt opp.  

VEDTAK:  Utvalget tok framlegget til etterretning.  LAMU anbefaler om første 

punkt i HMS Handlingsplan 2015: Arbeide for å redusere støyproblemene ved 

instituttets laboratorier.  

2015/01/07  

Ingen sak. 

AVVIKSRAPPORTERING: 

2015_01_08 1.   Student skadd i foten på ekskursjon til Finse   

VEDTAK:  LAMU tok rapporteringen til etterretning. 
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ORIENTERINGSSAKER: 

01_01 Arbeidsmiljøundersøkelsen ARK  

Som en oppsummering av høstens undersøkelse vil det være en gjennomgang  og 

videre bearbeiding onsdag 10. juni. (AUD 1 i Geologibygningen). 

01_02 Sykefravær ved instituttet 2014 

Se vedlegg. 

LAMU ser at vi har et lavt sykefravær.  Noen langtidssykmeldte (med ulik 

sykdomsbakgrunn) «drar opp» tallene.  Sannsynligvis har vi noen mørketall i 

vitenskapelig stabs rapportering. 

01_03 Hvem har gjennomført HMS-kursene tilbudt ved UiO ? 

Kontorsjef vil be personalseksjonen ved MNfak om å fremskaffe slik oversikt. 

01_04 Plan for vernerunde 2015 

LAMU vil komme med innspill til tema i neste møte. Et uttalt krav er at alle blir 

varslet i rimelig tid før vernerunden. 

01_05 Geofags bruk av BHT-tjenester. 

LAMU fikk seg forelagt den planen/bestillingen som er sendt inn for 2015. 

LAMU ber om at også vit. ansatte med mye arbeidstid på lab. tilbys 

helseundersøkelse. 

01_06 HMS – felt     

Innføring av elektronisk feltkort for leder og deltager. 

http://www.mn.uio.no/om/hms/prosedyre-for-feltarbeid-og-tokt.html 

Iverksettes  fra sommeren 2015.  Dette medfører at feltkort må fylles ut i god tid og  

at feltansvarlig får kvittering fra hver deltager om at kort er innlevert. Ingen deltar 

uten at kort er på plass.  Ledere fyller ut feltkort og risikoanalyse. 

 

01_07 Bygge- og vedlikeholds-planer ved instituttet 

Biblioteksarealene.  Laboratoriene. Resepsjon/kjøkken m.m.    Rydding – en 

http://www.mn.uio.no/om/hms/prosedyre-for-feltarbeid-og-tokt.html
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kontinuerlig prosess 

Kontorsjef orienterte.   

01_08 E-læring innen HMS for studenter 

Som en introduksjon til fakultetes arbeid med e-læring fikk LAMU tilsendt en 

powerpoint presentasjon av prosjektet. 

EVENTUELT: 

 Ingen saker tatt opp. 

  

 

 

 

 

 

Brit Lisa Skjelkvåle 

Leder   

 

          Åsgeir Seland 

          Sekretær 
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VEDLEGG til orienteringsak 01_02. 

 

Sykefravær ved instituttet (i prosent). 

 
 
 2014 1. kvartal 2015 

Instituttet 2,22 3,12 

152200 4,52 17,85 

152220 0,25 0,0 

152240 1,05 0,15 

152250 0,84 1,31 

152260 0,40 5,57 

152270 1,16 0,81 

152295 - 9,01 

   

 

 


