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Møtereferat
Møte:
LAMU møte

Sted:
Rom 1236

Tid:
13. sept. 2011
kl. 14.00 – 15.30

Møteleder: Cecilie Mathiesen, AT/LVO, BIO

Sekretær/ referent:
HMS-koordinator Bodil K. Pedersen
Forfall:
- Kristian Prydz, AG, IMBV
- Finn-Eirik Johansen, AG, IMBV
- Norbert Roos, AT/LVO, IMBV
- Stein Fredriksen, AT, BIO
- Viggo Stangeby Nielsen, observatør, TA

Deltagere:
- Trond Schumacher, AG, BIO
- Maren Onsrud, AG, BIO
- Kate Bronndal, AG, IMBV
- Paul Grini, AT, IMBV
- Luka Olsen for Maria K. Svendsen,
stud.repr.- BFU
- Sunniva M. Stette, stud.repr.- FuIMBV
AG = arbeidsgiverrepresentant, AT = arbeidstakerrepresentant

3.1 Godkjenning av møteinnkalling og agenda
Godkjent.
3.2 Møtereferat BIOIMBV-LAMU-møtet 10. mai – 2011
Godkjent.
3.3 Oppfølging av saker fra siste BIOIMBV-LAMU-møte og status
3.3.1 Lokal beredskapsplan:
• Ønske om at tiltakskort fra sentral beredskapsplan tas med i lokal plan.
3.3.2 Tiltakskort og evakueringsplaner:
•

3.3.3
3.3.4

3.3.5

3.3.6
3.3.7

Vedtak: ”Vedtatte tiltakskort og evakueringsplan utarbeides innen 15. desember
2011. HMS-koordinator påser at erfarne ansatte får oppgaven med dette, og at
det gjennomføres innen angitt dato”.

Ryddedag – gjennomføring og etterarbeid
• Rask orientering om status planlegging og informasjon til ansatte.
System for risikovurdering
• I gang fra 1. september:
o Informasjon på allmøte BIO + e-post.
o E-post sendt 1. sept.
Oppfølging MN-fakultetets arbeidsmiljøfokus – 2011
• HMS-dialogmøter IL BIO/IMBV, LVO og HMS-k er i gang. Er planlagt to
ganger per semester.
• BIO: ”Samholdsgruppe” med sosiale tiltak mv. Vellykket allmøte og sopptur er
arrangert så langt.
Merkeprosjektet – KB-hus
• HMS-k har tatt kontakt med arkitekt for framdrift i prosjektet.
Garderober og hvilerom KB-hus – status
• Hvilerom studenter: Ved inngang jente-wc i u-etg er pusset opp. Trenger imt nye
møbler. Det finnes ikke hvilerom for mannlige studenter. HMS-k tar opp dette
med TA.
• Hvilerom ansatte: Mulige romløsninger ble vurdert. Kontorsjef IMBV kommer
med en tilbakemelding vedr ”hyblene” i U-etg.
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Garderobe/dusj ansatte: HMS-k sjekker med TA-østre om mulig å omgjøre et av
toalettene i hver etasje til garderobe med dusj.

3.4 Avviksrapportering
3.4.1 Rappoterte skader, ulykker og uønskede hendelser siste periode.
• Skader/ulykker:
o Syk student - feltkurs Drøbak.
o Fallskade med armbrudd – feltkurs Finse.
o Skade på ansatt – snublet i dårlig gulvbelegg i korridor KB-hus.
• Uønskede hendelser: Ingen notert.
3.5 Oppfølging av vernerundene ved BIO og IMBV – status
Fokusområder: Kjemikaliehåndtering, merking og ansvar, avtrekkskap/funksjon, orden og
renhold.
•

•
•

IMBV:
o HMS-k sender snarlig ut rapportene fra vernerundene til vitenskapelige,
vit.åremål, teknikere og admin, slik at påpekte forhold kan følges opp.
o IMBVs ledelse klargjør definisjon og oppgaver for ”romansvarlige” samt for
”teknisk ansvarlige”, og dette kommuniseres til alle ansatte.
BIO: Oppfølging av vernerundene vil bli tatt opp på ledermøte 19. sept. Det jobbes
med å sikre bedre informasjonsflyt ved instituttet. Det er tenkt bedret blant annet med
innføring av nivå 4-ledelse som er vedtatt ved MN-fak.
Studiesamlingen:
o Manglende ansvarlig. Har behov for gjennomgang og vedlikehold. IL-BIO ser
på dette og kommer med tilbakemelding.
o Innspill fra PhD vedr formalinlukt. Nye målinger av formalinnivå i lufta
vurderes av BHT.

3.6 Handlingsplan HMS – 2011 – gjennomgang
• Rask gjennomgang og status.
• Beredskapsøvelse ved BIO og IMBV gjennomføres trolig tidlig neste år.
3.7 Nyheter fra AMU og FAMU
• AMU har lukket avvik til Arbeidstilsynet.
• Ny IA-avtale på plass. VO og ledere er orientert.
• FAMU er nå blitt MN-LAMU. Flere avlyste møter den siste tiden.
3.8 Informasjon om ”byggesaker” ved KB-hus - Hva skjer? – Involvering av LVO og HMSk i prosessene
• Kontorsjef sørger for beskjed slik at LVO og HMS-k blir orientert.
3.9 Risikoavfallsburet – manglende sikkerhet og ny lås.
• HMS-k tar opp dette med TA. Det må snarlig på plass.
3.10

Eventuelt
•

•

Sak med ”Formalinlekkasje ?” GEO: Kort nyhetsorientering etter presseoppslag.
ROS-analyser: Det skal gjennomføres en ROS/”risiko og sårbarhets analyse” for
bygningsmassen ved MN-fakultetet i uke 41. IL-BIO og IMBV tar avgjørelse på hvem
som skal delta.
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