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# Agenda  Oppfølging  
 Godkjenning av møteinnkalling og agenda 

LAMU rolle er: 
http://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/or
ganisering-roller/amu-lamu/lokalt-
amu/index.html 
 
Agenda  

1. ARK undersøkelsen og fremdriftsplan 
1. http://www.uio.no/for-

ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/ark-
uio/ 

2. Vernerunde 2014 -  se vedlagt fil 
(Vernerunder IBV 2014.doc) 

3. Valg av nye verneombud 2015 - 2016 -
 se vedlagt fil  (Valg 2015-2016.doc) 

4. Byggesaker -  se vedlagt 
fil  (Byggesaker_IBV_H14_09-09-
2014_CM.doc) 

5. Eventuelt 
 

Godkjent 

1 ARK undersøkelsen og fremdriftsplan 
ARK er utviklet av og for universitets- og 
høgskolesektoren.  
Kontaktperson IBV ARK er  Elin Agathe Hult 
Fase I 
- Ledermøte 
- Behandles i LAMU uke 38 
Fase II  
- Info på allmøte uke 39: 25.09, kl. 12.15 i Aud. 3 
Fase III Skjemaet ute 
- Spørreskjema sendes ut uke 40, lukkes uke 42 
 

Lamu foreslår allmøte for hele 
instituttet når resultatet av 
undersøkelsen foreligger, og 
påfølgende seksjonsvis 
behandling/diskusjon av 
resultat og oppfølging.  
Vurdere å avslutte med en sosial 
sammenkomst. 

2 Vernerunde 2014 -   
• Godkjenning av plan for gjennomføring av 

vernerunder og oppfølging av denne.  

Det må sjekkes at avvikene fra 
fjorårets vernerunde er fulgt 
opp. 
Vernerundene planlegges uke 
44. Seksjonslederne være med 
på vernerunden for sin seksjon. 
FEJ være med når det er mulig. 
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Vernerunder på Finse og i 
Drøbak tas annet hvert år. 
BHT inviteres til å være med på 
vernerunde på første seksjon. 
(KS tar kontakt med BHT.) 
EA innkalles til 
avslutningsmøte. 

3 Valg av nye verneombud 2015 - 2016  
• Godkjenning av plan for gjennomføring av 

valg av verneombud.  

KS forfatter mail som 
seksjonslederne kan sende ut på 
sine seksjoner om hvem som 
ønsker å stille til valg. Det må 
informeres i mailen  om 
oppgavene som tilligger 
verneombudet (for eksempel at 
HMS-i er den som har ansvaret 
for HMS-arbeidet på seksjonen). 
LAMU fungerer som valgstyre. 

4 Byggesaker -   
• Informasjon om pågående byggesaker.  

 

MS kommenterte at det var 
ønskelig med stasjonære pc’er i 
biblioteksarealet pga 
programvare som studentene 
ikke har på sine bærbare pc’er. 
Studieseksjonen/ekspedisjonen 
informerer EA om alle 
eksamener/disputaser i 
høstsemesteret, slik at støy kan 
unngås disse dagene. 

5 Eventuelt 

• Avviksrapportering 
1) Farlig arbeidsforhold i Fytotronen ifm 

ettersyn av luker i tak. 
2) Ureglementert bruk av skjøteledninger i 

Fytotronen. 
3) Kuttskade ved bruk av skalpell 
4) Slange røk på dest.vann apparat 

• Lukking av avvik ifm Roos-rapporten; 
Fytotron 
Instituttet forsøker å få til en stengning av 2 
drivhus, slik at avvikene for disse ikke 
trenger å lukkes. 

• Det er ønskelig med «arbeidsvennlige» 
terskler i dørene fra trapperom og inn i 
korridorene  ved hjørneheisene 

• Lab-innredning fra Xelia kan flyttes i slutten 
av september. Kilab hjelper til med å ta ned 
innredningen og kan montere hos oss. 
Hver seksjon melder inn der det er ønskelig 
med ny lab-innredning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det pålegges bruk av hjelm i 
dagslysrommene mens 
utbedringsarbeid av tak pågår 

 

EA ser på mulighet for 
modifisering 
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Neste	  møte	  etter	  uke	  48	  

 
 

 


