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Til stede:    Representanter fra ledelsen: P. B. Lilje og N. Brynildsen  
                   Representanter fra de ansatte: L. K. Theodorsen (VO) og L. Rouppe v. d. Voort 
                   Studentrepresentanter: Begge representanter meldte forfall pga. eksamen 
                   Representant fra Teknisk avdeling Nedre Blindern: Zoran Ibrenovic 
      (stedfortreder for Kyrre Karlsen i sak 8/10 og sak 9/10) 

Saksliste:  
 
SAK 8/10  Status etter vernerunden 2009 
SAK  9/10    Gjennomgang av resultater fra vernerunden 2010 
SAK 10/10  Gjennomgang av resulatater fra undersøkelsen om psykososialt arbeidsmiljø ved ITA 
 
Møtet ble ledet av Lill Kristin Theodorsen. 
 
SAK 8/10 STATUS ETTER VERNERUNDEN 2009 
VO gikk gjennom punkter som kom fram under vernerunden i fjor, hvilke tiltak som ble foreslått og hvilke 
tiltak som har blitt gjort pr. 01.09.2010.  
 
En del har blitt gjort i forhold til feil/mangler ved lokaler, noen forhold har TA sett på, men instituttet 
savner tilbakemelding fra TA i forhold til hva som er sett på, tenkt og evt. gjort etter at man har meldt inn 
feil/mangler.  
 
Det er fortsatt en del problemer med radiatorer med liten effekt. Kombinert med kald trekk fra vinduer 
oppleves kalde kontorer som plagsomt. TA forklarer liten effekt i radiatorer med at fjernvarme er tilpasset 
normalt isolerte bygninger, og at eldre bygninger som sliter med bl.a. trekk fra vinduer ikke vil få 
tilstrekkelig med varme for å varme opp kalde rom med denne standardinnstillingen. Løsningen er at vi gir 
beskjed til TA når effekten er for lav slik at de kan justere det opp for vår bygning når det er nødvendig. Vi 
fortsetter å gi beskjed til TA ved feil på radiatorene.  
 
Vernerunden i 2009 viste at studenter og ansatte var svært misfornøyde med renholdet og det er derfor 
gledelig å kunne stryke punktet renhold av listen etter at dette har blitt svært bra.  
 
SAK 9/10 GJENNOMGANG AV RESULTATER FRA VERNERUNDEN 2010 
I år som i fjor ble det gjennomført elektronisk vernerunde hvor ansatte/studenter svarte på spørreskjema 
vha. Nettskjema. Denne ordningen ser ut til å fungere bra. 32 av 48 ansatte svarte på undersøkelsen. I 
tillegg ble det gjennomført en mindre befaring (vernerunde) av fellesarealer og rom med innmeldte 
feil/mangler.  
 
Hovedfunn i år er vannskader på vegger, spesielt i 2. etasje og dårlige rør (rustutslag). I tillegg er flere rom 
i kjeller i dårlig forfatning, med sprekkdannelse i gulv og tak. Sakene er meldt inn til TA tidligere, men 
instituttet savner, som nevnt tidligere, tilbakemelding på om noen fra TA har sett på dette og evt. hva slags 
tiltak som er tenkt.  
 
Trekk fra vinduer, defekte radiatorer og radiatorer med for liten effekt og årsaker til dette er allerede nevnt. 
 
Ellers er det en del gjengangere på listen med feil/mangler hvor det ikke er aktuelt med tiltak nå. 



 
Andre forhold som ble avdekket er støy fra biler på tomgang, for dårlig kjennskap til LAMU blant 
studenter og ansatte og for dårlig kjennskap til hvor man finner førstehjelpsutstyr og brannslukningsutstyr. 
LAMU vil følge opp disse sakene.  
 
Vi mottok ingen klager i år på renhold. Etter at instituttet har fått en fast renholder, har dette blitt svært bra! 
Vernerunden viser også at studenter og ansatte generelt har bedre kjennskap til HMS enn tidligere år.  
 
SAK 10/10 GJENNOMGANG AV RESULTATER FRA UNDERSØKELSEN OM PSYKOSOSIALT 
ARBEIDSMILJØ VED ITA 
VO gikk raskt gjennom resultatene fra undersøkelsen om psykososialt arbeidsmiljø ved ITA. Rapporten vil 
grundigere behandlet ved neste LAMU-møte 30. november 2010.  
 
Neste møte holdes 30. november 2010, kl. 12.00, rom 303. 
  
Møtet ble avsluttet kl. 12.00. 
 
 
 
Lill Kristin Theodorsen      
      leder av LAMU      
        
 


