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                                            REFERAT FRA MØTE I LAMU 18. OKTOBER 2011 KL 11:30 

 

Til stede:    Representanter fra ledelsen: Per B. Lilje, Nils Brynildsen 

                      Representanter fra de ansatte: Lill Kristin Theodorsen og Luc Rouppe van der Voort 

                      Representant fra TA: Trond Paulsen 

       Studentrepresentant: Elisabeth Helen Fjeldsbø Jordahl 

 

Saksliste:                  

SAK 10/11: Sjekk av HMS-handlingsplan for 2011, status? 

SAK 11/11: Oppfanging og registrering av gjester (SAK 9/11). 

SAK 12/11: HMS-sidene på web. 

SAK 13/11: Vernerunden 2011. 

SAK 14/11: Rapport om langtidssykmelding. 

SAK 15/11: Informasjon om nødtelefoner etc. 

SAK 16/11: Eventuelt.  

 

Møte ble ledet av : Per B. Lilje 

SAK 10/11: SJEKK AV HMS-HANDLINGSPLAN FOR 2011, STATUS? 

På første LAMU-møte i år ble  handlingsplanen studiemiljø satt opp som hovedsatsingsområde i 2011. 

Dette har blitt fulgt opp med bl.a. ’Professor-kaffe’ hvor studentene har invitert de ansatt ned på kjøkkenet 

i ’Stjernekjelleren’ flere ganger i løpet av vår- og høstsemesteret. Det skal holdes en ’Masteroppgave- 

presentasjon’ 4. november. Det er nå også stadig flere studenter som kommer på Fredagskollokviene. 

Studentene ønsker et eget grupperom i ’Stjernekjelleren’, det taes kontakt med fakultetet/TA for å se på 

muligheten for en slik ombygning. 

SAK 11/11: OPPFANGING OG REGISTRERING AV GJESTER (SAK 9/11). 

Registreringen har ikke kommet i gang, men det er utarbeidet et skjema for registrering av gjester.  

SAK 12/11:  HMS-SIDENE PÅ WEB. 

Lill hadde laget meget utfyllende HMS-sider i den gamle weben, både på norsk og engelsk. Dette skal 

overføres  til ny web, men det har tatt tid da oppbygningen av ny web er svært ulik den gamle.  
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SAK 13/11: VERNERUNDEN 2011. 

Lill gikk gjennom sammendraget fra vernerunden. TA følger opp problem med toalettet i 4. etasje, 

vanninntrengning i flere rom i 2. etasje og det stadig tilbakevendene problemet med pærene i lampe- 

kuplene i korridorer og på kontorer. Det er nå montert flere radiatorer på de rommene hvor det har vært 

kaldt. Det blir kjøpt inn nye stoler til de som har klaget på vond rygg/nakke.  

 

SAK 14/11: RAPPORT OM LANGTIDSSYKMELDING.  

En ansatt har vært sykmeldt i 2 måneder, men er nå friskmeldt og det er laget en oppfølgingsplan. 

 

SAK 15/11: INFORMASON OM NØDTELEFONER ETC. 

Det har på tavle i inngangspartiet på instituttet hengt HMS-oppslag med svært gammel informasjon bl. a.: 

”..telefonnummeret til ambulanse: 20 10 90”, disse er nå fjernet. Nye oppslag henges opp, og det vil også 

bli hengt opp informasjon om nødnummer etc. på kontorene. Det var tidligere slik informasjon om 

nødnummer på alle telefonapparat, Lill undersøker om vakt- og alarmsentralen har klistremerker til nye 

telefoner. 

 

SAK 16/11 EVENTUELT 

Det skal velges nytt verneombud for instituttet, Luc ble valgt til valgkomite-leder. Per orienterte om 

Arbeidsmiljøutvalgets LAMU-seminaret 2011 som arrangeres 11. november og er for alle LAMU-

medlemmer på UiO, vider om MN-fakultetets HMS-seminarserie; om fysisk arbeidsmiljø 14. november, om 

konfliktløsning i arbeidsmiljøet 7. desember og om psykososialt arbeidsmiljø som skal holdes i januar 2012.  

 

 

 

Møtet ble avsluttet kl. 13:00 

 

 

 

            Per B. Lilje 

        leder av LAMU 

                                                                                                                             Nils Brynildsen 

                                                                                                                                  sekretær 

 

 

 

 

 

 


