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SAK 5/12: Branntilløp under trapp ved hovedinngangen 13. august 2012. 
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Luc ble valgt som leder for LAMU i 2012. 

 

SAK 1/12: VERNERUNDE 2012. 

Lill gikk gjennom resultatet fra den elektroniske vernerunden, det har vært flere klager på renholdet ved 

ITA, særlig i sommermånedene. Mange er ikke klar over at de selv er ansvarlige for tømming av papir- 

søppel, Per sender ut nærmere info om dette. Noen plages av støy og dårlig luft. Omtrent 25% har ikke 

deltatt på brannøvelse, og omtrent like mange kjenner ikke til instituttets HMS-sider.  

 

SAK 2/12: GJENNOMGANG AV HMS-HANDLINGSPLAN FOR 2012 OG HMS-ÅRSRAPPORT 2011. 

HMS-handlingsplan for 2012 ble gjennomgått, HMS-årsrapporten blir tatt opp på LAMU-møtet i desember. 
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SAK 3/12:  OPPFØLGING AV RAMBØLLS ROS-ANALYSE FOR INSTITUTTET. 

Det er flere risikoreduserende tiltak listet opp i ROS-rapporten. Lukking av de fleste av disse krever hjelp fra 

Teknisk Avdeling, og det er stadig uklart når og hvordan dette vil  bli gjort. Radonmålingene som ble 

foretatt i bygget vårt viser verdier mellom 20 til 50 Bq/m3  (ved rundt 100 Bq/m3 anbefales enkle tiltak og 

ved 200 Bq/m3 eller mer skal det gjennomføres omfattende tiltak). 

 

 

SAK 4/12: OMBYGNING AV BIBLIOTEK-AREALENE OG STJERNE-KJELLEREN. 

Bibliotek-arealet i 2. etasje er nå tømt for alle bøker og alt inventar, 1. etasje tømmes i nær fremtid.  

I stjernekjelleren er det laget dør inn til eget grupperom, se sak 10/11.  

 

 

SAK 5/12: BRANNTILLØP UNDER TRAPP VED HOVEDINNGANGEN 13. AUGUST 2012. 

Trond forklarte hva som ble skadet under branntilløpet. Parkanlegg (TAPARK) ved UiO skal utbedre skadene 

og fylle igjen over vannledningene som ble skadet. 

 

 

SAK 6/12: ORIENTERINGSSAKER. 

Per orienterte om forslag til ny formell struktur på ITA. Det foreslås at virksomheten deles i to seksjoner 

som hver får en formell leder med ansvar for forsknings- og personal-ledelse, i tillegg skal administrativ- og 

IT-leder ha personalansvar for henholdsvis administrativt-  og IT-ansatte .  Per orienterte og om 

”Risikovurdering av forvaltningsområdet ved ITA” som ble gjort av UiOs internrevisjon sist uke. Videre 

orienterte han om IHR-prosjektets forslag i ”Roller og ansvar” knyttet til administrasjonen ved UiO. 

 

 

SAK 7/12: EVENTUELT. 

Det var ingen saker under eventuelt. 

 

Møtet ble avsluttet kl. 11:20 
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