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Til stede:  
Representanter fra ledelsen: Viggo Hansteen (instituttleder) 
Representanter fra de ansatte: Lill Kristin Theodorsen (førstekonsulent, verneombud), og 
Anna Kathinka Dalland Evans (seniorkonsulent) 
Representant fra TA: Kyrre Karlsen 
Studentrepresentant: Håvard Tveit Ihle 

 
Saksliste:  

Sak 6/13: Vernerunden 2013 
 Sak 14/13: HMS-opplæring for medlemmer i LAMU 
 Sak 15/13: Orienteringssaker 
 Sak 16/13: Eventuelt 
 
Sak 6/13: Vernerunden 2013 
Elektronisk vernerunde ble gjennomført i oktober/november, og resultatene av denne ble 
gjennomgått  av verneombudet. Befaring av fellesarealer har ikke blitt gjennomført pga. sykdom og 
lite kapasitet, men mye har blitt fanget opp i den elektroniske vernerunden. Verneombud lager en 
endelig rapport som vil være tilgjengelig fra instituttets HMS-sider.  
 
Vernerunden avdekket at kjennskap til LAMU og instituttets HMS-sider kunne vært bedre. 
Kjennskap til avfallshåndtering, hvor førstehjelpsutstyr og brannslukningsutstyr finnes, kunne 
vært bedre.  Instituttets HMS-sider har lenker til informasjon om LAMU, avfallshåndtering, 
brannvern og førstehjelpsutstyr og mye annet. Instituttleder sender ut en e-post til alle studenter 
og ansatte  og informerer om instituttets norske og engelske HMS-nettsider. Instituttet har også 
fått laget et nettskjema som kan brukes av alle brukere ved ITA, til å melde fra om feil og mangler. 
Eposten går til ITAs administrasjon, som sørger for å få dette meldt videre til rette instanser. 
Insituttleder sørger for å informere studenter og ansatte om skjemaet.  
 
Representanter fra teknisk avdeling har sett på fuktskader (Sak 10/13) i rom 205/206, rom 208 og 
audistoriet (rom 209). Rommene oppleves også som kaldere enn øvrige rom. Skadene må 
undersøkes nærmere. Mulige årsaker til at vann trenger inn kan være porøs murstein, eller at vann 
trenger inn der man har boret hull til fester for markiser. Mulig tiltak kan være impregnering, men 
det  må eventuelt gjøres når temperatur ute tillater det.  
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I vernerunden kom det fram at noen kontorer ikke har markiser eller mangler tilgang til markiser 
da en markise går over flere kontorer, men bare kan styres fra et kontor, eller at markisen ikke kan 
nås da snor sitter på utsiden av et vindu som ikke lar seg åpne pga. monterte hyller. Manglende 
markise eller liten mulighet til å regulere markiser, gjør at ansatte/studenter plages av 
solinnstråling og varme kontorer på sommeren. Kyrre Karlsen videreformidler dette til rette 
vedkommende. 
 
Rehabilitering av kjellerlokaler som per i dag har store setningsskader,  skulle vært påbegynt, men 
det har ikke blitt gjort noe så langt. Saken har vært på liste over MNFs prioritert arealtiltak lenge.  
Kyrre Karlsen undersøker dette med rette vedkommende.  
 
Noen  av de ansatte opplever plagsom støy fra tungtransport som går på tomgang, ifm. varemottak 
på Helga Engs hus (baksiden av bygget), og dessuten støy fra løvblåsere, gressklippere og annet 
arbeid som foregår rett på utsiden av bygget.  Her forslo representant fra teknisk avdeling at vi kan 
kontakte Kafé Helga og/eller leverandør og gjøre dem oppmerksomme på at støyen fra biler som 
går lenge på tomgang oppleves som sjenerende. 
 
Sak 14/13: HMS-opplæring for medlemmer i LAMU 
I forbindelse med internrevisjon ved MN-fakultetet kom det fram at medlemmer i LAMU, med 
unntak av instituttleder og verneombud, i liten grad har benyttet seg av tilbud om HMS-opplæring. 
Slik opplæring skal skje så snart som mulig etter at man er valgt inn i LAMU og senest innen 1 år. 
LAMU skaffer seg en oversikt på hvilke kurs som er tilgjengelige og sørger for at medlemmene får 
den opplæring de skal ha. 
 
Sak 15/13: Orienteringssaker 
Insituttleder og verneombud orienterte om internrevisjonen ved MN-fakultetet. Instituttet ble 
lovet en rapport fra fakultetet innen møtet i dag, men det har vi ikke fått. Forutsatt at rapporten er 
klar, vil den gjennomgås på første møte til neste år. Vi gjennomgikk likevel de punkter  som ble tatt 
opp på oppsummeringmøtet  i etterkant av revisjonen, blant annet HMS-opplæring (allerede 
omtalt i saken over), og valg av medlemmer til arbeidsmiljøutvalg. LAMU skal gjennomføre valg 
slik lovverket krever.  
 
Sak 12/13: Eventuelt 
Studentene har tidligere, etter ønske, fått satt opp en vegg mellom leseplasser for masterstudenter 
og leseplasser for bachelorstudenter. Da forslaget kom fra daværende studenter, var det få 
bachelorstudenter som hadde søkt om leseplasser. Tanken var at man skulle ha et rom for å kunne 
diskutere, ha møter o.l. uten å forstyrre øvrige på lesesalen. Rommet har foreløpig ikke hatt en slik 
funksjon da det i dag sitter mange bachelorstudenter der.  Det å få inn bachelorstudenter i 
astrofysikkbygningen antas å være rekrutterende, så man ønsker ikke å kaste disse ut for å kunne 
ta i bruk rommet til møter o.l. 
 



 3 

	  

Informasjon og kommunikasjon kan bli bedre i forbindelse med internasjonale studenter som skal 
ha leseplass i kjelleren. AFU må få beskjed om dette så tidlig som mulig slik at  det ikke oppstår 
kapasitetsproblemer.  
 
Første møte i 2014 er foreløpig lagt til mandag 10. februar. Da vil ny kontorsjef være på plass og 
representere arbeidsgiversiden i LAMU.  
 
Møtet ble avsluttet kl. 11:10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Viggo Hansteen      Lill Kristin Theodorsen 
 leder av LAMU     verneombud og sekretær i LAMU 
 
 
    
 


