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Sak 9/14: Orientering om vernerunder - Lill og Kristin  

Sak 10/14: Orientering fra Kristin og Lill som har vært på kurs i bestilling av 
bedriftshelsetjenester 

Sak 11/14: Byggesaker orientering (Building projects) 

Sak 12/14: Eventuelt 

Sak 9/14: Orientering om vernerunder 

Kristin og Lill orienterte om vernerunde, både fysisk befaring av fellesarealer og elektronisk 
vernerunde. Det var lurt å ha den fysiske vernerunden etter den elektroniske, vi viderefører dette. 
Vi hadde god svarprosent på den elektroniske vernerunden (50 av 76 svarte). 

Lill og Kristin følger opp diverse punkter som kom frem i vernerundene. 

Ting å følge opp fra den fysiske vernerunden: 

Kjeller: Vi prøver å feste listene i kjelleren. Beskjed til prosjektleder for heisprosjektet er gitt om at 
lysbryteren er borte. Nye lamper til lesesalen i kjelleren er bestilt. AFU tar opp internt at 
studentene må legge til rette for at vaskepersonalet skal komme til for å vaske. Lill sjekker om UiO 
har planer for sortering av søppel. 

2. etasje: Kristin sjekker om vi kan ha innvendige lameller på kontoret der markise ikke er mulig. 
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5. etasje: Lill sjekker ut de løse tingene som står i korridoren og inne på 501. 

Generelt om vannskader og vinduer: Lill spør Per om Riksantikvaren – kan vi få nye vinduer? 

Ting å følge opp fra den elektroniske vernerunden: 

Noen har vært plaget med støy i forbindelse med heisarbeidet, men de har ikke gitt beskjed 
underveis og arbeidene er ferdige nå. 

Lill hører med Eiendomsavd. om det finnes et alternativ til bladblåsere. 

HMS og LAMU er lite kjent. Lill og Kristin forfatter en informasjonsepost som også inneholder info 
om Bedriftshelsetjenesten og brannslukning. Sendes ut på nyåret. 

Sak 10/14: Orientering om Bedriftshelsetjenesten 

BHT tilbyr sine tjenester i opptil 50 timer per år, individuelt eller gruppevis. Knut Andresen er vår 
kontakt. Epost med info til ansatte sendes ut på nyåret. 

Kan vi få hjelp av BHT til kartlegging av de gamle vinduene, og evt noe oppfølging fra ARK-
undersøkelsen om det trengs? Kristin sjekker. 

Sak 11/14: Byggesaker orientering (Building projects) 

Ingeniør har undersøkt gulvet i kjelleren og skal komme med en plan. 

Sak 12/14: Eventuelt 

Lasse Kaalstad er ny teknisk representant i LAMU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


