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Sak 7/15: Godkjenning av innkalling og referat 

• Innkalling og referat ble godkjent 
 
Sak 8/15:  Gjennomgang av vernerunde på instituttet. 

 
Det ble sendt ut invitasjon for å delta på årets vernerunde via nettskjema den 22. 
september, med påminnelse 22. september d.å. Skjemaet var åpent til 27.09.2015 
23:59.  Alle felles arealene er sjekket og det er laget en oversikt over mangler i dem.  
 
En sammenstilling av resultater fra vernerunden ble fremlagt.  Ingen alvorlige ting 
fremkom av undersøkelsen, men flere av innspillene må følges opp og avklares.  

• Resultatene av vernerunden som er av bygningsmessig art oversendes 
eiendomsavdelingen til oppfølging.  

• Det bør sendes ut en mail til de ansatte og minne om brannvern/beredskap 
ved UiO og om søppelhåndtering.  

• Kristine sender mail til Lasse Kolstad, Eiendomsavdelingen og etterspør 
brannøvelse da det er lenge siden det har blitt avholdt for Svein Rosselands 
hus.  

 
Sak 9/15:	   Valg til LAMU 

Det må velges nye ansatte representanter til LAMU og nytt verneombud ved 
instituttet.  

• Lill og Viggo sjekker rutinene rundt dette slik at valg av ny ansatte 
representant til LAMU og nytt verneombud kan avholdes. 
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Sak 10/15:  Bygningsarbeid:  

a. Skjerm i gangen 
Det vil komme en informasjonsskjerm i gangen som vil gi informasjon om 
aktivitetene i huset. Skjermen vil også kunne brukes i forbindelse med 
«minglemøter» på instituttet. 

b. HCWC 
Oppstartsmøte for ombygging av HCWC er avholdt og EA har informert om at 
arbeidet skal være ferdig innen uke 50. 

c. Oppgradering av inngangsparti ved heisen 
Arbeidet her er noe forsinket og ny dør og inngangsparti vil først bli ferdig i løpet av 
våren 2016 

d. Ombygging av rom i underetasjen til serverrom 
Kjøling: Ser på behovet for nytt anlegg kontra bedre utnyttelse av eksisterende 
anlegg 
Nytt gulv: Anbudsinvitasjon legges ut på DOFIN  
 

• Kristine orienterte om diverse byggearbeid på instituttet. LAMU tok 
orienteringen til etterretning.  

 
 
Sak 11/15:  Vinduer og lys:  

• Kristine orienterte om at det er bestilt reparasjon av lamper som ikke virker i 
gangen.  

 
Sak 12/15:  Eventuelt 


