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Sak 1/15: Konstituering av ny ledelse 

 

Fra 1/1/15 og for ett år fremover har arbeidsgiversiden lederfunksjonen i LAMU. Instituttleder 

Viggo Hansteen er leder for LAMU og kontorsjef /HMS koordinator Kristin Tangen er sekretær. 

Ny ledelse for LAMU er med dette konstituert. 

 

Sak 2/15: Beredskapsøvelser 
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ITA har ikke hatt noen form for beredskapsøvelser på noen år. Vi etterlyser nå dette til ny leder for 

drift på Nedre Blindern, Lasse Kaalstad.  

 

Lasse Kaalstad skal sørge for at det kommer to brannøvelser pr år, og for at vi blir orientert om 

etasjeansvarliges rutiner når de kommer i gjenge igjen. 

Når det gjelder generell beredskapsplan, skal vi forholde oss til UiOs sentrale plan. 

 

Sak 3/15: Bygningsrelaterte saker 

 

Gulvet i kjelleren (til det nye datarommet): Det er satt i gang undersøkelser for å avdekke årsaken 

til at gulvet sprekker opp.  

Datarom: vi understreker at vi må ha datarom her i bygningen og ikke hos USIT, som nå er 

foreslått. 

HCWC: det er gått oppstartbefaring. HCWC, flytting av skriver/kopifunksjon og utvidelse av 

inngangsdør i kjeller skal stå ferdig i løpet av 2015. 

 

Sak 4/15: HMS handlingsplan (Vedlegg 1) 

 

Ledelsen orienterte om vedlagte plan. LAMU diskuterte hva som skal være hovedfokus for 2015, og 

kom frem til at vi trenger to fokus:  

1) Medarbeidersamtaler for vitenskapelig ansatte. 

2) Forbedring av miljøet blant studentene. Ledelsen inviterer AFU til et møte for å høre hva 

som kan og bør gjøres. 

 

 

Sak 5/15: ARK handlingsplan (Vedlegg 2) 

 

Ledelsen orienterte om vedlagte plan. Vi er i gang med implementering av tiltakene. 

 

 

Sak 6/15: Eventuelt 

Verneombudet tok opp tidspunkt for vernerunder. LAMU bestemte at september er et bra 

tidspunkt. 
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