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1/18 
Støy fra verksted/I-lab 
Støy fra freserommet er til sjenanse for brukere av kontor V103 i etasjen over. Stip fra KEF har vært 
innom ved et par anledninger og lurt på om I-lab kan melde ifra om dager hvor fresen vil gå hele 
dagen, så de kan planlegge hjemmekontor da. 
Verkstedleder har svart at fresen er planlagt å gå hver eneste arbeidsdag. 
 
Tiltak; Lydabsorberende matter som festes i taket over fresen? Kjøpe head set med smartdemping? 
HMS-koordinator tar kontakt med leder I-lab og vurderer mulige tiltak. 
 
 
2/18 
Verneombud PGP 
Henvendelse fra ledende verneombud (LVO) ved Inst for Geofag (IG) angående organisering av 
verneombud på PGP (Njord). Ønsker at verneombud er organisert fra FI og ikke IG, siden PGP (Njord) 
er et samarbeid mellom de to instituttene, og den fysiske arbeidsplassen er i Fysikkbygningen. 
 
Vedtak: Verneombudet for Fysikkbygningen vest tar dette under sitt verneområde. Det ble også 
poengtert viktigheten av å oppdatere rom-skilt og evt opplisting av rommene innenfor hvert 
verneområdene på nett. 
 
 
3/18 
Verneombud samarbeid kjemi/fys i Forskningsparken/Strukturfysikk/Elchem 
KI har diskutert verneombud og er enige om at de gjerne deler den  
funksjonen på omgang med Strukturfysikk, og det er de i Strukturfysikk også. 
Om det gjennomføres vil vi da bekjentgjøre dette her oppe med oppslag  
og på FERMiO-TV, slik at alle vet hvem, hva og hvor. 
Verneombudet vil rapportere til de to seksjonslederne (p.t. Anette G. og Truls Norby). 
 
Vedtak: LAMU synes dette virker fornuftig og godtar denne endringen. FI sin HMS side er 
oppdatert. 
 
 
 
 
 
4/18 
ARK – Orientering ble gitt. Ledelsen har fokus på å øke antall gjennomførte medarbeidersamtaler. 
LAMU er enig i at dette er et viktig redskap/virkemiddel. 



 
5/18 
Pågående byggesaker der FI er involvert eller berørt - Orientering gitt. Verneombud savner 

involvering i byggeprosjektenes tidlige fase.  

 

Blindern, 22.okt 2018 

Dag Magnus Loose, Sekretær 

 


