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Referat fra møte i LAMU 29.januar 2019 kl 14.00 - 1500 
 

Til stede: Jøran Moen, Lars Bernhardsen, Halvor Strøm og Jonas Ringnes. 

Forfall: Dag Magnus Loose 
 
1/19 Verneområder 
Bakgrunn:  
Forslag fra administrasjonen om at Njord får eget verneområde og eget verneombud. Området 
foreslås tatt ut av verneområde Fysikk vest. 
 
Vedtak: 
Forslaget støttes, hvilket innebærer at NJORD- med kontorlokaler i 4. etasje i Fysikk vest og 
laboratorier i kjelleren og 1. etasje i Fysikk vest- blir eget verneområde med eget verneombud. 
Verneombudet må velges- se sak 2. 
 
2/19 Valg av verneombud for 2019-20 
Bakgrunn:  
Det ble henvist til https://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/organisering-roller/verneombud/ og 
https://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/prosedyrer/valg-vo-lamu/valg-av-verneombud/. 
 
Det må velges verneombud ved FIs verneområder med virkning fra 1.1.19. 
 
Forslag til prosedyre: 
Det opprettes et valgstyre, og Arvid Andreassen foreslås som medlem. Jonas Ringnes sjekker om 
Andreassen kan påta seg dette. 
 
Valgstyret sender en epost til alle ansatte med informasjon om verneombudets rolle og at det skal 
gjennomføres valg. Interesserte bes melde seg innen 15.2.  
 
Deretter blir dagens verneombud kontaktet med tanke på om noen av dem ikke ønsker å fortsette. 
De som ønsker å fortsette, og som ikke har motkandidater, kan fortsette i vervet uten av valg 
gjennomføres (jf. valgreglementet). Der det er flere kandidater som «kjemper om» vervet i samme 
verneområde, gjennomføres valg.  
 
Vedtak: 
Foreslått prosedyre vedtas.  
 
3/19 Orientering om pågående byggesaker   
Oppsummering: 
Ledelsen orientert om status for byggeprosjekter i Fysikkbygget, vest og øst. Det er ingen endringer 
mht. tidsplaner sammenlignet med siste oppdaterte plan. 

Det ble kommentert at det er svært uheldig at byggeprosjektet med oppgradering av laboratoriene 

til PoreLab er mye forsinket. Dette påvirker negativt gjennomføringen av eksperimentell aktivitet på 

senteret. Dette viser at Eiendomsavdelingens tidslinje i dette prosjektet ikke er tilpasset 

virksomheten, med uheldige konsekvenser for kjernevirksomheten.  

https://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/organisering-roller/verneombud/
https://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/prosedyrer/valg-vo-lamu/valg-av-verneombud/


4/19 Eventuelt 

Det ble tatt opp (fra Halvor Strøm) at LAMU burde få en større/mer aktiv rolle i å utvikle 

arbeidsmiljøet. Nå har utvalget en ganske passiv rolle med få møter og få meningsfulle saker.  

Noen momenter i diskusjonen: 

Hvordan kan BHT evt. bidra inn i LAMUs arbeid?   

LAMU burde gå igjennom en sjekkliste for HMS-arbeidet ved instituttet. Dette vil forutsette en større 

grad av systematikk i HMS-arbeidet enn vi har i dag.  

Toaletter knyttet til PoreLab ble tatt opp. Dette fikk blankt avslag i byggemøte da Halvor Strøm tok 

opp saken. Hvordan kan LAMU bidra med «impact» i de arealinnspillene som instituttet årlig sender 

inn?   

 

Lars Bernhardsen (for Dag Magnus Loose) 

 


