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REFERAT: LAMU møte 4/2018                           
 

DATO:  29.11.2018 TID: 10:15 – 11:30 STED: Geologibygningen, Mellomrommet (102) 

 

Deltager Funksjon Representerer Tilstede Meldt forfall 

Helge Hellevang Medlem, LEDER Arbeidstaker x  

Hans Peter Verne Varamedlem for HH Arbeidstaker   

Gunborg Bye Fjeld Medlem Arbeidstaker x  

Marie Berstad Varamedlem for GBF Arbeidstaker  X 

Muriel Erambert Medlem Arbeidstaker x  

Gudmund Dalsbø Varamedlem for ME Arbeidstaker   

Brit Lisa Skjelkvåle   Medlem Arbeidsgiver   

Anne Cathrine Modahl Medlem Arbeidsgiver X  

Thor Axel Thorsen Medlem Arbeidsgiver  X 

Annik M. Myhre Varamedlem        [1] Arbeidsgiver   

Kristoffer Sundsmoen Medlem               [1] Studentene X  

 Varamedlem Studentene   

Åsgeir Seland Sekretær  X  
 Observatører med møte- og talerett 

Helge Hellevang  Instituttverneombud   

Kristian Backer-Owe  Verneombud   

Elin H. Dyrlie  Verneombud x  

Trond Eiken  Verneombud   

Gunborg Bye Fjeld  Verneombud   

Olivier Galland  Verneombud   

Bjørg Rognerud  Verneombud x  

Petter Silkoset  Verneombud     

Siri S. Simonsen    Verneombud   

Hans Peter Verne  Verneombud   

Ann-Liz Johansen Grønli Leder EA nedre Eiendomsavdelingen   

  Enhet for BHT   



 2 

 

 

Saksnr. 

(år/møte/sak) 

Tekst 

 

2018/04/01 Innkalling og saksliste  

VEDTAK:  Godkjent  

2018/04/02 Referat fra møte 3/2018. 

http://www.mn.uio.no/geo/om/hms/lamu/referater/2018/lamu-

referat_3_2018.pdf  

Er godkjent 

2018/04/03 Valg av leder i LAMU for 2019 

VEDTAK:  kontorsjef Anne Cathrine Modahl 

2018/04/04 Valg av verneombud innen geofag. For perioden 01.01.2019 – 31.12.2020 

https://www.mn.uio.no/geo/om/hms/oversikt-vo/ 

Invitasjon til å foreslå kandidater ble sendt ut 02.11.2018.  Ett forslag mottatt. 

Stiller dagens ombud til gjenvalg ? 

«Gjennomføring av valg av verneombud og 

varaverneombud 

 Kandidatenes og forslagstillernes navn skal gjøres kjent for de 
stemmeberettige. 

 Valget skal være skriftlig og hemmelig. Valget kan gjennomføres 
som urnevalg eller ved en elektronisk løsning som tilfredsstiller 
kravet til hemmelig valg. 

 Dersom det bare foreligger et forslag til kandidat, anses 
kandidaten som valgt uten at enheten trenger å gjennomføre 
valg. « 

https://www.mn.uio.no/geo/om/hms/oversikt-vo/
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( https://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/prosedyrer/valg-vo-lamu/valg-

av-verneombud/  ) 

VEDTAK:  Det arbeides videre med å skaffe kandidat til hvert av vervene og så 

sammenkalle til et valgmøte. 

2018/04/05 Brannvern 

Oppsummering etter møte med de etasjeansvarlige 27.11.18 

https://www.mn.uio.no/geo/om/hms/brannvern/etasjeansvarlige.html 
 
Vedlegg: epost fra Victor Midtgård, brannrådgiver EA. 
 
https://www.uio.no/om/hms/brannvern/prosedyrer/etasjekontakt/index.html 
 
under verktøy i høyre kolonne finer du bl.a. Sjekkliste for brannvernrunde.  
Brannvernrunde anbefales gjennomført hvert kvartal. 
 
VEDTAK: 

Instituttet produserer informasjon omkring rutine ved brann/branøvelse, inkl 

å påpeke at det skal brukes korteste vei ut av huset (5 dører UT ved brann, i 

Geologibygningen),  samlingsplass ved alarm.   

Generell branninstruks (no/eng) sendes alle per e-post sammen med 

ovennevnte info, samt forklaring på siste utløste alarm. 

Brannvernrunder gjennomføres av etasjeansvarlig.  HMS-koordinator  gir 

påminning til slik runde. 

Instituttet bør jobbe mot at vi har en vararepr. for hver av de etasjeansvarlige. 

2018/04/06 Vernerunde 2019 

LAMU inviteres til å bestemme type for neste vernerunde. 

VEDTAK: LAMU bestemte å ta tak i den egenkontroll som ligger i neste sak 

på møtet, slik at det som en start gås gjennom Geologibygningen og ZEB-

bygget. 

Her deltar bruker av rom / romansvarlig, LAMU leder, LAMU-sekretær, 

verneombud , etasjeansvarlig (brann)         

https://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/prosedyrer/valg-vo-lamu/valg-av-verneombud/
https://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/prosedyrer/valg-vo-lamu/valg-av-verneombud/
https://www.mn.uio.no/geo/om/hms/brannvern/etasjeansvarlige.html
https://www.uio.no/om/hms/brannvern/prosedyrer/etasjekontakt/index.html
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Vernerunde 2018: Egenkontroll  av Geologibygningens kjeller, underetasje og 

1. etasje. 

 

Vernerunde 2019:   Egenkontroll  av Geologibygningens 2., 3. og 4. etasje, 

samt ZEB-bygget. 

2018/04/07 Egenkontroll av UiOs bygninger 

I følge Internkontrollforskriften er brukerne av en bygning eller et areal i en bygning 

pliktige til å gjennomføre en internkontroll for sine lokaler/arealer og sitt 

brukerutstyr. EA, som representerer eierne av bygningene ved UiO, er pliktige til å 

opplyse brukerne om at de igjen er pliktige til å gjennomføre en egenkontroll. EA 

utfører sin egen internkontroll på alt bygningsmessig, tekniske installasjoner og 

fellesarealer gjennom Befaringsmodulen i Xpand (EA sitt FDV-system). EA ønsker å få 

implementert det vedlagte skjemaet/prosedyren for egenkontroll. Dette er en 

konkret sjekkliste som jeg anbefaler at dere tester ut. 

(Fra Sommerstatus til lokale HMS koordinatorer   18.07.2018)  

Vedlegg:  Egenkontrollskjema for brukere av UiOs bygninger 

VEDTAK: Egenkontroll av Geologibygningen gjennomføres som vernerunde 

2018 og 2019. 

AVVIKSRAPPORTERING: 

2018_04_01 - Medio september Vannlekkasje fra tak i kjemilaboratoriet. 

- Sept/okt   . Sedimentlaboratoriet. Vann utover gulvet en mandags morgen, 

lekkasje fra ett av apparatene (millipore) 

- 01.11.18   Brannalarm utløst, sannsynligvis av ødelagt lyspære i et bøttekott 

- 12.11.18   Vannlekkasje fra tak i rommene 405 og 406 

- Ventilasjonsanlegg slås av i helgene.  Følgefeil:  1.  vakuum forsvinner fra 

lab-apparater.  Tar lang tid å få apparatene funksjonsdyktige.  2.  

Avtrekkskap fungerer ikke – gasser kan sive ut i rommet. 

Sakene er rapportert videre til EA, og er tatt tak i utenom vannlekkasjene i rom 

405 og 406.   

VEDTAK:  Tas til etterretning. 
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ORIENTERINGSSAKER: 

04_01 Eiendomsavdelingens prioriteringer 2019 

- Prioritert 2019:   Omtrekking av stolene i AUD 2 

- Prioritert 2019:    Ventilasjon og kjøling av TIMS-lab. 

- Nye lokaler for METOS  vil bli vurdert sammen med instituttet 

- Ikke prioritert 2019: studentkjeller i Geologibygning 

- Ikke prioritert i 2019: oppgradering av foajeen i Geologibygningen. 

04_02 Informasjonsplakat ved EPI-senteret 

Den fremlagte plakat ble rost og godkjent som fra LAMU  (og EPI-styret). 

04_03 Sykefravær i geofag 

Statistikk for institutt for 2017.  Kontorsjef orienterte. 

04_04 Ledelsens gjennomgåelse 2017. 

En årlig øvelse for instituttet.    Kontorsjef orienterte. 

04_05 BHT-bestilling 2019 - handlingsplanmøte 13.november 

Kontorsjef orienterte. 

04_06 Oppfølging av BHT samarbeid 2018 

- Tynnsliplaboratoriet.  Rapport fra støyundersøkelse.  Foreligger enda ikke 

- Ivar Giævers lab.  Støyskjerming. Under arbeid. 

- Universell utforming av laboratorier.  møte med BHT 3.12.18 

- Risikovurdering ved bruk av bil i forbindelse med ekskursjoner og feltarbeid 

Instituttet lager et info-ark som ligger i bilene med hovedfokus på – hva gjør 

du hvis ? 

04_07 Låsregime ved UiO.  

Bygningene er stengt mellom 24:00 og 05:00. Ansatte med særskilt behov kan få 

tillatelse. 

04_08 Ventilasjonsanlegg CEED (støy og undertrykk) 
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Anlegg er utbedret, og fungerer  tilnærmet som da det var nytt. 

  

EVENTUELT:  

 Neste møte i LAMU:   torsdag 07.02.19 

 Gunborg Bye Fjeld orienterte om hvor det er planlagt å feste stativ for 

øyeskylleflasker i Geologibygningen. 

 LAMU bifalt et forslag om å gjøre hjertestarteren vår lettere tilgjengelig ved  å 

sette den i foajeen / foran aud 1 og 2. 

 

 

 

 

Helge Hellevang 

Leder   

 

          Åsgeir Seland 

          Sekretær 


