
Institutt for geofag  Notat 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

 

 

 

REFERAT: LAMU møte / 
 

DATO:  26.03.2020 TID: 10:15 – 12 STED: via  ZOOM  

Deltager Funksjon Representerer Tilste

de 

Meldt forfall 

Helge Hellevang Medlem, LEDER Arbeidstaker x  

Hans Peter Verne Varamedlem for HH Arbeidstaker  x 

Gunborg Bye Fjeld Medlem Arbeidstaker x  

Marie Berstad Varamedlem for GBF Arbeidstaker  x 

Muriel Erambert Medlem Arbeidstaker x  

 Varamedlem for ME Arbeidstaker   

Brit Lisa Skjelkvåle   Medlem Arbeidsgiver x  

Anne Cathrine Modahl Medlem,  Arbeidsgiver x  

Thor Axel Thorsen Medlem Arbeidsgiver x  

 Varamedlem        [1] Arbeidsgiver   

Joachim Auestad Medlem               [1] Studentene  x 

Gabriela Gundersen Varamedlem Studentene  x 

Ann-Christin Jäger Sekretær  x  
 Observatører med møte- og talerett 

Helge Hellevang  Instituttverneombud x  

Kristian Backer-Owe  Verneombud x  

Gunn Kristin Tjoflot  Verneombud x  

Trond Eiken  Verneombud  x 

Gunborg Bye Fjeld  Verneombud x  

Magnus Kristoffersen  Verneombud  x 

Bjørg Rognerud  Verneombud x  

Petter Silkoset  Verneombud    x 

Hans Peter Verne  Verneombud  x 

Ann-Liz Johansen Grønli Leder EA nedre Eiendomsavdelingen 
X til 
kl.11.00 

 

Cheau Ling Poon  Enhet for BHT x  
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2020/01/01 Innkalling og saksliste  

Vedtak: Godkjent med kommentar fra Helge Hellevang om å endre leder av 

LAMU til Helge Hellevang.  

Helge Hellevang varslet om 1 sak til Eventuelt: Tilgang til bygget under 

nedstenging.  

2020/01/02 Referat fra møte 4/2019. 

https://www.mn.uio.no/geo/om/hms/lamu/referater/2020/refera

t-lamu-mote-4-2019.pdf 

 Godkjent. 

2020/01/03 Sykefravær 2019 

Viser til vedlegg. Generelt lite sykefravær ved instituttet. Ved langvarig sykefravær 
følges den sykemeldte opp av arbeidsgiver i samarbeid med fastlege og NAV 
 

2020/01/04 Geofags nettside om HMS 

Gunn Kristin gikk igjennom instituttets nettside der HMS har en 

fremtredende plass. Dette viser at geofag tar HMS og LAMU på alvor. Forslag 

om å legge inn korona nummer under nødnumrene og lenke til ressurssider 

slik som Arbeidsmiljøloven.  

2020/01/05 Handlingsplan BHT 2020 

Cheau gikk igjennom 2020 planen. Planen blir oppdatert underveis i året.  

AVVIKSRAPPORTERING: 

ORIENTERINGSSAKER: 

2020/01/06 Generelt om korona 

Ledelsen ved instituttet har vært gode på å informere ansatte om alle 

endringene som har skjedd de siste to uker. Ombyggingen av Kristine 

Bonnevie Hus går som planlagt selv ved nedstenging av universitetet. 

• Evakuering fra Finse 

Instituttet hadde 6 personer på Finse da universitetet ble stengt og det 

ble i første omgang bestemt at disse skulle bli på Finse. Men brått ble  

https://www.mn.uio.no/geo/om/hms/lamu/referater/2020/referat-lamu-mote-4-2019.pdf
https://www.mn.uio.no/geo/om/hms/lamu/referater/2020/referat-lamu-mote-4-2019.pdf
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det forandring i planene og de måtte dra fra Finse med første og beste 

tog.  

• Statistikk korona geofag 

30 personer i karantene etter utenlandsopphold på geofag. Opplysningene 

er frivillige å gi .  

2020/01/07 Oppfølging vernerunde 2019 

Vernerunden viste store mangler av stikkontakter på kontorene og på de aller 

fleste kontorer i 2.-3. og 4.etg er nå utbedret. Noen kontorer ble hoppet over 

pga rot. Det har ikke gått ut melding om at alle vannkokere og kaffemaskiner 

må fjernes fra de enkelte kontorer, noe vi ville vente med til det ble satt opp 

tidsbrytere på 317 og utenfor 206. De fleste av vannkokerne og 

kaffemaskinene var ikke i bruk. Det gjenstår å merke lab dører med Gass 

under trykk og andre merkinger som mangler.  

2019/01/08 Oppsummering LAMU, Institutt for geofag 2019 

Kommentarer til oppsummeringen: 

• Sett inn tema under pkt.vernerunder 

• Skjeggkre\sølvkre funnet må følges opp når vi er tilbake 

• Brannvernøvelse. 1 gang i året.  

2019/01/09 EVENTUELT: 

Tilgang til bygget under nedstenging 

Studentenes adgangskort er sperret. Vaktalarm bistår studenter med å hente 

gjenglemte ting men de er få på jobb i denne tiden. Ann-Christin er tilstede på 

geofag 2 timer – 4 ganger før påske. Sende ut epost om dette. 

 

Brit Lisa informerte om at innenfor Høyskole og universitetssektoren 

praktiseres nedstengningen forskjellig. Jobbes med avklare at det blir likt i 

sektoren.  

 Møteplan for LAMU 2020: Neste møte 7.mai 2020 
Vernerunde: 
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Helge Hellevang  

Leder  

Ann-Christin Jäger  

                                                                                                                                           sekretær 


