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2020/03/01

Innkalling og saksliste
Vedtak: Godkjent

2020/03/02

Referat fra møte 2/2020.
https://www.mn.uio.no/geo/om/hms/lamu/referater/2020/ref
erat-lamu-2.pdf
Godkjent.

2020/03/03

Oppfølgning av BHT-bestilling 2020 – vedlegg 1
Anne Cathrine gikk raskt igjennom plan for bruk av bedriftshelsetjenesten
2020. Saker som har vært brukt tid på er Ling deltar i våre LAMU møter,
vaksiner, ergonomisk gruppeveiledning og inneklima 4.etg.
Det ble en diskusjon på hvorvidt Hovedverneombudet ble trukket med i
spesielt byggesaker ved instituttet. Konklusjonen ble at HVO får innkalling
til møter om byggesaker.
Innspill bestilling til BHT plan for 2021:
Videreføre årets saker til neste år.

2020/03/04

Valg av representanter til LAMU 2021-2023
https://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/prosedyrer/valg-volamu/valg-til-lamu/
Instituttet må gjennomføre valg av LAMU representanter og valg av
verneombud innen 1.11.20. I den forbindelse oppnevne et valgstyre. Anne
Cathrine Modahl og Ann-Christin Jäger.

AVVIKSRAPPORTERING:
ORIENTERINGSSAKER:
2020/03/05

Status korona-tiltak ved Blindern og ved instituttet. – vedlegg 4
Anne Cathrine har laget en oversikt; se vedlegg
Hovedpunkter er:
Driften ved instituttet
Koronatesting på UiO
Smittesporing
Smittevernstiltak på instituttet
Forlengelse av midlertidige pga korona.

3

Brit Lisa kunne informere om at alle tiltakene kommer fra Fakultetet og så
må instituttet innføre. UiO munnbind for sine ansatte som trenger det
i sin jobb. Hjemmekontor skal skje i samarbeid med nærmeste leder og
nærmeste kollegaer. Det vil bli hybridopptak av undervisning med både
fysiske og zoom forelesninger.
2020/03/06

Ledelsens gjennomgåelse for 2019 – vedlegg 3
Anne Cathrine informerte om og gikk igjennom ledelsens gjennomgåelse
for 2019.

2020/03/07

Eiendomsavdelingens vernerunde i geologibygningen – vedlegg 2
EA har egne vernerunder i bygningene. Fokuset denne gang er hensatte gjenstander.
Nytt av året er at dette meldes ut til instituttene. LAMU besluttet vi at vi bruker funnene til
EA (avvikene) og har som mål å komme ajour innen årsslutt.
LAMUs siste vernerunde avdekket mange vannkokere og kaffetraktere på kontorene.
LAMU kommer til å fjerne alle og montere timere på de som skal brukes. Før fjerning
må det sendes en melding ut til alle.

2020/03/08

Redegjørelse Bibliotek/og kjøkken ombygning.
Thor orienterte LAMU. Ombygningen er godt i gang med kjøkken, kontor
og bibliotek. Kontoret blir samme standard som våre andre kontorer, det
blir større dør mellom kjøkken og pauserom. Ser ut til at biblioteks arealet
vil bli ferdig okt/nov. Det er støy i kjernetiden men de har lovt å ta litt
hensyn.

EVENTUELT:

Helge Hellevang
Leder

1.) Hvilerom.
Hvilerommet blir nå brukt som lagringsrom for stoler fra
mellomrommet og pauserommet. Ikke heldig. Prøve å få flyttet det
meste ut fra hvilerommet. Minner om at hvilerommet er forbeholdt
gravide og ammende, samt for ansatte som trenger en hvil (ved
sykdom etc.). For bønn må UiOs dedikerte bønnerom benyttes
Neste møte 4 19.11.2020
Ann-Christin Jäger
sekretær

