REFERAT: LAMU møte 3/2021
DATO: 13.10.2021

TID:

10:15 – 11.30 STED: AUD 1

Deltager

Funksjon

Representerer

Helge Hellevang
Gunn Kristin Tjoflot
Bjørg Rognerud
Gunborg Bye Fjeld
Muriel Erambert
Marie Berstad
Bernd Etzelmüller

Medlem
Varamedlem for HH
Medlem
Medlem
1.varamedlem
2.varamedlem
Medlem

Arbeidstaker
Arbeidstaker
Arbeidstaker
Arbeidstaker
Arbeidstaker
Arbeidstaker
Arbeidsgiver

Anne Cathrine Modahl
Thor Axel Thorsen

Medlem, Leder
Arbeidsgiver
Medlem
Arbeidsgiver
Varamedlem
[1]
Arbeidsgiver
Medlem
[1]
Studentene
Varamedlem
Studentene
Sekretær
Observatører med møte- og talerett

Lill Karoline Syversen
Søren Blåberg Tvingsholm
Ann-Christin Jäger

Tilste
de

Meldt forfall

x
x
x
x

x
x
x
x
x

Helge Hellevang

Instituttverneombud

x

Kristian Backer-Owe

Verneombud

x

Gunn Kristin Tjoflot

Verneombud

Trond Eiken

Verneombud

Gunborg Bye Fjeld

Verneombud

Magnus Kristoffersen

Verneombud

x

Bjørg Rognerud

Verneombud

x

Petter Silkoset

Verneombud

x

Hans Peter Verne

Verneombud

x

Mouhammad Alshbib
Roger Fagerås
Cheau Ling Poon

2021/03/01

x
x
x

Leder EA nedre

Eiendomsavdelingen

x

BHT

Enhet for BHT

x

Innkalling og saksliste
Vedtak: Godkjent

2021/03/02

Referat fra møte 2/2021.
https://www.mn.uio.no/geo/om/hms/lamu/referater/2021/referat-lamumote-2-2021.pdf
Godkjent.

2021/03/03

2021/03/04

Oppfølging BHT-bestilling 2021


Mulighet for å sette i gang en ergonomisk gruppetime med BHT. Mange
nyansatte som kan ha behov for veiledning + de fast ansatte.



Ergonomisk kartlegging, kampanje fra Arbeidstilsynet. Relevant for de som
jobber i laboratoriene. Thor tar dette opp med laboratoriegruppen.



Stresshåndteringskurs er bestilt til den 1.12.21.



TBE vaksine tilbys av BHT til studenter og ansatte

Innspill bestilling til BHT for 2022
Bestilling gjøres i november 2021. Ling sender innkalling.

2021/03/05

Oppfølging fra forrige møte; Ekstra brannslukkere i trappeløp
I forbindelse med årskontroll på brannslukkere ble det gjort en kontroll av
brannslangene var lange nok. Det var de. Geo ønsker fremdeles
brannslukningsapparter i trappeløpet. Branntepper er prioritert i laboratorier.
Enighet om at HMS opplæringen/informasjonen må bli bedre, spesielt til nyansatte.
Settes inn i rutinen. Ann-Christin hører med fakultet om et skjema for opplæring er
tilgjengelig eller under arbeid. Enhetene selv som har ansvaret. LAMU presiserte at
brannøvelse bør arrangeres med jevne mellomrom.

2021/03/06

Oppfølging fra forrige møte; Beredskapsøvelse på MN
EA har ikke hørt om at det skal være en beredskapsøvelse på MN i nærmeste fremtid.
MN har lovet i løpet av 2021.

2021/03/07

Tema vernerunde
Enighet om årets vernerunde blir: Gjennomgang av laboratoriene med fokus på
skiltning/ryddighet og sikkerhet.
Sjekke om NJORD, MetOs og CEED blir ivaretatt.

AVVIKSRAPPORTERING:
2021/03/08

Vannlekkasje
Vannlekkasje fra 2.etg Tronds kontor til TIMS. Gammelt vannrør som nå er utbedret.
EA sjekker med fuktighetsmåler.

ORIENTERINGSSAKER:

2021/03/09

Kjemikaliestyringsprosjektet
Fremdriften vært god gjennom prosjektet. Det er gjort en stor jobb med opprydning i
kjemikaliene og i databladene. QR kode på kjemikaliene i alle laboratorier.
Elektroniske datablader har prioritet 1.

2021/03/10

Nytt siden sist fra Romkomiteen


Vinnerne av fotokonkurransen for noen år siden er endelig hengt opp på
instituttet.



Ombyggingen AUD 2 ble ferdig nå i høst.



Ryddet 1-akserom i 2.etg som er tenkt bli kafferom til iEARTH. Snart ferdig.



Asbest saken på KBH/MetOs sine lokaler er ferdig behandlet.



Renkjemilab – holder på med anbud avtrekkskap.



Feltrom er ferdig, 019. Ann-Christin og Trond er ansvarlige. Mer utstyr burde
flyttes dit etter hvert.



Dronelab – felles på MN. Hvor skal den plasseres? Og hvordan skal den se
ut? Thor holder i saken. Koble på BHT tidlig i prosessen.

GEO søker EA om oppgraderinger av bygget hvert år. Slik som Oppgradering av
korridorer, tak og takterrasse, ny GÆA kjeller og oppgradering av kjølesystem
laboratorier. Ny søknad for 2023 må sendes inn i desember.
Sedimentlaboratoriet trenger også oppgraderinger. Lage en brukerundersøkelse
for å finne ut hva rommet skal brukes til og hvordan det bør se ut.
EVENTUELT:




Kurs i farlig avfallshåndtering neste uke for laboratorie ansatte.
Mouhammad fra EA introduserte ny ansatt Blindern Nedre; Roger Fagerås

Anne Cathrine Modahl
Leder
Ann-Christin Jäger
sektretær

