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REFERAT: LAMU møte 2/2021 
 

DATO:  16.06.2021 TID: 10:15 – 12 STED: ZOOM 

Deltager Funksjon Representerer Tilste

de 

Meldt forfall 

Helge Hellevang Medlem Arbeidstaker x  

Gunn Kristin Tjoflot Varamedlem for HH Arbeidstaker x  

Bjørg Rognerud Medlem Arbeidstaker x  

Gunborg Bye Fjeld Medlem Arbeidstaker x  

Muriel Erambert 1.varamedlem Arbeidstaker x  

Marie Berstad 2.varamedlem Arbeidstaker   

Bernd Etzelmüller  Medlem Arbeidsgiver  x 

Anne Cathrine Modahl Medlem, Leder 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 

Mouhammad Alshbib Leder EA nedre Eiendomsavdelingen x  

Cheau Ling Poon BHT Enhet for BHT x  
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2021/02/01 Innkalling og saksliste  

Vedtak: Godkjent 

a.) Med følgende forslag til endring. Sak 2021/02/05 deles opp i 2 

punkter. Handlingsrapport og Årsrapport BHT  . 

2021/02/02 Referat fra møte 1/2021. 

https://www.mn.uio.no/geo/om/hms/lamu/referater/2021/refera

t-lamu-1-11022021-.pdf 

  Godkjent. 

2021/02/03 Ekstra brannslukkere i trappeløp 

EA vil se på muligheten for å få håndholdte brannslukkere i trappeløpet. Ved 

siste hendelse viste det seg at brannslangen var for kort, eventuelt bytte denne 

i lengre utgave. Thor holder i saken. 

2021/02/04  Kjemikaliestyring v/Thor Thorsen 

Prosjektet startet i vinter. Kristian Backer-Owe er geofags repr.inn i 

prosjektet. Lab.tekn har gjort en kjempejobb. Til nå har vi fått inn 60% i 

Ecoline og vi har tid ut året. Ling: Få EcoOnline til å legge inn ved bestilling 

fra leverandør så systemet hele tiden er ajourført. 

  

  

AVVIKSRAPPORTERING: 

2021/02/05 BHT Handlingsplan 2021 

Ling gikk igjennom handlingsplanen punkt for punkt. Se vedlegg for oversikt. 

Hellevang ønsker en undersøkelse på det psykososiale arbeidsmiljøet. 

Hvordan effekten av hjemmekontor har vært spesielt for de vitenskapelige. 

Hvordan har den vitenskapelige produksjonen vært i perioden? Ling vil 

sjekke om det er planlagt en slik undersøkelse post korona i regi av UiO eller 

Fakultet. 

2021/02/06 BHT Årsrapport 

https://www.mn.uio.no/geo/om/hms/lamu/referater/2021/referat-lamu-1-11022021-.pdf
https://www.mn.uio.no/geo/om/hms/lamu/referater/2021/referat-lamu-1-11022021-.pdf
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Anne Cathrine gikk gjennom sakene som har vært belyst gjennom året bl.a 

hjemmekontor, stress, arbeidsmiljø, rådgivning lederstøtte og ansatt, 

smittevern, arbeidsplass vurdering av gravide på lab og vurdering av 

hjemmekontor- ergonomisk. BHT har gode kurs på bl.a stressmestring. Anne 

Cathrine følger opp med fakultetet ang. kursing.   

2021/02/07 Beredskapsøvelse MN/Geofag 

LAMU ønsker en beredskapsøvelse. MN planlegger en i 2021. Anne Cathrine 

undersøker med MN v/ HR leder om når den er planlagt og hva en 

beredskapsøvelse inneholder. 

2021/02/08 Asbest MetOs v/Bjørg Rognerud  

Det er oppdaget asbest i alle 3 støvprøver. Rengjøringsarbeidet er begynt samt 

å lukke alle hull i vegg. Nye gulvlister skal på plass. Lesesaler blir stengt fra 

St.Hans. Sone 1 (Øst) 15.7-29.7. Sone 2 29.7-12.8. Det er lite folk på plass. De 

som ikke vil sitte å jobbe i lokalene har fått plass i geobygget midlertidig.  

2021/02/09 Siste nytt fra Romkomite 

 Bilder fra utsmykningskonkurransen og andre bilder skal henges opp 

– Cathy og Gunn Kristin er på saken.  

 Ombygningen av AUD 2 ferdigstilles med møbler i august. 

 Behovsanalyse av sedimentlab til høsten. 

 1-akses rom i 2.etg som er full av bøker og papirer skal ryddes av 

studenter. UiO har fått KD midler til sommerjobb for studenter. 

 Avitmidler til Dronelab. 

 Nytt feltrom 019 med registrering av lån i All@geo TEAMS. 

ORIENTERINGSSAKER: 

EVENTUELT: Helge Hellevang spurte om BHT har covid-19 vaksiner til studenter og ansatte 

på UiO. Ling: Nei BHT har ikke vaksiner. Men vi kan sende en henvendelse til 

HMS og spørre om dette skal opp i smitteverngruppen. 

 

 

Anne Cathrine Modahl 

Leder  
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Ann-Christin Jäger  

                                                                                                                      sekretær 


