Institutt for biovitenskap
Universitetet i Oslo

Til Representanter, vare representanter og observatører

Dato: 13.juni. 2018
Innkalling til møte i lokalt arbeidsmiljøutvalget (LAMU)
18.juni kl. 10-11:30-Kristine Bonnevies hus, 1138
Saksliste
Minner om Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU): LAMU har samme oppgaver og
beslutningsmyndighet som AMU og skal følge regelverket for arbeidsmiljøutvalg.
Aktuelle saker for LAMU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uttale seg om årsplaner og/eller handlingsplaner for HMS-arbeidet innen
verneområdet
Påse at disse planene følges opp
Velge seg et fokusområde som følges opp spesielt
Skademeldinger, ulykkesmeldinger (også nesten-ulykker) og andre avviksmeldinger
Sykefraværsstatistikk
Påse at det gjøres risikovurderinger
Påse at det gjennomføres kartlegginger av arbeidsmiljøet
Diskutere og komme med råd ved omstillinger
Vurdere behov for rutiner for mottak av nytilsatte
Kartlegge behov for opplæring av ledere, verneombud, medlemmene i lokalt
arbeidsmiljøutvalg, andre ansatte, studenter
Lokale byggesaker (§18-9)
Læringsmiljøsaker
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AGENDA
VEDTAKSSAKER
ingen
ORIENTERINGSSAKER
Sak 01/18 Faste orienteringssaker
a. Aktuelt fra ledendeverneombudet
b. Aktuelt fra Instituttleder
c. Aktuelt fra bedriftshelsetjenesten
d. Aktuelt fra HMS-team på IBV
e. Aktuelt fra Eiendomsavdelingen
f. Aktuelt fra fagutvalgene
Sak 2/18

Ledelsens gjennomgåelse 2017
Se vedlagt gjennomgåelse og tiltaksliste.

Sak 3/18

Ny matrise fra EA – konsekvenser for arbeidsmiljøtiltak
Drift og vedlikehold av bygning og teknisk infrastruktur
Her beskrives; Standard servicenivå, Hva som inngår, brukers ansvar, hva
leveransen ikke omfatter og om drift og vedlikehold. Her er noen eksempler:
•
•
•
•

Sak 4/18

Vedlikehold av vedlikehold av gulv, tak og vegger inngår:
Avtrekksskap er brukerutstyr og brukers ansvar, mens ventilasjon er en
del av teknisk infrastruktur og EAs ansvar.
Innkjøp av møbler er bruker utstyr – dette gjelder også lab inventar er
også bruker utstyr..
Skilting er inngår.

Avvik og vernerunde

