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Innkalling til MN-LAMU møte 15. desember 2021, kl 12 – 14, 1238 

Godkjenning av innkalling og saksliste  

SAKSLISTE  

VEDTAKSSAKER  

01/21 Konstituering av utvalget med nye medlemmer for perioden 2021-22 Forslag til 
vedtak: Arbeidsmiljøutvalget ved MN fakultetet (MN-LAMU) for perioden 2021-22 ble 
konstituert med nye medlemmer.  

02/21 Valg av leder for 2021  

Ledervervet i utvalget alternerer årlig. Siden arbeidsgiversiden ledet møtene i 2021 på vegne av 
arbeidstakersiden, bes arbeidstakersiden om å lede møtene i 2022. 
Forslag til vedtak: Arbeidstakersiden leder møtene i 2022.  

03/21 Årsplan for saker til MN-LAMU i 2022  

Medlemmene bes om å spille inn saker de ønsker tatt opp i utvalget.  

ORIENTERINGSSAKER  

04/21 Eiendomsavdelingen – areal og asbest 

Arbeidet som gjøres for å opprettholde forsvarlig drift og sikkerhet. Hvorav asbestprosjektet og 
videreføring av dette prosjektet i 2022-2023 etter nytt konkurranse. 

05/21 Kjemikaliestyrings-prosjektet 2021 ved MN fakultetet  

Sentral HMSB oppfordret i e-post den 09.12.2020 i rapport fra stoffkartotek MatNat at arbeidet 
med kjemikaliestyring ved fakultetet gis større oppmerksomhet.  

Fakultetets institutter har i lengre tid hatt pågående arbeid med å avhende ikke forskriftsmessig 
merkede kjemikalier og kjemikalier som ikke lenger har bruksverdi. Parallelt har instituttene 
arbeidet med å registrere og konvertere datablader i henhold til gjeldende forskrift.  
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06/21 Tilbakemelding vernerunder 2021  
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Det er/skal gjennomført/(es) vernerunder i AQUA, ADM, BMB, CEES, EVOGENE og FYSCELL fra 
17. november-8. desember.  

07/21 Storopprydning i K og U  

Det skal gjennomføres en årlig beredskapsøvelse. Det er utarbeidet en prosedyre til støtte i 

DISKUSJONSSAKER 
- 

FASTE ORIENTERINGSSAKER 
 
08/21 Saker fra Ledelsen  

09/21 Saker fra Arbeidstaker 

10/21 Saker fra Studentene  

11/21 Saker fra EA/BHT/MN  

 


