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REFERAT OD LAMU 17 NOVEMBER 2011 
 
Tilstede: Leif E. Jensen, Per A. Omdal, Marit Solli (stud.repr.), Janne Lea 

(ledende verneombud), Joe Bush (verneombud), Kaj Jensen 
(observatør TA) 

Fravær: Hanne Widemann (verneombud) 

Gjelder:  MØTE I OD LAMU TORSDAG 17. NOVEMBER, KL 13  

Møtested: Møterom 312, Geitmyrsveien 69, 3. etg. kl 13.00  

      
 
SAKER: 
 
SAK 11/11 
 
 
Vedtak: 
 
 
 
 
SAK 12/11 
 
 
 
Vedtak: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ny organisering av LAMU ved OD 
Notat fra fungerende fakultetsdirektør  
 
OD-LAMU vedtar at Det odontologiske fakultet skal bestå av ett 
LAMU på fakultetsnivå: OD-LAMU. LAMU ved IKO og IOB 
avvikles og blir en del av fakultetets LAMU (OD-LAMU) 
 
 
Oppnevning av valgstyre for valg av nye representanter til verneombud 
og godkjenning av valgprosedyrer 
Forslag til valgprosedyrer fra fungerende fakultetsdirektør 
 
Det ble vedtatt å oppnevne ett valgstyre for alle 3 valgene. 
Valgstyre skal bestå av 3 personer, en person fra hver enhet.  
Det bør tilstrebes å få med representanter fra de vitenskapelige 
og fra verneorganisasjonen. Foreslåtte personer fra 
Fakultetsadministrasjonen og IOB vil bli forespurt og meldt inn til 
fakultetsdirektør. Representant fra IKO vil bli Janne Lea. 
Valgprosedyrene ble godkjent. 
Valgstyre ble gitt en frist til 01.01.2012 for å ferdigstille valgene. 
Valgstyre bør sette i gang med å finne kandidater så raskt som 
mulig. 
Før valget gjennomføres skal valgprosedyrene tas opp i 
Informasjons- og drøftingsmøte med fagorganisasjonene for 
uttalelse. Neste møte er fredag 2. desember. 
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SAK 13/11 
 
 
 
Vedtak: 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAK 14/11 
 
 
 
Vedtak: 
 

Oppnevning av valgstyre for valg av nytt ledende verneombud med vara 
og godkjenning av valgprosedyrer 
Forslag til valgprosedyrer fra fungerende fakultetsdirektør 
 
Valgstyre – se sak 12/11 
Valgprosedyrene ble godkjent 
Valgstyre ble gitt en frist til 01.01.2012 for å ferdigstille valgene. 
Valgstyre bør sette i gang med å finne kandidater så raskt som 
mulig. 
Før valget gjennomføres skal valgprosedyrene tas opp i 
Informasjons- og drøftingsmøte med fagorganisasjonene for 
uttalelse. Neste møte er fredag 2. desember. 
 
Oppnevning av valgstyre for valg av nye representanter til OD-LAMU og 
godkjenning av valgprosedyrer 
Forslag til valgprosedyrer fra fungerende fakultetsdirektør 
 
Valgstyre – se sak 12/11 
Det ble vedtatt å opprettholde dagens verneområder. 
Valgprosedyrene ble godkjent 
Valgstyre ble gitt en frist til 01.01.2012 for å ferdigstille valgene. 
Valgstyre bør sette i gang med å finne kandidater så raskt som 
mulig. 
Før valget gjennomføres skal valgprosedyrene tas opp i 
Informasjons- og drøftingsmøte med fagorganisasjonene for 
uttalelse. Neste møte er fredag 2. desember. 
 

EVENTUELT  
 
Kaj Jensen (Teknisk avdeling) informerte om at i forsettelsen av rapporten fra 
Arbeidstilsynet er TA pålagt å informere alle verneombud på UiO om pågående 
byggeprosesser. OD-LAMU utttrykte at OD ønsker å bruke Kontaktmøtene med TA 
til dette blant annet for å kunne informere alle verneombudene. Kaj Jensen 
sender liste over aktuelle informasjonssaker til fakultetsdirektør slik de kan sendes 
ut med innkallingen. 
 
Kaj Jensen etterlyste liste over etasjeansvarlige for brannvern. Han vil få tilsendt 
liste. 
 
Rapporten fra Rambøl ble etterlyst. Kaj Jensen sjekker det opp og informerer. 
 
REFERATSAKER: 
-referat fra møte i OD-LAMU 29.september 
-referat fra møter i AMU 5.september og 1.november 


