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REFERAT FRA MØTE I OD-LAMU 29. AUGUST 2013 
 
Tilstede Tove Langhaug, Per Omdal, Elisabeth Aks, Anne Bjørg Tveit, Ann-

Kristin Ruus, Grazyna Jonski, Janne Lea 
Observatør Kaj Jensen og Ole Henrik Alstad, Eiendomsavdelingen(EA), UiO  

Forfall Ingunn Haugenes 

Gjelder:  MØTE I OD-LAMU TORSDAG 29. AUGUST KL 14.00 

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

 
ORIENTERINGSSAKER 

 

 Kaj Jensen informerte om pågående endringer i EA: Geitmyrsveien og Gaustad vil igjen bli 

etablert som et felles område, med ny leder. Geitmyrsveien vil beholde 3 driftsstillinger. Expand 

(nettbasert) er etablert som meldingssystem for brukerne. 

 

 Det er avholdt HMS kurs (generell brannvern og sikkerhet på arbeidsplassen). Alarmknapper er 

installert på hver av klinikkene. Skal brukes ved hendelser man selv ikke kan håndtere. Alarmen 

rutes til Alarmsentralen som har 5 minutter utrykningstid.  

 

 Ledelsens gjennomgang 2013 er en systematisk gjennomgang og rapportering om HMS arbeidet 

og skal gjøres både på institutt og fakultetsnivå. Frist for instituttene er 1. oktober. Ledelsens 

gjennomgang danner utgangspunkt for neste års HMS-handlingsplan. 

 

 ODs beredskapsplan er oppdatert ift. alternativ lokalisering av beredskapsgruppen. 

 

 Status: Prosjekt: Oppussing av propedeuten: Utkast til tegninger fra arkitektfirma er ferdig og det 

avholdes et møte tirsdag 3/9 med fakultetet. Fakultetet er innvilget 8 millioner for 2014 til 

oppussing av klinikkene i 2 og 4 etasje, G71. Det avholdes også her et internt møte 3/9. 

Innkjøpsseksjonen er orientert om prosessen og behovet for at arbeidet starter opp i 

sommermånedene 2014.  

 

 ROS-analysen: Alle tiltak(merket rødt) lukket pr juli 2013 

 

 Orientering fra ODs møte i AMU 10. juni: Leif Jensen og Janne Lea møtte på vegne av fakultetet, 

fokus på verneombudsordningen, LAMU, valg til dem begge, samt målsettinger for HMS arbeidet 

fremover.  

 

 Arbeidstilsynet gjennomfører tilsyn på fakultetet. Det er usikkert hvor tilsynet blir, IKO eller IOB. 

Uansett vil HMS – seksjonen mest sannsynlig gjennomføre internt tilsyn på det instituttet som 

Arbeidstilsynet ikke velger.   

 

 Navneendring: Fra» Ledende verneombud» til «Lokal hovedverneombud OD» 

 

 Endring i varslingsrutinene for ansatte og studenter ved UiO. Fakultetet er informert om nye 

rutiner for varsling, både fra de ansatte og studentene («si ifra system»). Når UiOs nettsider er 

oppdaterte vil fakultetet informere egne ansatte/studenter.  
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Valgprosess høsten 2013: Nye verneombud og OD- LAMU 
 

Gjennomføres som elektronisk valg.  

 

Et valgstyre er allerede utnevnt av Fakultetsstyret som skal gjelde for alle valg ved 

fakultetet. Består av:  

- Senioringeniør Håkon Størmer 

- Student Kristine Block Mørland  

- Professor Tiril Willumsen  

- Førsteamanuensis Amer Sehic 

 

Sekretariat: Raghild Jørgensen, IKO, Leif R. Jensen, FF, Shanthan Navaratnam, IT 

 

Frist for ferdigstilling av valg settes til 1. desember 

 

Antall verneområder ved fakultetet foreslår redusert fra 7 til 3:  

1) Verneområde for klinikkene og fakultetsadministrasjonen i Geitmyrsveien.  

2) Verneområde for laboratorievirksomhet i Geitmyrsveien  

3) Verneområde for ansatte på IOB.  

 

Foreslås at lokal hovedverneombud OD innehar verneområdet klinikk/fakultetsadm. 

og frikjøpes i 50 % stilling. For de to andre verneområdes foreslås det frikjøp i 20 % 

for hver av funksjonene. Siden forslaget bla. har økonomiske konsekvenser 

oversendes den til Ledergruppen for behandling.  

 

 

Diskusjonssak: Oppfølging fra seminar i april  

Referat fra seminar 10. april 2013. Viktig å sette fokus på god informasjon i forkant 

av valgene. Viktig med komptetanseoppbygging for verneombudene. Ledende 

hovedverneombud OD synes fakultet/institutt har tilrettelagt for at verneombudene 

kan delta på kurs.  

 

Gjennomgang/status av HMS - Handlingsplan 2013 
HMS handlingsplan for OD 2013 

Halvårlig gjennomgang av handlingsplanen. Noe er gjennomført, andre ikke. Leif 

oppdaterer HMS-Handlingsplan ift. status på de enkelte tiltak.  

 

  

 

http://www.odont.uio.no/om/hms/dokumenter/lamu-moeter/referat_april_2013.pdf
http://www.odont.uio.no/om/hms/dokumenter/handlingsplan_hms_2013.pdf

