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Referat OD-LAMU (LAMUf) 29. september 2011 
Kl. 13.00 – 14.00 

Geitmyrsveien 69, 3 etasje, rom 312 
     

 

Tilstede: Leif Jensen, Per Omdal, Elisabeth Aks, studentrepresentant Marit Solli, ledende verneombud 

Janne Lea, verneombud Joe Bush, Linda Valtyrson (referent), Ikke møtt: verneombud Hanne Weidemann, 

Saker  

Orienteringssak 
Fadderordning for LAMUene - Rotering 

Representanter fra AMU skal være observatører hos oss. Kaj Jensen skal være 

observatør ved OD (som representant fra TA) 

Orienteringssak 
Ny benevnelse av LAMU på fakultetsnivå 

For å skille fakultetenes LAMU-utvalg fra hverandre er fakultetets LAMU gitt en 

ny benevnelse: OD-LAMU. 

Sak 8/11 

Ny organisering av LAMU 

OD har for tiden tre LAMU, ett på hvert av instituttene og ett på fakultetsnivå 

(OD-LAMU). For et lite fakultet som OD synes ikke dette fornuftig. 

Utfordringen med dagens ordning med 3 LAMU er knyttet til overlappende saker 

(spesielt IKO), samtidig som OD-LAMU ikke fungerer godt nok som fora for å ta 

inn og diskutere saker/tema som har overføringsverdi. OD-LAMU har heller ikke 

hatt nødvendig nærhet til instituttenes HMS arbeid. 

Regelverket tilsier at fakulteter skal ha ett LAMU på fakultetsnivå. Fakultetet kan 

så beslutte å ha LAMU på instituttnivå.  Fakultetet må altså ha et LAMU på 

fakultetsnivå, men kan velge om man vil ha LAMU på instituttnivå.  

Foreslås at instituttenes LAMU avvikles, og blir en del av fakultetets LAMU. 

Viktig at dette forankres på instituttnivå og saken derfor må behandles i begge 

institutters LAMU med sikte på å ta saken opp igjen i OD-LAMU den 17. 

november. IKO har LAMU-møte i uke 40. IOB påskynder et LAMU-møte for å 

få raskt behandle denne saken. 
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Valg av nye representanter til OD-LAMU 

Medlemmer av arbeidsmiljøutvalget velges for to år av gangen. Nåværende 

representanter ble utpekt vår 2009. Arbeidsgiver har ledet dette i 2 år. 

Arbeidstakere tar over fom 2012. Funksjonstiden settes fra 1.1.2012. 

OD-LAMU utrykte et ønske om å bli en større gruppe for å få til en bedre 

diskusjon i møtene. Enighet om 4 fra arbeidsgiver og 4 fra arbeidstaker, samt 

faste stedfortredere. 

Henstilling til fagorganisasjonene om de ønsker å peke ut sine representanter. 

Dersom de ikke ønsker å peke ut sine representanter vil LAMU oppnevne et 

valgstyre. Leif Jensen tar kontakt med fagforeningene. 
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Prosess for valg av nye verneombud ved 

fakultetet 

Funksjonstiden for nåværende verneombud er 2010-2011. 

 

Vedtak: OD-LAMU henstiller til at det igangsettes prosess for valg av nye 

verneombud ved Det odontologiske fakultet og at funksjonstiden settes fra 

01.01.12 til 31.12.2013. Leif Jensen tar kontakt med fagforeningene 

 

Ledende verneombud tok opp saken om frikjøp.  Et alternativ er å frikjøpe det 

ledende verneombudet med 20-50 %. Følges opp av Leif Jensen i ledermøte på 

fakultetet 
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Varaverneombud: Det er ikke behov for vara for verneombudene. Men ledende 

verneombud bør ha en vara. Bør velges blant de andre verneombudene. 

Eventuelt:  

Røyking utenfor kantina og hovedinngangen Røyking utenfor kantina medfører at det siver røyk inn i kantina. Bør unngås. 

Diskusjon om hvor de ansatte kan røyke. Bør ikke røyke med hvite frakker. Bør 

heller ikke røyke utenfor hovedinngangen. Tar det opp med Teknisk, evt få opp 

skilt. 

  

  

 


