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REFERAT FRÅ MØTE I OD LAMU JANUAR 2013 
 
Tilstede: Per Omdal, Tove Langhaug, Anne Bjørg Tveit, Elisabeth Aks, Grazyna Jonski, 

Ingunn Haugenes, Tor Henry Wold, Janne Lea(leder), samt Leif Jensen(referent) 

Gjelder:  MØTE I OD-LAMU TORSDAG 23. JANUAR, KL 14.00 

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

 
REFERAT FRA FORRIGE MØTE 
 
Referat fra forrige møte gjennomgått. Viktig med oppfølging av sak 12/12; Innkjøp av 
treningsapparater til trimrommet i G69 - Tredemølle er ikke brukbar. Trimrommet 
disponeres av studentene og innkjøp av ny tredemølle må avklares med dem. Janne 
Lea følger opp overfor studentene 
 
 
ORIENTERINGSSAKER 
 

 AMU ved UiO skal styrke forbindelsen til enhetenes LAMU. Det vil derfor til hvert 
møte bli invitert representanter fra LAMU-ene for erfaringsutveksling og diskusjon 
omkring felles problemstillinger. Det vil bli sendt ut et eget brev om dette til de 
aktuelle LAMU-ene. 
 

 Jfr UiOs årsplan for 2012-14: HMS skal være tema på alle møter i styrende 
organer ved UIO. Dette må gjennomføres over hele linjen ved fakultetet. N dekan 
har satt dette som fast post i fakultetets ledergruppe, som har ukentlige møter.  
 

 UiO har ansatt et eget studentombud. Marianne Høva Rustberggard. 
Studentombudet skal være en instans som kan bistå studentene når de har 
saker som angår studiesituasjonen 
 

 TA er i en prosess med omorganisering. Det er avholdt orienteringsmøte med 
OD i desember -12. Områdeleder Kaj Jensen informerte om prosessen i møtet.  
 

 ODs beredskapsplan er oppdatert, endringen gjelder medlemmer i gruppen, 
samt på alternativ lokalisering. Viktig at det medlem av LAMU setter seg inn i 
beredskapsplanen.  
 

 Orientering ved Områdeleder Geitmyrsveien, Teknisk Avdeling om pågående 
prosjekter. 

- Nytt nødstrømsforsyning behandlingsrom i G 71 
- Etablering av på- og avstigningslomme utenfor G 69-71 
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SAK 1/13 
 
 
 
 
SAK 2/13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAK 3/12 
 

HMS – Handlingsplan 2013 
HMS-Handlingsplan for 2013 vedtatt, med de endringer som fremkom i 
møtet. Handlingsplanen orienteres om i fakultetets ledergruppe og 
overfor Fakultetsstyret. Sendes UiOs HMS-seksjon.  
 
Diskusjonssak: Seminar for verneombud, LAMU medlemmer 
m.fl? 
LAMU enige om at det settes opp et felles miniseminar for alle 
verneombud og LAMUs medlemmer. Det er viktig å styrke 
samarbeidet/relasjonen. Tidspunkt settes til neste møte i LAMU.  
 
Forslag til tema:  
Brannvernopplæring: Hva er vi forpliktet til som arbeidsgivere?  
Brannøvelser 
HMS arbeid med UiO/BHT (v/ Elisabeth Mona) 
Hvordan få deltagelse til neste LAMU-valg 
 
Diskusjonssak: Vara for LAMUs medlemmer 
Oppfølging av diskusjon fra forrige møte. Ved forrige valg til LAMU 
kom det ikke mange nok forslag til at det kunne utnevnes vara-
representanter. For inneværende periode pekes det ikke ut personlige 
vara. Unntaket er for Tor Henry Wold som slutter, vara for han blir 
overingeniør Ann-Kristin Ruus fra IOB 
  

 
EVENTUELT  
 

Neste møte i LAMU 
Settes til 10. april 2013, kl 14.00, møterom 312.  
 
Områdeleder deltagelse i LAMU 
Begge områdeledere inviteres til LAMUs møter, som observatører, hvor 
de særskilt skal rapportere om pågående prosjekter ved sitt område.   
 

 


