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ORIENTERINGSSAKER 

 

 Arbeidstakersiden overtar møteledelsen i 2015 

 Status: Prosjekter/ombygginger på fakultetet. Gamle propedeuten: stipendiatkontorene er tatt i 

bruk. Det blir gjort enkelte justeringer. Faculty club blir klar i uke 45. Det ble redegjort for 

retningslinjene for bruk av denne. 

1. etg. GV 71: Ikke tatt i bruk ennå. Det avventes avklaring på utfordringer med trykkluft. 

I november starter forprosjektering for ombygging av 2. og 4. etg.  

 

 ARK: Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser ved UiO – status. Ledere ved OD ble orientert om 

ARK 23.10. Ansatte vil bli orientert senere. Prosjektleder og prosessledere må på plass. 

Organisasjonstre må lages – det må defineres hva som er en «enhet». ARK planlegges 

gjennomført i midten av februar 2015.  

 

 Oppfølging av tidligere saker (røyking og parkering). Fakultetsdirektøren orienterte om 

behandling i ledermøtet. Røyking: Ansvar for håndheving ligger i linja. Utfordringer med røyking 

må tas videre på lokalt plan. Parkering håndheves etter vedtatt reglement. Det er ikke aktuelt å 

åpne for fri parkering. Det er også gjort tiltak ved ferdighetssenteret. EA ønsker tilbakemelding på 

hvorvidt det fungerer. 
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Bedriftshelsetjenestens handlingsplan (BHT) 

Trine Evensen (Enhet for bedriftshelsetjeneste) informerte om 

bedriftshelsetjenesten. 

 

Det ligger en tjenestekatalog på nett: 

http://www.uio.no/for-ansatte/organisasjon/adm/opa/bht/ 

Det gjennomføres handlingsplanmøter i november for aktiviteter i 2015. 

Ønsker meldes inn. 

 

OD bruker BHT lite, men BHT er godt kjent på ledernivå. Det ble derfor 

bestemt at OD ikke tar grep nå for å spre informasjon om tilbudet. 

 

 

http://www.uio.no/for-ansatte/organisasjon/adm/opa/bht/
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Eventuelt 

 

Terje Langerød orienterte om omorganisering av EA.  OD må vurdere hvilke 

forventninger / behov vi har til representasjon derfra i LAMU. Det synes mest 

hensiktsmessig at dagsorden skal avgjøre EAs deltagelse. Det stiller samtidig 

krav til forberedelser og konkretisering av behov både fra OD og EA.  

 

Nye områdeledere er under tilsetting. Det vil berøre område Gaustad. 
  


