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REFERAT OD-LAMU – september 2015  
 
Gjelder:  MØTE I OD-LAMU TORSDAG 24.  SEPTEMBER KL 14.00 

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

Tilstede  Tove Langhaug, Lin Ullern, Elisabeth Aks, Janne Lea, Yamila Lopez, 
Bente Teigmo, Hanne Weidemann, Tore Bjørnland og Leif Jensen 
(referent) 

Forfall  Grazyna Jonski 

 

 

ORIENTERINGSSAKER 

 

 

 Elisabeth Aks informerte om ombyggingsprosjekt, klinikkene i 2 og 4 et, G71. 

Byggeprosjektet er i sluttfasen, ferdigstillelse 1. oktober. Prosjektet er godt koordinert 

gjennom ekstern byggeleder og stor innsats fra mange interne krefter.  

 

 Det ble kort orientert om hvor enhetene er i forhold til oppfølging av tiltak etter ARK. 

Flere tiltak er gjennomført/er i prosess. Viktig at tiltakene summeres til neste møte i 

LAMU i november.  

 

 Referat fra vernerunde IOB ble vedlagt innkalling. Viktig at de andre enhetene også 

gjennomfører vernerunder i 2015. Grunnet større ombyggingsprosjekt på IKO er 

vernerunder der hittil ikke gjennomført.  

 

 Nye muligheter for kompetanseheving tilbys gjennom HMS seksjonen. Viktig at ledere 

sikrer at ansatte har riktig kompetanse og benytter seg av UiOs kurstilbud.  

 

 Referat fra AMU møtet 1. juni ble gjennomgått. Lærings- og arbeidsmiljø settes på 

agenda for neste LAMU. 

 

 Nye retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO ble diskutert. Viktig at 

retningslinjer blir kommunisert ut i organisasjonen slik at konflikter håndteres på et tidlig 

tidspunkt og den ansatte vet hvem som skal kontaktes hvis en konflikt oppstår.  

 

 Elisabeth Aks orienterte fra dialogmøtet med Områdeleder for Geitmyrsveien/Gaustad, 

hvor brannøvelser var tema. En teoretisk øvelse er satt opp i høst. Må avklares hvor 

ansvaret for brannøvelser ligger; hos områdeleder eller HMSb. Lin Ullern følger opp 

 

 Avviks håndtering og oppfølging av hendelser. LAMU diskuterte om det vil være riktig å 

opprette et forum for drøfting og strategi for oppfølging av hendelser. Saken følges opp 

av IKO/LAMU 
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Valgprosess høsten 2015: Verneombud og OD- LAMU  
 

Gjennomføres som elektronisk valg(nettskjema). 

 

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

fakultetet ut 2016. Består av:  

 
Senioringeniør Håkon Størmer 

En studentrepresentant  

Professor Tiril Willumsen  

Førsteamanuensis Amer Sehic 

 

Sekretariat: Representant fra IT, Leif E. Jensen og Elisabeth Aks 

Fakultetsadministrasjonen vil bistå med utarbeidelse av nettside. 

 

Fakultetet er organisert med 3 verneombudsområder, en organisering som LAMU 

vedtok også blir gjeldende for neste 2-års periode, 

 

Viktig at det arbeides for å få ansatte til å stille til valg. Representantene i OD- LAMU 

har der et særlig ansvar for å skape entusiasme og interesse blant de ansatte.  

 

Frist for ferdigstilling av valgene settes til 1. desember.  

 

  

 


