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Saksliste:
V-sak 1

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes

V-sak 2

Godkjenning av protokoll fra møte 25.02.2015
Protokoll fra møte 25.09.2015 godkjennes

O-sak 1

Bygg, drift og avvik
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Områdeleder informerer om eventuelle avvik og planlagt vedlikeholdsarbeid i
Domus Theologica.
Heis – status på feilsøking? Driftsrapport.
Trappeheis ned til underetasje.
Skifte av gulv i U40.
Ventilasjonsanlegg. Områdeleder sjekker om ventilasjonsanlegget kan være i
drift utover kveldene og i helgene, samt øke effekten når det er i drift.
Planlagte brannøvelser? Erfaringer fra sist brannøvelse
Skifte av vinduer, status for 2016
Status ombyggingsprosjektet. Fakultetsdirektør informerer.
Bilder av tidligere lærere (anegalleri).
Arbeidsgiver informerer om hvem som er med i arbeidsgruppen for å
komplettere anegalleriet før semesterstart høsten 2016.
Renholdsrutiner må bekjentgjøres for ansatte. HMS-koordinator skulle følge opp
dette. Fremdrift.
Strømpunkter på kontorer. Er det gått runde med områdeleder som avtalt på sist
LAMU?
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O-sak 2

Orientering fra møte i AMU 12.10.2015
•

O-sak 3

Vernerunde 2015
•

O-sak 4

•

•

Benedicte C Westin fra BHT innkalles for å informere om deres tilbud til
fakultetene.
HMS-koordinator informerer mo

Status for HMS-arbeidet ved Det teologiske fakultet.
•
•
•

O-sak 7

Er alarmknapp for TF-infosenter bestilt?
Har ledelsen sendt meldeliste til Vakt- og alarmsentralen med kontaktpersoner
på fakultetet som skal varsles ved alvorlige hendelser på TF og UiO?
Sikring av inngangsdører. LHVO informerer.

Planlagt bruk av bedriftshelsetjenesten på TF i 2016.
•

O-sak 6

Er vernerunde for 2015 planlagt?

Innbrudd på TF 26. april 2015 og påfølgende sikkerhetsrunde
•
•

O-sak 5

Referat finnes på: http://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/organiseringroller/amu-lamu/sentralt-amu/moter/2015/03-2015/referat-amu-mote-201510-12.pdf

LHVO informerer fra vernelinjen
HMS-koordinator informerer om pågående HMS-arbeid. (Medarbeidersamtaler,
vernerunden).
Sentral og lokal beredskapsplan

Oppfølging av evalueringsrapporten fra beredskapsøvelse på TF 8.
oktober 2015 og møte med HMSB 20. november
•
•
•

Dekan og LHVO informerer
Arbeidsgiver kommer med innspill til hvem som bør være
beredskapskoordinator på TF
Se vedlagt rapport fra beredskapsøvelsen 8. oktober 2015
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D-sak 1

Læringsmiljøarbeid på TF i 2015.
•
•
•
•
•
•

V-sak 1

Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser ved UiO (ARK-UiO)
•

V-sak 2

Lokalt hovedverneombud og arbeidstagers representant i LAMU mangler
fortsatt vararepresentant. Arbeidsgiver finner kandidater og legger de frem i
møtet.

Lukket sone inn mot administrasjonen.
•

V-sak 5

Vedta ny handlingsplan for 2015 – 2016. Handlingsplanen fremlegges i møte.
Skal være fast sak i hvert LAMU-møte, og oppdateres løpende.

Vara for Lokalt hovedverneombud og arbeidstagers representant i
LAMU
•

V-sak 4

Ledelsen oppretter prosjektgruppe og prosjektleder med tanke på gjennomføring
av ARK i 2016. Gruppen bør ha medlemmer fra alle ansattgrupper på TF.

Handlingsplan for Det teologiske fakultet
•

V-sak 3

Informerer fra møtet i desember 2014 mellom kontaktperson i helseseksjonen,
studiedekan, læringsmiljøansvarlig og studenter.
Læringsmiljøkontakten på TF legger frem tiltakene som ble iverksatt i 2015 på
bakgrunn av SHoT, og planlagte tiltak for 2016.
Plassering av læringsmiljøsaker. Er det LAMU eller USU som er riktig forum?
Studiedekan og SU-leder innleder.
Studentrepresentant og studiedekan innkalles til møtet. Saken er overført fra sist
møte.
Se vedlagt rapporten fra SHoT
Innmeldinger fra Sifra-systemet

Smekklås ble foreslått sist møte. Åpningstider skulle diskuteres i ledermøte.

Nye medlemmer til TFs Trivsel og velferdsgruppe

4

•

Eventuelt

Nye medlemmer skal velges for 2016 – 2018, gjenvalg av eksisterende
medlemmer er mulig. 1 representant fra hver av arbeidsgruppene

