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Universitetet i Oslo        Notat  
Det teologiske fakultet  

 
Til: Representanter og observatører i LAMU  
 
Dato: 28.5.2019  
Saksnummer: 2019/166 

 
 

Innkalling til møte i Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU)  
4. juni 2019 kl. 12.30-14.30, i Domus Theologica, møterommet i 
administrasjonsgangen  
 
Innkalles:  
Representanter: Helge Staxrud (vara verneombud, arbeidstakerrepresentant), Brynjulv 
Norheim (LHVO, AT-rep.), Ingunn Maria Gjørva for Dag Myhre-Nielsen (AG rep.), Aud 
Tønnessen (AG-rep.), Observatører: Adrian Bolstad (Teologisk studentutvalg), Rune Greaker 
(områdeleder), Benedicte Westin (fakultetets kontaktperson i BHT). 
 
Informasjon om møtetinnkallingen går i kopi til:  
Vara til LAMU: Stig Frøyshov og Amina Selimovic,  
LMU: Nina Hoel (studiedekan), Bjørn Erik Schjerverud (leder av studieseksjonen), Heidi 
Christophersen (seniorrådgiver i studieseksjonen) og Markus Keller (univ.lektor)  
samt 
Det sentrale AMU ved UiO: (hovedverneombud UiO, leder av AMU 2019, univ.dir. Arne 
Benjaminsen og Frøydis Schultz). 
 
Referent: Rigmor Smith-Gahrsen (HMS-koordinator) 
 
https://www.tf.uio.no/om/organisasjon/lamu/ 
 
 

Saksliste LAMU 
 

V-sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.  
 
 

V-sak 2 Godkjenning av referat fra møtet 12.3.2019 
Referat fra LAMU-møtet 12.3.2019. 
Forslag til vedtak: Referat fra møtet 12.3.2019 godkjennes.  
https://www.tf.uio.no/om/organisasjon/lamu/moter/2019/referatlamu-tf190312.pdf  
 

O-sak 1 Bygg, drift og avvik  
• Eventuelle avvik og planlagt vedlikeholdsarbeid i Domus Theologica.  
Informasjon ved områdeleder.  
-Heisstans 

https://www.tf.uio.no/om/organisasjon/lamu/
https://www.tf.uio.no/om/organisasjon/lamu/moter/2019/referatlamu-tf190312.pdf
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• Brannalarmøvelser – avholdte og planlagte.  

Områdeleder informerer.  

-Siste brannøvelser 27.3. og 3.4.2019 (røykutvikling fra kantina). 

• Innmeldte behov siden møtet 12.3.:  

-Si fra til EA (Expand): 

-HMS-avvikssystemet (CIM):  

• Ombygginger TF: Endringer av rombruk, se også LMU-sak nederst.  

• Annet 

• Oppfølging av eventuelle saker meldt til BHT.  

 
 

O-sak 2 Orientering fra de sentrale AMU ved UiO 
Det sentrale AMU hadde møte 20. mai. Se 
https://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/organisering-roller/amu-lamu/sentralt-
amu/moter/2019/index.html 
 
Saker 20.5.: *Ruspolicy; *Rapport over HMS-avvik; *BOTT-statusoppdatering og 
medvirkning og medbestemmelse i nasjonale prosjekter; *Oppfølging etter LAMU-
seminaret 2019; *Varslingsrutiner; *Håndtering av varslinger og konfliktsaker ved UiO; 
*Faste orienteringssaker. 
Møter resten av året: 24.9. og 26.11. 
 
 

O-sak 3 LAMU-seminaret: Mobbing og trakassering 
LAMU-seminaret: Oslo Meet, Ullevål stadion måndag 25. mars kl. 8.30-12.00 + lunsj.  
Likestillings- og diskrimineringsombudet: Mobbing og trakassering 
Professor Ragnhild Helene Hennum og likestillingsrådgiver Hege Elisabeth Løvbak: 
Resultater fra UiOs ressursgruppe for forebygging av seksuell trakassering. 
Gruppediskusjoner. 
 
I forlengelsen:  
-Gjennomgang av retningslinjene "Sammen mot trakassering" 
https://www.uio.no/om/regelverk/etiske-retningslinjer/trakassering-bm.html  
-Risikorkartlegging ifht (seksuell) trakassering ved UiO, se 
AMUs oppfølgingssak side 11: 
Forslag til oppfølging etter seminaret  

AMU sender LAMUene på nivå 2:  
• Oppsummering etter LAMU-seminaret, og   
• Presentasjon som danner grunnlaget for risikokartleggingen   
• Tekst til etiske retningslinjer  
• Sammen mot trakassering   
• Om bruk av mal for risikokartlegging  
• Mal for risikokartlegging 

-Kartlegging av mobbing og trakassering blant ansatte i UH-sektoren. Undersøkelsen 
ble gjennomført fra 21. til 31.5. 
 

https://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/organisering-roller/amu-lamu/sentralt-amu/moter/2019/index.html
https://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/organisering-roller/amu-lamu/sentralt-amu/moter/2019/index.html
https://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/organisering-roller/amu-lamu/sentralt-amu/moter/2019/mote-2/index.html
https://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/organisering-roller/amu-lamu/sentralt-amu/moter/2019/mote-2/uio-amu-mai-2019-avviksbehandling-i-cim.pdf
https://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/organisering-roller/amu-lamu/sentralt-amu/moter/2019/mote-2/bott-2019-05-15-notat-amu-%283%29.pdf
https://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/organisering-roller/amu-lamu/sentralt-amu/moter/2019/mote-2/bott-2019-05-15-notat-amu-%283%29.pdf
https://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/organisering-roller/amu-lamu/sentralt-amu/moter/2019/mote-2/notat-til-amu-om-medbestemmelse-og-medvirkning-i-nasjonale-prosjekter_14-mai-2019-%282%29.pdf
https://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/organisering-roller/amu-lamu/sentralt-amu/moter/2019/mote-2/lamu-seminar-presentasjon-amu-200519.pdf
https://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/organisering-roller/amu-lamu/sentralt-amu/moter/2019/mote-2/lamu-seminar-presentasjon-amu-200519.pdf
https://www.uio.no/om/regelverk/etiske-retningslinjer/trakassering-bm.html
https://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/organisering-roller/amu-lamu/sentralt-amu/moter/2019/mote-2/lamu-seminar-presentasjon-amu-200519.pdf
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O-sak 4 Vernerunde ved Det teologiske fakultet  
Vernerunde ble gjennomført 22. og 23. mai. Fokus Tilgjengelighet og tilrettelegging. 
Resultater v/LHVO og HMS-koordinator. 

(Jf. sjekkliste) 

 
 

O-sak 5 Status for HMS-arbeidet ved Det teologiske fakultet  
• LHVO informerer fra vernelinjen. 
• HMS-koordinator informerer om annet pågående HMS-arbeid/oppfølging fra forrige 
LAMU-møte:  

-Universell utforming i Blindernveien 9, tersklutjevning og dører som trenger åpnere 

-Personlig ergonomiveiledning med Carolina Lybäck-Forsbacka 29.4.  

-Førstehjelpskurs: Eget kurs for TF planlegges i september (evt. sammen med et annet 
fakultet) 

-Evakuleringsplan for bevegelseshemmede må utarbeides 

-Beredskapsgruppa og trening på roller og stabsmøtemetodikk når beredskap settes 

-Klima og miljødag ved TF 5.9.2019 

 

 

O-sak 6 Rom til undervisning og studentaktivitet - TF 2019 
Fortsettelse av sak fra LMU-møtet 12.3.2019: 
Jf. årsplan 2019-2021 https://www.tf.uio.no/om/organisasjon/styret/2018/2018-
4/arsplan-2019-samlet-til-styret.pdf, vedlegg 5 som fulgte med innkallingen og referat 
fra møtet 12.3.2019 om «Læringsmiljøarbeidet på TF 2019». 
https://www.tf.uio.no/om/organisasjon/lamu/moter/2019/referatlamu-tf190312.pdf.  

 

Etter møtet 12. mars er det avklart at U202 tas i bruk som lesesal og U311 som 
seminarrom fra høstsemesteret 2019. 

 
Det er etablert en arbeidsgruppe bestående av seksjonssjef studier Bjørn Erik Høvik 
Schjerverud, kommunikasjonsansvarlig Mathias Eidberg, universitetslektor Markus 
Keller og studentutvalgsleder Adrian Bolstad. Gruppen vil utarbeide et innspill til 
endringer i læringssenteret og vestibylen. Innspillet legges frem for ledermøtet før 
sommeren. 
 
 

V-sak 3 Handlingsplan/rullerende årsplan for LAMU og HMS-
arbeidet  
Handlingsplanen er oppdatert per ultimo mai 2019. Endringen fra mars 2019-utgaven 
er markert med rødt. Planen gjennomgås og justeres i møtet.  
 
Forslag til vedtak: Handlingsplanen vedtas med de endringer som det blir enighet om 
på møtet.  

https://www.tf.uio.no/om/organisasjon/styret/2018/2018-4/arsplan-2019-samlet-til-styret.pdf
https://www.tf.uio.no/om/organisasjon/styret/2018/2018-4/arsplan-2019-samlet-til-styret.pdf
https://www.tf.uio.no/om/organisasjon/lamu/moter/2019/referatlamu-tf190312.pdf
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Vedlegg: Handlingsplan for LAMU ved TF oppdatert per mai 2019: 
Handlingsplan_LAMU_mai2019.docx   
 
 

Eventuelt  
Videre LAMU-møter ved Det teologiske fakultet i 2019: 
Tirsdag 24. september kl. 12.30-15.30 (med LMU) 
Tirsdag 26. november kl. 12.30-15.30 
 
 


