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Universitetet i Oslo        Notat  
Det teologiske fakultet  

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

 

 
Innkalling til møte i Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU)  
24. september 2019 kl. 12.30-15.30, i Domus Theologica, 
møterommet i administrasjonsgangen  
 
Innkalles:  
Representanter: Helge Staxrud (vara verneombud, arbeidstakerrepresentant Brynjulv Norheim 
(LHVO, AT-rep.), Tone Vold-Sarnes (AG rep.), Aud Tønnessen (AG-rep.), Observatører: Adrian 
Bolstad (Teologisk studentutvalg), Rune Greaker (områdeleder), Benedicte Westin (fakultetets 
kontaktperson i BHT). 
 
Informasjon om møteinnkallingen 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  
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.  
 
 

V-sak 2 Godkjenning av referat fra møtet 4.6.2019 
 
Vedtak: Referat fra møtet 4.6.2019 godkjennes.  
https://www.tf.uio.no/om/organisasjon/lamu/moter/2019/referatlamu-tf190604.pdf  
 

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

Områdeleder informerer.  

https://www.tf.uio.no/om/organisasjon/lamu/
https://www.tf.uio.no/om/organisasjon/lamu/moter/2019/referatlamu-tf190604.pdf
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-Siste brannøvelser 27.3. og 3.4.2019 (røykutvikling fra kantina). 

• Innmeldte behov siden møtet 4.6.:  

-Si fra til EA (Expand):  

-HMS-avvikssystemet (CIM):  

• Ombygginger TF:  

-Endringer av rombruk. Skilt må oppdateres. 

-Personalrom og rom til studentaktivitet ved kantina (jf. O-sak 6 fra møtet 4.6.) 

• Annet: Nødutgang gjennom vinduet i kantina må ikke sperres (jf mail 11.9.).  

• Oppfølging av eventuelle saker meldt til BHT.  

 
 

O-sak 2 Orientering fra de sentrale AMU ved UiO 
Sentralt AMU har nytt møte 23. september. 
https://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/organisering-roller/amu-lamu/sentralt-
amu/moter/2019/index.html  
Møter resten av året: 18.11. 
 
 

O-sak 3 Risikokartlegging trakassering  
Risikokartlegging ifht (seksuell) trakassering ved UiO, AMUs oppfølgingssak side 11: 
 
-----Original Message----- 
From: Frøydis Schulz <froydis.schulz@admin.uio.no>  
Sent: Thursday, June 27, 2019 12:33 PM 
To: …. .. 
Subject: Innspill til LAMU 
 
Til LAMUer på fakulteter, museer og Universitetsbiblioteket 
I AMU-møtet 20.05.19 diskuterte AMU oppfølging etter årets LAMU-seminar, hvor prosess med 
risikokartlegging mtp seksuell trakassering ble gjennomgått. Som oppfølging sender AMU ut 
(vedlagt) til alle underlagte LAMUer resultatene fra gruppearbeidet under seminaret, samt en 
presentasjon og mal som kan brukes til videre prosess ved enhetene.  
 
AMU oppfordrer alle LAMUer til å diskutere hvordan prosessen med risikokartlegging mtp 
trakassering kan best gjennomføres ved den aktuelle enheten. 
 
Med vennlig hilsen  
 
Frøydis Schulz 
Sekretær for AMU 
 
Vedlegg:  
Resultater Risikokartlegging LAMU-seminar.pptx 
Risikokartlegging_mal.pptx 

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/lamu-seminar-presentasjon-amu-200519.pdf
https://www.tf.uio.no/om/organisasjon/lamu/moter/2019/resultater-risikokartlegging-lamu-seminar.pptx
https://www.tf.uio.no/om/organisasjon/lamu/moter/2019/risikokartlegging_mal.pptx
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Risikofaktorer.docx 
 
TF tar saken opp i fakultetsseminaret 9. januar 2020. 
 
 

O-sak 4 Status for HMS-arbeidet ved Det teologiske fakultet  
• LHVO informerer fra vernelinjen. 
-Døra til administrasjonsgangen er stilt så den alltid er låst. Kort brukes i vanlig 
åpningstid, kort + kode utenfor åpningstid.  

-Kommando- og beskjedlinjer til EA, også ifbm læringssenteret (mail 11.9.) 
 
• HMS-koordinator informerer om annet pågående HMS-arbeid/oppfølging fra forrige 
LAMU-møte: 

-Oppstart av FRONT2-prosektet  

-Evakueringsrutiner for bevegelseshemmede. 

-Førstehjelpskurs: 23.9. TF og SV  

-Klima og miljødag ved TF 5.9.2019 Grønn religion og UiOs klima- og miljøstrategi 
https://www.uniforum.uio.no/nyheter/2019/06/uio-skal-laga--klima--og-
miljostrategi.html «...klar ambisjon for at UiO i 2021 må kunne visa til «signifikante» 
utsleppskutt og nedgang i utslepp frå flyreiser» 

-Trening for beredskapsgruppa ved TF (HMSB-koordinator er med (som loggfører) på 
øvelse med sentral beredskapsledelse 18.10.) 
-HMS-nettverket 24.9. (parallelt med vårt møte) diskuterer blant annet  
--prosessen med etablering og implementering av nye HMS-policyer og prosedyrer, 
inkludert  
--gjennomgang av noen sentrale utkast til policyer ( sendes ut i god tid før møtet) 
-Beredskapsnettverk 11.9. 
--NOKUT overtar tilsynet med beredskap hos UiO 
--Listing av UiO-ansatte på «ubehagelige nettsider» 
 
 

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

  

https://www.tf.uio.no/om/organisasjon/lamu/moter/2019/risikofaktorer.docx
https://www.tf.uio.no/om/aktuelt/arrangementer/2019/faglig-sosial-dag-tema-religion-og-miljo.html
https://www.uniforum.uio.no/nyheter/2019/06/uio-skal-laga--klima--og-miljostrategi.html
https://www.uniforum.uio.no/nyheter/2019/06/uio-skal-laga--klima--og-miljostrategi.html
https://www-adm.tf.uio.no/om/organisasjon/lamu/moter/2019/handlingsplan_lamu_september2019.pdf?vrtx=adminhttps://www.tf.uio.no/om/organisasjon/lamu/moter/2019/handlingsplan_lamu_september2019.pdf
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V-sak 4 Møteplan for LAMU ved TF 2020 
Forslag til møtetider 2020: 
LAMU 12.03.2020 1230-1430 Møterom 305 5. mars 

Læringsmiløutvalg 12.03.2020 1430-1530 Møterom 305 5. mars 

     

LAMU 07.05.2019 1230-1430 Møterom 305 30. april 

     

LAMU 17.09.2019 1230-1430 Møterom 305 10. september 

Læringsmiløutvalg 17.09.2019 1430-1530 Møterom 305 10. september 

     

LAMU 05.11.2019 1230-1430 Møterom 305 29. oktober 

 
 
Vedtak: LAMU vedtak møteplan for utvalget ihht det framlagte forslaget.  
 
 

Eventuelt  
Videre LAMU-møter ved Det teologiske fakultet i 2019: 
Tirsdag 26. november kl. 12.30-15.30 
 
 


