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Universitetet i Oslo        Notat  
Det teologiske fakultet  

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

 

 
Referat fra møte i Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU)  
4. juni 2019 kl. 12.30-14.30, i Domus Theologica, møterommet i 
administrasjonsgangen  
 
Til stede:  
Representanter: Tonje Baugerud (vara arbeidstakerrepresentant), Brynjulv Norheim (LHVO, 
AT-rep.), Dag Myhre-Nielsen (AG rep.), Aud Tønnessen (AG-rep.), Observatør: Rune Greaker 
(områdeleder)  
Forfall: Helge Staxrud (vara verneombud, arbeidstakerrepresentant)  
 
Referatet går i kopi til: Helge Staxrud (arbeidstakerrepresentant), Adrian Bolstad (Teologisk 
studetntutvalg. 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  
 
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 12.3.2019 
 
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.  

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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-Heisstans: Heisen stod i 9-10 dager. Den måtte repareres av eksternt firma og deler 
sendes fra utlandet. Det er viktig å informere de som skal utbedre hos oss at vi bare ha 
én heis og ingen trappeheis. Vi har heller ikke noen undervisningsrom i 1. etasje.  
Kan trappeheis vurderes på tilretteleggingsmidler? EA undersøker. 
• Brannalarmøvelser – avholdte og planlagte.  

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

• Innmeldte behov siden møtet 12.3.:  

Det ble ikke diskutert saker rapportert gjennom Si fra til EA (Expand) eller HMS-
avvikssystemet (CIM). 

• Ombygginger TF: Endringer av rombruk effektueres ved semesterstart.  

• Oppfølging av eventuelle saker meldt til BHT. Ingen saker ble diskutert. 

 
 

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 
 
TF-dekanen er medlem av utvalget og var på møtet.  
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. 
Møtet snakket blant annet om faktaundersøkelser, som det har vært mye debatt 
omkring, og om taushetsplikt. Utvalget skal arbeide mer med rutiner for håndtering av 
arbeidsmiljøkonflikter, og med klargjøring av hva varsling er og ikke er og når det bør 
brukes.  
 
 

O-sak 3 LAMU-seminaret: Mobbing og trakassering 
LAMU-seminar 2019: Oslo Meet, Ullevål stadion mandag 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   

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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• 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. Resultater kommer i august. 
 
Fra diskusjonen:  
-OBS at arbeidsgiver har undersøkelsesplikt når arbeidstaker tilkjennegir noe angående 
trakassering eller andre arbeidsmiljøsaker.  
-Kurset «Rosa kompetanse» om homofili og seksuell identitet og hvordan man skaper 
trygge rom å snakke i anbefales. Hvordan skaper vi slike trygge rom på TF? Hvordan 
kommuniserer vi?  
 
 

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. 

- Stol og skjerm bli alltid prioritert ifbm tilrettelegging. Det er stor variasjon i behov for 
hev-senkpult. Flere meldte behov for ergonomihjelp. 

-En del av de ansatte (fra utlandet) som ble besøkt på runden fikk informasjon om HMS 
ordninger i Norge og 3-partsamarbeidet.  

-Det er viktig å avklarer hvem som har personalansvar for –«vanlig ansatte», -
timeansatte og -studentansatte (gruppeledere). 

-Terskeleleminatorer. Dørpumpe blir montert på postrommet + 205 og 304 etter 
vernerunden.  
Vi får ikke hjelp med utbedring av vinduer, utover gjenntaping/gjennspikring om det 
skulle være nødvendig. 
 
 

O-sak 5 Status for HMS-arbeidet ved Det teologiske fakultet  
• LHVO informerer fra vernelinjen. 
-Jf. sak 4 om tiltak etter vernefunden.  
-Husk at endringer i rombruk skal meldes til dem så det endres i «Pythagoras». Da får 
renhold beskjed. Endringene i 3. etasje må varsles.  
-Det er endringer i innmelding av maleroppdrag. Småoppdrag kan ikke lenger tas 
«innimellom», alt må meldes i dialogmøtene. Om noe skal skje på kort frist må 
enhetene selv betale. TF reiste spørsmål om det går an å ha en mindre «ad hoc-pott» 
slik BHT har.  
 
• 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) 
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-Evakuleringsplan for bevegelseshemmede må utarbeides 

-Beredskapsgruppa og trening på roller og stabsmøtemetodikk når beredskap settes 

-Det arrangeres 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  
Planen ble gjennomgått og justert i møtet.  
 
ROS: Rutiner for utsatte samtaler er det eneste tiltaket som ikke er kvittert ut i ROS-
analysen. 
Sykefraværsoppfølging: Det må fokuseres med på dette, og på forebygging. Ledermøtet 
kan bruke BHT i denne forbindelse.  
Mangfold: Hva skal fokuset være fra og med høsten 2019? 
Personalutvikling: Ett opprykkstipend er tildelt kvinnelig ansatt ved TF fra UiO. TF har 
to mentorer som går inn i mentorordningen ved UiO.  
 
Vedtak: Handlingsplanen vedtas med de endringer som det blir enighet om på møtet.  
 
 

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 
 
 

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

