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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)  
26. november 2019 kl. 12.30-15.30, i Domus Theologica, 
møterommet i administrasjonsgangen  
 
Innkalles:  
Representanter: Brynjulv Norheim (LHVO, AT-rep.), Tonje Baugerud (AT-representant vara for 
H, Staqxrud), 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 (vara verneombud) og Helge Staxrud (har nettopp sluttet som 
stipendiat) 
Læringsmiljøutvalget: 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 24.9.2019 
 
Vedtak: Referat fra møtet 24.9.2019 godkjennes.  
 
 

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-tf190604.pdf
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• Brannalarmøvelser – avholdte og planlagte.  

Områdeleder informerer.  

-Siste brannøvelse: 2.10.2019 

• Innmeldte behov siden møtet 24.9.:  

-Si fra til EA (Expand)  

-HMS-avvikssystemet (CIM): Glassrute som sprengte i Læringssenteret 15.11. og skadet 
en student. 

• Oppfølging av eventuelle saker meldt til BHT.  

 
 

O-sak 2 Orientering fra de sentrale AMU ved UiO 
Sentralt AMU har møte 18.11. https://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/organisering-
roller/amu-lamu/sentralt-amu/moter/2019/mote-4/index.html  
*ROS-analyser, *Konflikthåndtering - virkemidler for forebygging og håndtering, 
*LAMU-seminaret 2020, *HMS-avvik, *Møtedatoer 2020. *Oversikt over gjennomført 
opplæring og nytt opplegg for HMS-opplæringen, *Håndtering av kjemikaliesprut i øyet, 
*Plan for HMS-revisjoner. *Aktuelt fra HVA, Univ.dir, BHT, HMS-koordinator, EA, 
LMU + lenge til referater fra lokale AMU 
 
 

O-sak 2 Orientering om kjøp av økonomitjenester fra HF 
ved fakultetsdirektøren. 
 
 

O-sak 4 Status for HMS-arbeidet ved Det teologiske fakultet  
• LHVO informerer fra vernelinjen. 
Lunsjpresentasjon av arbeidet mot trakassering på fakultet 13.11. 
 
• HMS-koordinator informerer om annet pågående HMS-arbeid/oppfølging fra forrige 
LAMU-møte: 

-HMS-nettverket 20.11. *Sensitiv kunnskapsoverføring *Beredskapsøvelser (jeg skal ha 
et lite innlegg om hvordan jeg opplevde øvelsen i sentral beredskapsledelse 18.10.)  
*HMS-avvik  
*Informasjonssikkerhet-Beredskapsnettverk 11.9. 
-En kort beredskapsøvelse er planlagt 12.12. for ledergruppa ved TF. Innholdet 
formuleres i samarbeid med HMSB sentralt 
-HMS til TF-nytt (internt elektronisk nyhetsblad som kommer i slutten av hver måned). 
Hvilke HMSB-temaer kan være gode å profilere her? 
-Evakueringsrutiner for bevegelseshemmede (må fullføres). 

 
 

V-sak 3 Oppnevning av LAMU-valgstyre  
LAMU må oppnevne nytt valgstyre for valg av verneombud og representant for 
arbeidstakere i LAMU. Valgstyremedlemmene skal fungere i 2020 og 2021.  
Forslag legges fram på møtet. 

https://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/organisering-roller/amu-lamu/sentralt-amu/moter/2019/mote-4/index.html
https://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/organisering-roller/amu-lamu/sentralt-amu/moter/2019/mote-4/index.html
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https://www.tf.uio.no/om/organisasjon/valg/index.html 
https://www.tf.uio.no/om/organisasjon/valg/verneombud-lamu.html 
 
 

V-sak 3 Handlingsplan/rullerende årsplan for LAMU og HMS-
arbeidet  
Handlingsplanen er oppdatert per november 2019. Endringen fra september-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.  
 
 

Eventuelt  
LAMU-møter ved Det teologiske fakultet i 2020: 
LAMU 12.03.2020 1230-1400 Møterom 305 5. mars 

Læringsmiløutvalg 12.03.2020 1400-1530 Møterom 305 5. mars 

     

LAMU 07.05.2019 1230-1400 Møterom 305 30. april 

     

LAMU 17.09.2019 1230-1400 Møterom 305 10. september 

Læringsmiløutvalg 17.09.2019 1400-1530 Møterom 305 10. september 

     

LAMU 05.11.2019 1230-1400 Møterom 305 29. oktober 

 
 

https://www.tf.uio.no/om/organisasjon/valg/index.html
https://www.tf.uio.no/om/organisasjon/valg/verneombud-lamu.html
https://www.tf.uio.no/om/organisasjon/lamu/moter/2019/handlingsplan_lamu_november2019.pdf

