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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)  
26. november 2019 kl. 12.30-15.30, i Domus Theologica, 
møterommet i administrasjonsgangen  
 
Tilstede:  
Representanter: Brynjulv Norheim (LHVO, AT-rep.), Tone Vold-Sarnes (AG rep.), Aud 
Tønnessen (AG-rep.) 
Observatører: Rune Greaker (områdeleder) 
 
Forfall: Tonje Baugerud (AT-representant vara for H, Staxrud), Adrian Bolstad (observatør 
Teologisk studentutvalg), Benedicte Westin (observatør fakultetets kontaktperson i BHT). 
 
Referent: Rigmor Smith-Gahrsen (HMS-koordinator) 
 
Informasjon om referatet går i kopi til: 
Helge Staxrud (som nettopp sluttet som stipendiat)  
Vara til LAMU: Stig Frøyshov (vara verneombud)  
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). 
 
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  
• 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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• Brannøvelser – Siste brannøvelse: 2.10.2019. Neste planlagte kommer til våren, 
antakelig ikke så tidlig på morgen som de siste.  

• Glassrute i dør sprengte i Læringssenteret 15.11. og skadet en student - Ny dør er 
bestilt. Ekstra viktig at sakene meldes inn når det har vært skade (hvis det skulle bli 
ettervirkninger). Saken er meldt i CIM fra vår side, men her legges ikke inn personinfo. 
UB er også orientert om at saken ble meldt inn fra oss.  

• Statsbygg har levert rapport om arbeidet med avfallsområdet bak nr. 9 og 11. Området 
er tettet, nye porter vil komme. Man skal også se på lys. Bjørge Austad er kontakt mot 
Statsbygg. 

• Ombyggingen innenfor kantina: Saken er utsatt til 2020. Mathias Eidberg er ansvarlig 
fra TFs side. 

Spørsmål til EA: 

-TF fikk nei til forbedring av ventilasjon i dialogmøtet. Saken er kategorisert som 
vedlikehold. Hva skal til for å bli kategorisert som prosjekt (hvor det er større 
budsjetter)? 

-TF vil få mye møbler fra jus når de flytter. Det er laget en god mottaksplan. Det som er 
mellomlagret rundt på fakultetet, vil bli fjernet. 

• Det kommer antakelig noen nye medarbeidere i EA til TF om ikke lenge. De må gjerne 
komme og hilse på ansatte her så vi vet hvem de er! 

Innspill til EA: 
-Se på løs helle i trappa ved hovedinngangen. Saken er meldt via Expand. (Vi kan melde 
direkte til Rune Greaker dersom det ikke er reaksjon etter 48 timer på saker vi melder i 
Expand.) 
-Strøing mellom nr. 9 og 11 når det snør. Sist var det måket, men ikke strødd. Det ble så 
glatt at mange falt. Det ble utbedret etter innmelding i Expand. Det er parkseksjonen 
som måker slikt. EA har ansvar for trapper/rømningsveier.  
 

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 
 
Dekanen sitter i AMU og orienterte om enkelte av sakene: 
-ROS: Det kan være en utfordring å avgjøre hva som skal i ROS, det skal ikke være det 
jevne HMS-arbeidet, men mulige hendelser som er «passelig brede» så det kan gjøres 
en god analyse. TF bør gjenta ROS om ikke for lenge (2020?). 
-Konflikthåndtering: Blir tema for LAMU-seminaret våren 2020. (Dekanen er med i 
planleggingen.) UiO har lagt stor vekt på forebygging. I diskusjonen på møtet ble det 
lagt vekt på at man også må se mer på etterarbeid. Grenser mellom endring og 
omstilling ble diskutert. Omstilling (og endring) kan skape konflikt. En god 
tilbakemeldingskultur er sentral (jf. «Sammen mot trakassering».) 
Dilemmaer angående konflikt kan meldes inn til LAMU-seminaret.  

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
https://www.uhttps/www.uio.no/om/regelverk/etiske-retningslinjer/trakassering-bm.htmlio.no/om/regelverk/etiske-retningslinjer/trakassering-bm.html
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Vernelinja har arbeidet mye med konflikt, ulike typer konflikter og alvorlighetsgrad. 
Hvilke virkemidler har vi? (Fra kunnskap (om trepartsamarbeidet), til omplassering, 
allmøter og faktaundersøkelser.)  
-Nye runder med ARK skal i gang igjen.  
-HMS-opplæring, revisjon av planer og registrering av gjennomførte kurs: Det er viktig 
at dette dimensjoneres riktig. 
 

O-sak 3 Orientering om kjøp av økonomitjenester fra HF 
ved fakultetsdirektøren. 
Fra 2020 kjøper TF økonomitjenester (faktura, reiseregninger/refusjoner i HR-
portalen, bestillinger) fra HF i størrelsesomfang inntil 50 %. Fakultetsdirektøren er i 
dialog med HF om mulighetene for at en person kan sitte på TF ca. en dag i uka.  
Deltidsstilling ved TF faller bort. 
 

O-sak 4 Status for HMS-arbeidet ved Det teologiske fakultet  
• LHVO informerer fra vernelinjen: 
-Verneombud kan nå se innmeldinger i CIM. Det er bra å kunne følge med på denne 
måten. 
-Vernelinjen har hatt fokus på (manglende) beskyttelse av varslere.  
-Det er spilt inn til Strategi 2030 fra vernelinjen angående læringsmiljøaspekter fra 
strategi 2020 som bør videreføres. 
 
• HMS-koordinator informerer om annet pågående HMS-arbeid/oppfølging fra forrige 
LAMU-møte: 

-HMS-nettverket 20.11. *Sensitiv kunnskapsoverføring *Beredskapsøvelser (bl.a. øvelse 
for 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 er lagt litt på is fordi vi ikke har noen 
ansatte/studenter akkurat nå. Tas opp igjen ved behov. Vi kan lære av SV. 

 

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.  
Øyvind Norderval er spurt og har sagt seg villig til å lede LAMU-valgstyret. Rigmor 
Smith-Gahrsen overtar som administrativt medlem. En midlertidig representant må 
også finnes.  
 
Vedtak: Saken kommer tilbake til LAMU i neste møte. 
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V-sak 4 Handlingsplan/rullerende årsplan for LAMU og HMS-
arbeidet  
Handlingsplanen var oppdatert per november 2019. Endringen fra september-2019-
utgaven er markert med rødt. Planen gjennomgås og justeres i møtet.  
 
Vedtak: Handlingsplanen vedtas.  
 

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 

 
Det innkalles gjennom outlook til møtene i 2020.  
 

Arbeidsmiljøundersøkelse  
ARK settes opp som sak på neste møte med kort gjennomgang av historikk og hvordan 
resultatene er blitt brukt til å påvirke arbeidsmiljøarbeidet på TF. 
 

Trivsels- og velferdsutvalg  
Neste LAMU-møte (gjerne med lederen for gruppa tilstede) gjør en gjennomgang av 
mandatet til trivsels- og velferdsutvalget i forhold til nåværende praksis. 
https://www.tf.uio.no/om/organisasjon/trivsel-velferd/  
 

Uttalelse i sak om mulig brudd på anerkjente forskningsetiske 
normer knyttet til arbeid med en vitenskapelig katalog ved UiO 
https://www.etikkom.no/hvem-er-vi-og-hva-gjor-vi/komiteenes-
arbeid/Uttalelser/Granskingsutvalget/uttalelse-i-sak-om-forfatterskap-til-katalog---
uio/  
 

Dekanen orienterte om at granskningsutvalget til De nasjonale forskningsetiske 
komiteer har kommet med uttalelse angående sak om mulig brudd på anerkjente 
forskningsetiske normer knyttet til arbeid med en vitenskapelig katalog ved TF.  

 

LAMU tar saken opp igjen på neste møte med tanke på om det er aktuelt å sette i gang 
med arbeidsmiljørelevante tiltak. 

https://www.tf.uio.no/om/organisasjon/lamu/moter/2019/handlingsplan_lamu_november2019.pdf
https://www.tf.uio.no/om/organisasjon/trivsel-velferd/
https://www.etikkom.no/hvem-er-vi-og-hva-gjor-vi/komiteenes-arbeid/Uttalelser/Granskingsutvalget/uttalelse-i-sak-om-forfatterskap-til-katalog---uio/
https://www.etikkom.no/hvem-er-vi-og-hva-gjor-vi/komiteenes-arbeid/Uttalelser/Granskingsutvalget/uttalelse-i-sak-om-forfatterskap-til-katalog---uio/
https://www.etikkom.no/hvem-er-vi-og-hva-gjor-vi/komiteenes-arbeid/Uttalelser/Granskingsutvalget/uttalelse-i-sak-om-forfatterskap-til-katalog---uio/

