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Universitetet i Oslo        Notat  
Det teologiske fakultet  

 
Til: Representanter og observatører i LAMU  
 
Saksnummer: 2020/2642 

 

 
Innkalling til møte i Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU)  
12. mars 2020 kl. 12.30-14.00, i Domus Theologica, rom 305 
 
https://www.tf.uio.no/om/organisasjon/lamu/moter/ 
 
Innkalles:  
Representanter: Brynjulv Norheim (LHVO, AT-rep.), Tonje Baugerud, Tone Vold-Sarnes (AG 
rep.), Aud Tønnessen (AG-rep.) 
Observatører: Runa Jarsve (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)  
Læringsmiljøutvalget: Birgitte Lerheim (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 26.11.2019 
 
Forslag til vedtak: Referat fra møtet 26.11.2019 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/moter/
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 brannøvelse: 2.10.2019 

• Innmeldte behov siden møtet 26.11.:  

-Si fra til EA (Expand)  

-HMS-avvikssystemet (CIM):  

• Oppfølging av eventuelle saker meldt til BHT. Se årsrapport 2019 og bestilling 2020. 

 
 

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 til vedtak: LAMU oppnevner følgende styre for LAMU og verneombudsvalg: 
Professor Øyvind Norderval, leder, stipendiat Sjur Atle Furali, medlem og 
seniorrådgiver Rigmor Smith-Gahrsen, sekretær. 
 
https://www.tf.uio.no/om/organisasjon/valg/index.html 
https://www.tf.uio.no/om/organisasjon/valg/verneombud-lamu.html 
 
 

D-sak 1 Arbeidsmiljøundersøkelsen ARK ved TF  
Kort gjennomgang av historikk og hvordan resultatene er blitt brukt til å påvirke 
arbeidsmiljøarbeidet på TF. 
 
 

D-sak 2 Trivsels og velferdsutvalget 
Vemund Blomkvist, Sjur Atle Furali og Rigmor Smith-Gahrsen utgjør for tida trivsels- 
og velferdsutvalget på fakultetet. Orientering og diskusjon om utvalgets funksjon. 
 
En gjennomgang av mandatet til Trivsels – og velferdsutvalget i forhold til nåværende 
praksis. Settes opp på neste møte, gjerne med lederen for gruppa tilstede. 
https://www.tf.uio.no/om/organisasjon/trivsel-velferd/  
 
 

D-sak 3 HMS-opplæring ved TF 
HMS-opplæring er lovpålagt for ledere og medlemmer i LAMU. UiO tilbyr kurs jevnlig. 
UiO har ikke hatt noe godt system for å registrere hvem som har gjennomført 
opplæring. 
 
 

D-sak 4 Refleksjoner etter LAMU-seminaret 
Tema: Konflikthåndtering, med fokus på både forebygging og håndtering av saker. 

 
 

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/trivsel-velferd/
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D-sak 5 Sykefravær 
Sykefravær ved TF 
Utgangspunkt i rapport til AMU 
https://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/organisering-roller/amu-lamu/sentralt-
amu/moter/2020/mote-1/sykefraver-uio-2019_notat-til-amu_end.pdf 
 

 
O-sak 2 Endringer i arbeidsmiljøloven, spesielt om varsling 
--Arbeidsmiljølovens § 2 A -1. Rett til å varsle om kritikkverdige forhold i 
virksomheten: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-
62/KAPITTEL_3#§2a-1    
--Lovtekst med forklaringer: https://arbeidsmiljoloven.com/article-category/kap2a/   
--UiO-nettsider om varsling: https://www.uio.no/om/hms/si-fra/varsling/  
 
 

O-sak 3 Status for HMS-arbeidet ved Det teologiske fakultet  
• LHVO informerer fra vernelinjen. 
*Terskler: Fremdeles vansker for rullestolbrukere 
*Grønt UiO: Miljø / ytre miljø som fast punkt på LAMU-møtene? 
 
• HMS-koordinator informerer om annet pågående HMS-arbeid/oppfølging fra forrige 
LAMU-møte: 

*BHT-TF: Årsrapport 2019 og bestillingsplan for 2020 (jf. vedlegg) 

*Nye etasjeansvarlige ved brann:  

3. etasje Tonje Baugerud og Helena Schmidt (vara),  

2. etasje Ny vara for Rigmor: Anneli Jensen supplerer Leonora Bergsjø (som 
jobber 60 % i vår):  

annekset: Ny vara for Vemund (etter Helge Årseth): 

*Beredskapstrening med fokus på møtegjennomføring i beredskapsgruppa gjennomført 
12.12.2019 (digital eksamen og utfall av IT-systemer). Det er satt opp ny trening 24.3. 
(utsatt frå 27.2.2020) 

*Brannrunde/-omvisning 9.3. 

*Bør det velges ny vara til LAMU siden Tonje Baugerud har rykket opp som 
representant etter at Helge Staxrud slutta? 

 

Kommende 

-Ergonomiforedrag med personlig gjennomgang i etterkant tilbys 27.4.2020 
-Vernerunde er satt opp 18. og 20.5. 
 
 

O-sak 4 Orientering fra de sentrale AMU ved UiO 
Sentralt AMU hadde møte 2. mars 2020. 
https://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/organisering-roller/amu-lamu/sentralt-
amu/moter/2020/mote-1/index.html  

https://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/organisering-roller/amu-lamu/sentralt-amu/moter/2020/mote-1/sykefraver-uio-2019_notat-til-amu_end.pdf
https://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/organisering-roller/amu-lamu/sentralt-amu/moter/2020/mote-1/sykefraver-uio-2019_notat-til-amu_end.pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62/KAPITTEL_3#§2a-1
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62/KAPITTEL_3#§2a-1
https://arbeidsmiljoloven.com/article-category/kap2a/
https://www.uio.no/om/hms/si-fra/varsling/
https://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/organisering-roller/amu-lamu/sentralt-amu/moter/2020/mote-1/index.html
https://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/organisering-roller/amu-lamu/sentralt-amu/moter/2020/mote-1/index.html
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Saker som ble tatt opp: Oversikt over byggeprosjekter, sykefraværsrapport for 2019, 
reviderte varslingsrutiner, ARK – videre prosesse, LAMU-seminaret 2020 og HMS-pris, 
Årsrapport 2019 for AMU. Orienteringer: Bestilling og bruk av BHT-tjenester ved UiO, 
Årsrapport BHT, Årsrapport fra Hovedverneombudet, Årsrapport og HMS-arbeidet ved 
UiO, Faste orienteringssaker. 
 
 

V-sak 4 Handlingsplan/rullerende årsplan for LAMU og HMS-
arbeidet  
Handlingsplanen er oppdatert per mars 2020. Endringen fra november-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.  
 
 

Eventuelt  
LAMU-møter ved Det teologiske fakultet i 2020: 
 
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 

 
 

 


