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Universitetet i Oslo        Notat  
Det teologiske fakultet  

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

 

 
Referat fra møte i Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU) + LMU – 
sammenslått møte 
12. mars 2020 kl. 14.15-15.45, i Domus Theologica, rom 305 
 
https://www.tf.uio.no/om/organisasjon/lamu/moter/ 
 
Tilstede:  
Representanter LAMU: Brynjulv Norheim (LHVO, AT-rep.), Tone Vold-Sarnes (AG rep.), Aud 
Tønnessen (AG-rep.) Forfall: Tonje Baugerud (AT-rep.) 
Læringsmiljøutvalget (observatører i LAMU): Birgitte Lerheim (studiedekan), Bjørn Erik 
Schjerverud (leder av studieseksjonen) Forfall: Runa Jarsve (TSU-leder) 
 
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 26.11.2019 
 
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.  
• Brannalarmøvelser – avholdte og planlagte.  

Områdeleder var ikke tilstede.  
-Siste brannøvelse: 2.10.2019 

• Innmeldte behov siden møtet 26.11.:  

-Si fra til EA (Expand): Dette ble ikke tatt opp. 

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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-HMS-avvikssystemet (CIM): Dette ble ikke tatt opp. 

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

BHT var ikke tilstede. 

 
 

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.  
 
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. 
 
UiO er i gang med nye runder med ARK etter uro rundt innsyn som har roet seg. 
Undersøkelsen er blitt litt mer avgrenset, og tar fremdeles ikke opp seksuell 
trakassering.  
I 2016 gjennomførte TF ARK med oppfølging i grupper. Det finnes ikke dokumentasjon 
fra LAMU om at saken ble diskutert, men rapportene fra administrasjonen, 
kvalifiseringsstillinger og faste samt notater fra tilbakemeldingsmøte 7. september er 
arkivert. 
 
ARK 2.0: Det er behov for kartlegging av miljøet utover medarbeidersamtaler. Men bør 
TF bruke et annet enklere og billigere verktøy?  
-Fordelen med ARK er at vi kan sammenlikne med andre fak./inst. som gjør det samme. 
Men OBS: Få svar kan gi stor utslag. 
-TF fikk hjelp av UiO sentralt (Lene Renneflått og Hege Brekke) og sparte penger på 
gjennomføringen.  
Timing: Viktig at det ikke blir på tampen av en dekanperiode. Det må være tid til 
oppfølging i perioden. Dvs. 2021 eller 2024 kan være gode gjennomføringsår. Når vi skal 
gjennomføre undersøkelsen, settes det inn i årsplan og budsjett. Vi må sikre ressurser til 
oppfølging.  
 
 

D-sak 2 Trivsels og velferdsutvalget 
Utvalget består av: Vemund Blomkvist, Sjur Atle Furali og Rigmor Smith-Gahrsen. 
Orientering og diskusjon om utvalgets funksjon. 
 
Blomkvist går ut av utvalget. Et nytt medlem spørres av dekanen.  

https://www.tf.uio.no/om/organisasjon/lamu/moter/2020/tf-arsrapport-%28med-planlagt-og-utfort-tid%29.pdf
https://www.tf.uio.no/om/organisasjon/lamu/moter/2020/tf-handlingsplan-%28med-planlagt-tid%29.pdf
https://www.tf.uio.no/om/organisasjon/valg/index.html
https://www.tf.uio.no/om/organisasjon/valg/verneombud-lamu.html
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Mandatet gjennomgås: https://www.tf.uio.no/om/organisasjon/trivsel-velferd/  
TVU har ikke hatt fast budsjett de siste åra. Det er viktig at det er penger til de faste 
aktivitetene. Representanter har ikke blitt valgt, men utpekt. Julebord/nyttårsfest og 
sommerfest som TVU har fokusert på, blir godt mottatt. Vaffellunsj, midlertidige-lunsj 
og fredagskaffe er også velferdsaktiviteter, ikke drevet av TVU. Pizza hos dekanen 
begynte som et bli-kjent-tiltak over kategorigrensene. Det har fungert godt. Det er 
verdifullt at dekanen gjør dette. Vi prøver å få det til en gang før sommerferien.  
 
 

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. 
 
Vi finner ikke alt registrert i SAP. De enkelte må melde inn hva som er gjennomgått så 
oversikten kan kompletteres. HMS-koordinator følger opp. 
 
 

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

Går ut 
 

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 
 
TF har relativt høyt fravær. Skille faste – midlertidige i oversikten ville vært bra. En 
langtidssykemeldt gjør stort utslag i et lite miljø.  
Saken tas opp i et senere møte.  
 

 
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? 
 

https://www.tf.uio.no/om/organisasjon/trivsel-velferd/
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/
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Verneombudenes årlige møte med univ.ledelsen er avholdt. Alle fakultet ble 
gjennomgått. Stress ifht effektiviseringsreformen øker. Møtene oppleves som 
konstruktive.  
Livsvitenskapsbygget: Avtale om involvering tidligere i slike prosesser blir nå 
underskrevet. HVO synes ikke involveringen i denne prosessen har vært tilstrekkelig. 
Den har ikke vært innom AMU, det er en feil som kan føre til at ting kan stoppes.  
Det er viktig at vi fortsetter med involvering angående byggeprosjekter på TF. 
 
• 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 fra 27.2.2020) 

*Brannrunde/-omvisning ble holdt 9.3. 

 

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  
Saker som ble tatt opp: Oversikt over byggeprosjekter, sykefraværsrapport for 2019, 
reviderte varslingsrutiner, ARK – videre prosess, 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. 
 
Tas til orientering. 
 

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.  
 
Full gjennomgang ble utsatt. Skilting: Toalettene vil få kjønnsnøytral merking. 
 

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
https://www.tf.uio.no/om/organisasjon/lamu/moter/2020/handlingsplan_lamu_mars2020.pdf
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Vedtak: Handlingsplanjustering utsettes til neste møte.  
 
 

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 
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Læringsmiljøutvalg 
 
Saksliste  
 

1 Studiebarometeret 
Utsettes. 
 
Studiebarometeret i fakultetsstyret 3.3.2020: 
https://www.tf.uio.no/om/organisasjon/styret/2020/0303/index.html 
 
Studiebarometeret 
http://www.studiebarometeret.no/no/ 
 

Vonde stoler 
Orientering ved studieleder Bjørn Erik Schjerverud. 
Det har kommet fire innmeldinger med klage på de nye stolene. Studentene synes 
stolene er ubehagelige å sitte på.  
Sakene er håndtert og svart ut: Studenter som blir dårlige av å sitte på stolene, kan ha 
krav på tilrettelegging. Fakultet har vært i kontakt med tilretteleggingsenheten. 
Studentene har fått beskjed om å ta kontakt for å få tilrettelegging. Ingen har kontakta 
programkonsulent om tilrettelegging foreløpig.  
 

Rom 301 - lesesal 
Orientering ved Bjørn Erik Schjerverud. 
Pga. konflikt mellom studenter er rom 301 nå reservert til lesesal. Dermed brukes både 
202 og 301 til studentlesesal. Annen bruk av 301 er begrenset så dette gir ikke praktiske 
problemer.  
 

Debatt om læringsmiljøutvalg 
Khrono - Læringsmiljø er studentenes arbeidsmiljø: https://khrono.no/laeringsmiljo-er-
studentenes-arbeidsmiljo/464064 
 
Fungerer TFs utvalg slik det bør? 
Utsettes 
 

Eventuelt 
 

Neste LMU-møte 
 

Læringsmiløutvalg 17.09.2019 1400-1530 Møterom 305 10. september 
 

Tillegg 
Korona ifht. studenter var foreslått som en ekstra punkt på læringsmiljøutvalgsmøtet. 
Møtet diskuterte aktuelle koronatiltak med spesielt fokus på studiesaker og studenter. 

https://www.tf.uio.no/om/organisasjon/styret/2020/0303/index.html
http://www.studiebarometeret.no/no/
https://khrono.no/laeringsmiljo-er-studentenes-arbeidsmiljo/464064
https://khrono.no/laeringsmiljo-er-studentenes-arbeidsmiljo/464064

