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Enhet: Studieseksjonen Dato: 07.01.2014 

Verneområde: studieseksjonens lokaler I 2 et DA Kartleggingssted: 2. et DA  

Leder: Julie Orning Andre deltakere (navn og stilling):  

Gabrielle fra EA  Verneombud: Gørill Arnesen 

Formøte: 

Eventuell oppfølging fra forrige vernerunde:  

Fokus for vernerunden:  

Befaring og tiltaksplan: 

Sjekkliste Kommentarer / tiltak Tidsfrist Ansvarlig Status 

Avfall, farlig avfall - Dato   

Brannvern, slukking, rømming Mer informasjon om 

rømningsvei ønskelig.  

Sette opp skilt med 

rømningsvei på infosentere 

Jens Peder trenger ekstra 

skjøteledning til lampe 

Dato EA 

 

EA 

EA sjekker 

ansvar 

 

Ergonomi, arbeidsstilling, løft  Behov for å flytte hylle ett 

hakk opp på pult nærmest 

Karl Johan i rom  (Mortens 

plass) for å kunne heve 

bordet.  

Ønske om hev-senkpult 

(Maria). 

Behov for matter å stå på 

når hevet pult. (kjøpe 3 stk) 

Dato EA 

 

 

Seksjonssjef  

 

Seksjonssjef  

 

Førstehjelpsutstyr, verneutstyr Informasjon om at 

førstehjelpsskrin er i hylle 

på Infosenteret 

Dato Seksjonssjef  
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Sjekkliste Kommentarer / tiltak Tidsfrist Ansvarlig Status 

Kjemikalier, stoffkartotek - Dato   

Biologiske faktorer og GMO - Dato   

Strålekilder - Dato   

Lokaler, pauserom, lager, toalett Bedre avfallshåndtering på 

kopirom  

Flytte ut skap og utstyr som 

ikke er i bruk  

–se på muligheter for å lage 

et bedre møterom 

  

Dato EA og 

Seksjonssjef 

 

 

Seksjonssjef 

 

Luft og temperatur For kaldt på Infosenteret. 

Behov for å øke 

temperaturen raskt 

Dato EA Julie tatt opp 

med repr for 

EA  

Lysforhold  Behov for mer taklys  på 

kjøkken i 2 et DA, og på 

kopi/møterom i 2. et. 

Flere meldte inn behov for 

bordlamper: Christine H, 

Elisabeth R, Nina  

Dato EA for faste 

lyspunkter, 

Seksjonssjef 

for 

bordlamper  

 

Renhold, orden, støv Behov for bedre renhold, 

oppdatert info om når det 

vaskes slik at vi kan rydde i 

forkant 

Få på plass teppe (mangler 

sklimatte under) i rom 213. 

Dato EA 

 

 

EA 

 

 

 

Har hatt 

befaring meed 

EA 

Støy En del støy fra ventilasjon 

rom 213 

Dato EA  
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Sjekkliste Kommentarer / tiltak Tidsfrist Ansvarlig Status 

Tilgjengelighet funksjonshemmede - Dato   

Utstyr, maskiner, vedlikehold - Dato   

  Dato   

Avslutningsmøte: 

Eventuelle kommentarer til vernerunden og tiltaksplanen: Click here to enter text. 

Tips til saksgang 

 Tiltak som ikke kan dekkes av årets budsjett: Saken skal rapporteres til ett høyere 

organisasjonsnivå eller rapporteres inn i neste budsjettprosess.  

 Bygningsmessige forhold: Skal meldes til områdeleder i Teknisk avdeling når det gjelder 

driftsfeil, eller enkle feil som kan rettes på stedet.  

 Tiltak som krever ombygninger: Skal rapporteres til fakultetsnivå/avdelingsnivå som 

deretter melder inn behov til Teknisk avdeling sentralt. 

 


