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Enhet: Institutt for offentlig rett Dato: 06.03.2014 

Verneområde: JUS Kartleggingssted: Institutt for offentlig retts 

lokaler i Domus Bibliotheca, Domus Nova og St 

Olavs gate 23 

Leder: Øyvind Henden (kontorsjef)  

 Verneombud: Elisabeth Wenger-Hagene 

Formøte: Kontorsjef inviterte Eiendomsavdelingen og HMS-koordinator ved JUS Kari 

Hegerstrøm til å delta på formøte/befaring/ettermøte. Hegerstrøm takket nei av 

kapasitetsgrunner. Eiendomsavdelingen besvarte ikke de to henvendelsene de fikk. Kontorsjef og 

verneombud gjennomførte formøte 19.2. 

Eventuell oppfølging fra forrige vernerunde: Ingen spesielle punkter. 

Fokus for vernerunden: Brannvern 

Befaring og tiltaksplan: 

Kontorsjef informerte 19/2 de ansatte om vernerunden og oppfordret til å gi tilbakemeldinger. Det 

var lite respons på henvendelsen. Kun 1 ansatt leverte utfylt skjema, og ytterligere en ansatt var 

tilstede på sitt kontor og ga en forberedt, systematisk tilbakemelding. De som var tilstede på 

kontorene under vernerunden responderte i all hovedsak høflig og interessert på spørsmål fra 

kontorsjef og verneombud. 

Befaring ble gjennomført 6.3.204 fra kl 10 til kl 16 av kontorsjef og verneombud. 

Sjekkliste Kommentarer / tiltak Tidsfrist Ansvarlig Status 

Brannvern, 

slukking, 

rømming 

Bedre rutiner for systematisk informasjon 

bør innføres 

1/1-15 IOR  

 Brannslangen på høyre fløy i 3. etasje i St 

Olavs gate 23 er i for liten grad fritt 

tilgjengelig. Det må sikres enklere tilgang ved 

å flytte papircontainere.  

Straks IOR OK 

 Gangene i St Olavs gate er generelt trange. 

Det må være kontinuerlig fokus på å unngå at 

de blir enda trangere på grunn av hyller, god 

o.l. i gangene 

 IOR  
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Sjekkliste Kommentarer / tiltak Tidsfrist Ansvarlig Status 

 En rekke kontorer trenger timere til 

vannkokere etc, IOR kjøper inn dette 

01.07.2014 IOR  

 En del kontorer trenger opprydding i 

skjøteledninger, IOR besørger dette 

1/7-14 IOR  

 Kokeplater i Hjørnerommet i 2. etasje i DB 

bør kobles ut 

1/7-14 EA  

 IORs kjøkkenlokaler trenger generelt flere 

fastmonterte kontakter med timer, IOR vil ta 

initiativ til installering 

1/1-15 IOR  

 IT-kontorene i DB og DN bør få strømuttak 

tilpasset som er bedre tilpasset behov 

1/1-15 IOR  

 Lageret i 3. etasje i DB bør ommøbleres noe 

for å øke brannsikkerheten (mer luft rundt 

varmeovner) 

1/7-17 IOR  

Ergonomi, 

arbeidsstilling, 

løft  

Enkelte ansatte ønsker hevsenkpulter eller 

nye stoler, IOR kjøper inn dette 

01.07.2014 IOR  

Førstehjelpsutst

yr, verneutstyr 

Nytt førstehjelpsutstyr skal kjøpes inn og 

utplasseres I alle etasjer på egnede steder 

(garderober, toalett, respsjon, fellesrom) 

01.07.2014 IOR   

Kjemikalier, 

stoffkartotek 

Ingen spesielle utfordringer Dato   

Biologiske 

faktorer og 

GMO 

Ingen spesielle utfordringer Dato   

Strålekilder Ingen spesielle utfordringer Dato   

Lokaler, 

pauserom, 

lager, toalett 

Det er ikke egne ansatttoalett i 6. etasje i 

DN. De ansatte er henvist til å bruke 

studettoalettene. Disse har et kraftig 

utbedringsbehov – bl a løsner 

dametoalettet stadig fra gulvet, og det 

oppstår mindre vannlekkasjer. IOR håper at 

Dato EA  
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Sjekkliste Kommentarer / tiltak Tidsfrist Ansvarlig Status 

EA kan prioritere dette. 

Luft og 

temperatur 

Septikluktproblemer I DN kommer og går Dato EA  

 En ansatt i St Olavs gate 23 melder om 

problemer med ubehagelig lukt og 

eksosinntrengning fra Pilestredet til 3. 

etasje. Foreløpig antas dette å være 

enkeltstående tilfeller. IOR overvåker 

situasjonen og melder inn dersom det viser 

seg å være et systematisk problem. 

 IOR  

 Temperaturreguleringen I DN har store 

svakheter, særlig I 5. etasje 

 EA  

 Ventilasjonsanlegget i DB er under-

dimensjonert. Enkelte ansatte plages av 

dårlig luftsirkulasjon. Det er ingen utsikter 

til forbedring på dette punktet. 

  -  

Lysforhold  Det er enkelte defekte perisnenner i DB, 

IOR har meldt inn lsite til EA 

01.07.2014 EA  

Renhold, orden, 

støv 

Det er fortsatt behov for ekstra renhold I 

DB på grunn av stor støvsirkulasjon etter 

fasaderehabiliteringen. Dette håndteres 

løpende av renhold i samråd med 

kontorsjef. 

Dato IOR og EA  

 En ansatt foreslo innføring av systematisk 

rengjøring av telefoner og tastaturer. Det 

finnes firmaer som tilbyr slike tjenester. 

IOR vil undersøke muligheter for å 

rekvirere slike tjenester 

1/1-15 IOR  

Støy Enkelte kontorer i DB har utfordringer med 

støy fra lufteanleggsmotor (3.etasje) eller 

elektrisk anlegg (Mezzaninen). Det er ingen 

utsikter til å kunne forbedre dette; 

kontorsjef søker å fordele disse kontorene 

Dato IOR  
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Sjekkliste Kommentarer / tiltak Tidsfrist Ansvarlig Status 

til personer som er lite støysensitive 

Tilgjengelighet 

funksjonshemm

ede 

Handicaptoalett I 2. etasje i DB har behov 

for oppgradering, dette ble meldt inn til EA 

som innspill til 2014-budsjettet. Vi vet ikke 

om det blir prioritert. 

Dato EA  

Utstyr, 

maskiner, 

vedlikehold 

Ingen spesielle utfordringer Dato   

Avfall, farlig 

avfall 

Ingen spesielle utfordringer Dato   

 

Avslutningsmøte: 

Kontorsjef og verneombud holdtr avslutningsmøte 10.4.2014 og ble enige om 

dette forslaget til tiltaksplan. Tiltaksplanen oversendes til EA for 

kommentarer, og til LAMU til orientering. 

 


