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Representanter og vararepresentanter i LAMU ved Det juridiske fakultet
Administrasjonens læringsmiljøkontakt møter som observatør
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Oppdatert saksliste til møte 4/2014 i Lokalt arbeidsmiljøutvalg ved
Det juridiske fakultet 10. oktober 2014

Møtetidspunkt: kl. 13:00 – 14:30. Møtet holdes i Kollegieværelset, 1. etasje, Domus Academica/Urbygningen.
Saksliste:
Sak 23/2014

Godkjenning av dagsorden

Sak 24/2014

Godkjenning av protokoll fra møte 13. juni 2014
Revidert utkast til protokoll.

Sak 25/2014

Høring – tentativ innplassering i forbindelse med mulig ny arealløsning for Det juridiske
fakultet
Fakultetets arbeidsmiljøutvalg har mottatt følgende dokumenter:
 oversendelsesbrev datert 19. august
 høringsnotat datert 18. august
 vedlegg 1 – fremleggsnotat datert 26.2.2014 til Universitetsstyret
 vedlegg 2 – innplasseringsalternativene
 vedlegg 3 – historikk for prosjektet
Grunnenhetene, fakultetsadministrasjonen, fagforeningene, Juridisk studentutvalg og
fagutvalget ved IKRS er på lik linje med LAMU høringsinstanser. Vi er bedt om å komme med
innspill til to alternativer til innplassering. Dette er to alternativer som vurderes å være
gjennomførbare, samtidig som de ivaretar de premissene som er lagt til grunn i prosessen
med å få til en mer samlet arealløsning for fakultetet.
Høringsfrist i saken er 15. oktober. Høringssvar utformes i møtet.

Administrasjonsseksjonen
Kontoradr.:

Telefon: 22 85 50 50
Telefaks: 22 85 98 40
postmottak@jus.uio.no
www.jus.uio.no
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Sak 26/2014

Status HMS-arbeidet ved enhetene
Verneombudene, studentrepresentanten og læringsmiljøkontakten orienterer.

Sak 27/2014

Nasjonal konferanse for hovedverneombudene ved universitetene
Gørill orienterer fra konferansen.

Sak 28/2014

Status – Domus Nova

Orienteringssak

Assisterende fakultetsdirektør/ HMS-koordinator orienterer.
- Oversikt over tiltak gårdeier skal gjennomføre
- Instruksene og rutinene for avfallshåndtering – utarbeidet av Eiendomsavdelingen

Sak 29/2014

Opplæring innenfor HMS
Alle kurs innen HMS-området som UiO arrangerer (ofte i samarbeid med eksterne
leverandører) er publisert på UiOs nettsider.
http://www.uio.no/for-ansatte/kompetanse/tema/hms/?view=allupcoming
Grunnkurset, som nå er modulbasert, starter ny runde nå i november 2014.
Medlemmer i LAMU skal ha grunnkurset eller tilsvarende fra annen organisasjon.
Noen kommentarer, ønsker, innspill til kurs? Er det mulig å få gjennomført kursene?

Sak 30/2014

Handlingsplan for LAMU kommende periode – status og planer videre
Handlingsplanen har fått tilføyd statusoppdateringer og kommentarer.
Når det gjelder oppfølging vernerundene: Driftsområdet gjennomgår status på alle
innmeldte forhold. LAMU og grunnenheten får tilbakemeldingene når de foreligger. Dette
som et grunnlag før neste vernerunde – som vi foreløpig ikke har planlagt noe rundt.
Denne saken er primært en skriftlig orienteringssak. Sekretæren tar gjerne imot innspill, men
med stort forfall (bl.a. lederen) til møtet bør en større diskusjon av planen avvente.

Sak 31/2014

Orienteringssaker:
a)

Brannvernkurs for etasjeansvarlige
Kurs arrangeres 10. november i samarbeid med Norsk brannvernforening. Kurset
holdes lokalt på fakultetet.
Det er 12 påmeldte pr 9/10-2014 kl 1500. Påmeldingsfrist er onsdag 15. oktober.

b)

Beredskapsøvelse for lokal beredskapsgruppe ved fakultetet

3

Øvelse avholdes 28. oktober i samarbeid med Safetec.

c)

Valg innen verneorganisasjonen høsten 2014
Det skal foretas valg av verneombud og vara. Etter administrasjonens opplysninger så
er det nyvalg ved alle enheter? I tillegg skal det gjennomføres valg av
arbeidstakerrepresentanter og vara til LAMU for kommende 2-års periode.
http://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/prosedyrer/valg-vo-lamu/valg-avverneombud/

d)

Tiltak for å forbedre universell utforming i Domus Bibliotheca
Notat av 8. august 2014 fra prosjektleder i EA sentralt.

