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Dato: 28. november 2014 

 Saksnr..: 2014/2400 KARIKO 

Saksliste til møte 5/2014 i Lokalt arbeidsmiljøutvalg ved Det 

juridiske fakultet 5. desember 2014. 

 
Møtetidspunkt: kl. 13:00 – 14:30. Møtet avholdes denne gangen i Videokonferanserommet. Inngang til dette 

rommet er fra Universitetsgaten, inn til høyre i portrommet og opp 1 trapp. 

Saksliste:  

 

Sak 33/2014 Godkjenning av dagsorden 

 

Sak 34/2014 Godkjenning av protokoll fra møte 10. oktober 2014 

 

Foreløpig protokoll. 

 

Sak 35/2014  Status HMS-arbeidet ved enhetene 

 

Muntlig orientering fra alle verneombud, læringsmiljøkontakt samt HMS-koordinator. 

 

Sak 36/2014 Vernerunder – status og planer om nye runder 

 

 Vernerundene på instituttene og i fakultetsadministrasjonen (samlefil) - avholdt i 

2013/2014 – oppdatert status fra EA.  

 

 Vernerunder i møterom og studentarealer – oppdatert rapport med status fra EA 

(publiseres uke 49) 

 

Vi ønsker å se nærmere på planer for vernerunder 2015 – fokusområder og tidspunkt for 

gjennomføring. Vi ønsker konkrete innspill/anbefalinger her som vi kan ta videre til bl.a. 

kontorsjefer og seksjonslederne. 

 

Sak 37/2014 Orientering etter lokal beredskapsøvelse ved fakultetet 

 

Muntlig orientering fra assisterende fakultetsdirektør. 

 

 

http://www.jus.uio.no/for-ansatte/organisasjon/lamu/moter/2014/141010/utkast-protokoll-mote4.pdf
http://www.jus.uio.no/for-ansatte/organisasjon/lamu/moter/2014/141205/status-hosten-2014-fra-ea-vernerunder.pdf
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Sak 38/2014 Tentativ innplassering i forbindelse med mulig ny arealløsning for Det juridiske fakultet 

 
Oppfølging etter forrige møte. 
 

 Dekani vedtak i saken etter høringsrunden 

 Høringssvarene fra instituttene 
- IKRS 
- IfP/NIFS 
- IOR 
- SMR 
 

Muntlig orientering om videre prosess v/ Tor Inge Rosvoll. 
 
 

Sak 39/2014 Status – orientering om planer for ARK 
 
Muntlig orientering ved assisterende fakultetsdirektør. 
 
 

Sak 40/2014 HMS-midler – Ergonomi – bevilgning til elektriske hev-senk skrivebord i budsjettet for 2015 
 
Oppfølging etter forrige møte. 
 
Budsjettet er oppjustert og det er satt av kr. 200 000 for 2015. 
 
LAMU skal utarbeide kriterier for bruk av disse midlene. Forslag utarbeides på møtet. 
 
 

Sak 41/2014 Opprettelse av valgstyre for gjennomføring av valg i vernelinjen 
 
 
 

Sak 42/2014 Skriftlige orienteringssaker 
 

Saksnr 

2014/12527 
a) Klage over støy ved sentrumsbygningene 

 

Det er sendt brev til Oslo politikammer 5. november 2014. 

 

 
Saksnr 

2014/13694 
b) Planlagt bruk av Bedriftshelsetjenesten 

 

(publiseres uke 49) 

 

 

 c) Møteplan for LAMU for 2015 

 

13. februar, 17. april, 12. juni, 16. oktober og 4. desember. 

Alle dagene er fredag. Møtetid kl 13-1430. 

 

http://www.jus.uio.no/for-ansatte/organisasjon/lamu/moter/2014/141205/38-dekanvedtak.pdf
http://www.jus.uio.no/for-ansatte/organisasjon/lamu/moter/2014/141205/38-ikrs.pdf
http://www.jus.uio.no/for-ansatte/organisasjon/lamu/moter/2014/141205/38-ifp-nifs.pdf
http://www.jus.uio.no/for-ansatte/organisasjon/lamu/moter/2014/141205/38-ior.pdf
http://www.jus.uio.no/for-ansatte/organisasjon/lamu/moter/2014/141205/38-smr.pdf
http://www.jus.uio.no/for-ansatte/organisasjon/lamu/moter/2014/141205/notat-politi-stoy.pdf

