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Fremmøteprotokoll 
 
Til stede:  

 Elisabeth Wenger-Hagene, fakultetets hovedverneombud samt verneombud IOR (leder av LAMU i 2015)  
 Mona Østvang Ådum, verneombud IfP 
 Elisabeth Pedersen Lange, assisterende fakultetsdirektør 
 Teis Daniel Kjelling, kontorsjef SMR 
 Tor Inge Rosvoll, seksjonssjef IT-seksjonen 

Observatører/personer med møterett:  

 Jane Dullum, verneombud IKRS  

 Gørill Arnesen, vara for Elisabeth Wenger-Hagene) verneombud ved fakultetsadministrasjonen 

 Inger Hamre, vara verneombud NIFS 

 Rune Greaker, områdeleder Eiendomsavdelingen sentrum 

 Christine Skogrand Havgar, læringsmiljøkontakt ved fakultetet (ansatt i Studieseksjonen) 

 

Eirik Haakstad (referent) 

 

Ikke til stede: 

 Anuschka Teresa Hager-Thoresen, Juridisk studentutvalg 

 Ellen Dalen, observatør/fadder fra AMU sentralt 
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Protokoll  

 

Sak 1/2015 Konstituering av nytt utvalg  

 

Dagens sammensetning må suppleres med en ny arbeidstakerrepresentant iht. nye 

retningslinjer ved UiO.  

 

LAMU gir fakultetet fullmakt til å oppnevne valgstyre for å velge en ekstra 

arbeidstakerrepresentant, og ber fakultetet gjennomføre valget praktisk. 

 

 

Sak 2/2015 Godkjenning av dagsorden  

 

Protokollen fra forrige møte er ikke sendt ut og var heller ikke vedlagt innkallingen. 

Protokollen for møte 5/2014 sendes ut sammen med protokoll for møte 1/2015 med kort 

kommentarfrist. Godkjennes formelt i møtet i april. 

 

LAMU har ingen andre innsigelser til dagsorden. 

 

 

Sak 3/2015 Status HMS-arbeidet ved enhetene  

 

IOR: Bedre – hverken rotter eller kloakklukt i DN. 

 

NIFS: Støy fra gatemusikanter. Rune orienterte om EAs klage/henvendelse til politiet, men 

har ikke fått tilbakemelding. EA hører om musikantene kan flytte seg, men kan ikke gjøre 

noe mer. EA samler og sender fakultetet dokumentasjon i denne saken og LAMU vurderer 

om saken bør legges frem for AMU. 

 

Fakultetsadministrasjonen: Ikke noe nytt. 

 

IKRS: Ikke noe nytt. 

 

IFP: Ikke noe nytt, men venter på ny vegg ved Kjerka og reglement for bruk. 

 

Læringsmiljø: Lite i Sifra-systemet, men noen klager på inneklima på lesesaler i DN. 

 

 

Sak 4/2015 Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse – ARK  

 

Elisabeth Pedersen Lange, som er koordinator for prosjektet, orienterte om den planlagte 

gjennomføringen av ARK ved fakultetet, og prosessplanen ble delt ut i møtet. Fakultetet 

ønsker også å presentere ARK for alle instituttene før sommeren. Instituttene er bedt om å 
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finne tidspunkter for en slik presentasjon.  

 

Verneombudene skal delta på planlegging av undersøkelsen på sine enheter. Resultatene 

fra undersøkelsen skal først presenteres for ledere og verneombud og deretter i plenum 

for alle ansatte der også tiltak skal utarbeides. LAMU skal vedta tiltakene og kontrollere at 

de følges opp. 

 

LAMU kommenterte at både informasjon om ARK og tilbakemeldingsmøtene må legges på 

best mulig tidspunkt, gjerne sammen med annen planlagt aktivitet (instituttseminar o.l.). 

 

Sak 5/2015 Status samlokalisering av fakultetet i Kristian August kvartalet 

 

Tor Inge Rosvoll orienterte om status i arbeidet med nye lokaler i Kristian August kvartalet. 

Det er planlagt et forprosjekt fram til sommeren 2015 for å få på plass en endelig skisse, og 

målet er at bygget skal stå klart til studiestart 2018.  

Det er oppnevnt en ny hovedbrukergruppe med følgende medlemmer:  

 

Tor Inge Rosvoll (leder) 

Vernelinjen:  

Fakultetets hovedverneombud Elisabeth Wenger-Hagene, vara Gørill Arnesen 

 

Institutt for offentlig rett:  

Professor Sverre Blandhol 

kontorsjef Øyvind Henden, vara Kjetil Frantzen 

 

Fakultetsadministrasjonen:  

seksjonsleder Julie Orning, vara Elisabeth Ulleberg 

 

Juridisk bibliotek: 

Randi Halveg Iversby, vara Hilde Westbye 

 

Studentene:  

Magnus Guderud, vara Ivar-André Slettedal og Stine Moengen Holst. 

 

 

Riksantikvaren krever at bygget slik det var planlagt, senkes med minimum to etasjer, Entra 

ser nå på mulighetene for å løse dette. 

 

LAMU hadde to spørsmål: 

1. Hvordan jobbes det med den delen av samlokalisering som omfatter de 

eksisterende byggene, altså fortetningen i DA, DM og DB?  

Det blir to prosjekter – et for Kristian August kvartalet og et for utnyttelse av 



 4 

 

eksisterende bygg. Det vil bli to prosjekter som skal jobbe parallelt. 

2. Hvordan er status for fordelingen av cellekontor og arbeidslandskap?  

 

 

 

Sak 6/2015 Vernerunder 2015 

 

Elisabeth Pedersen Lange orienterte om at status av oppfølgingen etter fjorårets 

vernerunder først vil bli klart i februar. Forslag til gjennomføring av årets vernerunder kan 

derfor ikke bli presentert før på neste LAMU-møte. 

 

 

Sak 7/2015 Handlingsplan for LAMU for perioden 2015 – 2016 

 

Nåværende handlingsplan ble gjennomgått og tiltakene kommentert, punktvis 

oppsummering følger under: 

 Brannvern: kontinuerlig fokus, tiltaket bør videreføres til neste handlingsplan. 

 Oppgradering Domus Nova (inneklima og lesesaler): mye har skjedd på dette 

punktet, med det er fortsatt nødvendig med kontinuerlig oppfølging, og tiltaket 

bør videre til neste handlingsplan. 

 Inneklima DB (kjøleanlegg og ventilasjon): ikke ferdigstilt, tiltaket bør videreføres 

 Bedre lesesalsdekning i eksamensperioder: prøver ikke å legge beslag på mer 

lesesaler enn strengt nødvendig. Studentene må uttale seg om de fortsatt ønsker 

at dette punktet skal videreføres i ny plan. 

 Kontakt mellom EA og studentene: må høre med studentene. 

 Grønt UiO: Kildesortering på fakultetets årsplan, og tiltaket bør videreføres også 

for LAMUs handlingsplan. 

 Beredskapsplan: må videreføres med oppfølgingspunkter etter øvelsen høsten 

2014.  

 Areal og samlokalisering: punktet må med videre, tekst utarbeides av LAMU. 

 Læringsmiljø: punktet bør videreføres. 

 

Plan for videre arbeid må tas i neste møte. 
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Sak 8/2015 Skriftlige orienteringssaker  

 

Ingen av orienteringssakene ble kommentert i møtet. 

 a)  UiOs LAMU-seminar torsdag 12. mars 

- Hovedtema for seminaret vil være arbeidsmiljøutfordringer knyttet til mangfold og 

tverrfaglighet. Seminaret avholdes i Gamle Logen, Grev Wedels plass 2, 0151 Oslo. 

Kaffe og registrering fra kl 08:30. Seminaret starter kl 09:00 og avsluttes med lunsj 

fra kl 11:30. 

- Det sendes ut egen påmeldingsskjema fra HMS-seksjonen til alle LAMU-

representantene i løpet av februar. Vararepresentanter og observatører kan gjerne 

også delta på seminaret. Det gir LAMU ved Jus en felles plattform for videre arbeid 

innen samme tema. 

 

 b)  HMS-kurs våren 2015. 

 

 

 c)  Dialogmøte med ledelsen i Eiendomsavdelingen. 

 

 

 

 

 

Oslo, 17. april 2015 

 

 

 

 

Elisabeth Wenger-Hagene 

fakultetets hovedverneombud / leder LAMU 

Eirik Haakstad 

referent 


