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 Saksnr..: 2015/2355    KARIKO 

Saksliste til møte 1/2015 i Lokalt arbeidsmiljøutvalg ved Det 

juridiske fakultet fredag 13. februar 2015. Møtetid kl 13-1430. 

 

Møtet avholdes i møterommet Lødrups kjeller, underetasjen i Domus Media vest – hovedinngangen ved kantinen.  

Saksliste:  

 

Sak 1/2015 Konstituering av det nye utvalget 

 

Inkl evt fremtidig endring av sammensetningen, hvem som representerer arbeidstakersiden. 

 

 

Sak 2/2015 Godkjenning av dagsorden 

 

 

Sak 3/2015 Status HMS-arbeidet ved enhetene 

 

Muntlig orientering fra alle verneombudene, læringsmiljøkontakten, studentrepresentanten samt 

HMS-koordinator. 

 

 

Sak 4/2015 Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse – ARK 

 

Orientering om prosessen v/ Elisabeth Pedersen Lange. 

 

 

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

 

Orientering ved Tor Inge Rosvoll. 

 

 

Sak 6/2015 Vernerunder 2015 
 
Orientering om planer for LAMU-møtet 17. april. 
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Sak 7/2015 Handlingsplan for LAMU for perioden 2015 – 2016 
 

 Status nåværende plan og tiltak 

 Plan for videre arbeid 
 

Handlingsplanen bør sannsynligvis inneholde punkter som f.eks. 

 Inneklima Domus Nova 

 Oppgradering Domus Nova 

 Ergonomi – elektrisk hev-senk bord, andre tiltak/behov 

 Bruk av fellesarealer som Kjerka og andre møterom, utfordringer knyttet til bruk av 
rommene 

 Grønt UiO 
 
 

Sak 8/2015 Skriftlige orienteringssaker 
 
 

 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 

 

Oversikt fra Enhet for HMS, UiO 

 

 

 c) Dialogmøte med ledelsen i Eiendomsavdelingen 

 

Notat av 22.1.2015 med fakultetets innspill – behov på bygg- og eiendomssiden. 

Vedlegg:  

Innspill om Samlokalisering av Det juridiske fakultet,  

Dekani vedtak om innplassering ifm mulig ny arealløsning,  

Innspill om DN – bedre fysisk læringsmiljø. 

 

Assisterende fakultetsdirektør orienterer fra møtet. 

 


