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Saksliste:  

 

Sak 9/2015 Godkjenning av dagsorden 

 

 

Sak 10/2015 Godkjenning av protokoll fra møte 5/2014 og 1/2015 

 

Utkast til protokoller er sendt ut tidligere, men publiseres her også. Protokoll fra møte 

desember 2014 og februar 2015. Ingen kommentarer er kommet til kommentarfristen som 

ble gitt. 

 

 

Sak 11/2015 Sykefraværsstatistikk 

 

Saken presenteres av Eirik Haakstad, seksjonsleder Administrasjonsseksjonen.  

Deretter har vi en dialog om tallene og evt. oppfølgingspunkter. 

 

Det settes av 30 minutter til denne saken. 

 

 

Sak 12/2015 Status HMS-arbeidet ved enhetene 

 

Muntlig orientering fra alle verneombudene, læringsmiljøkontakten, studentrepresentanten 

samt HMS-koordinator. 

 

 

Sak 13/2015 Status – samlokalisering av fakultetet i Kristian August kvartalet 

 

Orientering ved Tor Inge Rosvoll.  
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Sak 14/2015 
Saksnr 2015/4587 

Saksnr 2013/7047 

Vernerunder 2015 
 
Sakspapirer: 

 Notat av 10.4.2015 om status vernerunder ved instituttene 2013/2014. 

 Samlefil for status på instituttene 

 Status vernerunder møterom 

 Status vernerunder studentarealer 
 
 

 Agenda for dette møtet: 

 Hva har vi av innspill på fokusområde for 2015? 
 

 Frist for gjennomføring – årsskiftet 2015/2016? EA sentrum skal være med på 
vernerundene slik at enhetene må koordinere sine vernerunder med områdeleder. 
 

 UiO har prosedyre for gjennomføring av vernerunder. Denne må vi følge. 
http://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/prosedyrer/vernerunde/ 
I tilknytning til den er det utarbeidet en sjekkliste med handlingsplan – finnes i høyre 
marg på ovennevnte nettside. Denne burde vi i utgangspunktet også bruke når selve 
vernerunden gjennomføres. I den så skal det lages en handlingsplan og tiltak settes opp. 
Et og samme dokument – som brukes både lokalt og som en rapportering til LAMU. 
 
 

Sak 15/2015 Handlingsplan for LAMU for perioden 2015 – 2016 

 

Utkast nr 2 til handlingsplan, datert 15.4.2015 var distribuert. 

(Det er kommet til noen endringer fra det som ble sendt ut tidligere på dagen den 15/4) 

 

Forslaget skal ha tatt med de forslag som har kommet tidligere, samt saker som er med i 

hver plan.  

 

Studentrepresentanten bes spesielt se på punktet B om Studentenes arbeidsmiljø. 

 

Sak 16/2015 LAMU-seminaret i Logen 12. mars 2015 

«Mangfold som sak i LAMU». Diskusjon rundt dette. 

Presentasjon fra de 2 foredragene: 

 Dyveke Hamza, Direktør for offentlig sektor i Experis 

 Kjetil Taskén, professor og leder BiO/NCMM, UiO 

 

 

Sak 17/2015 Skriftlige orienteringssaker 
 
 

 a) Informasjon etter møte i sentralt AMU 16. mars 2015 

 

Notat av 8.4.2015 var distribuert. 

 

http://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/prosedyrer/vernerunde/

