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Dato: 17. desember 2015   

Saksnr..: 2015/2355    KARIKO 

Endelig saksliste til møte 5/2015 i Lokalt arbeidsmiljøutvalg ved 

Det juridiske fakultet torsdag 17. desember 2015. Møtetid kl 13-

1430.  

 

Møtet avholdes i Kollegieværelset, 1. etasje, Domus Academica 

 
Representant fra Enhet for bedriftshelsetjeneste (EBHT) deltar på møtet siden vi behandler bl.a. tiltakene 

som enhetene har kommet frem til i ARK. Vi vil fra 2016 ha EBHT som observatør. De mottar sakslister og 

melder ifra når de ønsker/ser det formålstjenlig å delta på møtene våre. Leder av LAMU vil selvfølgelig også 

varsle de i god tid hvis vi har aktuelle saker som de bør delta i behandlingen av. 

 

 

Saksliste:  

 

Sak 27/2015 Godkjenning av dagsorden 

 

 

Sak 28/2015 Godkjenning av protokoll fra møte 4/2015 

 

Utkast til protokoll. 

 

 

Sak 29/2015 Status HMS-arbeidet ved enhetene 

 

Muntlig orientering fra alle verneombudene, læringsmiljøkontakten, studentrepresentanten 

samt HMS-koordinator. 

 

 

http://www.jus.uio.no/om/hms/moter/2015/151217/utkast-protokoll.pdf
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Sak 30/2015 
Saksnr. 2013/2297 

Arbeidsmiljø og klimaundersøkelse ved Det juridiske fakultet 
 
Notat av 15.12.2015 med vedlegg fra IKRS og IOR  
 
Forslag til vedtak: 
 
LAMU tar resultatene fra ARK til etterretning.  
 
LAMU ber om få orientering om oppfølgingen av forbedringsområdene og tiltakene på det 
første møtet høsten 2016. Orienteringen bør inneholde en beskrivelse av hvordan 
enhetene har jobbet med tiltakene og hvilken effekt tiltakene har hatt, samt hvilke tiltak 
som har fremstått som viktigst. 
 

 
Sak 31/2015 
Saksnr 2015/4587 

Vernerunder 2015 
 

 Notat av 9/12-2015 

 Oppdatert samlefil for seksjonene i fakultetsadministrasjonen (med 
statusoppdateringer fra EA drift og EA renhold) 

 Oppdatert samlefil for instituttene (med statusoppdateringer fra EA drift og EA renhold) 
 

Vernerunde for studentarealer (auditorier, seminarrom, kollokvierom, lesesaler) og 
fellesarealer (møterom, WC) gjennomføres januar/februar 2016. 
 
 

Sak 32/2015 
Saksnr. 2015/15401 

LAMU-budsjett for 2016 

 

Notat av 17/12-2015 og budsjett 

 

Forslag til vedtak:  

 

LAMU slutter seg til det fremlagte forslag til LAMU-budsjett.  

 

LAMU støtter forslaget om en søknadsprosess knyttet til avsetningen på kr 250.000 

ekstraordinært i 2016 for oppfølging av vernerundene som ble gjennomført i 2015.  

 

 

Sak 33/2015 Ulike HMS-relaterte kurs som tilbys UiO/JUS-ansatte 

 

HMS-koordinator orienterer om:  

 

 a) Førstehjelpskurs for ansatte på fakultetet 

 

Det foreslås å gjennomføre 4 kurs i løpet av 2016, hvorav vi starter opp med 2 kurs i 

vårsemesteret. Kurset leveres av Redd Liv Førstehjelp.  

Mer informasjon gis i møtet. 

 

http://www.jus.uio.no/om/hms/moter/2015/151217/ark-oppsummering-lamu-171215.pdf
http://www.jus.uio.no/om/hms/moter/2015/151217/oppsummeringsnotat-vernerunder.pdf
http://www.jus.uio.no/om/hms/moter/2015/151217/vernerunder-fakadm-samlefil-lamu-17122015.pdf
http://www.jus.uio.no/om/hms/moter/2015/151217/vernerunder-samlefil-instituttene-lamu-17122015.pdf
http://www.jus.uio.no/om/hms/moter/2015/151217/notat-lamu-budsjett-2016.pdf
http://www.jus.uio.no/om/hms/moter/2015/151217/lamu-budsjett-2016.pdf
http://redd-liv.no/
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 b) Organisatorisk brannvern v/ JUS  
 
UiO får nytt brannvernsystem i løpet av 2016. (mer informasjon gis i møtet). 
 
Det er utarbeidet et forslag til "Informasjonspakke" om brannvern ved Det juridiske 
fakultet. Dette for å samle informasjon vi har, definere roller og ansvar, og ulike 
begreper innen brannvernarbeidet.  
 
Utkastet er laget i samarbeid med UiOs brannvernrådgiver, og skal jobbes videre med 
bl.a. for ytterligere lokal tilpasning – bl.a. sammen med Eiendomsavdelingen.  
 
Kommentarer fra brannvernrådgiveren - Merk følgende: 
1. Tekst merket med rød skrift (gjelder ikke branninstruksen) må verifiseres nærmere 

med EA. 
2. Linkene er til sentrale rutiner, mulig dere har noe lokalt som erstatter enkelte av 

disse. (dette må undersøkes nærmere – evakuering av personer med 
funksjonshemninger?) 

3. Branninstruksen er utvidet med noe mer info om assistert rømning og mulighet for 
å definere møtested. 

 

 

 c) Kurs for forelesere –«Alvorlige voldssituasjoner i undervisningslokalet»  
(PLIVO – pågående livstruende vold) 
 
Mer info gis i møtet. 
 
 

Sak 34/2015 Møteplan for 2016 

 

Det legges opp til 2 møter i vårsemesteret og 2 møter i høstsemesteret.  

 

 

Sak 35/2015 Skriftlige orienteringssaker (presenteres ikke i møtet)  
 
 

 a) UiOs LAMU-seminar 

 

Dette seminaret avholdes torsdag 17. mars 2016. Alle tilknyttet LAMU på JUS kan 

delta på seminaret. 

 

Tema for seminaret er Lærings- og arbeidsmiljøåret 2016. 

 

Ytterligere info og påmelding kommer til alle i uke 51. 

 

 

 b) Bestillinger av tjenester fra Bedriftshelsetjenesten 

 

Forslag til bestilling av tjenester fra BHT for 2016.  

 

http://www.jus.uio.no/om/hms/moter/2015/151217/brannverninfo-desember-2015.pdf
http://www.jus.uio.no/om/hms/moter/2015/151217/forslag-bestilling-bht.pdf

