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Dato: 17. februar 2016  
Saksnr..: 2016/2675   KARIKO 

Saksliste til møte 1/2016 i Lokalt arbeidsmiljøutvalg ved Det 

juridiske fakultet fredag 19. februar 2016.  

 

Møtetid kl 13-1430. Møtet avholdes i Kollegieværelset.  

 

 

Saksliste:  

 

Sak 1/2016 Godkjenning av dagsorden 

 

 

Sak 2/2016 Godkjenning av protokoll fra møte 5/2015 

 

Utkast til protokoll er sendt ut tidligere, men skal formelt godkjennes i dette møtet.  

 

 

Sak 3/2016 Status HMS-arbeidet ved enhetene 

 

Muntlig orientering fra alle verneombudene, læringsmiljøkontakten, 

studentrepresentanten. 

 

 

Sak 4/2016 
Saksnr. 2013/2297 

Oppfølging av arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse (ARK) ved Det juridiske fakultet 
 
Notat av 15. februar 2016 med vedlegg. 
 
LAMU bør ut fra de distribuerte rapportene diskutere: 
a) Er det arbeidsmiljøtiltak som LAMU særlig vil følge opp i 2016? 
b) Hvordan vil LAMU følge opp de prioriterte tiltakene? 
 
Forslag til vedtak: 
 
Vedtak utformes i møtet ut fra diskusjonen. 

 

http://www.jus.uio.no/om/hms/moter/2016/160219/utkast-protokoll-mote5-2015.pdf
http://www.jus.uio.no/om/hms/moter/2016/160219/saksdokumenter-ark.pdf
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Sak 5/2016 Hvordan arbeider LAMU med Lærings- og arbeidsmiljøåret 2016? 

 

Julie Orning, seksjonsleder Studieseksjonen, kommer og orienterer vedr arbeidet knyttet til 

læringsmiljø.  

 

I fakultetets årsplan for perioden 2016 – 2018 er det nevnt en del tiltak vedr læringsmiljø og 

organisasjon og støttefunksjoner. 

 

Arbeidsmiljø 

Når det gjelder arbeidsmiljø vil LAMU ha fokus på areal og samlokalisering (både nybygget og 

det parallelle prosjektet med planlegging og ombygging av sentrumsbygningene) samt 

oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen ARK. (Se for øvrig forrige sak vedr oppfølging ARK). 

 

Læringsmiljø 

Her er de mest prioriterte tiltakene vedr. læringsmiljø:  

 Utvide bruk av digitale læringsmidler; prøveprosjekt med filming av utvalgte 

undervisningsaktiviteter, herunder å se på forholdet mellom ulike undervisningsformer 

(forelesninger og kurs) Gjennomføre prøveprosjekt på 4. studieår  

 Redusere avstand mellom lærere og studenter ved å inkludere studenter til faglige 
arrangementer på instituttene, og å arrangere spørretimer der studentene møter 
fagmiljøene. 

 Undervisningskvalitet: undervisningsseminarer: arena for å dele god 
undervisningspraksis mellom interne og eksterne lærere.  

Sak 6/2016 Tildeling fra LAMU-budsjett 2016 – oppfølging vernerunder 

 

Notat av 8. februar 2016 vedlagt søknadene fra enhetene. 

 

Forslag til vedtak:  

 

LAMU slutter seg til fordeling av de kr 250.000 som illustrert i tabell 1 – vedlegg til notat av 8. 

februar 2016.  

 
 

Søknader Totalkostnad Forslag til 
tildelingssum 

OPPFØLGING VERNERUNDER 2015  

 Søknad fra IKRS 70 000 35 000 

Søknad fra fakultetsadministrasjonen 120 630 60 315 

Søknad fra IOR 27 762 13 881 

Søknad fra IfP 300 000 100 000 

Søknad fra NIFS 50 000 25 000 

Sum kostnader tiltak/søknader 518 389 234 196 

Budsjettavsetning   250 000 

Rest (positivt tall) /overforbruk (negativt tall) i 
forhold til budsjettet på 250.000 

  15 804 

 

http://www.jus.uio.no/om/hms/moter/2016/160219/aarsplan-2016.xlsx
http://www.jus.uio.no/om/hms/moter/2016/160219/saksdokumenter-lamu-tildeling.pdf


 3 

 

Sak 7/2016 KAG-prosjektet – samlokalisering av fakultetet i sentrum 

 

Oppnevning av 2 temabrukergrupper:  

 Bakgrunn og mandat for temabrukergruppene 

 ansattarealer  

 undervisning- og læringsmiljø 

 

Tor Inge gir en muntlig statusoppdatering i møtet.  

 

 

Sak 8/2016 Dialogmøte med Eiendomsavdelingens ledelse våren 2016 

 

Innspill fakultetet har sendt inn. 

Presentasjon som ble gitt i møtet. 

 

Vi gjennomgår raskt innspillene, referat fra møtet er beregnet å komme før LAMU-møtet. 

 

 

Sak 9/2016 Kildesortering ved UiO – utrulling på JUS 

 

Notat av 27/1-2016 tiltenkt Direktørnettverket 3/2-2016. 

Ytterlige informasjon blir gitt i møtet. 

 

 

Sak 10/2016 Skriftlige orienteringssaker (presenteres ikke i møtet) 
 
 

 a) Valg av vara verneombud ved fakultetsadministrasjonen 

 

Kaja Santelmann har gått ut i foreldrepermisjon. Gørill Arnesen rykker opp som 

verneombud i Kajas permisjonstid. 

 

 

 b) Førstehjelpskurs for ansatte ved Det juridiske fakultet 
 
Det arrangeres 4 timers førstehjelpskurs følgende dager og tider: 

  Kursdato og tid Antall påmeldte (pr 16/2-2016) 

  Mandag 7. mars – kl 9-13 26 

  Mandag 14. mars – kl 11.30-15.30 11 

  Torsdag 7. april – kl 11.30-15.30 8 

  Fredag 8. april – kl 9-13 8 

  Kursene avholdes i Kjerka/Viggo Hagstrøms sal i Domus Media vest. Det er lagt ut 
informasjon og påmeldingslenke på kurshjulet til fakultetet samt at det er laget en 
liten artikkel under aktuelt. 

 

http://www.jus.uio.no/om/hms/moter/2016/160219/KAG-bakgrunn-mandat.pdf
http://www.jus.uio.no/om/hms/moter/2016/160219/kag-temabrukergruppe-ansattearealer.pdf
http://www.jus.uio.no/om/hms/moter/2016/160219/kag-temabrukergruppe-undervisning-laeringsmiljo.pdf
http://www.jus.uio.no/om/hms/moter/2016/160219/revidert-innspill-dialogmote-ea-jus-290116.pdf
http://www.jus.uio.no/om/hms/moter/2016/160219/presentasjon-fra-dialogmote.pdf
http://www.jus.uio.no/om/hms/moter/2016/160219/notat-kildesortering-direktornettverk-03022016.pdf

