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juridiske fakultet fredag 10. juni 2016  

 

Møtetid kl 13-1430. Møtet avholdes i Kollegieværelset.  

 

 

Saksliste:  

 

Sak 22/2016 Godkjenning av dagsorden 

 

 

 

Sak 23/2016 Godkjenning av protokoll fra møte 2/2016 

 

Utkast til protokoll. 

 

 

 

Sak 24/2016 Status HMS-arbeidet ved enhetene 

 

Muntlig orientering fra alle verneombudene, læringsmiljøkontakten, 

studentrepresentanten. 

 

 

 

Sak 25/2016 Samlokalisering av fakultetet – KAG 
 
Notat av 27. mai 2016 fra fakultetets hovedverneombud Elisabeth Wenger-
Hagene med tittelen «Samlet arealløsning for Det juridiske fakultet – 
dokumentasjon på ansattes medvirkning» 
 
 
 
 
 

http://www.jus.uio.no/om/hms/moter/2016/160415/utkast2-protokoll.pdf
http://www.jus.uio.no/om/hms/moter/2016/160610/notat-brukermedvirkning-kag.pdf
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Sak 26/2016 Kildesortering – utrulling ved JUS 

 

Muntlig orientering v/ Oddrun. 

 

Utrullingen startet 20. mai for Domus Nova og Cort Adelers gate og 28. mai for de 3 

sentrumsbygningene. Det er erfaringsmøte 9. juni.  

 

 

 

Sak 27/2016 Elektronisk innmeldingssystem for HMS-avvik 
 
Presentasjon laget av HMSB for en introduksjon på enhetene.  
 

 I løpet av 2. halvdel av 2016 vil JUS ta i bruk elektronisk system for håndtering av 
HMS-avvik. Systemet vil gjøre det enklere å melde, følge opp og lukke avvik.  
 

 Alle ansatte er brukere av innmeldingsløsningen. 
 

 Studentene skal fortsatt melde inn Si fra-systemet. 
 

 HMS-koordinator er saksbehandler på alle avvik som meldes inn. Saksbehandler skal 
kvalitetssikre data som er lagt inn, sjekke at meldingen går til rett lokal leder og rett 
lokalt verneombud, kategorisere hendelsen for korrekt oppfølging og evt videre 
behandling mot Statens Pensjonskasse og NAV og evt andre myndigheter. 
 
 
 

Sak 28/2016 

ePhorte saksnr: 

2016/6324 

Anskaffelse av hjertestartere  
 
Oppfølging av LAMU-møtet i april.  
 
Trine Evensen fra BHT orienterer. 
 
 
 

Sak 29/2016 Utarbeidelse av ROS-analyse for fakultetet 
 
Muntlig orientering v/ HMS-koordinator. 
 
 
 

Sak 30/2016 Skriftlige orienteringssaker (presenteres ikke i møtet) 
 
 

ePhorte saksnr: 

2016/1492 
a) 1. tertialrapport for bruk av Bedriftshelsetjenester 

 

Rapport for 1. tertial 2016. Denne oversikten er også tatt opp i ledermøtene 26/5-

2016. 

 

http://www.jus.uio.no/om/hms/moter/2016/160610/presentasjon-hms-avvikssystem.pptx
http://www.jus.uio.no/om/hms/moter/2016/160610/1-tertial-2016-bruk-bht.pdf

