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Saksliste:  

 

Sak 32/2016 Godkjenning av dagsorden 

 

 

Sak 33/2016 Godkjenning av protokoll fra møte 3/2016 

 

Utkast nr 2 til protokoll. Det kom en kommentar i 1. utsending som jeg har tatt inn.  

 

 

Sak 34/2016 Status HMS-arbeidet ved enhetene 

 

Muntlig orientering fra alle verneombudene, læringsmiljøkontakten, studentrepresentanten. 

 

 

Sak 35/2016 Kanalrens ventilasjonsanlegg Domus Media Øst 

 

Oddrun orienterer. 

 

 

Sak 36/2016 Samlokalisering av fakultetet – KAG 

 

Fast sak på LAMU-møtene. 

 

 

Sak 37/2016 Kildesortering – utrulling ved JUS 

 

Hva er status nå for avfallshåndteringen? Har vi nådd noen delmål. Har det vært spesielle 

utfordringer?  

 

http://www.jus.uio.no/om/hms/moter/2016/161014/utkast-protokoll-juni.pdf
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Sak 38/2016 Status HMS-budsjettet 
 
Status for budsjettet, som ble vedtatt desember 2015, gjennomgås i møtet. 
 
 

Sak 39/2016 Vernerunder høsten 2016 
 
Det foreslås at vernerunder gjennomføres på alle enheter innen 31. desember 2016.  
Det skal også foretas vernerunde i studentarealer. 
 
Prosedyre for gjennomføring av vernerunde skal følges. Det foreslås å ha samme 
fokusområder på vernerundene som i 2015 og at sjekklisten vi lagde i 2015 benyttes også i 
2016. Forslag til sjekkliste (utarbeidet på fakultetet). 
 
Alle enhetene får en oppdatert oversikt over status etter forrige vernerunde.  
 
(IfP har allerede gjennomført vernerunde, og IOR skal ha vernerunde 1. november.) 
 
 

Sak 40/2016 Beredskapsplan og ROS-analyse/Risikovurderinger 
 
Muntlig orientering om status pr i dag v/ beredskapskoordinator.  
 
 

Sak 41/2016 Budsjett 2017 
 
Sakspapirene til fakultetsstyrets møte 17. oktober er nå tilgjengelig. 
 
Oddrun orienterer. 
 
 

Sak 42/2016 Universitetets HMS-pris 
 
Vedlagt finner dere info om prisen. Det vil bli lagt ut info på fakultetets nettsider også om 
dette. Tidligere var det kun mulig å nominere ansatte/fagmiljø på MatNat, men nå er den 
utvidet til å gjelde for hele UiO. 
 
 

Sak 43/2016 Skriftlige orienteringssaker (presenteres ikke i møtet) 
 
 

 a)  Bruk av Bedriftshelsetjenesten 2016 og 2017 
 
Rapport pr 2. tertial 2016 for bruk av tjenester fra BHT i 2016. 
Til orientering - i tillegg til det som står på listen er det satt opp en gruppeveiledning i 
ergonomi 8. november for fakultetsadministrasjonen. 
 
Fakultetet har møte med BHT 15. november for bestillinger for 2017. Enhetene har nå 
fått frist 1. november med å komme med bestillinger til HMS-koordinator. Da får vi se 
om noe aktivitet utsettes til 2017, eller om noe skal utgå. 

 

http://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/prosedyrer/vernerunde/
http://www.jus.uio.no/om/hms/moter/2016/161014/forslag-sjekkliste-vernerunder-fra2016.pdf
http://www.jus.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/161017/sakskart.html
http://www.jus.uio.no/om/hms/moter/2016/161014/universitetets-hms-pris.pdf
http://www.jus.uio.no/om/hms/moter/2016/161014/bht-rapport-2-tertial-2016.pdf

