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NY! Oppdatert saksliste til møte 5/2016 i Lokalt arbeidsmiljøutvalg 

ved Det juridiske fakultet 9. desember 2016 

 

Møtetid kl 13-1430. Møtet avholdes i Kollegieværelset.  

 

 

Saksliste:  

 

Sak 45/2016 Godkjenning av dagsorden 

 

 

Sak 46/2016 Godkjenning av protokoll fra møte 4/2016 

 

Utkast til protokoll. 

 

 

Sak 47/2016 Status HMS-arbeidet ved enhetene 

 

Muntlig orientering fra alle verneombudene, læringsmiljøkontakten, studentrepresentanten. 

 

 

Sak 48/2016 Status ARK-tiltakene 
 
Notat datert 6.12.2016. 
 
 

Sak 49/2016 Utkast til handlingsplan for LAMU for perioden 2017 - 2018 
 
Notat av 2. desember 2016 og revidert utkast til handlingsplan, datert 2. desember 2016. 
 
 

Sak 50/2016 Avvikssystemer ved UiO 

 

HMS-koordinator orienterer om de ulike systemene.  

 

 

 

http://www.jus.uio.no/om/hms/moter/2016/161209/utkast-protokoll-oktober.pdf
http://www.jus.uio.no/om/hms/moter/2016/161209/notat-sak-48-ark.pdf
http://www.jus.uio.no/om/hms/moter/2016/161209/notat-sak-49-handlingsplan.pdf
http://www.jus.uio.no/om/hms/moter/2016/161209/lamu_handlingsplan_17-18-utkast-02122016.pdf
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Sak 51/2016 Kartlegging av inneklima i Domus Media Øst 

 

Oddrun orienterer. 

Rapport fra Synergi helse.  

 

 

Sak 52/2016 

 

Samlokalisering av fakultetet – KAG 

 

Fast sak på LAMU-møtene. Orientering ved Tor Inge Rosvoll. 

 

 

Sak 53/2016 Vernerunder ved fakultetet 

 

Rapportene fra vernerundene er sendt direkte på e-post. 

 

 

Sak 54/2016 Orientering om valg av verneombud 

 

Oversikt over resultatet av valg av verneombud på enhetene.  

 

 

Sak 55/2016 Status PLIVO-kursene 
 
Det var påmeldt 12 deltakere til sammen på de 2 kursene som ble satt opp. Den første delen av 
1. kurset ble avlyst på kort varsel. Der var det påmeldt 8 deltakere. Som en konsekvens av dette 
ble det kun 4 deltakere som deltok på kursets bolk 1, og kun 3 som var med på bolk 2. 
 
 

Sak 56/2016 Møteplan for LAMU for 2017 
 
Møteplan fastsettes når alle representantene i LAMU er kjent. Sekretæren innkaller i Outlook.  
 
 

Sak 57/2016 Skriftlige orienteringssaker (presenteres ikke i møtet) 
 
 

 a) Bestillingen til Bedriftshelsetjenesten på tjenester levert av BHT i 2017 

 

Bestillingsdokumentet. 

 

 

NY! b)  Vurdering av hjertestarter ved UiO 

 

Siden LAMU har hatt oppe dette temaet tidligere så er notat til AMU v/ UiO til 

orientering på nåværende tidspunkt. Fakultetet skal i 2017 gjennomgå en ROS-analyse, 

og hjertestartere vil nok være en naturlig ting å vurdere da. Vurderingene fra Enhet for 

HMS og beredskap samt Bedriftshelsetjenestens er da fine å ta med i den vurderingen. 

 

http://www.jus.uio.no/om/hms/moter/2016/161209/kartlegging-inneklima-dm.pdf
http://www.jus.uio.no/om/hms/moter/2016/161209/notat-sak-54-valg.pdf
http://www.jus.uio.no/om/hms/moter/2016/161209/saksdok-57-a
http://www.jus.uio.no/om/hms/moter/2016/161209/notat-hjertestartere.pdf

