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Saksliste til møte 4/2017 i Lokalt arbeidsmiljøutvalg ved Det 
juridiske fakultet – mandag 18. desember 2017 
 
Møtetid kl. 13:30-15:00. Møtet avholdes i Lødrups kjeller, Domus 
Media vest.  
 
 

Saksliste:  
 
Sak 18/2017 
Vedtak 

Godkjenning av dagsorden 
 
 

Sak 19/2017 
Vedtak 

Godkjenning av protokoll fra møte 3/2017 
 
Utkast til protokoll følger vedlagt.  
 
 

Sak 20/2017 
Orientering 

Status HMS-arbeidet ved enhetene 
 
Muntlig orientering fra alle verneombudene, læringsmiljøkontakten, studentrepresentanten. 
 
 

Sak 21/2017 
Orientering 

Samlokalisering av fakultetet 
 
Fast sak på LAMU hvor vi følger arbeidene i de 2 parallelle prosjektene - «nybygget» og 
fortsatt bruk av de 3 sentrumsbygningene 
 
Orientering ved Tor Inge Rosvoll.  
 
 

Sak 22/2017 
Orientering 

Rapporten "Juss og kjønn" fra Likestillings- og mangfoldsutvalget (LiMU) 
 
Assisterende fakultetsdirektør orienterer om arbeidet knyttet til rapporten og tiltak som 
gjøres knyttet til mobbing og trakassering.  

http://www.jus.uio.no/om/hms/moter/2017/171218/utkast-protokoll-mote-3.pdf
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Sak 23/2017 
Orientering 

Prosess administrative tjenester 
 
Assisterende fakultetsdirektør orienterer om framdrift og planer videre. 
 
 

Sak 24/2017 
Orientering 

HMS-avvik ved fakultetet 
 
Orientering fra HMS- og beredskapskoordinator. 
 
 

Sak 25/2017 
Orientering 

Videre oppfølging beredskap og sikkerhet 
 
Hovedtrekk fra ROS-analysen som ble gjennomført før sommeren og videre arbeid med 
beredskap og sikkerhet. 
 
Muntlig orientering fra HMS- og beredskapskoordinator samt assisterende fakultetsdirektør. 
 
 

Sak 26/2017 
Orientering 
 
 
 
 
 
NY 

Vernerunder 2017 
 
Rapporter fra vernerunder som er gjennomført: 

 Institutt for offentlig rett 

 Institutt for privatrett 

 Administrasjons- og økonomiseksjonen 

 Senter for menneskerettigheter 
 
 

Sak 27/2017 
Orientering 

UiOs LAMU-seminar 2018 
 
Sett av datoen mandag 12. mars 2018, kl 9-12. 
 
Temaer blir IA-avtalen, tilrettelegging og oppfølging av langtidssykemeldte og seksuell 
trakassering. 
 
 

Sak 28/2017 Møteplan for LAMU for 2018 
 
Datoer kommer på møtet. 
 
 

http://www.jus.uio.no/om/hms/moter/2017/171218/sjekkliste-ior.pdf
http://www.jus.uio.no/om/hms/moter/2017/171218/sjekkliste-ifp.pdf
https://www-adm.jus.uio.no/om/hms/moter/2017/171218/sjekkliste-adm-okon.pdf?vrtx=admin
http://www.jus.uio.no/om/hms/moter/2017/171218/vernerunde-smr.pdf
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Sak 29/2017 
Orientering 

Skriftlige orienteringssaker (presenteres ikke i møtet) 
 
 

 a) Bruk av Bedriftshelsetjenesten 2018 
 
Foreløpig bestilling for 2018. 
 
 

NY! b) UiOs HMS-pris for 2017 
 
Informasjonsbrev. Frist for å nominere kandidater er 1.2.2018. 
 
Prisen vil også bli kunngjort i andre kanaler ved fakultetet, i samarbeid med 
Kommunikasjonsseksjonen. 
 
 

NY! c)  Førstehjelpskurs høsten 2017 
 
Begge kursene gikk kl. 9-13. Til våren 2018 forsøker vi å sette opp 2 ulike tidspunkter.  
Det har vært sendt ut påminnelser i Fakultetsnytt fordi det har vært ledige plasser på 
begge kursene. De påmeldte har fått en e-post med «velkommen til kurs», og som en 
påminnelse for å unngå «ikke møtt». Påminnelse også sendt kontorsjefen for å få 
informasjonen ut direkte på instituttene i form av interne møter, eller lokale 
nyhetsbrev. 
 
Kurs våren 2018 forsøkes å legges utenom eksamensperioden, kanskje dette kan 
medføre større deltakelse fra vitenskapelige. Juridisk bibliotek har fått mulighet til å 
delta siden det har vært ledige plasser. Kursbeskrivelsen endres litt slik at vi forsøker å 
nå de vitenskapelige og ansatte med 1. linjetjeneste (biblioteket, Infosenteret, 
resepsjonister.) 
 
Detaljer om deltakelse på kursene høsten 2017: 
 

  31.10.2017 12 påmeldt, 9 deltok.  
2 «eksterne» deltakere fra henholdsvis Den internasjonale 
sommerskole og Det medisinske fakultet.  
4 vitenskapelig ansatte. 5 administrativt ansatte.  
 

  14.12.2017 15 påmeldt, 12 deltok.  
4 vitenskapelig ansatte. 8 administrativt ansatte, hvorav 6 fra Juridisk 
bibliotek. 

 
 
 
 
 
Oppdatert 15. desember 2017 
 
Elisabeth Wenger-Hagene, leder LAMU 2017 
Kari Hegerstrøm, sekretær for LAMU 

http://www.jus.uio.no/om/hms/moter/2017/171218/forelopig-plan-bht-2018.pdf
http://www.jus.uio.no/om/hms/moter/2017/171218/hms-pris.pdf

