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Dato: 11. juni 2018  
Saksnr..: 2018/3020 

Oppdatert saksliste til møte 2/2018 i Lokalt arbeidsmiljøutvalg ved 
Det juridiske fakultet – tirsdag 12. juni 2018. Møtetid kl. 13:00- 
14:30.  
 
Møtet avholdes i Kollegieværelset, Domus Academica  
 
 

Saksliste:  
 
12/2018 Godkjenning av dagsorden 

 
 

13/2018 Godkjenning av protokoll fra møte 1/2018 
 
Utkast til protokoll er sendt ut tidligere, men følger også vedlagt sakslisten. 
 
 

14/2018 Samlokalisering av fakultetet 
 
Fast sak på LAMU hvor vi følger arbeidene i de 2 parallelle prosjektene - «nybygget» og 
fortsatt bruk av de 3 sentrumsbygningene 
 
Muntlig orientering v/ Oddrun.  
 
 

15/2018 Status HMS-arbeidet ved enhetene 
 
Muntlig orientering fra alle verneombudene, læringsmiljøkontakten, studentrepresentanten. 
 
 

16/2018 HMS-avvik (CIM) 
 
Oversikt over saker og status gis i møtet. 
 
 

http://www.jus.uio.no/om/hms/moter/2018/180302/utkast2-protokoll.pdf
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17/2018 Status for oppfølging LIMU-rapporten (fast sak hvert møte) 
 
Muntlig orientering v/ Oddrun. 
 
 

18/2018 EAs prosjekt om vedlikehold av sikringer – stenging av bygg i sommer 
 
Eiendomsavdelingen har et prosjekt i sommer hvor det skal foretas planlagt vedlikehold av 
alle sikringer i de 5 sentrumsbygningene. DB, DM og Professorboligen holder stengt mandag 
16. juli. DA og Gymnastikkbygningen holder stengt tirsdag 17. juli. Informasjon er allerede 
gitt kontorsjefer og seksjonsledere og det utarbeides ytterligere informasjon for nett og e-
post. 
 
 

19/2018 Handlingsplan for LAMU – status 2017-2018 og forberedelse ny plan for 2019-2020 
 
Handlingsplanen med kommentarer til status og innspill for neste planperioden. 
 
 

20/2018 LAMU-møter høsten 2018 
 
Foreslåtte datoer, sendt dere i Outlook: 
Mandag 8. oktober kl. 13-1430 
Fredag 7. desember kl. 9-1030. 
 
 

21/2018 Skriftlige orienteringssaker (presenteres ikke i møtet) 
 
 

 a) Referater fra informasjonsmøter mellom EA driftsområdet sentrum, Juridisk bibliotek 
og Det juridiske fakultet. 
 
Møtene avholdes ca. en gang i måneden. Referatene distribueres her slik at LAMUs 
representanter får et innblikk i hvilke saker vi jobber med. 
 
Møteplan: 
18. juni – flyttet til 27. juni  
7. mai 2018 - avlyst 
3. april 2018 
6. mars 2018 - avlyst 
6. februar 2018 

 
 
 
Oslo, 11. juni 2018 
 
Oddrun Rangsæter, leder LAMU 2018 
Kari Hegerstrøm, sekretær for LAMU 

http://www.jus.uio.no/om/hms/moter/2018/180612/handlingsplan_17-18-statusoppdatering-mote-2-2018-.pdf
http://www.jus.uio.no/om/hms/moter/2018/180612/infomote-ea-april-referat.pdf
http://www.jus.uio.no/om/hms/moter/2018/180612/infomoete-ea-februar-referat.pdf

