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Saksliste:  
 
23/2018 Godkjenning av dagsorden 

 
 

24/2018 Godkjenning av protokoll fra møte 2/2018 
 
Utkast til protokoll er sendt ut tidligere, men følger også vedlagt sakslisten. 
 
 

25/2018 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.  
 
 

26/2018 Status HMS-arbeidet ved enhetene 
 
Muntlig orientering fra alle verneombudene, læringsmiljøkontakten, studentrepresentanten. 
 
 

27/2018 HMS-avvik (CIM) 
 
Oversikt publiseres noe senere. 
 
 

28/2018 Fakultetets tiltaksplan for likestilling og mangfold 2018-2020 
 
Tiltaksplanen er publisert på nettsidene til LIMU. 
 
Muntlig orientering/status for oppfølging av tiltaksplanen v/ Oddrun. 

https://www.jus.uio.no/om/hms/moter/2018/181026/forelopig-protokoll-lamu-juni.pdf
https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-utvalgsmoter/limu/mandat-planer/tiltaksplan2020-vedtatt.pdf
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29/2018 Evaluering av kurset "Inkluderende arbeidsliv i praksis - gjennomført 31.8.2018 
 
Avskrift av flippover-arkene vi lagde på seminaret.  
Presentasjon brukt under workshop. 
 
Skal vi ha med noe med sykefravær/IA-avtalen i handlingsplanen? (Neste sak i møtet.) 
 
Det er foreslått 2-3 punkter i forslag til handlingsplan.  
 

 Involvere alle parter i arbeidet, også tillitsvalgte. Tillitsvalgte inviteres til LAMU-møter 1-2 
ganger i året hvor tema er IA-avtalen. 

 Orientering om rettigheter og plikter for ansatte. 

 Oversikt over sykefravær er fast orienteringssak i LAMU.  (Seksjonsleder 
Administrasjonsseksjonen og HMS-koordinator finner rett form på presentasjonen i 
LAMU.) 
 
 

30/2018 Handlingsplan for LAMU – forberedelse ny plan for 2019-2020 
 
Forslag til ny handlingsplan, utarbeidet av Oddrun og Kari. 
 
Vi har med oss noen punkter fra forrige LAMU-møte som vi må ivareta i utarbeidelse av ny 
handlingsplan. (Disse er tatt inn i utkastet.): 
 

 Flytting til nybygget / andre bygg kommer til å få stort fokus i 2019. Mange kommer til å 
være på flyttefot og det skal forberedes både praktisk flytting, rydding og kasting av 
mange ting, tenke igjennom redusert plass til lagring i Domus Juridica.  
Fakultetet har en flyttekoordinator for prosjektet, men dette vil oppta mange ansatte 
også. 
  

 Beredskap og sikkerhet må fortsatt ha stort fokus. Det var ønskelig at lærerne deltok på 
UiOs kurs innenfor PLIVO (Pågående livstruende vold.) Dette har imidlertid vist seg 
vanskelig å få til. www.sikresiden.no en del materiell vi kan nyttiggjøre oss i ulike tema – 
både forebyggende og når krisen oppstår. Vi må se nærmere på www.sikresiden.no og 
kanskje ta inn elementer derfra. Få hjelp av Kommunikasjonsseksjonen i arbeidet.  
 

 Fokus på avvikshåndtering/-registrering og de ulike systemene Si fra-systemet, CIM avvik 
og Xpand. 
 

 Fortsatt ha fokus på brannvern. 
 
Så bør vi da vurdere om vi skal ha med noe med om IA-avtalen og sykefraværsoppfølging, 
jmf. forrige sak på sakslisten. 

https://www.jus.uio.no/om/hms/moter/2018/181026/flippover-avskrift.pdf
https://www.jus.uio.no/om/hms/moter/2018/181026/presentasjon-brukt-workshop.ppt
https://www.jus.uio.no/om/hms/moter/2018/181026/utkast-18102018_handlingsplan_19-20.pdf
http://www.sikresiden.no/
http://www.sikresiden.no/
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31/2018 Budsjett og årsplan 2019 
 
Notat til fakultetsstyrets møte 22. oktober. 
 
Oddrun orienterer. 
 
 

32/2018 Organisasjonsstruktur ved Det juridiske fakultet 
 
Notat til fakultetsstyrets møte 22. oktober. 
 
Oddrun orienterer. 
 
 

33/2018 Forberedelse til valg av nye verneombud – orientering 
 
Vi må starte prosessen med å velge verneombud. Kontorsjefene er kontaktet av Kari og bedt 
om å starte opp valgprosessen.  
 
 

34/2018 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: 
9. oktober 
27. juni  
 

 
 
 
Oslo, 18. oktober 2018 
 
Oddrun Rangsæter, leder LAMU 2018 
Kari Hegerstrøm, sekretær for LAMU 

https://www.jus.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2018/181022/saker/v-sak-3.pdf
https://www.jus.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2018/181022/saker/d-sak-1.pdf
https://www.jus.uio.no/om/hms/moter/2018/181026/mote-ea-09102018.pdf
https://www.jus.uio.no/om/hms/moter/2018/181026/mote-ea-270602018.pdf

