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Program for arbeidsmiljøseminar 4. november 2009. Sted: Hotel Bristol  
 
Kl 1130- kl 1230 Lunsj  
 
KL 1230 Innledning v/dekanus  
 
Kl 1235- kl 1315 "Eierskap til fag" : problemstilling knyttet til  
ansvarlig faglærers rolle, læringskrav og pensumangivelse.  
Innledere: Alf Petter Høgberg og Ragnhild Hennum  
 
Kl 1315- kl 1400 Løsning av praktisk problemstilling  
 
Kl 1400- kl 1415 Pause  
 
Kl 1415- kl 1500 Kommunikasjon mellom vitenskapelig ansatte og  
administrativt ansatte. Innleder: Finn Arnesen  
 
Kl 1500- kl 1545 For vitenskapelig ansatte: Inkludering av stipendiatene  
i det faglige og sosiale fellesskap. Innleder: Synnøve Uggelvik  
 
For administrativt ansatte: Diskusjon av temaer som har kommet opp i  
løpet av dagen. Elisabeth P. Lange leder diskusjonen  
 
Kl 1545- kl 1600 Oppummering og avslutning v/dekanus/Alf Petter Høgberg  
 
Kl 1615 Servering i Frokostkjelleren 



Protokoll fra møte 5/2009 i Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU) 

(Protokollen er midlertidig inntil den godkjennes av LAMU i møte 1/2010) 

Tid og sted: Fredag 27. november, kl 13-14, Hjørnerommet, 2. etg Domus Bibliotheca 

Til stede: Alf Petter Høgberg (leder), Ida Stabrun, Elise Hveding, Tone E. Thrap-Meyer, Kaj Richard 
Jensen, Tor Inge Rosvoll, Teis Daniel Kjelling, Jasna Jozelic, Andre Nilsen, Elisabeth Pedersen Lange og 
Herman Strøm (referent). 
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Protokoll fra møtet 25.09.09 

Protokollen godkjennes med følgende merknader til sak 2: 

- Enhetene må selv bekoste Nemko godkjente (løse) tidsbrytere. Foresatte på enhetene 
bestemmer hvor kaffetraktere skal stå. 

- Kokeplater, mikrobølgeovn med grillfunksjon og brødristere er forbudt (selv med tidsbryter)! 

- Kontakter merket med EDB/Data må ikke brukes til vannkokere e.l. 

- TA jobber med nye regler for bruk av elektriske apparater og skal sende ut et rundskriv når 
disse er på plass. 

- Ramper i St. Olavs gate er tatt bort. Dette er klarert med renhold. Anne Marie følger opp med 
UB at ramper er på plass før 29 januar. 

- Arbeider i fellesarealer DN er stort sett utført. 
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Møtetider 2010 

Møtetidene godkjennes. 
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Oppfølging av LAMUs handlingsplan 2009/2010 

Alle enhetene skal innen årets utgang rapportere på de enkelte punktene i handlingsplanen. 
Rapporten skal sendes til Eirik Haakstad. Verneombudene følger opp at kontorsjefene 
gjennomfører denne rapporteringen. 

Oppfølgingen av handlingsplanen videreføres i møte 1/2010. 
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Strategiplan for UiO 2010 - 2020 

LAMUs medlemmer oppfordres til sende innspill til strategiplanen til UiO direkte innen fristen 
29 januar. Videre orienterte Elisabeth om at fakultetet vil sende inn et høringssvar. 
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Møte med TA vedr Domus Nova 13. november 

Referat fra møtet ble delt ut, og Elisabeth gjennomgikk hovedpunktene i dette. 

Alf Petter informerte om ny leieavtale. Denne har svært mange mangler i forhold til andre 
tilsvarende kontrakter. Dette blir antageligvis en AMU sak. 
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Rapport fra arbeidsplassgjennomgang i september 2009 

Noen navn har falt ut fra rapporten. Verneombudene har ansvar for å informere om dem det 
gjelder til Eirik. 

Enhetene er ansvarlige for at punktene i arbeidsplassgjennomgangen følges opp. 
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Arbeidsmiljøseminaret 4. november 

http://www.jus.uio.no/for-ansatte/organisasjon/lamu/moter/2009/091127/Referat%20fra%20m%C3%B8tet%20med%20Teknisk%20Avdeling%20og%20Det%20juridiske%20fakultet%2013.pdf


Jasna orienterte om seminaret. Det oppleves som positivt at man får noe innsikt i problemer 
de vitenskapelig ansatte har, men det er vanskelig å finne temaer som treffer både 
vitenskapelig og administrativt ansatte. 
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UiOs LAMU-seminar 20. november 

Daniel orienterte om seminaret med fokus på SWOT-analyse. 
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Varslingssystem for studenter 

Skriftlig orienteringssak. 
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Brannvern - nye tilbakemeldingsrutiner 

Rutinene bør forbedres ettersom det varierer hvor ofte og av hvor mange nettskjemaet blir 
besvart. 
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Håndtering av elektrisk avfall 

Skriftlig orienteringssak. 
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Eventuelt 

Elisabeth informerte om at AMU behandler en sak vedr arbeidsmiljøundersøkelser hvert tredje 
år. 

Oppfølgingspunkt til møte 1/2010. 

 


