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Årsrapport for lokalt arbeidsmiljøutvalg 2017
Innledning
Lokalt arbeidsmiljøutvalg har i 2017 avholdt 4 møter. LAMU ble i 2017 ledet av arbeidstakersiden.
Bedriftshelsetjenesten, Eiendomsavdelingen sentrum og fakultetets læringsmiljøkontakt er observatører i
LAMU. Alle verneombudene stiller i møtene slik at vi er orientert om hva som skjer på enhetene på
fakultetet. De som ikke har fast plass er observatører med talerett, men ikke stemmerett. Det er få saker i
LAMU som er vedtakssaker. Observatørene inviteres også med på LAMU-seminaret som avholdes hver vår.
Nedenfor gis en kort oppsummering av de sakene som har gått igjen i møtene i LAMU i 2017.
Orientering fra enhetene
På hvert møte har vi en runde rundt bordet hvor samtlige verneombud, studentrepresentanten og
læringsmiljøansvarlig orienterer om aktuelle saker. Dette gir alle en innsikt i hva som skjer på fakultetet.
Det er få store og tunge saker. Det som nok opptar mange ansatte er nybygget og arbeidet rundt flytting.
Samlokalisering av fakultetet i sentrum - KAG og sentrumsbygningene
Det blir gitt informasjon om arbeidene i arbeidsgrupper og hovedbrukergruppen på samtlige LAMU-møter.
Innføring av nytt avvikssystem
Vinteren 2016/2017 ble CIM avvik tatt i bruk for å melde inn HMS-avvik. Dette systemet kommer i tillegg til
driftsrelaterte innmelding til Eiendomsavdelingen hvor Xpand skal benyttes. Studentene benytter si frasystemet. Det har i 2017 vært 5 innmeldte saker, hvorav 2 saker er ferdig behandlet. De sakene som
fortsatt ikke er lukket jobbes det med hos gårdeier, og er fortsatt aktuelle saker da samme avvik meldes inn
(manglende lys og skilting i rømningsveier i DN.
LAMU-seminaret 2017
LAMUs representanter deltok på seminaret som ble avholdt 27.3.2017 i Gamle logen.
Temaer på seminaret var
- Konflikthåndtering v/ UiO-professor Fanny Duckert
- Verneorganisasjonens rolle i byggesaker – hvordan sikre at verneombud involveres på en god måte?
- Eiendomsavdelingen v/ underdirektør Erik Munthe-Kaas forteller om HMS-organisasjonens rolle i
byggesaker
- Juridisk fakultet v/ lokalt hovedverneombud Elisabeth Wenger-Hagene og underdirektør Oddrun
Rangsæter forteller om sine erfaringer fra byggesaker
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Handlingsplan for LAMU for perioden 2017-2018
Det er utarbeidet ny handlingsplan for perioden. Det er utarbeidet notat av 20.2.2018 som beskriver
endringer fra forrige planperiode. Det er også gitt en statusoppdatering i oppdatert versjon av
handlingsplanen. Hovedfokus for planperioden er «Vedlikehold, og oppfølging av dette, i de 3
sentrumsbygningene». Dette betyr bl.a. tett oppfølging av vernerunder i alle bygg.
ROS-analyse for Det juridiske fakultet
Det ble våren 2017 gjennomført ROS-analyse for hele fakultetets virksomhet. Fakultetet hadde
representanter fra instituttene og seksjonene med i analysegruppen så deltakelsen var bred. Det jobbes
fortsatt med å ferdigstille de siste oppgavene / lukke de siste avvikene.
Hovedtrekk av funnene i analysen:
•

•

•
•

•

Bevisstgjøring av EKSISTERENDE rutiner, prosedyrer og verktøy som finnes på UiO eller fakultetet
(avvikssystemer, innmelding feil, foreta risikovurderinger av f.eks. enkelte arrangementer, mottak av
nyansatte,)
2-3 tiltak i analysen som direkte gjelder oppdatering i beredskapsplanen til fakultetet (tiltakskort
bombetrusler, tiltakskort PLIVO, ha oversikt over administrative og forskningsbaserte IT-systemer som
benyttes, samt konsekvenser ved bortfall – bevisstgjøre hvor vi har sårbarhet)
videreutvikle våre egne nettsider innenfor HMS så informasjonen er mer samlet og lettere å finne
Videre opplæring av f.eks. etasjekontakter, ansatte og studenter i brannvern og evakuering – nettside
med «HMS-opplæring av ansatte og studenter»
UiO får nytt styringssystem for brannvern – mer sjekklister og beskrivelser av ansvarsfordeling
www.sikresiden.no gir mye informasjon lett tilgjengelig – supplement til UiOs og fakultetets nettsider
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