
REFERAT  

fra LAMU-møte 11. desember 2017 

Tilstede: Karsten, Stina, Ralfs, Anja og Ken. 

 

Referat fra forrige møte ble godkjent. 

1. Sikresiden.no disseminasjon av informasjonen om verktøyet ved KHM? Er denne universitets- og 
høyskolesektor-satsingen kjent? For eksempel uønskede hendelser/ truende situasjoner i felt. 
 
Sak 1 og 3. 
LAMU ønsker å bidra til å gjøre denne nettsiden bedre kjent. Karsten skal sette seg bedre inn i 
innholdet og gjennomgå siden i  LAMUs første møte i 2018. Siden vil være spesielt aktuell for 
feltarbeidere ved at den bidrar til å gi økt kompetanse om sikkerhet og betydningen av å melde fra 
om uønskede hendelser via CIM. LAMU oppfordrer avdelingsleder Stine Melvold og seksjonsleder 
Anne Lene Melheim om å bidra til å få gjennomført systematiske HMS-kurs før sesongstart for 
feltarbeiderne.  
  
2. Emeritus-kontor (rom 112 i Frederiksgt. 2). For dårlig tilgang til sanitæranlegg. Er det noen 
endringer/ er saken løst? 
 
LAMU besluttet å gi utvidet tilgang for pensjonistene på deres adgangskort slik at de lett kommer 
fram til sanitæranlegg.  
Ved ombygging av utstilling vil antagelig denne utvidede tilgangen dessverre måtte opphøre for en 
periode. Jan tar saken opp med Arild Holmestrand v/Vakt- og alarmsentralen. 
 
3. Avviksmeldinger ved KHM – status avvikshåndtering? Det er minst 2 nye saker som er meldt inn 
ved hjelp av elektronisk skjema. 
Er det underrapportering av avvik? Er det dårlig egnede tekniske løsninger for innmelding av 
avviksmelding i felt, finnes det mulighet å senke terskelen?  
Er det gjennomført holdningsskapende arbeid vedr. avviksmeldinger på KHM? 
 
Se referat ovenfor under sak 1. 
 
4. Tidslinjen for Økern. Når forventes opprettelse av normal arbeidssituasjon? - Det stadig 
midlertidige preget på lokalene på Økern, deriblant mangelen på posthylle, egnede møtelokaler og 
temperaturregulering (noe bedring fra i fjor men fortsatt ikke optimalt). 
 
Diverse ventilasjon og elektrikerarbeider har stoppet opp. Karsten snakker med EA’s prosjektleder 
for å få arbeidene i gang igjen.  Møbelleveranser + posthyller skal være ferdig feb./mars 2018. Div. 
feil og mangler ellers skal huseier gjennomføre tiltak på til våren. 
Flytteplan er foreløpig lagt til side som følge av lite forutsigbarhet i prosjektet. På grunn av 
forskyvninger i framdriften. Flytting antas påbegynt første halvår 2018. 
Stedsansvarlig, Margunn Veseth, bes sende ut info til de ansatte. Karsten tar kontakt med 
Margunn og Torunn.  
 



5. VO-valg høsten 2017. Planlagt verneombudsmøte 19. desember – de utgående informerer de nye 
fra sine verneområder, de nye konstituerer seg – valg av lokalt hovedverneombud. Ev. avklaring om 
fremgang dersom valg av LHVO ikke blir gjennomført. 
 
Lokalt hovedverneombud orienterte om VO- valget. 
 
6. Vedr. vernetjenesten ved KHM. Det er nødvendig at ledere på alle nivåer oppfordrer eksplisitt de 
som har påtatt seg vervet å prioritere det i h.h.t. AML.  
Jfr. oppmøte fra KHM på siste verneombudssamling ved UiO 6.12.2017 som er et viktig 
kompetansehevende tiltak. 
 
Nye VO + vara-representanter bør få støtte og oppfordring fra sine ledere om å delta på VO-møter, 
gå på kurs og i det hele tatt engasjere seg i HMS-arbeid og styrke sin kompetanse. 
Ledelsen skal orientere seksjonslederne om behov for mertid jfr. f.eks. nytt VTM. 
Ralfs sender oversikt til LAMU over sitt bruk av mertid for nærmere informasjon. Dette skal 
presenteres i  første LAMU- møte i 2018.  
 
 
 

 


