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Referat fra møte LAMU-UV 
 
Dato: 6.12.2021 
Tid og sted: kl. 13.00 – 14.30 på Zoom 
 
Arbeidsgiverrepresentanter 
Tilstede: Bård Kjos, Kristin Fedje Fredriksen, Tone Kvernbekk 
 
Arbeidstakerrepresentanter 
Tilstede: Joachim Pacheco-Lie (leder), Trude Schmidt Øvregard, Anubha Rohatgi 
 
Studentrepresentant: Karl Henrik Storhaug Reinås 
 
LHVO: Joachim Pacheco-Lie 
 
HMS-koordinator og utvalgets sekretær: Anders Moss 
 
Andre deltakere: ingen 

Agenda: 

Informasjonsaker 
 

1) Fakultetets årsplan og ARK 2022 

Fakultetsdirektøren informerte. Det er styremøte 9. desember og sak 6 på agendaen er årsplan 
2022: https://www.uv.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2021/9.%20desember_2021.html. 
Det er en 3-årsplan for perioden 2022-2024.  

ARK er inne på årsplan.  

Område 4 av årsplan er «NYSKAPENDE ORGANISASJON OG ET ATTRAKTIVT ARBEIDS- OG 
STUDIESTED». Planens pkt. 4.1 sier: «Fakultetet legger til rette for et trygt, godt og inkluderende 
arbeids- og læringsmiljø for studenter og ansatte».  

Følgende tiltak og forventninger er satt opp: 

• Oppgradere undervisningsrom og fellesarealer for å skape inkluderende og 
kreative læringsarenaer og tilrettelegge for varierte undervisningsformer 

• Skape møteplasser for samarbeid og erfaringsutveksling mellom enhetene og 
mellom ansatte og studenter 

• Gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelse 
• Gå i dialog med UiO om samlokalisering av fakultetets enheter på nedre Blindern 
• Ferdigstille likestillings- og mangfoldplanen 

Forventede resultater 2022:  

https://www.uv.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2021/9.%20desember_2021.html
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Likestillings- og mangfoldplanen er ferdigstilt og iverksatt. 

Fakultetene og enhetene har gjennomført arbeidsmiljøundersøkelse.  

Forventede resultater 2024:  

Fakultetet har fått en avklaring vedrørende nye lokaler på nedre Blindern.  

Fakultetet og enhetene har fulgt opp resultatene fra arbeidsmiljøundersøkelsen. 

Fakultetet planlegger at arbeidsmiljøundersøkelsen skal være ARK og være gjennomført i løpet av 
2022. 

2) BHT-bestilling 2022 

Fakultetet har hatt møte med BHT om bestilling 2022. Bestillingen legger til grunn en antall timer 
for hver punkt i henhold til erfaring og snitt: 
https://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/prosedyrer/bedriftshelsetjenester/ 

Underenhetene er i forkant blitt invitert til å sende inn særlige behov. Fakultetet har tatt med det 
som er kommet inn. Fakultetet har blant annet ARK er meldt inn og oppfølgingsbehov i forbindelse 
med dette. Frist for BHT-bestillingen er 15/1-22, så det er fremdeles mulig å melde inn behov. 

3) Skifte av LAMU-leder til arbeidsgiversiden 2022 

Arbeidsgiver spiller inn forslag til leder. LHVO ble takket av arbeidsgiversiden.  

4) Møteplan LAMU 2022 

Planen er satt med konstituering av nye leder 10. januar. 

5) Faste saker 

a) Saker fra AMU 22.11.2022 ble gjennomgått av LHVO, blant annet beredskap og drift 
underpandemien, LAMU-seminar, HMS-opplæring og psykisk helse. 
b) CIM. Det er ikke mange saker meldt inn i CIM etter at hjemmekontor ble vanlig. Fakultetet 
har gitt opplæring i CIM til nye verneombud på begynnelsen av året. Etasjeansvarlige skal gis 
opplæring. 
c) Byggesaker. Helga Engs hus har fått oppgradering av digitalt utstyr i undervisningsrom, i 
tillegg til generell oppussing og skrifte av møbler. IDEA gir opplæring. 3.etasje er ferdig renovert og 
økonomiseksjonen har flyttet inn. Det gjenstår noe før SpellLab er ferdig innflyttet. Det er blitt 
bedre innsyn i rom med flere glassflater som både er et sikkerhetstiltak og en oppgradering. 
Studentene blir bedt om medvirke til utforming av lesesal i 3 etasje. Det er også blitt oppgradert i 4. 
etasje. Hele Helga Engs har fått et ansiktsløft. 
d) Nytt fra LHVO. LHVO informerte om at vernelinjen har etablert et nettverk for 
verneombudene. De hadde første møte 1. desember. 
 

6) Eventuelt 

https://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/prosedyrer/bedriftshelsetjenester/
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• Vara-VO/VO ISP melder at stengt kaffebar er negativt for arbeidsmiljøet. 
• Rondell-døren i inngangspartiet vurderes byttet ut 
• Korona-status: det har vært en situasjon på et institutt i helgen 
• Fakultetet sendt ut info om at ca halvparten av de ansatte bør ha hjemmekontor 
• Det er ingen bestemmelser om å avlyse undervisning eller utsette eksamen 

 
 
Joachim Pacheco-Lie  
LAMU-leder  
  
         Anders Moss 
         LAMU-sekretær 
 
 
Kopi: BHT, HVO og EA 


