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Referat fra møte LAMU-UV 
 
Dato: 11.10.2021 
Tid og sted: kl. 13.30 – 15.00 i fakultetsstyrerommet/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) Oppdatering koronasituasjonen v/fakultetsdirektøren 

Fakultetsdirektøren informerte, at med utgangspunktet i koronasituasjonen per nå og gjenåpning 
av samfunnet, ønsker UiO alle ansatte velkommen tilbake på campus. Det kan avtales delvis 
hjemmekontor. Endringen med gjenåpning kom relativt brått, og situasjon i dag er i praksis en 
overgangsperiode. Ledere opplever at noen ansatte har forventninger om fortsatt hjemmekontor i 
mer utstrakt grad. UV ser noen lokale overgangsordninger, hvor institutter opererer med 1-2 dager 
hjemmekontor for de som ønsker det. Det oppleves som rimelig at også administrative får samme 
fleksibilitet som vitenskapelige til en variasjon mellom arbeid på campus og arbeid hjemmefra. Det 
er fortsatt smitte i samfunnet, og situasjonen kan endre seg. Det er fakultetets klare anbefaling at 
man er hjemme hvis man er forkjølet mv.  

Studentrepresentanten melder om sammensatt erfaring med digital undervisning. For noen 
studenter er kortere reisevei positivt og noen studenter med sosiale utfordringer har hatt det bedre 
i perioder med digital undervisning. På den andre siden har det vært rapportert om økt ensomhet 
blant studenter og utfordringer knyttet til å møtte følge undervisning digitalt fra studenthybelen 
Studentrepresentanten ser fordeler med at undervisning nå er hybrid, og dermed kan tilpasset flere 
situasjoner studentene måtte ha. Det har vært en kampsak for studenter i mange år å få opptak fra 
undervisning mv.  
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Diskusjonssaker 
 

2) Innspill til fakultetets årsplan for kommende år - arbeidsmiljøundersøkelse ved 
UV 

LAMU har flere ganger diskutert arbeidsmiljøundersøkelser og ARK. Det vises til at ARK er en stor 
og arbeidskrevende prosess for fakultetet og fakultetets underenheter. Videre ser LAMU at det nå 
kanskje er mer relevant med en spissere arbeidsmiljøundersøkelse knyttet til pandemien og 
arbeidsmiljøforhold knyttet til situasjonen. LAMU anbefaler likevel etter en helhetsvurdering at 
fakultetet kjører ARK i løpet av 2022. Dekanen er besluttende organ og saken legges fram for 
dekanen.  

Konklusjon: LAMU anbefaler at fakultetet gjennomfører ARK i 2022. 

3) Fokusområde - pågående pandemi og påvirkning på arbeidsmiljø 

LAMU skal delta aktivt i virksomhetens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Delta i kartlegginger, 
utarbeidelser av handlingsplaner og gi råd til prioriteringer og tiltak.  
 
LAMU legger til grunn at hvordan studenter og arbeidstakere nå opplever tilbakevending til det 
fysiske arbeidsmiljøet, er sammensatt. LAMU legger til grunn at det må fastsettes gode rammer for 
tilbakevending og tilstedeværelse på kontoret og skapes et trygt og forutsigbart arbeids- og 
læringsmiljø for ansatte og studenter. LAMU anbefaler felles praksis for dette på fakultetets 
underenheter. I den sammenheng vil LAMU innhente informasjon fra institutter og sentre om 
hovedtrekk i praktisering av hjemmekontor mv med tanke på arbeidsmiljø. LAMU mener at 
arbeidsgiver bør sats på arbeidstaker nå med miljøskapende tiltak som seminarer i 
administrasjonene mv. Fakultetet vil kunne bruke 25-årsmarkering spesielt. 
 
Anbefaling: LAMU anbefaler at fakultetet og fakultetet underenheter har fokus på gjenåpning av 
campus og tilbakevending til kontoret og ser på miljøfremmende tiltak for de ansatte. 
 
 4) Faste orienteringssaker 
 

• Informasjon om pågående arealprosjekter v/fakultetsdirektøren 
o Renoverte arealer i 3. etasje (SpellLab og økonomiseksjonen) er snart klare. 

Vernelinjen har vært nært påkoblet gjennom hele prosessen 
o Emerti-kontorer blir antakelig snart ledige igjen, da de har vært brukt for å avlaste 

arealer i 3. etasje.  
o Seminarrommene får et løft, teknologisk og arealmessig.  
o Helga Engs hus begynner å nærme seg behov for renovering etter 25 år. Fakultetet 

vil spille det inn til EA.  
o ISP skal pusse opp resepsjonsarealet, slå ned en vegg mv.  
o Studentarealer i 3. etasje, datarom bygges om, det skal byttes ut møbler. 
o Kjelleren oppgraderer kontor for fag- og programutvalget. Fellesrom mangler 

stikkontakter.  
 

• Informasjon om pågående organisasjonsprosjekter v/fakultetsdirektøren 
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o OU-IT: visedekan for innovasjon og digitalisering jobber med oppgradering av 
seminarrom, auditorium mv. LAMU tok kort opp hvordan dette kan påvirke 
arbeidsmiljøet for virksomheten. Arbeidsmiljøet blir fulgt opp av fakultetet og 
situasjonen tatt hensyn til.  

 
• Informasjon fra avviksrapportering CIM 

o Det er ikke meldt inn mange avvik siden sist og dermed ingenting nytt å rapportere 
om dette. Men LAMU tok opp behov for ny orientering om CIM ut til relevante 
roller som etasjeansvarlige mv. 
 

• Referat fra AMU-møte 20.9.2021 v/LAMU-leder 
o Ordning med hurtigtester covid på campus er avviklet.  
o PULS-undersøkelser er et supplement til ARK, ikke en erstatning.  
o Inneværende uke vil det være fokus på psykisk helse med kick off i går for verdens 

psykisk-helsedagen 10. oktober.  
o Det er fortsatt underrapportering i CIM ved UiO.  
o Lenke til referatet: https://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/organisering-

roller/amu-lamu/sentralt-amu/moter/2021/mote-3/referat_3_21.html 
 

 
• Informasjon fra LHVO 

o Fakultetets LHVO har vært i møte med UiOs øvrige LHVO og blant annet sett på 
maler for medarbeidersamtaler. For UiOs maler: https://www.uio.no/for-
ansatte/ansettelsesforhold/medarbeidersamtale/ 

 
5) Eventuelt 
 
HR-leder informerte om at ifm gjenåpningen av samfunnet er særlig regelverk for forlengelse av 
rekrutteringsstillinger ifm koronasituasjonen fjernet fra UiOs og UVs nettsider. Andre UiO- og UV-
nettsider knyttet til korona er også fjernet.  
 
 
 
 
 
Joachim Pacheco-Lie  
LAMU-leder  
  
         Anders Moss 
         LAMU-sekretær 
 
 
Kopi: BHT, HVO og EA 

https://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/organisering-roller/amu-lamu/sentralt-amu/moter/2021/mote-3/referat_3_21.html
https://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/organisering-roller/amu-lamu/sentralt-amu/moter/2021/mote-3/referat_3_21.html
https://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/medarbeidersamtale/
https://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/medarbeidersamtale/

