Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Universitetet i Oslo

Notat

Referat fra konstitueringsmøte LAMU-UV
Dato: 11.1.2021
Tid og sted: kl. 12.30 – 13.30 på Zoom
Arbeidsgiverrepresentanter
Tilstede: Bård Kjos (avtroppende leder), Kristin Fedje Fredriksen, Tone Kvernbekk
Arbeidstakerrepresentanter
Tilstede: Kristin Flood Strøm (LHVO), Trude Schmidt Øvregard, Anubha Rohatgi, Joachim
Pacheco-Lie (vara LHVO), Annette Hjelmevold (vara), Kathrine Høegh-Omdal (vara)
Studentrepresentant:
Tilstede: ved en inkurie var ikke studentrepresentant invitert til møtet
HMS-koordinator: Anders Moss (sekretær)
Saker:
Møtet ble ledet av avtroppende LAMU-leder Bård Kjos.
1) Konstituering
Utvalgets medlemmer og varamedlemmer presenterte seg for hverandre.
Utvalgets avtroppende leder og utvalgets sekretær informerte kort om LAMUs sammensetning,
oppgaver og myndighet. Det vises til UiOs og fakultetets nettsider. Foreslått møtekalender 2021:





15. mars
7. juni
4. oktober
6. desember

Alle møtedager er mandager fra kl. 13.00-14.30 på fakultetsstyrerommet eller videokonferanse.
Utvalgets leder velges for ett år. Leder velges blant medlemmer i LAMU, og annen hver gang fra
arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. I 2021 skal LAMU ledes av arbeidstakersiden.
Vedtak: LAMU valgte Kristin Flood Strøm som leder av LAMU for 2021.
LAMUs medlemmer skal få den opplæring som er nødvendig for at de kan utføre sine verv på
forsvarlig måte, jfr. arbeidsmiljøloven § 6-5 første ledd og § 7-4. Det skal gis minst 40 timer
opplæring, jfr. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-19.
Ved UiO arrangeres HMS-grunnkurs tre ganger årlig og består av 11 moduler. LAMUs medlemmer
skal minimum ha modul 1-7.
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Oppfølging: LAMUs sekretær undersøker kurstilbud ved UiO og eventuelle tilpasninger av
opplæringsopplegg i forbindelse med den pågående koronapandemien.

2) Helga Engs hus - ombygging 3. etasje
UiO har et pågående ombyggingsprosjekt i 3. etasje i Helga Engs hus (HES). Fakultets
økonomiseksjonen flyttes ut av dagens lokaler og over til nye lokaler i samme etasje. Institutt for
spesialpedagogikk (ISP) flytter Spell Lab inn i lokalene. Lokalene er godt egnet til lab og var
tidligere brukt som lab av ISP. I den forbindelse vil begge arealene bli ombygget. Fakultetet jobber
nå med prosjekteringsverktøy. Prosjektet er estimert til å være ferdig i løpet av juni/juli 2021.
Ombyggingen er søknadspliktig, og det er derfor krav om arbeidstilsynets samtykke. For
virksomheter som har plikt til å ha et arbeidsmiljøutvalg krever arbeidsmiljøloven at planene skal
behandles i arbeidsmiljøutvalget. UV LAMU skal behandle planene og bekrefte/signere et skjema
på at det har foregått en reell brukermedvirkningsprosess. Bekreftelsen sendes til arbeidstilsynet
som vedlegg til søknad om samtykke.
Vedtak: LAMU behandler saken enten i et ekstraordinært møte i januar/februar eller i møte 15.
mars. Arkitekten for prosjektet anmodes om å delta i møtet.
3) Eventuelt
a) Vannlekkasje tak HES
Det er vannlekkasje i taket på HES. Når det regner el., så lekker det vann inn flere steder i
bygningens øverste etasje (5. etasje). Eiendomsavdelingen (EA) har planlagt utbedring av taket og
det er gjort midlertidige tiltak for å stanse lekkasjene.
b) Arbeidsmiljøundersøkelse på UV
Fakultetsdirektør orienterte kort om at påtroppende dekan har uttrykt støtte til det forrige LAMUs
vedtak om å anbefale at det gjennomføres en arbeidsmiljøundersøkelse ved fakultetet i løpet av
2021-22. Utvalget drøftet kort fordeler og ulemper ved å gjennomføre en ny runde med ARK kontra
en annen type undersøkelse, for eksempel en mer innrettet på koronasituasjonen.

Bård Kjos
Avtroppende LAMU-leder
Anders Moss
LAMU-sekretær

