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Referat fra møte LAMU-UV 
 
Dato: 14.3.2022 
Tid og sted: kl. 13.00 – 14.30 på fakultetsstyrerommet og Zoom 
 
Arbeidsgiverrepresentanter 
Tilstede: Kristin Fedje Fredriksen (leder), Tone Kvernbekk og Bård Kjos 
 
Arbeidstakerrepresentanter 
Tilstede: Anubha Rohatgi, Annette Hjelmevold, Joachim Pacheco-Lie 
Forfall: Trude Schmidt Øvregard 
 
Studentrepresentant: Karl Henrik Storhaug Reinås 
 
LHVO: Joachim Pacheco-Lie 
 
HMS-koordinator og utvalgets sekretær: Anders Moss 
 
Andre deltakere: ingen 

Agenda: 

LAMU-leder ønsket velkommen og orienterte kort om at LAMU ledes av arbeidsgiversiden i 2022. 
 
Informasjonsaker 
 

1) Årsrapport LAMU 2021 

LAMU gikk gjennom årsrapport 2021, ref. 2022/3968-1. Rapporten legges fram for fakultetsstyret i 
styremøte 17.3.2022 som orienteringssak. LAMU sluttet seg til rapporten. 

2) Fokusområde 2022 – ARK 

UV skal gjennomføre ARK i 2022. Det er et årsplantiltak, se pkt. 4.1: 
https://www.uv.uio.no/om/strategi/dokumenter/uv-arsplan-2022-24.pdf. LAMU gikk gjennom 
en skisse til hvordan framdrift vil se ut hvis fakultetet beslutter å starte prosessen over sommeren. 
Det vises til vedlagt PDF. Endelig framdriftsplan legges fram for LAMU når den er klar.  

3) Ledelsens gjennomgang av HMS-systemet 

LAMU gikk gjennom status på fakultetets arbeid med ledelsens gjennomgang av HMS-systemet. 
Det vises til vedlagt PPT. Tiltaksplanen sendes til LAMU og til fakultetetsstyret når den er klar. 

4) Sykefraværsstatistikk 

LAMU gikk gjennom sykefraværsstatistikk for 2021. Det vises til vedlagt PPT. På grunn av 
overgangen til DFØ er tallene for perioden 01.05 – 31.12.2021. DFØ-rapporten skiller ikke mellom 
teknisk/administrative og vitenskapelige stillinger.  

https://www.uv.uio.no/om/strategi/dokumenter/uv-arsplan-2022-24.pdf
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5) Orienteringssaker 

a) LAMU-seminar 2022 er 4. april 
b) Status HSM-avvik CIM – det er mindre innmeldte saker ifm. at flere er på hjemmekontor. 
c) Informasjon pågående arealprosjekter – fakultetet er i ferd med å avslutte 
oppgraderingsprosjekt undervisningsrom og er nå i fase med å ta i bruk arealene og utstyret. ISP og 
CEMO jobber med en SSF-søknad. Får UV den, trenger UV arealer. UV er i dialog med EA. 
Foreløpig er det ikke funnet arealer i nærheten av Helga Engs hus eller Forskningsparken. 
d) Informasjon pågående organisasjonsprosjekter – OU-IT-prosessen har pågått i over 2 år og er 
nå i gjennomføringsfase. Fakultetet gjennomførte dialogmøte med prosjektet 3. februar. Versjon 3 
av plan for gjennomføring forventes klar i disse dager. 
e) Informasjon fra LHVO – nettverket for verneombudene er etablert. Sentral HVO er informert og 
ser dette som positivt. LHVO melder at UV har god standing på UiO i sitt HMS og vernearbeid. UV 
fikk også gode tilbakemeldinger fra fagforeningene i evalueringen av partsamarbeidet.  

6) Eventuelt 

Det ble meldt inn spørsmål om fakultetet har retningslinjer for dagens koronasituasjon og 
smittevern. Norge er åpent og UiO har avviklet lokale særbestemmelser. Fakultetet følger 
regjeringens bestemmelser. 

 
 
 
 
Kristin Fedje Fredriksen  
LAMU-leder  
  
         Anders Moss 
         LAMU-sekretær 
 
 
Kopi: BHT, HVO og EA 
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Til:   Fakultetsstyret 
Fra:   Fakultetsdirektøren 
Sakstype:  Orienteringssak 
Tilgang:  Åpen 
Notatdato:  11. mars 2022 
Møtedato:  17. mars 2022 
 
Ref.:    2022/3968 
Saksbehandler:  ANDERM  
_________________________________________________________ 

Årsrapport 2021 for Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU) 
 
Bakgrunn 

Arbeidsmiljøutvalg skal ifølge regelverk utarbeid en årsrapport som sendes styret og 
fagforeningene. For Det utdanningsvitenskapelige fakultet er det utarbeidet følgende rapport. 

Administrative forhold 

LAMU har hatt seks møter i 2021, et konstitueringsmøte 11.1.2021, et ekstraordinært møte om 
bygningsmessige arbeider 1.2.2021 og fire ordinære møter 15.3.2021, 7.6.2021, 11.10.2021 og 
6.12.2021. 

For referater fra møter: https://www.uv.uio.no/om/hms/lamu/referater/ 

LAMU UV har tre medlemmer fra arbeidstakersiden og tre fra ansattsiden samt en 
studentrepresentant. Lokalt hovedverneombud (LHVO) er medlem i kraft av sitt verv og er en av 
de tre arbeidstakerrepresentanter. Fakultetsledelsen er representert i LAMU ved 
fakultetsdirektøren. 

LAMU ble i 2021 ledet av arbeidstakersiden ved LHVO. 

For oversikt over LAMUs medlemmer: https://www.uv.uio.no/om/hms/lamu/ 

Saker i LAMU 2021 

Koronapandemien 

Situasjonen under koronapandemien har vært i fokus i LAMU i 2021. PULS-undersøkelser og 
digitale vernerunder har vært diskutert og LAMU har støttet at fakultetet og underenhetene 

https://www.uv.uio.no/om/hms/lamu/referater/
https://www.uv.uio.no/om/hms/lamu/
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gjennomfører PULS-undesøkelser og digitale vernerunder. PULS-undersøkelser har vært 
gjennomført og resultater har vært lagt fram i LAMU. 

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. 
Sykefravær 

LAMU har hatt gjennomgang av sykefraværsstatistikk ved fakultetet for 2020. 

Bedriftshelsetjenesten (BHT) 

LAMU har diskutert bestilling av BHT-tjenester 2022. BHT har ikke deltatt på møter i 2021. Nytt 
bestillingsskjema har vært på høring i vernelinjen på UiO. 

Vernelinjen 

Det er etablert nettverk for fakultetets verneombud. Verneombudene møtes i forkant av LAMU-
møter. 

HMS-avvik  

HMS-avvik som har vært registrert i UiOs Crisis Information Management-system (CIM) er blitt 
gjennomgått. 

Brannvern 

Brannvernrunde avventer opphør av hjemmekontor. 

Medvirkning i byggesaker 

LAMU skal behandle planer som krever Arbeidstilsynets samtykke i henhold til § 18-9 og skal 
behandle brukermedvirkningsprosessen, jf. arbeidsmiljøloven § 7-2 (2) bokstav c). Slik 
medvirkning fra arbeidstakerne skal dokumenteres når det søkes om Arbeidstilsynets samtykke. 
LAMU er behandlet byggesak knyttet til ombygging av økonomiseksjonen og ISPs lab i 3. etasje i 
Helga Engs hus i henhold til lovverkets bestemmelser i ekstraordinært møte 1.2.2021. 

Midlertidighet 

LAMU har diskutert hvorvidt bruk av midlertidige tilsettinger påvirker arbeidsmiljøet, særlig blant 
vitenskapelig personell. Det er ikke identifisert spesifikke arbeidsmiljøkonsekvenser som følge av 
fakultetets bruk av midlertidige stillinger. 

Studentsaker i LAMU 

Studentsaker i LAMU har vært diskutert. LAMUs hovedoppgave er å ivareta ansattes arbeidsmiljø, 
men LAMU er mottakelige for innspill fra studenter som gjelder læringsmiljø. Man vil imidlertid 
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videresende saker som ikke relaterer seg direkte til LAMUSs hovedrolle. Alternative instanser er 
først og fremst STUV og studieprogramrådene ved enhetene. 

Fakultetets årsplan 

Fakultetets årsplan har vært sak i LAMU, særlig forhold ved fakultetets arbeidsmiljø og forankring 
av dette i årsplan.  

Ledelse av LAMU 2022 

LAMU ledes av arbeidsgiversiden i 2022 og kontorsjef Kristin Fedje Fredriksen ble valgt. 

Fokusområde 2022 

LAMU anbefaler at fakultetet gjennomfører ARK i 2022. ARK er nå inne på fakultetets årsplan, og 
fakultetet planlegger at arbeidsmiljøundersøkelsen skal være gjennomført i løpet av 2022. 

 
 
Joachim Pacheco-Lie 
Leder av LAMU 2021 

Anders Moss 
Sekretær for LAMU 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
 
 
Saksbehandler: 
Anders Moss 
+4722851053, anders.moss@uv.uio.no 
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Forslag til ARK-framdriftsplan for UV 2022 
Dato Aktivitet Ansvarlig 
Uker 33-36 
(4 uker) 
 

Forberedelse:  

• Lederne ved UV blir enige om framdriftsplan og 
ressursallokering til ARK i deres enhet.  

• Kommunikasjon og forberedelse med ansatte, hvorfor gjør vi 
det, hva skal bli annerledes denne gangen?+++  

• Definere grupper for ARK-rapport, sammenslåing av små 
enheter, tydelig leder(ne)/ledernivå for hver gruppe, hvem skal 
få rapport før rapport presenteres til ansatte.  

• Avtale med NTNU om gjennomføring av ARK, signering av 
avtale, AP får tilsendt registreringsskjema fra NTNU og videre 
sende til lokal ARK koordinator (HR?) i enhetene.   

• Presentere framdriftsplan på LAMU-møte xxxxx 

• Ledergruppen bli enige om at enhetsleder fasiliterer 
tilbakemeldingsmøte, med unntak fra enhet med større 
utfordringer. HR bistår.  

• Sett datoene for gjennomgang av resultater med lederne og 
tilbakemeldingsmøte med ansatte god tid i forveien, sende ut 
invitasjon i Outlook med en gang datoene er satt.   

• Oversendelse av komplett registreringsskjema fra UV til NTNU 

• Gjennomføre opplæring overfor prosessleder(e) etter behov 

• ARK opplæring for lederne 

Lederne ved UV med 
støtte fra HR og AP 
 

Uke 37 
(1 uke) 

Gjennomføring av ARK – 1 

• Utsendelse av spørreskjema og påminnelser (KIWEST). 

HR/AP  

Uke 38-40 
(3 uker) 

Gjennomføring av ARK – 2 

• Deltakere besvarer ARK spørreskjema 

All deltakerne ved UV 

Uke 45 
(ca 4 uker?) 

Gjennomføring av ARK – 3 

• Overlevering av resultatpresentasjoner fra NTNU til AP/HR 

NTNU (ARK)  

Uke 46 
(1 uke) 

Oppfølging av ARK-1 

• Forsvarlig videreformidling av enhetenes resultatpresentasjoner fra 
AP til lederne (ta hensyn til ønske fra lederne og resultatet fra 
undersøkelse)  

AP/HR 
Lederne ved UV  
VO 
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• Gjennomføre planleggingsmøter med gjennomgang av resultater 
(prosessleder, leder og verneombud) 

Lokal ARK ansvarlig ved 
UV (HR?) 

Uke 48-51 
(4 uker) 

Oppfølging av ARK-2 

• Gjennomføre tilbakemeldingsmøter overfor alle ansatte. Utvikle 
tiltak i samarbeid med leder, ansatte og verneombud  

Lederne ved UV, VO og 
ansatte ved UV, HR 

Uke 1-26 i 
2023 

Oppfølging av ARK-3 

• Leder og verneombud følger opp tiltak med støtte fra AP.   
Prioritere og iverksette tiltak 

• Evaluering av  prosessen  

Lederne på UV, VO, HR 
og ansatte  



Foreløpig prosess med 
ledelsens gjennomgang HMS

2020-2021



Prosedyre for ledelsens gjennomgang

• Er systemet hensiktsmessig?
• Håndterer systemet UiOs arbeidsmiljøpolicyer og mål?
• Oppnås ønskede resultater?



Fremgangsmåte

• Ledelsens gjennomgåelse består av å fremskaffe og sammenfatte 
underlag, og gjennomføre et møte hvor ledelsen gjennomgår 
underlagene og treffer beslutninger.

• Leder avgjør hvem fra ledelsen som skal delta på møtet og kaller inn. 
(Ansatt-siden deltar ikke på dette møtet.)



Tiltaksplan

• Leder skal sørge for at møtet munner ut i en tiltaksplan.
• Leder skal sørge for at tiltaksplan fra ledelsens gjennomgåelse sendes 

til LAMU og styret for enheten.



Fremskaffe og sammenfatte underlag

• Fakultetets underenheter er bedt om å rapportere



Oppsummering

• Perioden preget av koronasituasjonen og delvis nedstengning
• Ansattsamlinger digitalt, men også noe fysisk
• Lavterskel zoom-møter og utveksling av erfaring (undervisning mv)
• Ukesbrev med oppdatert koronainformasjon
• PULS-undersøkelser
• Digitale seminarer, sosiale Teams-rom
• Gågrupper, kontorstrekk/energipauser/yoga
• Digital fredagskaffe og quiz mv.
• Hyppige møter mellom studentens fagutvalg og ledelse, mye kontakt 

mellom faglærere, studieadministrasjon og studenter
• Kompetansetiltak digitalt



For øvrig

• Medarbeidersamtaler
• Møter mellom ledelse og VO
• I noen grad vernerunder fysisk, men også digitalt
• Fokus på ergonomi på hjemmekontor
• Informert ansatte om Si fra-systemet
• Utarbeidet instruks for ubehagelige situasjoner
• Og i det siste flere oppgradering av rom og arealer



Sykefraværsstatistikk 2021
UV



Data

• Pga overgangen til DFØ er tallene som vises her for perioden 01.05 –
31.12.2021

• DFØ-rapporten skiller dessverre ikke mellom teknisk/administrative 
og vitenskapelige stillinger.

• Det er feilmeldt til DFØ med ønske om utvikling

• Rapporten deles inn i:
• Sum fravær, samt:

• Korttidsfravær 1-3 dg
• Fravær innenfor arbeidsgiverperioden 4-16 dg
• Fravær utover arbeidsgiverperioden



Sammenlignet med 2020 har sykefraværet økt fra 3,14% i 2020 til 3,7% i 2021, 
mens før covid var fraværet 3,54% i 2019.

Figuren viser sykefravær ved UiO fordelt på kjønn i perioden 01.05 – 31.12.2021 – nøkkeltall UiO per 1.4.2021 48% menn og 52% kvinner
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Langtidsfravær

Egenmeldt 1-3dg

Fravær 4-16 dg

Sykefravær UiO 2021

UiO Menn Kvinner

Kvinner Menn UiO
Sum 5,1 2,1 3,7
Langtidsfravær 3,0 1,0 2,1
Egenmeldt 1-3dg 0,9 0,5 0,7
Fravær 4-16 dg 1,2 0,6 0,9

Sykefravær UiO 01.05 – 31.12.2021



Sykefravær UV 01.05 – 31.12.2021
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Sykefravær UV 2021

UV Menn Kvinner

Figuren viser sykefravær ved UV fordelt på kjønn i perioden 01.05 – 31.12.2021 – nøkkeltall UV per 1.4.2021 35% menn og 65% kvinner

Kvinner Menn UV

Sum 5,2 1,6 4,0

Langtidsfravær 3,2 0,5 2,3

Egenmeldt 1-3 dg 0,8 0,5 0,7
Fravær 4-16 dg 1,2 0,6 1,0

Sammenlignet med 2020 har sykefraværet økt fra 3,84% i 2020 til 3,98% i 2021, 
mens før covid var fraværet 4,42 i 2019.



Hovedpunkter

• Oppsummering:
• I 2021 har UiO et totalt sykefravær på 3,7%. Sykefraværet har gått opp fra 

3,14% året før.
• På UV fra 3,84% til 3,98%

• Faste ansatte har et sykefravær på 3,9% mens midlertidige har 2,2% 
• På UV hadde faste ansatte er sykefravær på 3,91 mens midlertidige hadde 2,18.
• Rekrutteringsstillinger hadde et totalt sykefravær på 5,04% (kvinner 5,73% og menn 

3,06%).
• Kvinner har gjennomgående høyere sykefravær enn menn. Henholdsvis 5,1% 

for kvinner og 2,1% for menn. 
• På UV henholdsvis 5,16% for kvinner og 1,62% for menn

• Det har dessverre ikke vært mulig å få statistikken fordelt på stillingskategori 
(teknisk/administrative vs vitenskapelige)
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