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Det humanistiske fakultet

Dato

Referanse

20.03.2018

2017/84

Møtereferat
Til stede:

Anne Kristine Børresen, John Kamsvåg, Espen Eiken, Karen Riis (hovedverneombud),
Marianne Løvdal (NTL), Nina Lager Vestberg (Forskerforbundet), Nina Laeskogen
(PARAT), Lina H. Ingeborgrud (Akademikerne).
Karin Hansen deltok under sakene LOS 12 og LOS 13

Forfall:

Marius Korsnes (Akademikerne)

Kopi til:

Einar Walstad (NTL), Asbjørn Dyrendal (Forskerforbundet), Siri Bjørnerud (vara
hovedverneombud), Gro Synnøve Johnsen (PARAT), Marius Korsnes (Akademikerne),

Gjelder:

IDF LOSAM – 13.03.2018

Møtetid:

12.00 – 13.30

Møtested:

HF 2520c (John sitt kontor)

Signatur:

Drøfting
LOS 11/2018 GODKJENNING AV REFERAT LOSAM 12.02.2018
Sakspapirer:
•

Referat LOSAM 12.02.2018

Vedtak:
“Referatet ble godkjent.”
Drøfting
LOS 12/2018 MÅL OG HANDLINGSPLAN FOR INKLUDERENDE ARBEIDSLIV
Sakspapirer:
•

Notat av 06.03.2018 fra Det humanistiske fakultet

Karin Hansen innledet om IA-avtalen og målene i avtalen. Hun reiste spørsmål om hvordan vi skal
arbeide forebyggende for å minske langtidssykefraværet. Hansen påpekte også at vi mangler gode
tiltak.
Gjennom diskusjonen kom det fram at det er behov for en mer finmasket oversikt der man kan se
litt mer på fraværet i ulike grupper av ansatte. Videre ble det påpekt at det er behov for opplæring
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for ledere som skal gjennomføre oppfølgingssamtaler med sykmeldte. Handlingsplanen og
oppfølgingsarbeidet må også tas opp i Instituttledermøtet og i Mellomlederforum.
Vedtak:
«LOSAM tok saksnotatet og orienteringen til etterretning. LOSAM sluttet seg til at det bør
undersøkes nærmere hva som ligger bak langtidssykefraværet og at det er behov for å gjennomgå
hvordan langtidssykemeldte følges opp. Dette tas opp i Instituttledermøtet 29.05.2018 og i
Mellomlederforum i løpet av vårsemesteret. LOSAM ber om å bli orientert om dette i møte
11.06.2018.»

LOS 13/2018 ARBEIDSMILJØUNDERSØKELSEN – RESULTAT, PROSESS OG
UTVIKLING AV TILTAK VED HFs ENHETER
Sakspapirer:
•

Notat av 02.03.2018 fra Det humanistiske fakultet

Dekan og HMS-koordinator orienterte kort om oppfølgingen av Arbeidsmiljøundersøkelsen. I
tillegg til oppfølgingen som det ble redegjort for i notatet til LOSAM, ble det vist til at HMSkoordinatorene som ikke samtidig er kontorsjefer, vil bli tatt med på råd i utformingen av felles
tiltak for alle teknisk-administrativt tilsatte på HF.
Vedtak:
“LOSAM tok saken til etterretning”.
LOS 14/2018 YMSE
•

Administrativ leder orienterte om at det vil bli laget en midlertidig løsning slik at alle ansatte ved HF får
tilgang til referater fra organene ved HF.

•

Dekan viste til møte om Campus i Studentersamfundet i uke 11 og oppfordret alle til å delta. Dekan
understreket at det er viktig at flest mulig framover engasjerer seg i debatten om Campus og Campustilknyttede spørsmål.

