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Referat Arbeidsmiljøutvalget  

Dato: 30.11.16 Sted: Kollegierommet, Muséplassen 1 

Fra / Til  12.30-14.30 Referent: Runa Jakhelln 

Innkalt av: AMU ved UiB 

Møteleder: Kjell Bernstrøm 

Deltakere: 

 

Til stede: 

Arbeidsgiverrepresentanter: Even Berge, Kjell Bernstrøm, Britt-Karin Muri, Dag Rune 

Olsen, Asbjørn Strandbakken 

Arbeidstakerrepresentanter: Siv Lise Bedringaas, Randi Heimvik, Toril Ivarsøy, Else 

Jerdal, Jørgen Melve 

Bedriftshelsetjenesten: Bente-Lise Lillebø, Roar Nese  

Observatør og andre: Kristine Breivik (32/16), Sylvi Leirvaag, Svein Martin Stenseth, Tore 

Tungodden (24/16) 

Sekretær: Runa Jakhelln 

 
Sakliste 
I   Innkalling og sakliste ble godkjent.  
II           Referat fra møte 02.09.16 ble godkjent.  
 
23/16 Prosesser i byggesaker ved UiB 
 

Kommentar: 
AMU vil få presentert informasjonsheftet om brukermedvirkning i byggesaker som nå 
utarbeides av Eiendomsavdelingen.  

 
Vedtak:  
AMU tar saken til orientering. 
 

24/16 Rutine for endrings- og omstillingsprosesser 
 

Vedtak:  

Verneombudene ved UiB skal medvirke i planlagte endrings- og omstillingsprosesser i 

samsvar med lov og forskrift. AMU ber om at universitetsledelsen i samarbeid med 

universitetets hovedverneombud ferdigstiller en skriftlig rutine for vernetjenestens 

medvirkning, med utgangspunkt i momentliste fra hovedverneombudet og assisterende 

universitetsdirektør. 

25/16 Informasjon og medvirkning i planlagt ombygging av Nygårdsgaten 5   

Kommentar:  

Det er viktig at ledelsen jevnlig informerer involverte ansatte om faktiske forhold.   

 

Vedtak:  

AMU ber om at det gis informasjon til involverte ansatte ved planer knyttet til byggeprosjekter 

og at det etableres prosjektorganisasjon når det er behov for dette i tråd med lov og forskrift. 

26/16 Sykefraværet ved UiB og status for oppfølging av UiBs IA-mål 

Vedtak:  

AMU tar sykefraværet ved UiB og status for oppfølging av UiBs IA-mål til orientering og ber 

om at IA-gruppen i samarbeid med HR-avdelingen utarbeider en plan for å systematisere og 

intensivere arbeidet med tiltaksplasser. 
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27/16 Opprettelse av nytt hovedverneområde og endring av verneområder 
 

Vedtak: 
Fakultet for kunst, musikk og design: 
Det opprettes et nytt hovedverneområde 11.0 Fakultet for kunst, musikk og design.  
Hovedverneområdet får følgende inndeling: 

 11.1    Institutt for musikk (Lars Hillesgate 3) 

 11.2.1 Institutt for kunst (C Sunds gate) 

 11.2.2 Institutt for kunst (Vaskerelven) 

 11.2.3 Institutt for kunst (Strømgaten) 

 11.3.1 Institutt for design (Kong Oscars gate) 

 11.3.2 Institutt for design (Marken 37) 

 11.4.1 Fakultetsadministrasjonen (Strømgaten) 

 11.4.2 Fakultetsadministrasjonen (Lars Hillesgate 3) 

 
AMU ber Fakultet for kunst, musikk og design i samråd med enhetenes verneombud legge 

frem forslag til endring av verneområder for behandling i AMU etter flytting til nytt bygg og 

avsluttet interimsperiode høsten 2017. 

 

Universitetsbiblioteket:  

Hovedverneområde 9.0 Universitetsbiblioteket får følgende inndeling: 

 9.1 Bibliotek for humaniora (Haakon Sheteligsplass 7) 

Avdeling for fellesfunksjoner (Haakon Sheteligsplass 7) 

 9.2 Bibliotek for samfunnsvitenskap og musikk (Fosswinckelsgt. 14) 
Bibliotek for juridiske fag (Magnus Lagabøtes plass 1) 
Bibliotek for psykologi, utdanning og helse (Christiesgt. 12) 

 9.3 Bibliotek for medisinske og odontologiske fag (BB- bygget, Jonas Lies vei 91) 
Bibliotek for realfag (Johannes Brunsgt. 12) 
Billedsamlingen (Nygårdsgt. 5) 
Manuskript- og librarsamlingen (HF-bygget, Sydnespl. 7) 
Bibliotek for kunst og design (Vaskerelven) 

 

Elektronmikroskopisk laboratorium: 

Hovedverneområde 2.0 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, verneområde 2.3 får 

følgende inndeling: 

 Institutt for geovitenskap (Realfagsbygget, Allegaten 41) 

 Elektronmikroskopisk felleslaboratorium (Realfagsbygget, Allegaten 41) 

 

UiB Global: 

Hovedverneområde 3.0 Det medisinsk-odontologiske fakultet, verneområde 3.5 får følgende 

inndeling: 

 Institutt for global helse og samfunnsmedisin (Kalfarveien 31, Årstadveien 21, 

Jekteviksbakken 31) 

 

De nye verneområdene trer i kraft 01.01.2017. 

 

28/16 Organisering av universitetets bedriftshelsetjeneste 
 

Kommentar: 
Det skal foretas et videre utredningsarbeid knyttet til organisering av BHT, HMS og 
beredskapsarbeidet i 2017.  

 
Vedtak: 
AMU tar saken til orientering. 

 
29/16 Årsrapport AMU – rapportens form 
 

Vedtak: 
AMU ber administrasjonen utarbeide et utkast til utvalgets årsrapport for 2016 basert på 
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drøftinger som fremkom i møtet.  
 

39/16 Møteplan AMU 2017 
 

Vedtak: 

AMU tar forslag til møteplan til etterretning. 
 
31/16 HMS-avvik       

 
Kommentar: 
For 3. kvartal 2016 (tidsrommet 01.07.16 - 30.09.16) er det meldt 60 HMS-avvik i digitalt 
system. Manuelt avvikssystem er nå utfaset. Det er ikke meldt om alvorlige HMS-avvik i 
perioden.  

 
Vedtak:  

AMU er svært tilfreds med arbeidet med å utvikle og implementere et nytt digitalt avvikssystem 

og vil berømme prosjektgruppen med prosjektleder Olaug Eiksund for glimrende utført arbeid. 

32/16 Orienteringssaker 
 

#ORG2022 - status 
Prosjektleder Kristine Breivik orienterte. Styringsgruppen til #ORG2022 har en koordinerende 
funksjon og pådriver for å lykkes med mål og effektivisering. Forpliktelser på ledernivå er viktig 
og tillitsvalgte og vernetjenesten er viktige aktører for å lykkes. #ORG2022 har to 
fyrtårnprosjekter: Indre arbeidsmarked og Arbeidsprosesser knyttet til digital eksamen og 
sensur. Nye prosjekter er knyttet til digitaliseing med issuetracker, forenkling av 
arbeidsprosesser og e-læringsprosesser. Det arrangeres allmøte i universitetsaulaen 13. 
desember.   
 
Orientering fra universitetets hovedverneombud  
Det arbeides systematisk med vernetjenestens rolle i organisasjonen, med endring og 
utviklingsprosesser og dialog med ledelsen. UHVO har deltatt på den årlige 
Arbeidsmiljøkongressen i Bergen i oktober i regi av Arbeidsmiljøsenteret, IA-dag i regi av NAV 
Arbeidslivssenteret i november og Kurs for hørselshemmede arbeidstakere. 
   
Orienteringer fra Eiendomsavdelingen – byggesaker og drift.  
Eiendomsdirektør Even Berge gav en presentasjon om pågående og planlagte byggeprosjekt i 
tillegg til den skriftlige orienteringen som blant annet viser historisk høyt aktivitetsnivå på 
bygginvesteringer til UiB-bygg i 2016. 

 
33/16 Eventuelt  

Resultater fra ARK undersøkelsene ble etterspurt og vil bli behandlet i neste AMU-møte.  
 

 

 


