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Kari Tove elvbaKKen, UniversitetsdirektørSigmund grønmo, rektor

Hms-arbeid er viktig
et systematisk og integrert Hms-arbeid bidrar til å gi Universitetet i bergen gode arbeids-
miljø, økt trivsel og motivasjon. flere og flere av våre ansatte er opptatt av helse, miljø 
og sikkerhet i sitt daglige arbeid. Å ha en handlingsplan med tydelige mål er viktig for at 
Hms-arbeidet skal være best mulig. 

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2013–2015 ble vedtatt i universitetsstyret 25. 
oktober 2012. Handlingsplanen er forankret i universitetets strategi 2011–2015. Uni-
versitetets ansatte, sammen med studentene, er den viktigste ressursen ved Universitetet 
i bergen. arbeidsmiljøet og universitetssamfunnet skal preges av gjensidig forståelse for 
de ulike ansattes forskjellige roller og funksjoner. alle ansatte skal kunne oppleve at de 
er viktige bidragsytere i arbeidet med å nå universitetets felles mål. for å få dette til, er 
det avgjørende at arbeidsplassene er sikre og trygge, at alle føler seg ivaretatt, og at ingen 
utsettes for negative fysiske og psykiske belastninger i arbeidet.

Handlingsplanen retter oppmerksomhet mot våre viktigste arbeidsmiljøutfordringer. fem 
Hms-mål er fastsatt. det er lagt opp til konkrete virkemidler og tiltak for å realisere må-
lene. i handlingsplanen tydeliggjøres sammenhengen mellom planen og andre styrende 
dokumenter. Handlingsplanen vil være et godt verktøy for universitetets ledere, ansatte og 
studenter, for vernetjenesten og de ansattes organisasjoner. Her legges et godt grunnlag for 
å utvikle og videreføre et godt arbeidsmiljø ved Universitetet i bergen. 

det er et mål å styrke Universitetet i bergen som attraktiv arbeidsplass, og i fellesskap kan 
vi nå målet!

lykke til med Hms-arbeidet!
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Handlingsplan for Helse, 
miljø og sikkerHet 2013–2015  
Universitetet i bergen

Helse, miljø og sikkerhet ved 
Uib – et godt arbeidsmiljø 
for alle 
Universitetet i bergen (Uib) er et interna-
sjonalt anerkjent forskningsuniversitet der 
forskning, utdanning og formidling med 
høy kvalitet, faglig bredde og mangfold 
er fundamentet. for å beholde og vide-
reutvikle dette må universitetet ha gode 
og robuste arbeidsmiljø der alle ansatte 
opplever at de er viktige bidragsytere i ar-
beidet med å nå universitetets felles mål.

innsatsen for å forbedre universitetet som 
arbeidsplass skal skje i respekt for fors-
knings- og ytringsfriheten og med høy 
grad av student- og medarbeiderinnfly-
telse. Universitetet skal ha åpne strategi- 
og beslutningsprosesser og gode rutiner og 
kanaler for kommunikasjon.

Uibs strategi 2011–2015 gir føringer 
for arbeidet med helse, miljø og sikker-
het (Hms) i institusjonen. for å være et 
attraktivt, mangfoldig, åpent og inklude-
rende universitet med godt, sikkert og trygt 
arbeidsmiljø for den enkelte, må det ar-
beides systematisk med Hms på alle nivå. 
Uib skal arbeide for et tett arbeidsfellesskap 
mellom alle grupper av ansatte omkring 
institusjonens hovedmål. 

Hms-handlingsplanen skal bidra til sikre 
og trygge arbeidsplasser, og til at alle som 
til enhver tid har arbeid ved Uib blir iva-

retatt og ikke utsettes for negative fysiske 
eller psykiske belastninger som følge av sitt 
arbeid. det betyr at Uib skal sikre:

• et fullt forsvarlig arbeids- og 
læringsmiljø

• mangfold, åpenhet og inkludering
• systematisk Hms-arbeid gjennom 

aktiv medvirkning fra ansatte og 
ledere

• tilgjengelige, funksjonelle og sikre 
bygninger og uteområder

studentenes læringsmiljø blir særlig ivare-
tatt gjennom «Handlingsplan for styrking 
av læringsmiljøet».

Hms – en felles oppgave
arbeidsmiljøet skapes i daglig samhandling 
og dialog. alle ansatte og studenter har et 
ansvar for aktiv medvirkning. gjensidig 
forståelse og respekt for de ansattes ulike 
roller og funksjoner, og tydelig organise-
ring av arbeidet, er forutsetninger for å 
beholde og videreutvikle gode arbeids- og 
læringsmiljø. 

Hms er et lederansvar på alle nivå og er 
integrert i all ledelse. verneombudene har 
en tilsynsfunksjon og er samarbeidspart-
nere for ledelsen. Uib har nettverk for 
verneombud og obligatorisk opplæring 
i Hms både for verneombud og ledere. 
Uibs ledere skal ha kompetanse, trygghet 
og vilje til å prioritere Hms-arbeidet. Uibs 

(Fastsatt av universitetsstyret 25.10.2012)
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verneombud skal være engasjerte, tydelige 
og godt kvalifiserte. Universitetets ledere, 
verneombud, ansatte og studenter skal 
sammen bidra aktivt i arbeidsmiljøutvik-
lingen ved Uib.

systematisk Hms-arbeid
Uibs Hms-handlingsplan er en integrert 
del av universitetets styringssystem. Hms-
arbeidet ved Uib utøves kontinuerlig og 
systematisk. dette betyr at Hms på alle 
nivå skal organiseres og arbeidsmiljøet 
kartlegges i tråd med myndighetskrav 
og interne regler ved Uib. Hms-hand-
lingsplan med tiltak skal iverksettes, av-
vik korrigeres, evaluering gjennomføres og 
Hms-kompetanse tilbys og oppdateres. 

videre skal Hms-arbeidet dokumenteres 
og rapporteres i linjen.

systematisk Hms-arbeid fremmer helse og 
trivsel, og forebygger ulykker og skader på 
ansatte, studenter, miljø og materiell. et 
attraktivt arbeidsmiljø gir godt omdømme, 
økt rekruttering og dyktiggjør ansatte til 
selv å skape en organisasjon som er preget 
av trivsel, god helse og høy yteevne. et slikt 
arbeidsmiljø styrker Uib som et internasjo-
nalt anerkjent forskningsuniversitet med 
kompetente ansatte og studenter som i fel-
lesskap bidrar til høy kvalitet på forskning, 
undervisning og formidling. 
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Hms-mål
Handlingsplanen er forankret i Uibs stra-
tegi og omfatter fem Hms-mål. 

Uib skal kjennetegnes ved: 
• gode arbeidsfellesskap
• trygge og funksjonelle arbeidsplasser 
• kontinuerlig oppmerksomhet rettet 

mot risikofylt arbeidsmiljø 
• god håndtering av Hms-avvik 
• ansvar for det ytre miljø 

Hvert Hms-mål konkretiseres gjennom 
virkemidler og skal realiseres gjennom 
tiltak:
• sentralt i regi av enhetene med 

særskilt ansvar og oppgaver
• lokalt gjennom Hms-handlings-

planer på fakultet/avdeling og 
institutt/senter

• i ulike former for samspill mellom 
enheter og nivåer

gode arbeidsfellesskap
Uib skal være en attraktiv, mangfoldig, 
åpen og inkluderende arbeidsplass som 
ivaretar hensynet til ansatte i ulike faser 
av karrieren og i livet. internasjonal sam-
handling skal være en integrert del av hele 
universitetets virksomhet. i all kommuni-
kasjon og samhandling skal den enkeltes 
integritet og verdighet ivaretas.

virkemidler:
• Årlig kartlegging av psykososialt 

arbeidsmiljø for å fremme felles 
forståelse og samarbeid, og 
gjennomføre tiltak. 

• styrke jobbnærvær ved å følge opp 
Uibs «aktivitets- og resultatmål for 
ia-arbeidet».

• legge til rette for tiltak som 
stimulerer til fysisk aktivitet for 
å fremme god helse, forebygge 
sykefravær og redusere helseplager.

• gjennom Uibs personalpolitikk sikre 
at ansatte ivaretas i ulike livsfaser. 

følgende styrende dokumenter med 
tiltak støtter i tillegg dette Hms-målet:
• Handlingsplan for Uibs 

internasjonale virksomhet. 
• Handlingsplan for likestilling.

trygge og funksjonelle arbeids-
plasser
Uib skal være et åpent universitet hvor 
studenter, ansatte og besøkende trygt 
skal kunne ferdes. sikkerhetstiltak har til 
hensikt å ivareta trygghet og sikkerhet på 
universitetets campus. Uib har en stor og 
krevende bygningsmasse, og bruken en-
dres jevnlig. krav til god bygningsmessig 
standard, universell utforming, inneklima 
og ergonomi skal ivaretas.

virkemidler:
• Utarbeide retningslinjer for 

håndtering av vold og trusler og 
gjøre disse kjent for alle ansatte og 
studenter.

• sikre at bygningsmassen som Uib 
disponerer har et tilfredsstillende og 
forsvarlig arbeids- og læringsmiljø i 
samsvar med gjeldende lovverk.

• kartlegge og iverksette tiltak ved 
utfordringer knyttet til inneklima. 

• gjennomføre kartlegging og 
prioritering av fysiske tiltak i arbeidet 
med universell utforming.
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følgende styrende dokumenter med 
tiltak støtter i tillegg dette Hms-målet:
• mål for arbeidet med sikkerhet på 

universitetsområdet. 
• Handlingsplan for likestilling.

kontinuerlig oppmerksomhet  
rettet mot risikofylt arbeidsmiljø
Uib har et stort antall arbeidsplasser med 
særlig risiko. arbeid med kjemikalier, strå-
ling og biologiske faktorer er noen eksem-
pler. feltarbeid og tokt kan også medføre 
økt risiko for skade på mennesker og/ 
eller miljø. kontinuerlig og forebyggende 
oppmerksomhet om rutiner, kunnskaper 
og holdninger er og skal være viktig i alle 
risikofylte arbeidsmiljø.

virkemidler:
• gjennomføre risikovurderinger 

i alle risikofylte arbeidsmiljø og 
gjennomføre tiltak.

• sikre at alle kjemikalier, biologiske 
faktorer og strålekilder er registrerte 
og risikovurdere disse. ved håndtering 
av kjemikalier skal det elektroniske 
stoffkartoteket eCoonline benyttes. 

• etablere oversikt over og 
gjennomføre periodisk kontroll av all 
spesialventilasjon.

god håndtering av Hms-avvik
Hms-avvik er brudd på myndighetskrav 
og interne regler relatert til Hms som 
kan medføre negative fysiske og psykiske 

belastninger og skade på miljø og materi-
ell. alle Hms-avvik ved Uib skal meldes 
og følges opp i linjen for forebygging og 
kontinuerlig kvalitetssikring av arbeidsmil-
jøet. Uibs beredskapsplan skal sørge for at 
skadeomfanget og konsekvenser av kriser 
og alvorlige hendelser reduseres for å sikre 
liv, helse og materiell.

virkemidler:
• ta i bruk nytt system for Hms-avvik 

og sikre melding og oppfølging av 
Hms-avvik som forebyggende tiltak. 

• følge opp Uibs beredskapsplan ved 
å gjennomføre risikovurderinger og 
etablere lokale rutiner for beredskap 
på alle nivå. 

ansvar for det ytre miljø
Uib har forpliktet seg til å ta miljøhensyn i 
all virksomhet og dokumentere miljøenga-
sjement ved å redusere negativ miljøpåvirk-
ning fra egen drift med 20 % i perioden 
2010–2020.

virkemidler:
• styrke samarbeidet mellom enheter 

og nivåer i arbeidet for et grønt miljø.

følgende styrende dokument med tiltak 
støtter i tillegg dette Hms-målet:
• tiltaksplan for det ytre miljø.
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Universitetet i bergen  /  postadresse: postboks 7800, 5020 bergen 
tlf:  55 58 00 00  /  e-post: post@uib.no  /  www.uib.no

eiendomsavdelingen: 55 58 49 00, post@eia.uib.no 
personal- og organisasjonsavdelingen: 55 58 21 00, post@poa.uib.no 
Helse-, miljø- og sikkerhetsseksjonen: 55 58 20 54, post@hms.uib.no 

Universitetets hovedverneombud: 55 58 30 60, hovudverneombodet@uib.no

Alle enheter skal årlig:

gjennomføre Hms-kartlegging, risikovurdere og prioritere tiltak 
Utarbeide eller revidere lokal Hms-handlingsplan knyttet til universitetets  

Hms-handlingsplan og gjennomføre tiltak 
gjennomgå det systematiske Hms-arbeidet og rapportere i linjen (internkontroll)

Informasjon om HMS ved UiB:

regelsamling for Uib: regler.uib.no
Hms-portalen: uib.no/poa/hms-portalen

arbeidsmiljøutvalget: uib.no/ledelsen/sentrale-utvalg/arbeidsmiljoutvalget-amu


