UNIVERSITETET I BERGEN

Protokoll (2019/26859) fra møte i Arbeidsmiljøutvalget 17.06.2020. Møtet ble holdt digitalt
og varte fra kl. 12.30 – 14.00.
Til stede fra Arbeidsmiljøutvalget:
universitetsdirektør Kjell Bernstrøm (leder), rektor Dag Rune Olsen, HR-direktør Sonja
Irene Dyrkorn, Eiendomsdirektør Even Berge, fakultetsdirektør Alette Gilhus Mykkeltvedt
(vara), universitetets hovedverneombud June-Vibecke Knudtsen Indrevik, tillitsvalgt NTL
Jørgen Melve, tillitsvalgt Forskerforbundet Toril Ivarsøy, tillitsvalgt Akademikerne Jan
Georg Tangenes, tillitsvalgt Parat Randi Heimvik, kontorsjef Bente Nilsen Hordvik,
senioringeniør Bente-Lise P. Lillebø, student Morten Stene.

Forfall:
Studentombud Sindre Dueland.

Fra administrasjonen:
Seniorrådgiver Runa Jakhelln, ass. universitetsdirektør Tore Tungodden (sak 26/20).
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Godkjenning og innkalling til saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent.
25/20 Referat AMU 15.04.20
Sak nr. 2019/26859
Vedtak:
Referat fra møtet 15.04.20 ble godkjent.
26/20 Koronapandemien - status og veien videre
Sak nr. 2020/5888
Kommentar:
De ansatte har virkelig stått på under koronaen i en krevende situasjon. Samarbeidet mellom
ledelsen, organisasjonene og vernetjenesten har i koronaperioden fungert svært bra. UiB
jobber strukturert med gjenåpningen og har gode planer for høsten med tanke på smittevern,
digitalisering og arealbruk. Byggeprosjektene går etter planen. Det er positivt at det er
nedsatt et partsammensatt utvalg som skal se nærmere på fleksibilitet og rammer for bruk av
hjemmekontor.
Vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.
27/20 Valg av verneombud for funksjonsperioden 2021-2022 - oppnevning av
valgstyre
Sak nr. 2020/5916
Kommentar:
Det er viktig med god annonsering og å skape litt blest rundt verneombudsrollen i forbindelse
med valget. AMU ønsker at tidsrammen for valget forskyves noe med oppstart i begynnelsen
av september slik at valget avsluttes i begynnelsen av november.
Vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget oppnevner følgende som medlemmer av valgstyret:
• Synnøve Myhre, fakultetsdirektør
• Helge Holgersen, Forskerforbundet
• Johan Giertsen, professor
• Repr. HR-avdelingen
Valgstyret skal påse at valg av verneombud, hovedverneombud og universitetets
hovedverneombud, alle med vara, er gjennomført innen årsskiftet 2021/2022 og i samsvar
med arbeidsmiljøloven og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. HR-avdelingen,
ivaretar leder- og sekretariatsfunksjonen.
28/20 HMS-avvik
Sak nr. 2017/14394
Kommentar:
I tidsrommet 01.03.20 - 31.05.20 er det meldt 39 HMS-avvik. Det arbeides med anbud for et
nytt HMS-avvikssystem.
Vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.
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29/20 AMUs Byggeutvalg – orientering
Sak nr. 2019/5179
Kommentar:
Det er veldig positivt at UiB får beholde ansvar for forvaltning av sine bygg da regjeringen har
skrinlagt sine planer om å overta bygg. UiBs byggeprosjekter holder sine planer.
Vedtak:
AMU tar saken til orientering.
30/20 Orienteringssaker
Sak nr. 2019/26859
• Orientering fra universitetets hovedverneombud
Vernetjenesten har hatt mye fokus på korona og hyppige møter. 24 april be det gjennomført
verneombudsamling med 70 deltaker hvor tema bla. var varsling. Digitalt frokostseminar
hvor Ståle Einarsen holdt innlegg om mobbing og trakassering hadde 240 påmeldte.
Koronaperioden har ført til hyppige møter mellom universitetenes hovedverneombud og økt
samarbeid. Det har vært gjennomført 2 ordinære HVO-møter i mai og juni. UHVO har også
deltatt i en rekke styringsgruppemøter og prosjekter. Før sommeren gjennomfører UHVO
‘walk and talk’-oppsummering av vårsemesteret med alle HVO’ene.
• Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser – status
UHVO June-Vibecke Knudtsen Indrevik orienterte som medlem av ARK-arbeidsgruppe. Det
vil bli gjennomført informasjonsmøte for lokale prosjektledere og prosessveiledere før
sommeren. Kursing av prosessveilederne i regi av NTNU vil pågå i september/oktober.
Utrullingen er litt forskyvet grunnet korona, med kick-off i oktober. Spørreskjema KIWEST
sendes ut til alle ansatte i januar. Tilbakemeldingsmøtene planlegges til april -21.
• Arbeidsmiljøprisen
HR-direktør Sonja Irene Dyrkorn orienterte. Det er sendt ut informasjon til alle enheter om
arbeidsmiljøprisen og det vil publiseres informasjon på web. Alle ansatte kan nominerer
enkeltpersoner eller miljøer. Frist for å nominere er satt til 1. oktober. Prisen er på kr.
75.000,- . Juryen består av rektor, UHVO, HR-direktør og ett medlem av AMU. HRavdelingen er sekretariat. Prisutdelingen vil foregå mot slutten av året.
Eventuelt
• Det ble enighet i AMU om at UiB skal planlegge for og delta i den nasjonale
Sikkerhetsmåneden (oktober).
• Eiendomsdirektør Even Berge og student Morten Stene ble takket av som medlemmer av
AMU.

