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II
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III

Sikkerhet på UiB - status
Overingeniør Tore Reigstad, Eiendomsavdelingen, gav en grundig
orientering om status i arbeidet med sikkerhet på UiB. Det er markert
nedgang i innbrudd/tyveri etter stengingen av Nygårdsparken.
Informasjon og opplæring av studentene er fokusområde neste år.
Fakultet/avdelinger vil få tilsendt mer systematisk statusrapporter om
status i arbeidet med sikkerhet.
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Endring av verneområder
Kommentarer fra AMU:
Det er viktig at Sarssenterets særegne status ivaretas. Selv om senteret
ikke utgjør en del av sentraladministrasjonen vil tilhørigheten til dette
hovedverneområdet gi nettverk og kompetansedeling for verneombud,
og heller ikke være til hinder for samarbeid med Det matematisknaturvitenskapelige fakultet der det er hensiktsmessig.
Vedtak:
Universitetsbiblioteket:
Hovedverneområde 9.0 Universitetsbiblioteket får følgende inndeling:
 9.1 Bibliotek for humaniora (Haakon Sheteligsplass 7)
Bibliotek for juridiske fag (Magnus Lagabøtes plass 1)
Bibliotek for samfunnsvitenskap og musikk (Fosswinckelsgt.
14)
Avdeling for fellesfunksjoner (Haakon Sheteligsplass 7)
 9.2 Bibliotek for medisinske og odontologiske fag (BB- bygget,
Jonas Lies vei 91)
Bibliotek for psykologi, utdanning og helse (Christiesgt. 12)
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Bibliotek for realfag, (Johannes Brunsgt. 12)
Billedsamlingen (Nygårdsgt. 5)
Manuskript- og librarsamlingen (HF- bygget, Sydnespl. 7)
Studieadministrativ avdeling, Utdanning i Bergen, UiB Global,
Sarssenteret:
Hovedverneområde 8.0 Administrasjonen får følgende endring i
inndeling:
 8.1 Rektors kontor (Museplassen 1)
Universitetsdirektørens kontor (Museplassen 1)
UiB Global (Jekteviksbakken 31)
 8.12 (ny) Studieadministrativ avdeling (Langesgate 1-3/
Nygårdsgaten 5/Christiesgate 20, underetg.)
Utdanning i Bergen (Nygårdsgaten 5)
 8.13 (ny) Sarssenteret (Thormøhlensgt. 55, 1. og 2. etg.)
De nye verneområdene trer i kraft 01.01.2015.
AMU ber Sarssenteret evaluere organisering av verneområdet i
samarbeid med verneombud før utgangen av verneombudsperioden
2015-2016.
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Utkast til Rusmiddelpolitikk ved UiB
Vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget godkjenner utkast til Rusmiddelpolitikk ved UiB
med de merknader som fremkom i møtet, og ber om at denne
implementeres i virksomheten.
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Inneklimaundersøkelser – Institutt for klinisk odontologi
Kommentarer i AMU:
Disse undersøkelsene er god dokumentasjon i det videre arbeidet med
byggeier.
Vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.
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Møteplan for Arbeidsmiljøutvalget 2015
Vedtak:
AMU tar forslag til møteplan til etterretning.
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Aktuelle byggesaker ved UiB
Vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.
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Skademeldinger (Avvik, ulykker og nestenulykker)
I tidsrommet 08.08.14 - 13.11.14 er det mottatt og registrert 11 avvik,
11 ulykker og ingen nestenulykker. Parallelt er det i pilotprosjektet som
er en del av «Prosjekt for nytt elektronisk system for melding av HMSavvik» som nå er tatt i bruk ved hele Det matematisknaturvitenskapelige fakultet, meldt 18 HMS-avvik. Det er ikke meldt
om alvorlige personskader i perioden.
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Kommentarer fra AMU:
Drift og kontroll av avtrekkskap etter dagens HMS-krav er en
utfordring.
Vedtak:
AMU ber HMS-seksjonen om å sende en oversikt over avtrekkskap
uten alarm til universitetsledelsen, og at problematikk knyttet til
avtrekkskap i relasjon til Helse Bergen og samordningsavtalen bringes
videre til universitetsledelsen. Videre bes HMS-seksjonen i samarbeid
med Eiendomsavdelingen om å fremme sak til neste AMU-møte vedr.
avtrekkskap.
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Orienteringer fra:
HMS-seksjonen
 Pilotprosjekt HMS-avvik er tatt i bruk ved hele Det matematisknaturvitenskapelige fakultet og skal evalueres over nyttår, før
systemet implementeres ved UiB.
 UiB har gått til innkjøp av krisehåndteringsverktøyet
KunnskapsCIM for å sikre bla. best mulig varsling og oversikt over
risiko i hele organisasjonen ved en beredskapssituasjon. En
prosjektgruppe er etablert, som ledes av HMS-seksjonen. Sentral
ledelse, IT-avdelingen og Kommunikasjonsavdelingen skal ta
verktøyet først i bruk.
 UiB skal rapportere til Kunnskapsdepartementet i form av en ROSanalyse av de forhold vi mener har størst potensielle risiko ved UiB.
Universitetets hovedverneombud
 Det er i regi av UHVO gjennomført en kartlegging knyttet til
verneombudsopplæringen.
 Det har i høst vært gjennomført to samlinger for alle
verneombudene; ett med EIA og ett med HMS-seksjonen.
 Den årlige HVO-konferansen i UH-sektoren ble i høst arrangert på
Svalbard med tema beredskap, risiko og sikkerhet i felt, flerkulturell
arbeidsplass og digitale løsninger.
 Nettverksmøter gjennomføres regelmessig. Det blir en del nyvalgte
verneombud og hovedverneombud i neste funksjonsperiode.
Eiendomsavdelingen
 UiB har fått kutt i investeringsbudsjettet, som har ført til en del
innstramminger.
 Miljøsertifiseringen ferdigstilles neste år.
Personal- og organisasjonsavdelingen
 Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser (ARK) er igangsatt med
sekvensiell utrulling. Først ut er Det psykologiske fakultet og
Økonomiavdelingen. Erfaringer så langt er at dette er et nyttig
verktøy.
 Ny HR-direktør Janicke Stople tiltrer 26. januar 2015.
Universitetsdirektøren
 Strukturmelding fra Kunnskapsministeren foreligger før påske. UiB
er i dialog med Kunst- og designhøgskolen i Bergen. UiB skal også
se nærmere på et samarbeid med Høgskolen i Bergen.
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Sak 38/14

8. desember arrangeres det et seminar for AMU-medlemmer og
varaer hvor ansvar, roller, kommunikasjon og medvirkning/
delaktighet i AMU i et HMS-perspektiv vil belyses, i tråd med
AMU-sak 5/14.

Eventuelt
Ingen saker meldt.
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