Vedlegg 1

Referat

AMU

Dato:

03.06.09

Fra / Til

09.00-11.00

Innkalt av:

AMU ved UiB

Møteleder:

Rangfrid J. Skavland

Deltakere:

Til stede:
Arbeidsgiverrepresentanter: Kari Tove Elvbakken, Line Rye, Even Berge (kom under sak
16), Lise Gundersen
Arbeidstakerrepresentanter: Bjarne Meidell, Randi Heimvik, Ragnfrid J.Skavland,
Kathrine Skarstein, Thorolf Førde,
Observatører: Tordis M Sundnes, Ingrid Foss Ballo, Kjetil Aursland (tilstede under sak 13
og 15)
Sekretær: Britt-Karin Muri

Sakliste
I
II

Sted: Muséplass 1, 1. etasje. Møterommet
Referent: Britt-Karin Muri

Innkalling og saksliste ble godkjent
Referat ble godkjent

Skademeldinger
Annonymiserte meldinger om ulykker, nesten ulykker og avvik i tidsrommet
19.03.09 til 11.05.09 ble lagt frem i møtet.
Avvik
Det er meldt 9 avvik.
Ulykker/nestenulykker
Fra UiB er det meldt 7 ulykker og ingen nestenulykker i perioden. En ulykke ble
meldt til NAV.
Kommentarer fra AMU:
Det er viktig å ha oppmerksomhet om hva vi registrerer og hvor det gjøres, samt at
oppfølging av saker må prioriteres.
Vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.
Sak 12/09

Tiltaksliste 2008
Vedtak
Arbeidsmiljøutvalget tar tiltakslisten 2008 til etterretning.

Sak 13/09

Kjemikalier og biologiske faktorer ved UiB
Kommentarer fra AMU:
Det er betryggende at HMS seksjonen har oppmerksomhet på disse sakene, og
AMU ber om å bli orientert om status på et senere tidspunkt.
Vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget støtter HMS seksjonens forslag til tiltak. Det er viktig at alle
miljø ved UiB som håndterer farlige kjemikalier og biologiske faktorer forholder
seg til de lover og retningslinjer som gjelder.
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Sak 14/09

HMS rapport 2008
Vedtak:
Årsrapporten 2008 – Helse, miljø og sikkerhet tas til etterretning.

Sak 15/09

Status for miljøarbeidet og Årsrapport for 2008
Kommentarer fra AMU:
AMU understreker viktigheten av å løfte fram viktige indikatorer og resultater av
arbeidet med avfallshåndtering og energisparing. Kampanjen for å redusere antallet
flyreiser må fortsette.
Vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar statusmelding for miljøarbeidet pr. april 2009 til
etterretning. Årsrapport 2008 tas til etterretning og oversendes styret. Rapporten
sendes også Kunnskapsdepartementet.

Sak 16/09

AKAN rapport 2008
Vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar årsmelding 2008 fra AKAN-utvalget til etterretning og
anbefaler at den legges ut på UiB sine nettsider.

Sak 17/09

Valg av verneombud
Kommentarer fra AMU:
AMU ønsker å diskutere prinsipper (antall/størrelse) for verneområdene.
Vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til etterretning.

Eventuelt:

Ingen saker under eventuelt.

Orienteringer

Eiendomsavdelingen
• Om arbeidet med universell utforming
• Om arbeid med ny husleieordning
Personal- og organisasjonsavdelingen
• Den nye organiseringen av avdelingen er godt i gang, fellesseminar er avholdt
og det settes særlig oppmerksomhet på områder som ”fri og uavhengig BHT”,
IA og lederstøtte
• Instituttlederstillinger er lyst ut, prosessen er i gang og skal opp i styret i juni
• Dekan stillingene ved MOF og Mat.nat er også lyst ut og i prosess
Universitetets hovedverneombud
• Verneombuds møte avholdt
• UiB skal være vertsskap for den nasjonale samlingen av universitetsverneombud
i 2010
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