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Nye verneområder
Kommentarer fra AMU:
AMU ser det som hensiktsmessig at nummereringen av
verneområdene gjennomgås.
Vedtak:
Det medisinsk-odontologiske fakultet:
Hovedverneområde 3.0 Det medisinsk-odontologiske fakultet
får følgende inndeling:
Verneområde:
 3.1 Institutt for biomedisin, Bygg for biologiske basalfag, 7.
etg.
 3.2 Institutt for biomedisin, Bygg for biologiske basalfag, 6.
etg.
 3.3 Institutt for biomedisin, Bygg for biologiske basalfag, 5.
etg.
 3.4.1 Klinisk institutt 1 – Laboratoriebygget 5 etg.
 3.4.2 Klinisk institutt 1 – Laboratoriebygget 7 etg.
 3.4.3 Klinisk institutt 1 – Sentralblokken, Gamle
hovedbygg, Øyeavdelingen, Hudavdelingen, Sandviken
sykehus, Haraldsplass.
 3.4.4 Klinisk institutt 2 – Laboratoriebygget 8. etg. og 9.
etg.
 3.4.5 Klinisk institutt 2 – Kvinneklinikken, Barneklinikken
og Sentralblokken.
 3.5 Institutt for global helse og samfunnsmedisin,
Kalfarveien 31 og Årstadveien 21.
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3.6 Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariat –
Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28.
3.7 Vivarium – Dyreavdelingen.
3.8 Institutt for klinisk odontologi, Årstadveien 19, 1. etg.
3.9 Institutt for klinisk odontologi, Årstadveien 19, 2. etg.
3.10 Institutt for klinisk odontologi, Årstadveien 19, 3. etg.
3.11 Institutt for klinisk odontologi, Årstadveien 19, 4. etg.

Institutt for biologi:
Verneområde 2.6 Institutt for biologi, BIO-Marineholmen, får
følgende inndeling:
 2.6.1 Thormøhlensgt. 55 (BIOs arealer i 1., 3. og 4. etg i
Bioblokken).
 2.6.2 Thormøhlensgt. 53A.
 2.6.3 Thormøhlensgt. 53BC.
Personal- og organisasjonsavdelingen:
Verneområde 8.3 Personal- og organisasjonsavdelingen,
Christiesgate 18, 4 etg. utvides til også å gjelde 1. etg.
Kommunikasjonsavdelingen
Verneområde 8.8 Kommunikasjonsavdelingen, Stein Rokkans
Hus, 2 etg. utvides til også å gjelde Kontor for
samfunnskontakt, Muséplass 2.
De nye verneområdene trer i kraft 01.01.2013.
AMU ber Det medisinsk-odontologiske fakultet gjennomgå
verneområdene i samarbeid med verneombudene før utgangen
av verneombudsperioden 2013-2014.
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HMS&K-revisjon - Statoil
Kommentarer fra AMU:
Statoil anser avvikene som lukket.
Vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering og ser HMS-Krevisjonen som viktig og som nyttig læring for organisasjonen.
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Møteplan for Arbeidsmiljøutvalget 2013
Kommentarer fra AMU:
Forslag til møteplan har følgende datoer: 13.02, 08.05, 09.10,
04.12. Det tas sikte på at møtet 04.12 etterfølges av fellesmøte
med Læringsmiljøutvalget.
Vedtak:
AMU tar forslag til møteplan til etterretning.

Sak 32/12

Aktuelle byggesaker ved UiB
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Rapporter fra ferdigstilling av to større byggesaker, Museplass
1 og Jahnebakken 3, som omfattes av retningslinjene for
befaring før innflytting, ble delt ut i møtet.
Kommentarer fra AMU:
Det er en god prosess med involvering av universitetets
hovedverneombud i større byggesaker.
Vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.
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Skademeldinger (Avvik, ulykker og nestenulykker)
Oversikt over meldinger var sendt ut som sakspapir, mens de
detaljerte meldingene om avvik, ulykker og nestenulykker i
tidsrommet 27.09.12 til 14.11.12 ble lagt frem i møtet. I
perioden er det meldt 12 avvik, 9 ulykker og en nestenulykke.
Det er ikke meldt om alvorlige personskader i perioden.
Kommentarer fra AMU:
Det er ikke meldt om store skader/ulykker så langt i 2012.
AMU har stor oppmerksomhet om avvik og utviklingen av et
elektronisk avvikssystem.
Vedtak:
AMU tar oppsummeringen til orientering.
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Orienteringer:
HMS-seksjonen
 Oppfølging av årsrapport for strålevern er gjennomført
ved Institutt for fysikk og teknologi.
 Arbeidet med HMS-årsrapport 2012 er igangsatt.
 HMS-seksjonen flytter midlertidig til Harald
Hårfagresgt. 1 grunnet installering av ventilasjon i
Christeisgt. 20. Tilbud om helsekontroll vil være
redusert i denne perioden.
Universitetets hovedverneombud
 UHVO har deltatt på Arbeidsmiljøkongress i Bergen,
gjennomført dagskurs i arbeidsmiljøutvalg og to-dagers
kurs i HMS i byggesaker for bedriftshelsetjenesten.
 HVO-nettverket har oppmerksomhet om byggesaker og
informasjonsflyt.
Eiendomsavdelingen
 Eiendomsavdelingen skal fortsette arbeidet med
brukeroppfølging og informasjonsflyt.
 Flere lesesaler skal stenges i julen med tanke på enøk og
sikkerhet.
Personal- og organisasjonsavdelingen
 NTNU har tatt forvaltningsansvaret for UHR-prosjektet
om arbeidsmiljøkartlegging og har gjennomført en pilot
i høst. Evaluering skal gjennomføres i desember.
 Verneombudsvalget er igangsatt. Valg av lokale
verneombud og hovedverneombud ved fakulteter og
avdelinger er gjennomført i store deler av universitetet
innen tidsrammen. Det er kommet inn to forslag til
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UHVO-kandidater. Takker disse ja til å stille til valg,
skal UHVO-valget være gjennomført innen 12.
desember.
 HMS-handlingsplanen ble vedtatt i universitetsstyret 25.
oktober. POA er gitt et særlig ansvar for oppfølgingen.
Det utarbeides en brosjyre på norsk og engelsk til
distribusjon til alle ansatte.
 Det årlige kontaktmøtet mellom HMS-seksjonen og
HMS-kontakter ved fakultet er og avdelinger er 14.
desember. Tema er HMS-handlingsplanen,
beredskapsarbeid og nye arbeidsmiljøforskrifter.
 6. desember gjennomfører UiB konferansen «Ulike
mennesker – like muligheter?» som et tiltak i
Handlingsplan for likestilling og som oppfølging av
UiBs IA-mål.
Universitetsdirektøren
 Ga en kort introduksjon til fellesmøtet mellom AMU og
LMU med tema inneklima umiddelbart etter møtet i
AMU.
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Eventuelt
Ingen saker meldt.

III

Befaring
Universitetsdirektøren gav en redegjørelse for AMUs tidligere
behandling av situasjonen ved kokerommet ved
Universitetsmuseet før AMU gikk på befaring til kokerommet
og magasinet, De Naturhistoriske samlinger, Realfagbygget.
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