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Sakliste
I

Sted: Kollegierommet, Muséplass 1
Referent: Runa Jakhelln

Innkalling og saksliste ble godkjent.

II

Referat ble godkjent med en merknad til sak 8/13
Orienteringer, Universitetsdirektøren, og rettet til: Utvikling og
prioriteringer knyttet til universitetets IT-systemer vurderes
behandlet i universitetsstyret.

III

Presentasjon av «Prosjekt for kartlegging av psykososialt
og organisatorisk arbeidsmiljø i universitet- og
høgskolesektoren»
Seniorrådgiver Tone Bergan, Personal- og
organisasjonsavdelingen, gav en grundig orientering om
arbeidsmiljø og klimaundersøkelsen (ARK) som er utviklet av
og for universiteter- og høyskoler. NTNU har gjennomført en
pilot og det blir lanseringsseminar om redskapet i juni. Versjon
1.0. av undersøkelsen vil foreligge til bruk for alle universiteter
og høgskoler etter dette. Det tas sikte på at AMU får en sak til
høsten for å vurdere om UiB skal ta i bruk opplegget.
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Årsrapport HMS 2012
Vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar HMS-årsrapport 2012 til etterretning,
med de merknader som fremkom i møtet.
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Årsrapport Strålevern 2012
Vedtak:
AMU tar Årsrapport strålevern 2012 til etterretning.

Sak 12/13

Nye retningslinjer for bruk og håndtering av kjemikalier
Kommentarer fra AMU:
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Det er utarbeidet forslag til retningslinjer. Samtidig er det kjent
at Kommunal- og arbeidsdepartementet har en arbeidsgruppe
som drøfter opplegg for å etablere register over arbeidstakere
som er eksponert for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige
kjemikalier. HMS-seksjonen følger med på hva dette arbeidet
resulterer i.
Vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar Retningslinjene for bruk og håndtering
av kjemikalier til etterretning med de merknader som fremkom i
møtet, og ber om at retningslinjene blir implementert i
organisasjonen.
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Aktuelle byggesaker ved UiB
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 12.03.13 til 04.04.13 ble lagt frem i møtet. I
perioden er det meldt 8 avvik og 9 ulykker. Det er ikke meldt
nestenulykker. Det er ikke meldt om alvorlige personskader i
perioden.
Kommentarer fra AMU:
UiB har ikke et optimalt avvik-system og venter på nytt
elektronisk system. I perioden fram til nytt system er på plass,
må det arbeides videre med kvalitetssikrings- og
oppfølgingsrutiner.
Vedtak:
AMU tar oppsummeringen til orientering.
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Orienteringer fra:
HMS-seksjonen
 Arbeidet med nytt HMS-avvikssystem er nå i en
utviklingsfase ved IT-avdelingen. En pilot vil igangsettes i
august, med tanke på driftsfase jan. - des. 2014.
 HMS-seksjonen har mottatt rapport etter oppfølgingsmøte
med Godkjenningsenheten for bedriftshelsetjenester i
Arbeidstilsynet hvor hovedmålet var å vurdere om
forutsetningene for godkjenning er tilstede.
Tilbakemeldingen er svært god med ingen pålegg.
 HMS-seksjonen har flyttet tilbake til Christiesgt. 20 hvor
der er installert ventilasjonssystem.
Universitetets hovedverneombud
 Universitetets hovedverneombud har gjennomført
nettverksmøter med hovedverneombudene. Vernetjenesten
har oppmerksomhet på psykososialt arbeidsmiljø, HMSmøte og IA-arbeid, samt risikovurderinger og byggesaker.
Eiendomsavdelingen
 Antall innbrudd på UiB går fortsatt ned.
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EIA kartlegger universell utforming og prioriterer tiltak i
alle UiB bygg for å nå det statlige målet om UU.
 EIA er opptatt av å bedre sykkelforholdene. Der er i dag låst
sykkelskur utenfor HF, lukket anlegg i garasjen i
Realfagsbygget, og det arbeides med løsning på Jussbygget, Dragefjellet. Miljøene kartlegger selv
garderobeforholdene.
Personal- og organisasjonsavdelingen
 POA ferdigstiller de nye ansattsidene på UiBs web, med
blant annet medarbeider- og lederhåndbok med mye nyttig
informasjon relatert til arbeidsmiljøet, blant annet nytt
opplegg for medarbeidersamtaler. Ansattesidene lanseres
før sommeren.
Universitetsdirektøren
 Universitetsstyret har behandlet årsrapport for et grønt
universitet.
 Møterommene i Muséplass 1 er ferdigstilte og klare til å tas
i bruk.
 Arbeidstilsynet har gjennomført et uanmeldt tilsyn ved HFfakultetet med tema inneklima, som vil bli fulgt opp.
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Eventuelt
Ingen saker meldt.
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