Vedlegg 1

Referat

AMU

Dato:

16.12.09

Fra / Til

09.00-11.00

Innkalt av:

AMU ved UiB

Møteleder:

Ragnfrid J. Skavland

Deltakere:

Til stede:
Arbeidsgiverrepresentanter: Kari Tove Elvbakken, Sigmund Grønmo, Britt-Karin Muri,
Lise Gundersen, Even Berge
Arbeidstakerrepresentanter: Bjarne Meidell, Ragnfrid J.Skavland, Maichen Beeder,
Thorolf Førde
Observatører: Roar Nese, Trygve Danielsen
Kari Fuglseth møtte for å legge frem sak 22/09
Meldt forfall: Kathrine Skarstein, Randi Heimvik
Sekretær: Kathrine Brosvik Thorsen

Saksliste
I
II
Skademeldinger

Sted: Muséplass 1, 1. etasje. Universitetsstyrerommet
Referent: Kathrine Brosvik Thorsen

Innkalling og saksliste ble godkjent
Referat ble godkjent
Anonymiserte meldinger om ulykker, nestenulykker og avvik i tidsrommet 26.08.09
til 02.12.09 ble lagt frem i møtet.
Avvik:
Det er meldt 7 avvik.
Ulykker/nestenulykker:
Det er meldt 16 ulykker og 1 nestenulykke i perioden.
Kommentarer fra AMU:
Det bør være en del av lederoppfølgingen å presisere hvilket ansvar lederen har også
i faglig-sosiale sammenhenger.. AMU ber POA om å utarbeide en kort beskrivelse
av leders/ institusjonens ansvar og grensene for statens selvassuranse i faglig-sosiale
sammenhenger.
Det understrekes viktigheten av å ha konstant oppmerksomhet om at utstyr er i
orden.
Vedtak:
AMU tar saken til orientering.

Sak 22/09

UiBs beredskapsarbeid i forbindelse med utbrudd av svineinfluensa
Kommentarer fra AMU:
AMU uttrykte tilfredshet med beredskapsarbeidet i forbindelse med pandemien,
spesielt fremheves kombinasjonen mellom nøkternhet og systematikk i arbeidet.
UiBs bidrag med opprettelse av vaksinestasjon gir en viktig oppfordring til de
ansatte om å vaksinere seg.
Vedtak
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.
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Sak 23/09

HMS- handlingsplan 2009- 2011: oppfølging
Kommentarer fra AMU:
AMU har ingen spesielle kommentarer til planen på dette stadiet i oppfølgingen.
Vedtak:
AMU tar oppfølgingen av handlingsplanen til etterretning, og ber om å få seg
forelagt en status for oppnåelse av målene i planen midt i planperioden. AMU ser
det som hensiktsmessig at POA ved HMS- seksjonen blir den koordinerende
sentraladministrative enhet for oppfølging av HMS- handlingsplanen 2009- 2011.

Sak 24/09

Rapport: HMS- opplæring 2009
Kommentarer fra AMU:
Det må undersøkes hvor stor andel av aktuelle deltakere som faktisk deltar på 40timers opplæring, og om nødvendig må det iverksettes tiltak for å sikre at dem som
skal delta også gjennomfører kurset.. Det er viktig at det finnes tilbud til de øverste
lederne, men gruppen med ledere som tar kortkurs bør begrenses, og det bør
utarbeides tilpassede kurs på flere nivåer.
Vedtak:
AMU tar saken til etterretning, og ber om at Personal- og organisasjonsavdelingen
ved HMS- seksjonen tilbyr neste 40- timers HMS- opplæring (Grunnopplæring) i
2011 og at instituttledere, assisterende fakultetsdirektører og administrasjonssjefer
blir tilbudt et obligatorisk HMS- kurs for ledere spesialtilpasset denne målgruppen
høsten 2010.

Sak 25/09

Endring av verneområder ved Det medisinsk- odontologiske fakultet
Kommentarer fra AMU:
Arbeidsmiljøutvalget ber om at det undersøkes nærmere hvorvidt verneområde 3.4
skal deles i flere underområder, og at det rettes opp i trykkfeil i vedtakets punkt 3.4.

Sak 26/09

Møtedatoer for Arbeidsmiljøutvalget 2010
Kommentarer fra AMU:
AMU har ingen spesielle kommentarer til forslaget til møteplan.
Vedtak:
AMU tar forslag til møtetidspunkter til etterretning.

Eventuelt:

Ny forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste
HMS- seksjonen er kjent med den nye forskriften.

Orienteringer

Universitetsdirektøren
 Orientering om Kunnskapsdepartementets tilsyn av universitetets beredskap
 Budsjettfordeling 2010
Eiendomsavdelingen
 Avsluttede flytteprosesser i sentraladministrasjonen
 Tiltaksplan ytre miljø vedtatt i Universitetsstyret
 Påbegynt arbeid med samarbeidsavtalen mellom EIA og HMS- seksjonen
 Orientering om diverse byggeaktiviteter
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Personal- og organisasjonsavdelingen
 Tilsyn fra Arbeidstilsynet i tilsynsprosjekt Bedre Kjemi
 Gjennomgang fra Riksrevisjonen om oppbevaring av lønns- og personaldata
HMS seksjonen
 HMS- rapporteringsskjema; rapporteringsfristene fremskyndet
Universitetets hovedverneombud
 Samling for verneombud; samarbeidsprosjekt om universell utforming
 Samling for universitetenes hovedverneombud i 2010 i Bergen under
planlegging
 Orientering om diverse pågående arbeid
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