Vedlegg 1

Referat

AMU

Dato:

17.02.10

Fra / Til

09.00-10.00

Innkalt av:

AMU ved UiB

Møteleder:

Kari Tove Elvbakken

Deltakere:

Til stede:
Arbeidsgiverrepresentanter: Sigmund Grønmo, Kari Tove Elvbakken, Line Rye, Even
Berge
Arbeidstakerrepresentanter: Bjarne Meidell, Ragnfrid J.Skavland, Erik Valevatn, Thorolf
Førde, Maichen Beeder
Observatører: Roar Nese, Tordis M Sundnes, Jørgen Thorkelsen
Kjetil Aursland fra HMS- seksjonen var tilstede under sak 03/10
Meldt forfall: Dag Rune Olsen, Randi Heimvik
Sekretær: Kathrine Brosvik Thorsen

Sakliste
I
II

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

Innkalling og saksliste ble godkjent
Referat ble godkjent

Avtroppende leder av AMU, Ragnfrid J Skavland ba om at sak 1/10 ble behandlet først. AMU
ble konstituert og leder av AMU i 2010, Kari Tove Elvbakken, takket
Skavland for innsatsen.
Skademeldinger

Anonymiserte meldinger om ulykker, nestenulykker og avvik i
tidsrommet 03.12.09 til 19.01.10 ble lagt frem i møtet.
Avvik
Det er meldt 19 avvik.
Ulykker/nestenulykker
Det er meldt 15 ulykker og ingen nestenulykker i perioden.
Kommentarer fra AMU:
Det er viktig å tydeliggjøre hva omfattes av begrepet ulykke. Ved
utarbeidelse av nytt avviksrapporteringssystem skal
begrepsdefinisjonene gjennomgås.
Vedtak:
AMU tar saken til orientering.

Sak 25/09

Godkjenning av nye verneområder ved Det medisinskodontologiske fakultet (MOF)
Kommentarer fra AMU:
Det var ingen kommentarer fra AMU.
Vedtak:
Hovedverneområde 3 Det medisinsk-odontologiske fakultetet får
følgende inndeling:
3.1

Institutt for biomedisin – bygg for biologiske basalfag 7 etg.
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3.2
3.3
3.4.1
3.4.2

Institutt for biomedisin – bygg for biologiske basalfag 6 etg.
Institutt for biomedisin – bygg for biologiske basalfag 5 etg.
Senter for internasjonal helse – Årstadveien 21
Institutt for indremedisin – Laboratoriebygget
- Sentralblokken
- Gamle hovedbygning
- HUD bygget
3.4.3 Institutt for kirurgiske fag – Laboratoriebygget, 7 etg,
- Sentralblokken
3.4.4 Gades institutt – Laboratoriebygget
- 5 etg Administrasjon i Lab bygget
Seksjon for mikrobiologi og immunbiologi
- 5 etg i Lab bygget (Broegelmann, Influensasenteret,
Oral Mikrobiologi, Virologi, Bakteriologi)
- 4 etg i Lab bygget
- 3 etg i Lab bygget
Seksjon for patologi
- 2 etg HUS (oral patologi, kreft)
- 1 etg HUS (rettsmedisin, stipendiater og postdoctorer).
3.5
Institutt for samfunnsmedisinske fag (inkl. Uni Research
ansatte) Kalfarveien 31
3.6
Fakultets sekretariat – Armauer Hansen hus, Haukelandsveien
28
Forskningsadministrativ seksjon, Armauer Hansens Hus,
Haukelandsveien 28
Seksjon for personal og stab, Armauer Hansens Hus,
Haukelandsveien 28
Seksjon for økonomi, Armauer Hansens Hus,
Haukelandsveien 28
Studieseksjonen, Armauer Hansens Hus,
Haukelandsveien 28
Universitets foto- og tegneseksjon, Armauer Hansens
Hus, Haukelandsveien 28
3.7
Vivarium – Haukeland Universitetssykehus
Dyreavdeling – v/ BB-Bygget
Dyreavdelingen – v/ Gades institutt Haukeland
Universitetssykehus
3.8
Medisinsk fødselsregister/SMIS – Kalfarveien 31/ Norsk
Folkehelseinstitutt i Oslo
3.9
Institutt for klinisk odontologi (inkl. Uni Research ansatte)
Årstadveien 17
3.10 Institutt for klinisk medisin
- Gamle hovedbygning, Jonas Liesvei 65: HUS,
Nevrologisk avdeling, 1. og 2. etg
- Øyeavdelingen, Jonas Liesvei 72: HUS, 2. etg
- Kvinneklinikken, Jonas Liesvei 72: HUS, 4. etg og
labareal i underetasjen
- Barneklinikken, HUS: HUS, 3. etg
- Medisinsk genetikk: NLB, 6 etg
- Sandviken sykehus, Sandviksleitet 1: psykiatri, 2. etg
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Sak 01/10

Konstituering av AMU 2010, oppnevning av medlemmer 2010-2011
Kommentarer fra AMU:
Det var ingen kommentarer fra AMU.
Vedtak:
AMU vil i perioden 2010-2011 bestå av 10 medlemmer med tale-,
forslags- og stemmerett. Observatørene har tale- og forslagsrett i
utvalget, men ikke stemmerett. I 2010 blir AMU ledet av
arbeidsgiversiden ved universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken.
Nestleder er Erik Valevatn fra Akademikerne.

Sak 02/10

Handlingsplan 2010-2011 for AKAN- utvalget ved UiB
Kommentarer fra AMU:
Det var ingen kommentarer fra AMU.
Vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget godkjenner Handlingsplan 2010-2011 frå AKANutvalet og anbefaler at Handlingsplanen vert lagt ut på UiB sine
nettsider.

Sak 03/10

Oppfølging av Arbeidstilsynets kampanje, ”bedre kjemi”
Personaldirektøren orienterte om at Arbeidstilsynet har
gjennomført tilsyn av bruken av kjemikalier ved universitetet. Som
oppfølging av tilsynet har universitetet mottatt varsel om pålegg.
Brevet ble sendt medlemmene av AMU rett før møtet.
Kommentarer fra AMU:
Det ble kommentert at det er nyttig og viktig med tilsyn i regi av
offentlige tilsynsmyndigheter. Arbeidstilsynet hadde ikke avdekket
alvorlige feil, men noen mangler i forhold til dokumentasjon og
systematikk. Det er satt i gang mer systematisk arbeid med håndtering
av og dokumentasjon om håndtering av kjemikalier, arbeidet var satt i
gang før tilsynet. Det er helt avgjørende at universitetet bruker
nødvendige ressurser for å få manglene rettet opp. Det er viktig å vise
omverdenen at UiB tar dette på alvor og holder tidsfristene.
Vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar den foreløpige orienteringen til etterretning, og
imøteser videre oppfølging.

Sak 04/10

Søknad om godkjenning av bedriftshelsetjeneste
Personaldirektøren orienterte om at en ny forskrift om krav til å ha
bedriftshelsetjeneste ble iverksatt 1.1.2010. Hun påpekte at
universitetet med den nye forskriften, enten kan knytte til seg
godkjent bedriftshelsetjeneste eller søke om og få godkjenning for
egen bedriftshelsetjeneste.
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Kommentarer fra AMU:
I det videre arbeidet med utgangspunkt i den nye forskriften, er
spørsmålet om hvordan UiB skal organisere legetjenesten sentralt.
Vedtak:
AMU tar saken til orientering og ber om å få saken forelagt igjen.
Eventuelt:

Ingen saker under eventuelt.

Orienteringer

Eiendomsavdelingen
 Om utfordringer med kulde/snø og krav om universell utforming
 Om gjennomgang av ventilasjonsanlegg
 Om tiltak i forbindelse med økning av innbrudd og tyveri
Personal- og organisasjonsavdelingen
 Orientering om oppfølging av spørsmål om ansvarsforhold ved
skade i faglig-sosiale sammenhenger
 Om HMS- lederkurs
HMS seksjonen
 Om HMSkurs for ledere
 Om gjennomføring av 40- timerskurs for verneombud og ledere
Universitetets hovedverneombud
 Om samling verneombud, helse og bygg i høst
 Om prosjekt universell utforming

