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Innkalling og saksliste ble godkjent. Det ble i møte utdelt
endret saksforelegg med vedlegg til sak 23/11.

II

Referat ble godkjent.

Sak 19/11

Presentasjon av Universitetets hovedverneombud 2011-2012
Rådgiver Else Jerdal, som er valgt som UHVO for perioden
2011-2012, gav en muntlig orientering om ønsker og planer
knyttet til vervet og vernetjenesten ved UiB.

Sak 20/11

Skademeldinger (Avvik, ulykker og nestenulykker)
Anonymiserte meldinger om avvik, ulykker og nestenulykker i
tidsrommet 14.04.11 til 19.09.11 ble lagt frem i møtet. I denne
perioden er det meldt 30 avvik og 17 ulykker. Det er ikke meldt
nestenulykker. Det har i denne perioden ikke vært meldt noen
alvorlige ulykker.
Kommentarer fra AMU:
I arbeidet med formidlingsformen av skademeldingene i
påvente av ”Nytt system for HMS-relaterte avvik,
nestenulykker og ulykker” er det viktig at saksforelegget gir en
oversikt med enkle kategorier, gir vurderinger og
sammenligninger over tid.
Vedtak:
AMU tar saken til orientering.

Sak 21/11

HMS-handlingsplan 2009-2011 – status og videre arbeid
Vedtak:
AMU anbefaler at universitetsledelsen gir mandat og at det
settes ned en arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til HMS-
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handlingsplan 2012-2015. AMU ber arbeidsgruppen legge fram
forslag til HMS-handlingsplan 2012-2015 i AMU våren 2012.
Inntil ny handlingsplan er vedtatt er dagens handlingsplan
fortsatt gjeldende.
Sak 22/11

Arbeid for helse – pålegg og oppfølging
Vedtak:
AMU sier seg enig i at saken følges opp langs de linjer som er
foreslått. Universitetets hovedvernombud trekkes inn i det
konkrete arbeidet med å utforme svarene til Arbeidstilsynet.

Sak 23/11

Verneområder ved UiB
Vedtak:
AMU tar oversikt over verneområder og verneombud ved UiB
2011-2012 til etterretning og ser det som hensiktsmessig at det
utarbeides dokumentasjon i form av en HMS-retningslinje eller
avtaleformular som skal sikre formelle og regelmessige
møtepunkter mellom verneombud og linjeleder og som gir
nødvendig tid til å utføre vervet som verneombud.
Verneområde 8.2 endres fra å omfatte Økonomiavdelingen og
Personal- og organisasjonsavdelingen til å kun å omfatte 8.2
Økonomiavdelingen, med et verneombud og et
varaverneombud. Verneområde 8.3 HMS-seksjonen endres til å
omfatte 8.3 Personal- og organisasjonsavdelingen og HMSseksjonen, med et verneombud og et varaverneombud.

Sak 24/11

Orienteringer .
HMS-seksjonen
• Bedre Kjemi: Svar på pålegg ble sendt Arbeidstilsynet
innen fristen 1. juli 2011. Det er søkt om dispensasjon for
ett av påleggene (Pålegg 4 – Stoffkartotek). Det er søkt om
utsettelse for ett pålegg i påvente av innstilling fra nasjonal
arbeidsgruppe (Pålegg 7: Register – kreftfremkallende eller
arvestoffskadelige kjemikalier og bly).
• UiB tilbyr i høst 40-timers Grunnopplæring i HMS, HMS
for ledere og 3 dagers Strålevernkurs.
• Ny bedriftslege i 100 % stilling er tilsatt fra 1. nov. 2011.
• 2 yrkeshygienikerstillinger er under tilsetting.
Universitetets hovedverneombud
• UHVO har sammen med HVO’ene deltatt på
universitetenes årlige HVO-konferanse i Oslo.
• UHVO har deltatt i Forhandlingsutvalget og IA-gruppen.
• HVO ved HF, MOF og MatNat har nå 20 % frikjøpte
stillinger.
• UHVO planlegger utvikling av Strategiplan for VO ved
UiB.
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Eiendomsavdelingen
• Det er viktig at behovsmeldingssystemet Lydia blir bruk.
Saker som blir rapportert i Avvik-systemet må også
rapporteres i Lydia der det er naturlig.
• Rehabilitering av Museplass 1 og Armauer Hansens Hus er
godt i gang.
Personal- og organisasjonsavdelingen
Ingen orienteringer.
Universitetsdirektøren
• Bergen kommune har inngått avtale med 3 fastleger som
skal lokaliseres i Vektergården i lokaler leid av UiB. UiB
og Studentsamskipnaden får anledning til å disponere de tre
fastlegenes samfunnsmedisinske innsats, som omfatter 20%
av deres tid. Denne tiden skal brukes til ulike tjenester, etter
avtale med UiB og SiB og være tilbud til studenter og
ansatte, og vurderes som særlig positivt for utenlandske
studenter og ansatte. Fastlegekontoret er klart fra nyttår.
Sak 25/11

Eventuelt
Ingen saker meldt.
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