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UB har åtte HMS-enheter som er organisert i to verneområder. 

Det er forutsetningen at alle disse enhetene gjennomfører grunnleggende HMS-aktiviteter i 
henhold til gjeldende regler og retningslinjer ved UiB. Målsetning og tiltak for arbeidet er nedfelt 
i HMS-plan for UiB og HMS-plan for UB vedtatt i desember 2006. Det er også utarbeidet 
handlingsplaner for tiltak ved noen enheter, bl.a. som et resultat av HMS-runde og HMS-møte. 

Det er levert rapport for HMS-aktiviteter for 2008 til Bedriftshelsetjenesten for hver av de åtte 
HMS-enhetene ved UB. Her følger et sammendrag av de ulike temaene i del 1 i rapporten.

HMS-organisering
UB har en handlingsplan for HMS-arbeid med mål og tiltak for perioden 2007-2009. Noen 
avdelinger har i tillegg laget en egen handlingsplan. Tiltak som hadde økonomiske konsekvenser 
ble rapportert til bibliotekdirektøren som sammen med hovedverneombudet prioriterte tiltakene 
innenfor den økonomiske rammen som ble tildelt fra Eiendomsavdelingen. Alle tiltakene er 
gjennomført/påbegynt i 2008. Ved alle avdelingene er det avdelingsleder som har ansvaret for 
HMS-oppgavene. Seks avdelinger rapporterer at leder og verneombud har foretatt en 
gjennomgang og vurdering av de ulike elementene i det systematiske HMS-arbeidet ved enheten. 
En avdeling rapporterer at de må bli bedre. 

HMS-kompetanse
Alle avdelinger rapporterer at de har rutiner for introduksjon av nytilsatte, at tilsatte har 
nødvendig HMS-kompetanse og at det er gjennomført brannvernopplæring. Alle avdelinger 
rapporterer også at leder har nødvendig kompetanse for å utføre sitt HMS-ansvar ved enheten. 
En av avdelingene sier at de må bli bedre. 

HMS-kartlegging
På UB-dagen i oktober 2008 var det HMS-tema på programmet v/professor Sven Svebak. Alle 
tilsatte på UB deltok på seminaret. På bakgrunn av dette er det rapportert at alle avdelinger har 
hatt HMS-møte. Fire avdelinger har i tillegg hatt eget HMS-møte. Seks avdelinger har 
gjennomført HMS-runde. UB fikk høsten 2008 ny bibliotekdirektør. Det ble lagt ned mye arbeid 
i å gjøre seg kjent med organisasjonen og det var derfor noen oppgaver som ble utsatt i forhold 
til tidligere praksis ved UB, bl.a. medarbeidersamtaler. Avdelingene kunne velge å utsette 
medarbeidersamtalene til etter at de selv hadde gjennomført samtale med bibliotekdirektøren. 
Fem avdelinger har gjennomført medarbeidersamtaler rundt årsskiftet med alle tilsatte, en 
avdeling med 90% og to avdelinger har ikke gjennomført medarbeidersamtaler. En avdeling har 
gjennomført HMS-risikovurdering. 
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Helse
Alle avdelingene rapporterer at de har rutiner for oppfølging ved sykefravær, konflikthåndtering, 
og håndtering av rusmiddelmisbruk. Kontor- og arbeidsplasser blir ergonomisk utformet og 
tilpasset og HMS blir vurdert ved nye arbeidsplasser når det har vært aktuelt.

Brannvern
Alle har rapportert at plassansvarlig for brannvern er fortrolig med egen funksjon og at ettersyn 
av rømningsveier er utført. Fem avdelinger melder at det er gjennomført brannøvelse.

Ytre miljø
To avdelinger har kartlagt egen miljøpåvirkning og tre avdelinger har benyttet seg av video- og 
telefonkonferanser.

Risikofylt arbeidsmiljø
Ingen avdelinger har risikofylt arbeid.

Avvik, nestenulykker og ulykker
Fire avdelinger har rapportert tilfeller på dette punktet og har også meldt fra og fulgt opp.

Del 2: Arbeidsmål og HMS-tiltak
Det er få meldinger på dette punktet. En avdeling har meldt at det skal arbeides med 
regelmessing oppfølging av brannvern i samarbeid med byggansvarlig.

Oppsummering
Rapportene viser totalt sett at det ved alle avdelingene er gode rutiner for HMS-arbeid og 
gjennomføring av HMS-tiltak. I hovedsak kan det ut fra rapportene sies at UB følger 
retningslinjer og lover på de enkelte punkt i HMS-arbeidet. UB vil likevel prioritere å styrke 
arbeidet med å ha en gjennomgang av de ulike elementene i det systematiske HMS-arbeidet ved 
enheten. I dette inngår også en gjennomgang av hvordan vi gjennom medvirkning fra leder, 
verneombud og ansatte kan bli bedre til å bidra til oversikt, innsikt og forbedring av 
arbeidsmiljøet. Dette gjøres bl.a. på HMS-møter på den enkelte avdeling. Det vil i 2009 også bli 
tatt initiativ til kartlegging av egen miljøpåvirkning og å bli enda bedre på brannvernarbeid.
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