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Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet 2017-2019: Tiltaksliste for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

Tiltakslisten blir evaluert årlig i forbindelse med den årlige HMS-status rapporteringen til fakultetsstyret, og blir revidert ved behov 

Satsingsområder Hovedansvar Medansvar Frist Status 2017 

Gode arbeidsfellesskap     

Følge opp UiBs resultatmål og 

virkemidler for gode 

arbeidsfellesskap  

Fakultetsledelsen Instituttledelsen og alle 

ansatte 

Kontinuerlig  

Gjennomføre arbeidsmiljø- og 

klimaundersøkelsen ARK 

Fakultetsledelsen Instituttledelsen og alle 

ansatte 

Våren 2017  

Arbeide målrettet for å få på 

plass gode rutiner for 

gjennomføring av 

medarbeidersamtaler 

Fakultetsledelsen Instituttledelsen  Kontinuerlig  

Legge til rette for tiltak som 

stimulerer de ansatte til fysisk 

aktivitet, bl.a. ved å sikre 

oppgradering av dusjforholdene i 

Realfagbygget 

Fakultetsledelsen EIA Kontinuerlig  
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Satsingsområder Hovedansvar Medansvar Frist Status 2017 

Styrke ledernes kompetanse i å 

lede og de ansattes kompetanse i 

å delta i tverrfaglige, mangfoldige 

og multikulturelle arbeidsmiljø 

ved å ha dette som tema på 

fakultetets HMS-seminar i 

perioden 

Fakultetsledelsen Instituttledelsen  Høst 2017  

God risikostyring og beredskap     

Følge opp UiBs resultatmål og 

virkemidler for risikostyring og 

beredskap  

Fakultetsledelsen Instituttledelsen og alle 

ansatte 

Kontinuerlig  

Gjennom regelmessige 

beredskapsøvelser, skal 

fakultetet øve på håndtering av 

ulike beredskapssituasjoner 

Fakultetsledelsen Instituttledelsen Kontinuerlig  

Delta som pilot ved innføring av 

modul for Felt og tokt i det 

digitale kriseverktøyet CIM 

 

Fakultetsledelsen Seksjon for HMS, beredskap 

og BHT, Institutt for biologi 

Kontinuerlig  
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Satsingsområder Hovedansvar Medansvar  Frist Status 2017 

Delta som pilot ved uttesting av 

evakueringsrutiner via skjerm i 

auditoriene i Realfagbygget 

Fakultetsledelsen Eiendomsavdelingen Kontinuerlig Testes ut i auditorier i 

Realfagbygget 

BIO og MBI skal utarbeide 

opplæring i risikoanalyse for å 

sikre at studenter, ansatte og 

gjester har forståelse av hvordan 

risikovurdering gjennomføres på 

en enkel måte 

Fakultetsledelsen  Seksjon for HMS, beredskap 

og BHT, Institutt for biologi, 

Molekylærbiologisk institutt 

Kontinuerlig Startet 2017   

Fakultetet vil i tillegg 

opprettholde følgende tiltak 

    

Arbeide for at alle HMS-avvik 

meldes og følges opp  

Fakultetsledelsen Instituttledelsen og alle 

ansatte 

Alltid  

Styrke internkontrollen ved å 

legge fram HMS-avviksrapporter 

for IDU og fakultetsstyret samt 

gjennomgå HMS- og 

sikkerhetsarbeid ved fakultetet  

Fakultetsledelsen  Høsten 2017  

Bruke avvikssystemet til å øke 

læring på tvers av enheter i 

relevante fora, bl.a. samlinger for 

HMS-koordinatorer 

Fakultetsledelsen  Alltid  
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Satsingsområder Hovedansvar Medansvar  Frist Status 2017 

Trygge og funksjonelle 

arbeidsplasser 

    

Følge opp UiBs resultatmål og 

virkemidler rettet mot trygge og 

funksjonelle arbeidsplasser 

Fakultetsledelsen Instituttledelsen og alle 

ansatte 

Alltid  

Gjennomgå anbefalte tiltak etter 

kartleggingen av kjemikalierom 

som er gjennomført av 

Eiendomsavdelingen (EiA)  og 

Seksjon for HMS, beredskap og 

BHT og iverksette 

forholdsmessige tiltak etter 

dialog med grunnenhet 

Fakultetsledelsen Instituttledelsen Kontinuerlig  

Der det er naturlig, vil fakultetet 

samordne HMS-arbeidet med 

våre samarbeidspartnere for å 

sikre et forsvarlig arbeidsmiljø 

innenfor områder hvor begge er 

lokalisert 

Fakultetsledelsen Instituttledelsen Alltid  

Følge opp kartleggingen av 

temperaturforholdene i 

fakultetets bygg 

Fakultetsledelsen Instituttledelsen Kontinuerlig  
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Satsingsområder Hovedansvar Medansvar Frist Status 2017 

Sikre hjertestartere i fakultetets 

bygg 

Fakultetsledelsen  2018?  

Ansvar for det ytre miljø     

Følge opp UiBs resultatmål og 

virkemidler gjennom en egen 

miljøfyrtårnhandlingsplan 

Fakultetsledelsen Instituttledelsen og alle 

ansatte 

Alltid  

Fakultetet skal i planperioden 

gjennomføre følgende tiltak: 

    

Følge opp tiltak som initieres fra 

UiBs sentrale avdelinger 

Fakultetsledelsen Instituttledelsen og alle 

ansatte  

Alltid  

Inkludere gode tiltak for ytre 

miljø i kriteriene for fakultetets 

HMS-pris 

(se i tillegg på tiltak til HMS-pris 

under punktet «gjennomføre 

øvrige HMS-tiltak») 

Fakultetsledelsen  Årlig i tilknytning 

til fakultetets 

HMS-seminar 

 

Arbeide for å samkjøre HMS-

årsrapporteringen og 

Miljøfyrtårnsertifiseringen 

Fakultetsledelsen Seksjon for HMS, beredskap 

og BHT? 

Kontinuerlig  
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Satsingsområder Hovedansvar Medansvar  Frist Status 2017 

Utarbeide tiltakskort for skade 

på/utslipp til ytre miljø 

Fakultetsledelsen  Straks Utført 

Ha som mål at alle fakultetets 

skoleeksamener der det er 

hensiktsmessig, skal være digitale 

i løpet av perioden 

Fakultetsledelsen Instituttledelsen Kontinuerlig  

Oppfordre instituttene til i størst 

mulig grad å motta nødvendig 

tidsskriftabonnement og 

produktkataloger elektronisk 

Fakultetsledelsen Instituttledelsen Alltid  

I størst mulig grad unngå 

engangsprodukter 

Fakultetsledelsen Instituttledelsen og alle 

ansatte 

Alltid  

Gjøre miljøvennlige valg der det 

er et alternativ 

Fakultetsledelsen Instituttledelsen og alle 

ansatte 

Alltid  

Synliggjøre gjenbruk av møbler 

og datautstyr ved ombygging og 

nybygg 

Fakultetsledelsen Instituttledelsen   

I sterkere grad synliggjøre 

miljørelevant forskning og 

kunnskap hos fakultetets 

vitenskapelige stab 

Fakultetsledelsen Instituttledelsen Alltid  
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Satsingsområder Hovedansvar Medansvar  Frist Status 2017 

Videreføre etter- og 

videreutdanning i miljørelevant 

kunnskap for lærere gjennom 

Skolelaboratoriet i realfag 

Fakultetsledelsen Skolelaboratoriet i 

realfag 

Kontinuerlig  

Informere nye studenter om 

MatNat som miljøfyrtårn og om 

hvordan de kan bidra ved å gjøre 

enkle og naturvennlige grep i 

studiehverdagen 

Fakultetsledelsen Instituttledelsen og alle 

ansatte 

Alltid  

Øke bruk av videokonferanse og 

liknende som alternativ til fysiske 

reiser 

Fakultetsledelsen Instituttledelsen og alle 

ansatte 

Alltid  

Legge til rette for tiltak som 

stimulerer de ansatte til fysisk 

aktivitet bl.a. ved å fortsette 

arbeidet for praktisk og sikker 

sykkelparkering og egnete 

garderobeforhold  

Fakultetsledelsen Instituttledelsen Kontinuerlig  
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Fakultetet skal i planperioden 

gjennomføre følgende øvrige 

HMS-tiltak: 

Hovedansvar Medansvar  Frist Status 2017 

Sette av midler til arbeidsmiljø- 

og sikkerhetstiltak 

Fakultetsledelsen Instituttledelsen Årlig  

Sette av midler til delvis 

lønnskompensasjon til fakultetets 

HVO 

Fakultetsledelsen  Årlig  

Sørge for oppdatert HMS-

informasjon på våre hjemmesider 

 

Fakultetsledelsen Instituttledelsen Alltid   

Gjøre fakultetets HMS-

handlingsplan kjent for de 

ansatte 

Fakultetsledelsen Instituttledelsen Straks etter at 

fakultetsstyret 

har godkjent 

HMS-planen 
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Satsingsområder Hovedansvar Medansvar  Frist Status 2017 

Arrangere HMS-seminar, i 

samarbeid med fakultetets HVO, 

for instituttledere, 

administrasjonssjefer, 

mellomledere, 

forskningsgruppeledere, 

verneombud, HMS-

koordinatorer, medlemmer av 

HMS-utvalg, plassansvarlig brann, 

med særskilt fokus på områder 

der HMS-rapporteringen 

avdekker svakheter/utfordringer 

Fakultetsledelsen   Årlig 12.12.2016: «Omstilling og 
endring» ved hhv. IT direktør Tore 
Burheim, Nina Cathrine Berg, 
Arbeidsmiljøsenteret og viserektor 
Robert Bjerknes 
 
19.11.2015: «Moderne Akan-
arbeid» ved seniorrådgiver Jarle 
Wangen, Akan kompetansesenter. 
 
23.10.2014: «Pilotprosjekt for 

risikovurdering ved Institutt for 

geovitenskap og Kjemisk institutt» 

 
13. 11.2013: «Et alvorlig foredrag 

om (arbeids)glede» ved GLADiator 

Arnt Sæther. 

 
27.11.2012: «Risikostyring og 
systematisk HMS-arbeid» ved Lars 
W. Johnsen. 
 

Ha HMS som tema på alle 

instituttledermøtene 

Fakultetsledelsen Instituttledelsen Alltid  
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Satsingsområder Hovedansvar Medansvar  Frist Status 2017 

Arrangere et felles møte minst 

en gang pr semester i 

samarbeid med fakultetets 

hovedverneombud for 

verneombud og HMS-

koordinatorer 

Fakultetsledelsen Fakultetets 

hovedverneombud 

Hvert semester  

Legge til rette for at 

instituttene skal kunne 

oppfylle sine HMS-planer, og 

bistå med tilrettelegging ved 

behov 

Fakultetsledelsen Instituttledelsen Hvert semester  

Videreføre ordningen med at 

fakultetets hovedverneombudet 

er observatør i Informasjons- og 

drøftingsutvalget og inviteres til 

fakultetets vårseminar 

Fakultetsledelsen  Alltid  
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Satsingsområder Hovedansvar Medansvar  Frist Status 2017 

Tildele HMS-pris ved fakultetet 

(Se i tillegg på tiltak under 

punktet « Ytre miljø») 

Fakultetsledelsen  Årlig i tilknytning 

til fakultetets 

HMS-seminar 

2016 – Institutt for geovitenskap: 
Gode rutiner for gjennomføring av 
risikovurdering i forkant av 
feltarbeid. 
 
2015 – Institutt for biologi: 
Et aktivt «Teknikerforum» som et 
viktig bidrag ved BIO for 
koordinering av god HMS-
opplæring og –oppfølging. 
 
2014 – Molekylærbiologisk 
institutt: 
Gode rutiner for brannvernarbeid. 
 
2014 – Kjemisk institutt: 
Obligatorisk HMS-kurs på engelsk 
og norsk for masterstudenter. 
 
2013 – Institutt for biologi: 
Gode rutiner for brannvernarbeid. 
 
2012 – Molekylærbiologisk 
institutt: 
God velkomstbrosjyre og et godt 
system for mottak av nytilsatte, 
gjester og nye masterstudenter. 
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Satsingsområder Hovedansvar Medansvar  Frist Status 2017 

Arrangere HMS-møte for 

studenter 

Fakultetsledelsen  Årlig ved 

semesterstart om 

høsten 

Fast årlig arrangement torsdag i 

uke 33. 

Fakultetets hovedverneombud 

og enhetenes verneombud skal 

tas med på råd under planlegging 

og gjennomføring av alle tiltak 

som har betydning for 

arbeidsmiljøet innenfor 

ombudets verneområde, 

derunder byggesaker 

Fakultetsledelsen Instituttledelsen Alltid  

I samsvar med UiBs 

«Retningslinje for samarbeid 

mellom linjeleder og 

verneombud» skal det 

avholdes jevnlige møter 

mellom fakultetsledelsen og 

fakultetets hovedverneombud  

Fakultetsledelsen  Minimum 2 

ganger pr 

semester 
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Satsingsområder Hovedansvar Medansvar  Frist Status 2017 

Områder med behov for 

oppfølging identifisert gjennom 

fakultetets HMS-årsrapportering 

gjennom følgende tiltak: 

    

Som tema på instituttledermøtene Fakultetsledelsen Instituttledelsen Kontinuerlig  

Som tema på verneombuds- og 

HMS-koordinatormøtene 

Fakultetsledelsen Instituttledelsen Kontinuerlig  

Ta med områder med behov for 

oppfølging som kriterier for 

fakultetets HMS-pris 

Fakultetsledelsen    

 


