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Mål for HMS-arbeidet ved AHKR: 
Målet for HMS-arbeidet ved instituttet er å skape en god arbeidsplass for alle ansatte og 
studenter, og utvikle et faglig og sosialt fellesskap på instituttet. Vi vil i vårt HMS-arbeid 

• fortsette å sette i verk tiltak for å skape felles møteplasser for de ansatte, på tvers av 
fagmiljøer og grupper. Dette utgjør en viktig del av vårt arbeid i forhold til vårt 
psykososiale arbeidsmiljø. 

• etablere bedre rutiner for informasjon og kommunikasjon mellom instituttledelsen, råd 
og utvalg og den enkelte ansatte og sikre den ansattes medbestemmelsesrett 

• instituttledelsen skal legge særlig vekt på å klargjøre instituttrådets, fagmøtets og 
fagkoordinators rolle og funksjon 

• fortsette å jobbe med møteplasser for hele instituttet 
• sikre at alle ansatte, gjesteforskere og studenter har et godt fysisk arbeidsmiljø, og 

tilrettelegge for å sikre at en arbeidsplass med et godt inneklima.  
• heve de ansattes kompetanse på HMS-arbeid. Ledelsen vil sørge for at ansatte får 

opplæring i brannvern og sikkerhet, samt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. 
• legge til rette for forebygging av arbeidsrelaterte helseplager 

 
Oversikt over HMS-ansvarlige ved instituttet: 
HMS-ansvarlig: Jan Heiret, instituttleder 
Verneombud: Inger Elisabeth Haavet og Torunn G. Saunes (vara) 
 
AHKR har utarbeidet egen beredskapsplan i forhold til brannvern, med en oversikt over bygg- 
og plassansvarlige for hver etasje i instituttets bygg: Dokkeveien 2 B, Øysteinsgate 1, 
Øysteinsgate 3 og Sydnesplassen 12-13. Denne oversikten skal til en hver tid være 
tilgjengelig på våre nettsider. 
 
 
Handlingsplan og tiltak for 2015 og 2016 
 

• Videreføre etablerte faglige/sosiale tiltak og samlinger  
 
Tiltak Hvordan  Når Ansvarlig 
Torsdagslunsj Felles lunsj for alle 

ansatte, etterfulgt 
av et faglig innlegg 

Annenhver 
torsdag 
på seminarrom 1 

Instituttleder 
Forskningskoordinator 
Undervisningskoordinator 

Markering av 
runde 
fødselsdager, 
utmerkelser; 
presentasjon av 
nytilsatte osv. 

Felles markering 
for alle ansatte 

Markeringslunsj; 
minst en gang 
per semester 

Instituttleder 
 

Fagvise lunsjer Alle fire fagene 
skal kunne ha 
lunsjer i fagmiljøet. 
Historie har 

Kontinuerlig Ledelsen/fagmiljøene 
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manglet rom. 
Ledelsen hjelper 
med å tilrettelegge 
rom for historie i 
Dokkeveien 2b 

Møteplass for 
ansatte på 
seminarrom 1 

Brukes ved behov 
av faglig og sosial 
art 

Brukes bare 
unntaksvis til 
undervisning. 

Alle AHKR 

Felles sommerfest 
og julefest 

For alle ansatte 
inkl. emeriti 

Juni og 
desember 

Ledelsen velger ut en 
komité 

Instituttseminar Dagsseminar om 
overordnete 
spørsmål knyttet til 
vår virksomhet for 
alle ansatte 

Høstsemester 
2016 

Ledelsen 

Instituttekskursjon 
til Frankrike 

AHKR arrangerer 
ekskursjon til 
Normandie høsten 
2015. 

AHKR prøver å 
arrangere tilbud 
om ekskursjon 
for alle på 
instituttet ca 
annen hvert år 

Ledelsen og komiteer 

Integrering av 
nyansatte og 
gjesteforskere 

Bli kjent med 
AHKR/omvisning 
og hilserunde 
Presentasjon av 
nyansatt eller 
gjesteforsker under 
torsdagslunsj 
Nyhetssak på 
AHKRs nettsider 

Så snart som 
mulig etter 
ankomst 

Ledelsen 

 
 
 

• Tiltak knyttet det fysiske arbeidsmiljøet 
 
Fysisk HMS-runde i 
AHKRs bygninger 

Gjennomføre HMS-
runde i alle våre 
bygg: Dokkeveien 
2B, Øysteinsgate 1 
og 3 og Sydnesplass 
12-13. Kartlegging 
av det fysiske 
arbeidsmiljøet ved 
instituttet og følge 
opp resultatene. 
Rapportskriving og 
synliggjøring 
 

Høst 2015 Ledelsen og 
verneombud 

HMS-runde på 
ansattes kontorer 

Vi vil gjennomføre 
en besøksrunde, hvor 
vi bruker egnede 

Høst 2015, når alle er 
på plass på sine 
ordinære kontorer 

Ledelsen og 
verneombud 
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lister. Vi vil 
undersøke både 
fysiske og 
psykososiale 
arbeidsforhold. 

Brannvernrutiner Utvikle rutiner, og 
sørge for at alle har 
fått tiltrekkelig 
brannvernopplæring  

Fortløpende 
 

Ledelsen og 
brannvernansvarlige 

Oppdatere bygg- og 
plassansvarliges 
kompetanse i forhold 
til brannvern og 
sikkerhet 

Sørge for at bygg- og 
plassansvarlige ved 
AHKR får 
tilstrekkelig 
opplæring i 
brannvern og 
sikkerhet  

Fortløpende Ledelsen og 
verneombud 

Innskjerping av 
røykeforbudet 

Sørge for fjerning av 
askebegre ved 
inngangene våre 

2015 Ledelsen, 
verneombud 

Forbedre 
kjøkkenløsningen i 
Dokkeveien 2b, 5. 
etg 

Vi vil i 2015 
undersøke mulige 
kjøkkenløsninger for 
5. etg, og gjøre 
eventuelle 
utbedringer. 

2015/16 Ledelsen 

 
 
 
 
• Tiltak for å bedre kommunikasjonen 

 
Medarbeidersamtaler Gjennomføre 

medarbeidersamtaler 
for alle ansatte 

Årlig Instituttleder 
Administrasjonssjef 
Forskningskoordinator 
 

AHKRs nettsider Oppdatering av 
nettsidene jevnlig. 
Legge ut aktuelle 
nyhetssaker 

Kontinuerlig 
arbeid  

Ledelsen, 
forskningskonsulent  

HMS-kartlegging 
 

AHKR ønsker å 
gjennomfører 
jevnlige HMS-
undersøkelser  

Vår 2016 Ledelsen, verneombud, 
komité 

HMS-undersøkelsen 
ARK 

For hele HF Høst 2015 Ledelse, verneombud 

HMS-møte 
 

HMS-møte 
gjennomføres årlig, 
oftest i forbindelse 
med instituttseminar. 
Om der ikke skal 

Høst 2015 eller 
vår 2016 

Ledelsen, verneombud, 
komité 
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arrangeres seminar, 
planlegges eget 
HMS-møte.  

 
 
 
   • Tiltak for forebygging av arbeidsrelaterte helseplager  
 
Tilrettelegging av 
arbeidsplass/kontor 

Muligheter for hev-
senk-pult, 
spesialbestilling av 
stoler, og tilpassing 
av lysforhold 

Fortløpende Ledelsen 

Legge til rette for 
felles fysiske 
aktiviteter 

Arrangere 
stafettlag, turer 
m.m 

Kontinuerlig Ledelsen 
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