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Vedtatt i UM styre 15.6.21  

Universitetsmuseets styre slutter seg til forslaget til Handlingsplan for helse, miljø, sikkerhet og ytre 

miljø for Universitetsmuseet for perioden 2021-2022. Museet vil komme tilbake til den konkrete 

implementering i løpet av høsten. 
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Innhold 

Innledning: 

Universitetets handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet omfatter følgende tre hoved mål: 

A. Gode arbeidsfellesskap 

B. Trygge og funksjonelle arbeidsplasser 

C. God sikkerhetskultur og beredskap 

Universitetetsmuseet vil prioritere disse tre innsatsområdene i perioden samt det systematiske HMS-

arbeidet. Museet vil ha et spesielt fokus på behov for gode arbeidsfellesskap i implementering av ny 

organisering og risikovurdering av risikofylt arbeidsmiljø og sikring av samlinger. Dette pga. at museet 

har særskilte utfordringer med tyngre arbeid som gartnerfaglig arbeid, laboratoriearbeid, felt- og 

toktarbeid inkl. utgravningsvirksomhet samtidig som museet forvalter natur- og kulturarv i samlinger 

i ulike bygg med ulik sikkerhet.  

I tillegg har Universitetet utarbeidet en egen «Handlingsplan for ytre miljø – 2018-2022». 

Universitetsmuseet vil inkludere en handlingsplan for ytre miljø i samme handlingsplan som for 

helse, miljø og sikkerhet. Universitetets handlingsplan for Ytre miljø omfatter følgende hovedmål:  

1) Miljøledelse 2) Klima og transport 3) Energi og avfall 4) Innkjøp og forbruk 5) Biodiversitet og 

forurensning 

Universitetsmuseet vil har et spesielt fokus på miljøledelse, avfall og forbruk og utfasing der det er 

mulig, av miljø- og helseskadelige stoffer. De 4 delmålene som er satt opp først i tabellen er prioritert 

i perioden. 

Ansvaret for å følge opp handlingsplanen ligger til museets direktør og delegert i linjen. Operative 

funksjoner og medarbeidere vil få delegert arbeidsoppgaver. Dette blir gått opp som følge av 

omorganisering og nye roller og stillinger på plass, jfr. styrevedtak: «Museet vil komme tilbake til den 

konkrete implementering i løpet av høsten.» 

Tiltak innen de ulike områdene er synlig gjort i tabellen under 

  Systematisk HMS-arbeid ved UM 

A. Gode arbeidsfellesskap 
 

B. Trygge og funksjonelle arbeidsplasser 
 

C. God sikkerhetskultur og beredskap 
 

D. Ytre miljø 
 

 

 

  



3 
 

Systematisk HMS-arbeid ved UM 
 
Det systematiske HMS-arbeidet foregår som faste rutiner, prosedyrer og aktiviteter uavhengig av 
årlige eller tidsbestemte prioriteringer. Dette systematiske arbeidet er forutsetningen for å ha god 
kvalitet på arbeidet med helse, miljø, sikkerhet og ytre miljø. Mål og hovedtiltak skisseres 
nedenfor Forbedring og videreutvikling i det systematiske arbeidet gjenspeiles også i noen 
prioriteringer under delmålene A, B og C.  
 
Ansvar og oppgaver i HMS-arbeidet: 
3.2.2 Ansvar og oppgaver i HMS-arbeidet — Regelsamlingen documentation (uib.no)  
«2. Linjeledere (ledere på alle nivå) ved UiB har ansvar for at bestemmelsene gitt i 
Arbeidsmiljøloven (AML)(§2-1, §2-3(3), § 3-1, §3-2) og øvrig lovgivning innen HMS, blir overholdt. 
Ansvaret kan ikke overføres til andre, men HMS-oppgaver kan delegeres.» 
 
HMS oppgaver kan delegeres til en operativ medarbeider (HMS koordinator, HMS kontakt ol). 

Delmål Hovedaktivitet Ansvarlig/operativ 

Delmål 1: 
Sette av midler til 
arbeidsmiljø- og 
sikkerhetstiltak 

-Tildeling av faste midler til «Helse, miljø og sikkerhet» i 
budsjettet.  
-Sette av midler til delvis lønnskompensasjon for 
museets HVO pr.d.d 20%. Tilhørende enhet frikjøpes.  
-Legge til rette for at avdelinger/seksjoner skal kunne 
oppfylle sine HMS-planer, og bistå med tilrettelegging 
og evt. ressurser ved spesielle behov. 

 

Delmål 2: 
Møteplasser for å 
sikre god og 
enhetlig HMS-
arbeid ved UM 

-Ha HMS som tema på alle ledermøter og jevnlig på 
andre relevante ledermøter.  

 
-Ha HMS som tema på alle Informasjons- og 
drøftingsmøter (IDU) 
-Ha et internt nettverk for HMS-koordinatorer/-
kontakter og bygg/sikkerhet ved UM 
-Arrangere HMS-seminar for museets ansatte med 
særskilt fokus på områder der HMS-rapporteringen 
avdekker svakheter/utfordringer.  
-I samsvar med UiBs «Retningslinje for samarbeid 
mellom linjeleder og verneombud» avholde minst 1 
møte i kvartalet mellom ledelsen og museets 
hovedverneombud og vara. 
-Utvikle nettverket og ha faste, regelmessige 
nettsverksmøter i regi av HVO og verneombudene.  
-Arrangere et felles møte minst én gang pr semester i 
samarbeid med museets hovedverneombud for 
verneombud og HMS-koordinatorer.  
-Museets HVO deltar i Informasjons- og 
drøftingsutvalget (IDU) og i museets ledergruppemøter 
-Videreføre rutiner for læring og erfaringsdeling fra 
risikovurderingsarbeid og HMS-avvik 

 

Delmål 3: 
Oppfølging av 
spesielle områder 
– tydeliggjort i 
museets HMS 

-Som egne tema og saker på Universitetsmuseets styre 
-Som tema på ledergruppemøtene.  
-Som tema på verneombuds- og HMS-
koordinatormøter.  
-Som tema ved den enkelte enhet 

 

https://regler.app.uib.no/regler/Del-3-Personal-og-HMS/3.2-Helse-miljoe-og-sikkerhet/3.2.2-Ansvar-og-oppgaver-i-HMS-arbeidet/
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årsrapportering, 
risikovurderinger 
eller avvik 

 
-Som et mulig kriterium for museets årlige HMS-pris. 

Delmål 4: 
Enhetlig 
kultur(utveksling) 
innen HMS feltet 

-Tildele HMS-pris ved museet 
-Sørge for oppdatert HMS-informasjon på våre 
nettsider. 

 

 

A. Gode arbeidsfellesskap  
Sitat frå UiBs HMS handlingsplan: 
«UiB skal ha et sterkt og levende universitetsdemokrati og gode rutiner og kanaler for 
kommunikasjon for å sikre medvirkning. Raushet, åpenhet, mangfold og dialog skal prege våre 
arbeidsfellesskap internt og i samarbeid med omverdenen. Arbeidsmiljøet skal være stimulerende, 
inkluderende og helsefremmende, og den enkeltes integritet og verdighet skal ivaretas. UiB har en 
sterk internasjonal profil. Studenter og ansatte samarbeider med kollegaer fra hele verden. Dette 
krever god kompetanse om forhold som påvirker vårt arbeids- og læringsmiljø blant alle våre 
ansatte, studenter og ledere.» 

Delmål (UiB) Hovedaktiviteter 
(UiB) 

Tiltak (UM) Ansvarlig
/ 
operativ 

Delmål A.1:  
UiB skal ha et godt 
arbeidsmiljø og 
fremme felles 
forståelse og 
samarbeid 

A.1.1: 
Årlig kartlegging av 
psykososialt 
organisatorisk 
arbeidsmiljø 
 
 
A.1.2: 
Gjennomføre og 
følge opp ARK i hele 
virksomheten 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.1.3 
Evaluering og 
styrevedtak UiB 
Implementering av 
revidert org.struktur 
og arbeidsformer (jf 
modelluavhengige 
grep) 
 
 
 
 

 
-Gjennomføre en fast oppsummering 
av funn i HMS rapport. Faste 
kartlegginger mv Følges opp som 
revidering av årlig HMS-plan 
 
 
 
-ARK Konkretisere tiltak og integrere i 
årlig HMS-plan  
 
 
 
-Tema: Bevissthet omkring 
kollegaomtanke; hva betyr det i 
hverdagen?  
 
 
 
 
-Fullføre og forankre 
implementeringsprosess 
-Opprette et internt utviklingsprosjekt 
(utvalg) med mål om videreutvikling av 
samvirket i ny organisasjon (ansvar 
rolle, funksjoner, samarbeid, åpenhet 
og arbeidsmiljø) 
-Ta i bruk «Design Thinking» som 
metode  
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A.1.4  
Skape betre 
informasjonsflyt og 
intern 
kommunikasjon 
 
 
 

 
-Få i gang ny praksis intern 
kommuniksjon: infoflyt,  nye kanaler, 
møteplasser og rutiner  

 
-Utvikle en samlet plan for 
kommunikasjon  

 
 

Delmål A.2:  
UiB skal utvikle en 
organisasjonskultur 
som møter endring 
på en konstruktiv 
måte 

A.2.1: 
Tydeliggjøre ansvar 
og roller i 
arbeidsmiljøarbeidet 
ved opplæring, 
informasjon og 
samarbeid, samt 
gjennomføre 
risikovurderinger og 
klargjøre 
målformuleringer 
ved endringer.  
 
A.2.2: 
Planlegge framtidige 
kompetansebehov 
bedre ved 
kartlegging og 
oppfølging.  
 
 
A.2.3: 
Gjennomføre 
opplæring i 
endringsledelse. 
 
Styrke ledernes og de 
ansattes kompetanse 
på å lede og delta i 
samhandling på tvers 
av organisasjonen. 
 

 
-Klargjøre IDUs funksjon ved UM, spes 
som møteplass for drøfting av 
arbeidsmiljø og HMS 
 
-klargjøre roller og ansvar for ulike 
roller på arbeidsgiversiden og VO – 
oversikt og skape en felles forståelse 
for disse 

 
 
 
 
 

-Lage en oversikt over kompetanse for 
UM (grunnlag medarb.samtale) 
 

 
 
 
 
 

-Gjennomføre intern lederopplæring i 
endringsledelse / samhandling: (start 
smart / sprint- samarbeid med 
Tjenesteinnovasjonsprog) 
 

 

Delmål A.3: 
UiB skal ha god 
medarbeider-
oppfølging 

A.3.1: 
Tilrettelegge, 
gjennomføre og følge 
opp årlige 
medarbeidersamtale
r for alle ansatte, 
herunder 
tydeliggjøre lokal 
organisering og 
oppfølging av disse.  

 
-Gjennomføre lik prosedyre for 
medarbeider samtale (jfr UiB mal) 
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A.3.2: 
Tydeliggjøre karriere-
utvikling for alle 
ansatte.  
 
 
A.3.3: 
Styrke mottak av 
nytilsatte. 
 
A.3.4 
Styrke ledernes 
kompetanse i å lede 
mangfoldige og 
multikulturelle 
arbeidsmiljø 

 
-Innføre som fast tema i medarbeider 
samtaler ( jf A.2.2) 
 
 
 
 
-Mottak av nytilsatte: etablere felles 
praksis (onboarding, info / inkludering) 

 
 
-Utvikle policy og praksis for 
integrering av utenlandske ansatt, 
språkpraksis (eng /no) spesielt i et 
HMS perspektiv   

 

B. Trygge og funksjonelle arbeidsplasser  
Sitat UiBs HMS-plan:  
«UiB har stor og krevende bygningsmasse, bruken endres jevnlig, og det bygges nytt. Krav til god 
bygningsmessig standard, universell utforming, inneklima og ergonomi skal ivaretas. Vitenskapelig 
utstyr, forsknings- og utdanningsfasiliteter skal være trygge og funksjonelle. Nye lærings- og 
arbeidsformer, samt digitale arbeidsredskaper krever nye måter å organisere våre arbeidsplasser 
på.»  
 
Universitetet går mot en større grad av matriseorganisering, som krever at Universitetsmuseet 
etablerer funksjonelle løsninger for systematisk HMS på tvers av matrisen, i implementering av gode 
samordningsavtaler. 

Delmål (UiB) Hovedaktiviteter 
(UiB) 

Tiltak (UM) Ansvarlig
/ 
operativ 

Delmål B.1: 
UiB skal sikre at 
arbeidsplasser og 
bygningsmassen UiB 
disponerer har et 
tilfredsstillende og 
forsvarlig arbeids- 
og læringsmiljø i 
samsvar med 
gjeldende lovverk. 

B1.1: 
Tydeliggjøre 
organisering, roller, 
ansvar og oppfølging 
av byggesaker og på 
arbeidsplasser.  
 
B.1.2: 
Årlige HMS-runder, 
samt ved 
ombygginger.  
 
B.1.3: 
Iverksette et større 
løft for å oppgradere 
kritisk infrastruktur i 
gamle bygg til 
gjeldende HMS-krav, 
herunder krav til 
universell utforming. 
 

 
-Utarbeide oversikt over hvem som 
gjør hva inkl. myndighet 
-Etablere kontaktpunkt med EIA 
overordnet (Arealkoordinator) 

 
 

-Gjennomføre årlige runder 
-Delta i HMS byggemøter, kontakt EIA 
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B.1.4: 
Samordne HMS-
arbeidet med våre 
samarbeidspartnere 
for å sikre forsvarlig 
arbeidsmiljø innenfor 
områder hvor begge 
er lokalisert og/eller 
driver aktivitet. 

 
-Etablere og rutiner for 
samarbeidsformer og møtepunkt med 
andre UiB aktører (MP3) 
-Etablere rutiner og 
samordningsavtaler med eksterne 
f.eks. Bryggens Museum, Stiftelsen det 
norske arboretet 
-Sikre gode og funksjonelle 
arbeidsplasser i eksterne magasiner 

Delmål B.2:  
UiB skal gjennom 
digitalisering bidra 
til moderne og 
effektive 
arbeidsmiljø 

B2.1: 
Gjennomføre 
arbeidsmiljørelaterte 
tiltak knyttet til 
digitalisering, 
(funksjonelle 
ITverktøy, 
kompetanse, endring 
arbeidsprosesser, 
samarbeid o.l.).  
 
B.2.2: 
Systematisk 
informere, tilby og 
styrke lederes og 
ansattes digitale 
kompetanse med 
brukerorientert 
tilnærming.  
 
B.2.3: 
Ved innføring av IT-
verktøy skal 
inkluderende 
arbeidsliv og HMS-
aspekter vurderes og 
evalueres. 

 
-Styrke opplæring og tilrettelegging av 
nye digitale verktøy 
 
-Endring i arbeidsprosesser som følge 
av omstilling: tilrettelegge og følge opp  
 
 
 
 
 
 
-Kartlegge hvilken digital kompetanse 
som finnes og hva som mangler  
-Kartlegge kortsiktige og langsiktige 
behov 
 
 
 

 
 
-Holde bevissthet oppe: Evaluere hva 
økt digtalisering som resultat av 
pandemi gjør med oss. Virkninger for 
bruk, møteplattformer og jobbe 
hjemmerfra / på distanse 
-Kartlegge og utarbeide lokale 
tilpasninger til hjemmekontor vurdert i 
HMS perspektiv 
 
 

 

C. God sikkerhetskultur og beredskap  
Sitat UiBs HMS-plan:  
«UiBs arbeid med sikkerhet og beredskap skal være tuftet på blant annet forebyggende og 
systematisk HMS-arbeid, god kunnskap om risikoforhold og gode rutiner ved arbeid både på og 
utenfor campus. Dette skal bidra til å redusere konsekvensene av uønskede hendelser for å ivareta 
verdiene våre i det daglige arbeidet og i en ekstraordinær situasjon.»  
 
Universitetsmuseet tar mål av seg å styrke beredskapen på skallsikring og restverdiredning av våre 
samlinger, samt å styrke tokt, felt og reiser spesielt. Dette krever god risikostyring av våre 
aktiviteter. 



8 
 

Delmål (UiB) Hovedaktiviteter 
(UiB) 

Tiltak (UM) Ansvarlig
/ 
operativ 

Delmål C.1:  
UiB skal ha god 
HMS-
risikoforståelse. 

C.1.1: 
Gjennomføre og 
ajourføre 
risikovurderinger og 
analyser knyttet til 
HMS. 

 
-Felles risikoforståelse:  
Tema i møter – ledergruppe/HMS 
koordinatorer/  
E-læringskurs/risikokurs  
HMS dag - tema 

 
-Fullføre risikoanalyser og ferdigstille 
planer. Gi en samlet oversikt. Lett 
tilgjengelig 
 
-Gjennomgang av prosedyrer og farer i 
laboratorier/felt/drift-bygg/hage 
(sikker jobb analyse) o.s.v. 

 
-Signering av gjennomgått Lab.-
manual/opplæring maskinbruk 
hage/feltarbeidsopplæring 

 
-Overvåke, følge opp og evaluere 
avviksrapportering i nytt system 

 
 

 

Delmål C.2:  
UiB skal 
gjennomføre 
beredskapsøvelser. 

C.2.1: 
Øke frekvens på 
varsling- og 
beredskapsøvelser og 
vektlegge intern og 
eksterne 
samhandlingsøvelser. 

 
-Avholde et gitt antall øvelser innenfor 
ulike definerte risikosituasjoner (både 
varsling og øvelser i fullskala 
evalueringer) 
-Alle gjennomfører enkel 
førstehjelpsinfo/-trening via «Sikre 
siden»  

 

Delmål C.3:  
UiB skal ha god 
beredskap på reiser. 

C.3.1: 
Etablere og styrke 
rutiner for ansattes 
sikkerhet på 
feltarbeid, tokt og 
reise, og følge opp. 

 
-Gjennomgang av prosedyrer og farer i 
feltarbeid (erfaringsdeling 
kultur/natur) 
-CIM reiser felt/tokt og gruppereiser 

 

Delmål C.4:  
UiB skal sikre 
materielle og 
immaterielle 
verdier, som en del 
av sitt 
samfunnsansvar. 

C.4.1: 
Sikre samlingene ved 
Universitetsbibliotek
et og 
Universitetsmuseet 
og andre materielle 
verdier ved UiB.  
 
C.4.2: 
Gjennom god 
risikostyring sikre 

 
-Ferdigstille planer for 
restverdiredning HS10, MP3 og 
magasin.  
-Bruk av OBRE-mal til 
Verdibergingsplan  
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regulert tilgang, bruk, 
oppbevaring, og 
avhending av 
biologiske og 
kjemiske farekilder. 

-Bevissthet omkring arkivverdig 
materiale/data og hvordan dette skal 
håndteres og dokumenteres. 

 
-Utarbeide rutiner for hvordan 
håndtere arkivverdig materiale jfr. 
arkivloven  

D. Ytre miljø 
Sitat UiBs Ytre miljø handlingsplan: 
«Arbeidsmiljøperspektivet knyttet til ytre miljø er ivaretatt i Handlingsplan for ytre miljø.» Som et 
tillegg til fakultetets HMS-handlingsplan har fakultetet inkludert en egen tiltaksliste for ytre miljø 
som skal følge opp UiBs Ytre miljøplan med delmålene: Miljøledelse, klima og transport, energi og 
avfall, innkjøp og forbruk, biodiversitet og forurensing. Fakultetet har som mål å gjennomføre 
følgende tiltak: 

Delmål (UiB) Hovedaktiviteter 
(UiB) 

Tiltak (UM) Ansvarlig
/ 
operativ 

Delmål D.1: 
Ledelse på alle nivå 
skal ha 
oppmerksomhet på 
ytre miljø, klima- og 
miljøledelse. 

D.1.1: 
Ytre miljø skal jevnlig 
tas opp på enhetenes 
møter, samt i årlige 
handlingsplaner og 
rapporter. 

- Definere hva «grønt skifte» betyr for 
UM  
-Sette av midler til grønt skifte  
 
-Organisere møte om tema og 
oppfordre til utveksling av ider og 
løsninger for miljøvennligere hverdag 

 

Delmål D.4: 
Redusere 
restavfallsmengden 
med 40% innen 
2022 (basisår 2009). 

D.4.1: 
Etablere rutiner for å 
bruke mindre 
engangsprodukter, 
kutte bruk av 
papirbrosjyrer og 
lignende. 

 
-gjenbruk av utstyr 
-gjenbruk ifm utstillinger 
-vurdere bruk av brosjyrer ol. opp mot 
andre løsninger/digitale løsninger 

 

 

Delmål D.5: 
Øke 
kildesorteringsgrade
n til 80% innen 2022 
(basisår 2009). 

D.5.1: 
Innføre 
miljøstasjoner i alle 
bygg der dette er 
praktisk mulig, og i 
fellesarealer for 
studenter, øke 
sortering av 
emballasje i 
avfallsrom. 

 
-oversikt over status UM 
 
-kartlegge kildesortering i felt 
-kartlegge kildesortering av kjemikalier 
-kartlegge kildesortering av hageavfall 
 
-utarbeide plan for øke 
kildesorteringsgrad ved UM (innen 
utgangen av 2022) 

 

Delmål D.7: 
UiB skal ta 
samfunnsansvar ved 
å fase ut miljø- og 
helseskadelige 
stoffer. 

D.7.1: 
Utarbeide en policy 
for å substituere 
produkter og 
materialer som 
inneholder 
mikroplast, 
hormonhermere, 
parabener og andre 
aktuelle stoffer, samt 
miljøskadelige 

 
-Skifte ut kjølerom med farlig gass 
 
-Lage en oversikt over miljø- og 
helseskadelige stoffer ved UM 
 
-lage en plan for utskiftning/nye 
innkjøp, der det er mulig å erstatte. 
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kjemikalier på 
laboratorie. 

Delmål D.2: 
Redusere CO2 
utslipp fra transport. 

D.2.1: 
Utarbeide og 
implementere en 
klimavennlig 
policy/retningslinje 
for reiser, bl.a. med 
retningslinjer for 
flyreiser. 

-Oppfordre til å bruke digitale møter  
-sette av tid for miljøvennlige reiser 
 

 

Delmål D.3: 
Fossilfri 
interntransport. 

D.3.1: 
Ved utskifting av 
kjøretøy skal 
fossilfrie varianter 
velges der det er 
mulig. 

-Lage en plan for utskiftning av 
kjøretøy og maskiner til fossilfri 
alternativer der det er mulig 
 
 

 

Delmål D.6: 
Universitetets 
anskaffelser skal 
bidra til å redusere 
skadelig 
miljøpåvirkning og 
fremme 
klimavennlige 
løsninger der det er 
relevant. 

D.6.1: 
Stille krav i de 
aktuelle 
anskaffelsene, for 
eksempel ved å stille 
krav om at varer ikke 
inneholder 
miljøskadelige 
stoffer, krav om 
energiklasse, 
miljøsertifisering, 
krav om lang levetid 
eller ved å ta hensyn 
til livssykluskost. 

 
-bevissthet i 
ledergruppen/innkjøpere/fagrekvirent
er: møte/seminar om bruk av 
leverandører som ikke er 
«miljøsertifisert» 
 
-utarbeide en oversikt over «fritekst 
leverandører» som er 
«miljøsertifisert» 

 

 


