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Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet 2017-2020: Forslag til tiltaksplan for Universitetsmuseet 

Drøftes og vedtas i UM styremøte 27.april 2017 

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

Hovedansvar er museets direktør, men det operative ansvaret er delegert ned i linjen, til ledere på avdelinger og seksjoner. 

Enhet Leder 

Avdeling for naturhistorie Bjarte H. Jordal (fungerer) 

Seksjon for arboretet og de botaniske hager Inger Elisabeth Måren 

Avdeling for kulturhistorie Henrik von Achen (fungerer) 

Seksjon for samlingsforvaltning Asbjørn Engevik 

Konserveringsseksjonen Camilla Celine Nordby 

Fornminneseksjonen Asle Bruen Olsen 

Formidlingsavdelingen Kari Winther Årrestad 

Direktørens stab Kristin Miskov Nodland 

 

Satsingsområder er som følger  

(jfr. Helse, miljø og sikkerhet - Handlingsplan 2016-2018 UiB; http://www.uib.no/hms-portalen/99112/hms-handlingsplan-2016-2018) 

- Gode arbeidsfellesskap 

- God risikostyring og beredskap 

- Trygge og funksjonelle arbeidsplasser 

- Ansvar for det ytre miljø 

http://www.uib.no/hms-portalen/99112/hms-handlingsplan-2016-2018
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Satsingsområder Hovedansvar* Medansvar  Frist 

 Gode arbeidsfellesskap    

Helse, miljø og sikkerhet skal være tema på alle møter i alle styrende 

organer (UM styret, avdelingsråd, seksjonsmøter) 

Leder for de styrende organ   

Gjennomføre ARK i henhold til UiB sin plan Museets direktør, administrasjonssjef  Ledere ved avdeling 

og seksjoner 

 

Planlegge og gjennomføre halvårlig oppfølging av ARK kartlegging Administrasjonssjef HVO  

Årlige medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler for alle ansatte Ledere ved avdelinger og seksjoner  årlig 

Sikre at ansatte ivaretas i ulike livsfaser Ledere ved avdelinger og seksjoner  Kontinuerlig 

Arrangere HMS-seminar; med særskilt fokus på områder der HMS-

rapporteringen avdekker svakheter/utfordringer (hvem: ledere, 

vernetjenesten og andre aktuelle) 

Administrasjonssjef, HMS-koordinator HVO Årlig høst 

Stimulere arbeidstakere til fysisk aktivitet Ledere ved avdeling og seksjoner   

Årlig tildeling av HMS-pris ved museet? Museets direktør Museets HVO  

Styrke ledernes og de ansattes kompetanse i å lede og delta i 

tverrfaglige, mangfoldige og multikulturelle arbeidsmiljø 

Museets direktør, administrasjonssjef   

    

 God risikostyring og beredskap    

Informasjon om UMs beredskapsplan og regelmessige 

beredskapsøvelser for ledere, ansatte og studenter i hele 

Museets direktør, administrasjonssjef   
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organisasjonen på alle nivå, for å styrke museets samlede kompetanse 

på beredskap. 

Opplæring og implementering av digitalt krisestøtteverktøy (CIM) til 

bruk i beredskapsarbeidet. 

HMS-koordinator, administrasjonssjef   

Opplæring og implementering av system for HMS-risikostyring, med 

bruk av digitale risikovurderinger. 

HMS-koordinator, administrasjonssjef   

Vurdere behov for og evt. gjennomføre risikovurderinger i alle 

risikofylte arbeidsmiljø og gjennomføre noen prioriterte tiltak 

Ledere ved avdelinger og seksjoner   

Vurdere behov for og evt. gjennomføre risikovurderinger av bygg og 

infrastruktur og gjennomføre noen prioriterte tiltak 

HMS-koordinator   

Implementere digitalt system for HMS-avvik i hele organisasjonen – og 

oppfølging av dette 

Ledere ved avdelinger og seksjoner  kontinuerlig 

I samarbeid med brannvernleder, arrangere årlige møter for alle 

plassansvarlige og stedfortredere ved museet 

Ledere ved avdelinger og seksjoner  Årlig 

    

 Trygge og funksjonelle arbeidsplasser    

Sikkerhetstiltak for å ivareta trygghet og sikkerhet på arbeidsplassen og 

området rundt 

Museets direktør, administrasjonssjef? 

 

Enhetsledere Kontinuerlig - økt 

vakthold 

Arbeide for ytterligere tiltak ved utfordringer knyttet til inneklima på 

arbeidsplassen og miljøgifter i samlingene 

HMS-koordinator HVO? Kontinuerlig 

Arbeide for ytterligere presisering av ansvarsforhold på HMS-området Administrasjonssjef  Kontinuerlig 
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mellom huseier (EIA) og leietaker  

Gjennomføre kartlegging og prioritering av fysiske tiltak i arbeidet med 

universell utforming 

Ledere ved avdelinger og seksjoner   Kontinuerlig 

Gjøre museets HMS-handlingsplan tilgjengelig på museets HMS-

nettside og påse at enhetene gjøres kjent for de ansatte 

Administrasjonssjef Ledere ved 

avdelinger og 

seksjoner 

Når styret har 

godkjent HMS-

handlingsplan 

    

 Ansvar for det ytre miljø    

Arbeide for å følge opp UiBs resultatmål innen ytre miljø og 

miljøledelse ved våre enheter 

Ledere ved avdelinger og seksjoner  Kontinuerlig 

Styrke samarbeidet mellom enheter og nivåer i arbeidet for grønt miljø Ledere ved avdelinger og seksjoner  Kontinuerlig 

Legge til rette for at ansatte og studenter enkelt kan gjør miljøvennlige 

valg 

Ledere ved avdelinger og seksjoner   

 

*Direktør ved museet har overordnet ansvar for HMS ved museet, men har der delegert operasjonelt ansvar ned i linjen. 
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Universitetsmuseet skal for øvrig i planperioden gjennomføre 

følgende øvrige HMS-tiltak: 

   

Sikre vedlikeholdt og oppdatert HMS-informasjon på museets 

hjemmeside
1
 

Administrasjonssjef  Kontinuerlig 

Legge til rette for at enhetene skal kunne oppfylle sine HMS-planer, og 

bistå med tilrettelegging ved behov 

HMS-koordinator, Administrasjonssjef  Kontinuerlig 

Avholde jevnlige møter mellom linjeledelsen og vernetjenester på alle 

nivå 

Ledere ved avdelinger og seksjoner VO/HVO Min. to ganger pr. 

semester 

Avholde linjeledermøter mellom museumsledelsen, museets HVO og 

HMS-koordinator 

Administrasjonssjef HVO Min. to ganger pr 

semester 

Ta HVO, VO’er med på råd ved planlegging og gjennomføring av alle 

tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets 

verneområde 

Ledere ved avdelinger og seksjoner  Kontinuerlig 

 

                                                           
1
 http://www.uib.no/universitetsmuseet/64974/helse-milj%C3%B8-og-sikkerhet-hms 

 

http://www.uib.no/universitetsmuseet/64974/helse-milj%C3%B8-og-sikkerhet-hms

