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Forord 
 
Her kommer UM ledelsen med et forord etter at planen er vedtatt i styret 27.april 2017 
 

1 Målsetting og ansvar 
 

Universitetsmuseet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) beskriver ambisjoner 
og hovedmål for museets HMS-arbeid, med ansvarsplassering og virkemidler for å oppnå 
målene. HMS-planen skal støtte opp om Universitetsmuseets og universitetets målsettinger 
og strategiplaner for den øvrige virksomheten. 
 
Informasjon om HMS-arbeid ved UiB finnes i HMS-portalen. Universitetsmuseet har også en 
HMS-side, der relevant informasjon legges ut: http://www.uib.no/universitetsmuseet/helse-
miljo-og-sikkerhet-hms 
 
 

1.1 Overordnede målsettinger for arbeidsmiljøet ved Universitetsmuseet 
Fra innledningen i UiBs handlingsplan for HMS 2013-2015 finner vi blant annet følgende: 
 

Helse, miljø og sikkerhet ved UiB - et godt arbeidsmiljø for alle 
Universitetet i Bergen (UiB) er et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet hvor all 
aktivitet er basert på akademisk frihet og nysgjerrighetsdrevet forskning. UiB skal bidra med 
kompetanse til samfunnet gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og 
innovasjon. For å beholde og videreutvikle dette må universitetet ha gode arbeidsmiljø der 
alle ansatte opplever at de er viktige bidragsytere i arbeidet med å nå universitetets felles 
mål. UiB skal ha åpne strategi- og beslutningsprosesser, samt gode rutiner og kanaler for 
kommunikasjon for å sikre høy grad av student- og medarbeiderinnflytelse.   

 
UiBs strategi 2016-2022 «Hav, liv, samfunn» gir føringer for arbeidet med helse, miljø og 
sikkerhet (HMS) i institusjonen. For å være et inspirerende, inkluderende og helsefremmende 
universitet med et godt, trygt og sikkert arbeidsmiljø, og en attraktiv samarbeispartner i en 
sektor i endring og utvikling, må det arbeides systematisk med HMS på alle nivå. HMS-
handlingsplanen, som en lovpålagt og rullerende plan, skal bidra til at alle som til en hver tid 
har arbeid ved UiB bli rivaretatt og ikke utsettes for negative belastninger som følge av sitt 
arbeid.   
Det betyr at UiB skal sikre: 

 
- et fullt forsvarlig arbeids- og læringsmiljø 
- mangfold, åpenhet og inkludering 
- kontinuerlig og systematisk HMS-arbeid gjennom aktiv medvirkning fra ansatte og ledere 
- funksjonelle og sikre bygninger og uteområder, utstyr og forskningsfartøy 

 
Universitetet i Bergen har store ambisjoner for helse, miljø og sikkerhet for ansatte og 
studenter. Studentenes læringsmiljø blir særlig ivaretatt gjennom ”Handlingsplan for styrking 
av læringsmiljøet”. 

 
HMS - en felles oppgave 
Arbeidsmiljøet skapes i daglig samhandling og dialog. Alle ansatte og studenter har et ansvar 
for aktiv medvirkning. Gjensidig forståelse og respekt for ulike roller og funksjoner, 

http://www.uib.no/universitetsmuseet/helse-miljo-og-sikkerhet-hms
http://www.uib.no/universitetsmuseet/helse-miljo-og-sikkerhet-hms
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forutsigbarhet, avklart ressursfordeling, samt tydelig organisering av arbeidet, er 
forutsetninger for å beholde og videreutvikle gode arbeids- og læringsmiljø. Ansatte og 
studenter skal ha nødvendig opplæring og tilstrekkelig kompetanse til å kunne håndtere 
HMS-utfordringer i egen arbeids- og studiesituasjon.  

 
HMS er et lederansvar på alle nivå og er integrert i all ledelse. Verneombudene har en 
tilsynsfunksjon og er samarbeidspartner for ledelsen. Universitetsmuseet har nettverk for 
verneombud og obligatorisk opplæring i HMS både for verneombud og ledere. UiBs ledere 
skal ha kompetanse, trygghet og vilje til å prioritere HMS-arbeidet. UiBs verneombud skal 
være godt kvalifiserte og sikres vilkår for å ivareta vervet. For å styrke HMS-opplæringen for 
ansatte, ledere, verneombud og studenter vil UiB ta i bruk digitale plattformer i opplæringen. 
Universitetets ledere, verneombud, ansatte og studenter skal sammen bidra aktivt i 
arbeidsmiljøutviklingen ved UiB. 

 
Systematisk HMS-arbeid 
UiB skal ha en kultur for helse, miljø og sikkerhet og beredskap som er forebyggende og 
helsefremmende. UiBs HMS-handlingsplan er en integrert del av universitetets 
styringssystem. HMS-arbeidet ved UiB utøves kontinuerlig og systematisk. Dette betyr at 
HMS på alle nivå skal være tydelig organisert og at arbeidsmiljøet skal kartlegges, 
risikovurderes og følges opp i tråd med myndighetskrav og interne regler ved UiB. 

 
Systematisk HMS-arbeid fremmer helse og trivsel, og forebygger ulykker og skader på 
ansatte, studenter, miljø og materiell. Et attraktivt arbeidsmiljø gir godt omdømme, økt 
rekruttering og dyktiggjør ansatte til å skape en organisasjon som er preget av trivsel, god 
helse og høy yteevne. Et slikt arbeidsmiljø styrker UiB som et internasjonalt 
forskningsuniversitet med kompetente ansatte og studenter, som i fellesskap bidrar til 
fremdragende forskning, undervisning, formidling og innovasjon.  

 
Universitetsmuseet støtter fullt opp om disse målsettingene, og ser at et slikt arbeidsmiljø vil 
styrke museet og i tillegg til at det vil bidra til fremdragende forskning, formidling og 
undervisning ved museet, også fremdragende samlingsforvaltning. 
 

1.2 HMS-mål for Universitetsmuseet 
 
Museet støtter opp under de utpekte hovedsatsingsområdene for UiBs handlingsplan for 
2016-2018, og som er forankret i UiBs strategi. Disse utgjør museets fire HMS-mål: 
UiB og Universitetsmuseet skal kjennetegnes med: 
 

1. Gode arbeidsfellesskap 
2. God risikostyring og beredskap 
3. Trygge og funksjonelle arbeidsplasser 
4. Ansvar for det ytre miljø 

 
Museet vil konkretisere HMS-målene og realisere dem gjennom en tiltaksplan (vedlagt). Det 
må likevel presiseres at de forskjellige enhetene ved museet har ulike utfordringer og derav 
ulik prioritering av tiltak. Museet vil imidlertid ha spesiell oppmerksomhet på å innarbeide 
systematisk HMS-arbeid, hvor rammer og forventningsavklaringer blir tydelige for alle. Dette 
vil underbygge; gode arbeidsfellesskap og god risikostyring og beredskap.  
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1.3 Ansvar og medvirkning 
 
Ved Universitetsmuseet er Museumsdirektøren øverste leder og ansvarlig for HMS arbeidet 
ved museet. Direktøren har delegert oppgaver til administrasjonssjef og HMS-koordinator. 
Koordinator, verneombud og brannansvarlig er viktige roller i HMS-arbeidet. 
 
Museet er inndelt i følgende enheter, med ansvar for å utarbeide og følge opp egne HMS-
planer: 

- Avdeling for naturhistorie 
o Seksjon for Arboretet og de botaniske hager 

- Avdeling for kulturhistorie 
o Seksjon for samlingsforvaltning 
o Konserveringsseksjon 
o Fornminneseksjonen 

- Formidlingsavdelingen 
- Direktørens stab 

 
De ulike enhetene har ansvar for å involvere verneombud i utarbeidelsen av HMS-planer. 
Verneombudene dekker ulike verneområder, områder som ikke er ensbetydende med 
enhetene. Det blir derfor viktig å sikre involvering av verneombud som dekker enheten. 
 
I UiBs regelsamling kap. 3.2. (http://regler.uib.no/regler/) beskrives ansvar og medvirkning 
på alle nivå – ledere, ansatte, studenter og verneombud- når det gjelder HMS. 
 
I henhold til samme regelsamling tillegger det styret ved Universitetsmuseet følgende ansvar 
knyttet til HMS: 

 Vedta HMS-mål, strategier og handlingsplaner 

 Sørge for at nødvendige midler blir stilt til disposisjon 

 Foreta årlig internkontroll og behandle HMS-status 
 

2 Universitetsmuseets handlingsplan for HMS 2017-2020 
 
HMS-plan med tiltak bygger i hovedsak på 3 deler: 

A) Vår egen årsrapport HMS - UM fra 2016, der ulike utfordringer blir presentert 

(styresak 03/17) 

B) Tilbakemeldinger fra UiB ledelsen basert på vår egen årsmelding fra 2015 (d. 

20.12.16) 

C) De fire satsningsområdene fra UiBs HMS-handlingsplan for perioden 2016-2018: 

1) Gode arbeidsfellesskap  

2) God risikostyring og beredskap 

3) Trygge og funksjonelle arbeidsmiljø 

4) Ansvar for det ytre miljø 

 

http://regler.uib.no/regler/
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Hvert av disse HMS-målene skal konkretiseres gjennom virkemidler og realiseres gjennom 

tiltak: 

- Sentralt; i regi av enhetene som har et særskilt ansvar og oppgaver 

- Lokalt; gjennom handlingsplaner på enheten 

- Ulike former for samspill mellom sentralt og enhetene 

 

For å oppnå målene i denne perioden har museet utarbeidet et forslag til tiltaksplan 

(vedlagt). Tiltaksplanen vil heretter bli gjennomgått 2 ganger årlig; i forbindelse med den 

årlige HMS-status rapporteringen til Universitetsmuseets styre og en halvårsrapport i august. 

Planen blir revidert ved behov. 

Tiltaksplan: 

2.1 Gode arbeidsfellesskap 

Universitetsmuseet skal være en attraktiv, mangfoldig, åpen og inkluderende arbeidsplass, 

som ivaretar den enkelte arbeidstaker i ulike faser. I all kommunikasjon og samhandling skal 

den enkelte møtes med respekt og den enkeltes integritet og verdighet skal ivaretas. 

Virkemidler: 

- Gode og trygge ledere og verneombud; styrke HMS kompetanse og bevissthet hos 

disse nøkkelpersonene 

- Kvartalsvis; møter mellom linjeleder/VO på alle enheter/nivå 

- Årlig skal ansatte få tilbud om medarbeidersamtale 

Det gjennomføres kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø (ARK) 

- Årlig skal det gjennomføres HMS-seminar m. tema etter behov 

- Oppfølging av sykemeldte skal styrkes 

- Utarbeidelse av en seniorpolitiskplan 

- Tydelig og tilgjengelig informasjon (nettside) om HMS-mål og handlingsplaner for alle 

ansatte 

 

2.2 God risikostyring og beredskap  

Universitetsmuseet har arbeidsplasser som er særlig risikofylte. Arbeid i laboratorium, felt, 

tokt, hageanleggene eller i lokaler med mye publikum. Kontinuerlig, systematisk og 

forebyggende oppmerksomhet omkring rutiner, kunnskap og holdninger er, og skal være, 

viktig i alle risikofylte arbeidsmiljø. Dette vil bidra til å redusere konsekvensene og 

sannsynligheten av uønskede hendelser, og ivareta menneske, miljø og materielle verdier i 

det daglige arbeidet og i en ekstraordinær situasjon. 

Virkemidler: 
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- Informasjon og regelmessig beredskapsøvelser for ledere, ansatte og studenter i hele 

organisasjonen på alle nivå. 

- Opplæring og implementering av digitalt krisestøtteverktøy (CIM) til bruk i 

beredskapsarbeid. 

- Opplæring, gjennomføre risikovurderinger i alle risikofylte arbeidsmiljø og 

gjennomføre noen prioriterte tiltak 

- Gjennomføre risikovurderinger av bygg og infrastruktur (maskinpark) og gjennomføre 

noen prioriterte tiltak 

- Etablere oversikt over og gjennomføre periodisk kontroll av all maskinpark og 

særskilte brannfarlige objekter 

- Rapportering og oppfølging av HMS avvik; via digitalt avvikssystem 

 

2.3 Trygge og funksjonelle arbeidsplasser 

Universitetsmuseet skal være et åpent universitetsmuseum der studenter, besøkende og 

ansatte skal kunne ferdes trygt. Museet har en stor krevende bygningsmasse og uteområder, 

der krav til trygghet og sikkerhet for mennesker og samlinger skal være i prioritert. Nye 

lærings- og arbeidsformer, samt digitale arbeidsredskaper krever nye måter å organisere 

våre arbeidsplasser på. 

Virkemidler: 

- Sikre bygningsmassen sammen med UiB, slik at det er et tilfredsstillende og forsvarlig 

arbeids- og læringsmiljø 

- Sikre robuste arbeidsprosesser, sammen med digitale hjelpemidler for trygge og 

funksjonelle arbeidsplasser 

-  Samordne HMS-arbeidet med våre samarbeidspartnere for å sikre forsvarlig 

arbeidsmiljø innenfor områder hvor begge er lokalisert og/eller driver aktivitet 

 

2.5 Ansvar for det ytre miljø 

Universitetet har forpliktet seg til å ta miljøhensyn i all sin virksomhet, og ved å redusere 

negativ miljøpåvirkning fra egen drift, samt bidra til et bærekraftig samfunn. UiB og 

Universitetsmuseet er sertifisert som Miljøfyrtårn.  

Virkemidler: 

- Styrke samarbeidet mellom enheter og nivåer i arbeidet for et grønt miljø 

- Tenke grønt i innkjøp til og arbeid i hageanleggene 

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

 


