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U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for geovitenskap 
Department of Earth Science 

 

 HMS UTVALG 

Mandat 

HMS - utvalget (HMSU) skal bistå instituttledelsen i HMS - relaterte saker og besørge fremdrift 

i det systematiske HMS - arbeid ved Institutt for geovitenskap (GEO), herunder kontinuerlig 

kartlegging av HMS situasjonen ved instituttet og ROS – analyser. Utvalget er bindeledd mellom 

HMS - seksjonen og instituttet og bistår HMS - koordinator i arbeidet med årlige HMS – møter, 

vernerunder og trivselsundersøkelser. 

 

Arbeidsoppgaver 

HMS - utvalget skal; 

 Utarbeide HMS handlingsplan for instituttet og oppdatere denne ved behov. 

Handlingsplanen skal inneholde en beskrivende del og en tiltaksliste. 

 Være pådriver for at tiltak i handlingsplanen blir fulgt opp og gjennomført. 

 Ha nær kontakt med verneombud som er knyttet opp mot instituttet ved de ulike 

verneområdene som vi hører innunder 

 Sørge for at nødvendig informasjon omkring HMS arbeidet ved instituttet når de ansatte. 

Videre skal utvalget ha ansvar for at informasjon omkring regler, rutiner, kurstilbud 

innen HMS er god. 

 

HMSU har taushetsplikt i saker som angår enkeltpersoner. 

 

Utvalget skal ha minst ett møte i kvartalet. Det sendes ut skriftlig innkalling og føres et skriftlig 

referat med kopi til instituttleder.  

 

HMS - koordinator er leder av og sekretær for utvalget. 

 

Sammensetning og oppnevningsperiode 

Utvalget oppnevnes av instituttledelsen for to år (følger valgperioden for verneombudet) og har 

følgende sammensetning; 

 

 Gruppe A: 1 representant 

 Gruppe B: 1 representant 

 Gruppe C: 2 representanter 

 Gruppe D: 1 representant 

 

Representanter fra gruppe B og D oppnevnes for to år av gangen. Fra Gruppe C deltar 

gruppeleder for felt- og toktaktiviteter og gruppeleder for laboratorie- og verkstedsaktiviteter.  

 

HMS-konsulent og verneombud deltar på utvalgets møter. 

 

HMS - utvalgets medlemmer for perioden 2014-2015 

 Gruppe A: Haflidi Haflidason 

 Gruppe B: Stipendiat Kathrin Spieker 

 Gruppe C: Avdelingsingeniør Stig Monsen og overingeniør Ole Tumyr 

 Gruppe D: Tone Marit Haugland Strand  

 

HMS-konsulent Trine Lise Stjernholm Verneombud Mathilde Bøttger Sørensen (vara Siv 

Hjorth Dundas) 


