UNIVERSITETET I BERGEN

Møteinnkalling
I samsvar med møteplan holdes det møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet
26.03.2019, kl. 10:00 - i Styrerommet, Harald Hårfagres gt. 1.

Innkalling er sendt til:
Jørgen Magnus Sejersted, Anne Beate Maurseth, Claus Huitfeldt, Kjetil Berg Henjum, AnnKristin Helland Gujord, Eivind Kolflaath, Camilla Brautaset, Mette Halskov Hansen, Ragnhild
Gjefsen, Signe Nilssen, Anni Karin Rambek, Petter Morland, Tobias Moberg Træen
Saksliste og sakspapirer følger vedlagt.

Eventuelle forfall bes meldt snarest til personlig varamedlem og sekretariatet,
tlf. 55589380, ev. per e-post til unni.utvik@uib.no eller kim.hommen@uib.no.

Bergen, 19.03.19
Jørgen Magnus Sejersted
dekan

Kim Ove Hommen
fakultetsdirektør

Saksliste
Styresak

Saker til behandling

U.off.

RS 3/19

Godkjente doktorgradsdisputaser ved Det humanistiske fakultet

RS 4/19

Utredning av honours degree eller forskerlinje ved HF og MN

RS 5/19

Protokoll fra møte 27.02.19 - Studiestyret

RS 6/19

Protokoll fra møte 06.03.19 - Forsknings- og forskerutdanningsutvalget

S 6/19

Årsrapport 2018 - Helse, miljø og sikkerhet ved Det humanistiske fakultet

S 7/19

Oppnemning av nominasjonskomité for val til fakultetsstyre og instituttråd
ved HF

S 8/19

Nytt kvalitetssystem for utdanningene

S 9/19

Regnskap per februar 2019

S 10/19

Innstilling til ph.d.-graden - Anna B. Watson

X

S 11/19

Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i digital kultur ved Institutt for
lingvistiske, litterær og estetiske studier

X

S 12/19

Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap
(grammatikkforskning) ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske
studier

X

S 13/19

Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i nordisk spårkvitenskap
(tekstforskning) ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetisk studier

X

S 14/19

Opprykk til professor etter kompetanse - Franz Knappik

X

S 15/19

Tilsetting i stilling som instituttleder ved Institutt for filosofi og
førstesemesterstudier

X

S 16/19

Innstilling til stilling som senterleder ved Senter for vitenskapsteori
ETTERSENDES

X

UNIVERSITETET I BERGEN

Styre:

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet

Referatsak:

3/19

Møtedato:

26.03.2019

Dato: 11.03.2019
Arkivsaksnr: 2019/873-ELAK

Godkjente doktorgradsdisputaser ved Det humanistiske fakultet

Følgende doktorgradsdisputaser er godkjent siden forrige møte i fakultetsstyret 05.02.2019:
Sak 2013/10941
Ph.d.-graden – Guro Sandnes – fagområdet tysk
Hovedveileder har vært Sissel Lægreid (UiB), biveiledere Erik Tonning (UiB) og Michael
Grote (UB Universitetsbiblioteket)
Avhanlingstittel: «Poetologie der Prozessualität und schreibendes Erinnern in Thomas
Bernhards "Die Autobiographieʺ»
Sak 2013/12024
Ph.d.-graden – Nedzeya Housakouskaya – fagområdet tverrfaglige kjønnsstudier
Hovedveileder har vært Randi Gressgård (UiB), biveileder Jack Halberstam (Columbia
University, New York)
Avhanlingstittel: «Problamatizing the transgender phenomenon: sexual geopolitics and
Europeanization in contemporary Ukraine»
Sak 2011/11817
Ph.d.-graden – Inga Henriette Undheim – fagområdet nordisk litteratur
Hovedveileder har vært Jørgen Sejersted (UiB)
Avhandlingstittel: «Historie og komedie. Litterære strukturer og strategier i Holbergs
rikshistoriografi»
Sak 2014/3275
Ph.d.-graden – Henrik Berg – fagområdet vitenskapsteori
Hovedveileder har vært Rasmus T. Slåttelid (UiB), biveileder Per Einar Binder (UiB)
Avhandlingstittel: «Beyond evidence-based practice in psychology: Science, ethics and
practice»
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Jørgen Magnus Sejersted
dekan

Kim Ove Hommen
fakultetsdirektør

UNIVERSITETET I BERGEN
Det humanistiske fakultet
Til arbeidsgruppens medlemmer

Arbeidsgruppe for utredning av honors degree-program for
humaniora og realfag ved Universitetet i Bergen - oppnevning og
mandat
Deres ref

Vår ref

Dato

2019/3177-RAL

06.03.2019

Bakgrunn
Stortingsmelding 16 (2016-2017) «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» oppfordret
utdanningsinstitusjonen i høyere utdanning til å utvikle tilbud «til de mest talentfulle og
motiverte studentene» (s. 67). Den samme oppfordringen presenteres i stortingsmelding 25
(2016-2017) «Humaniora i Norge». I begge meldingene understrekes det at «det er et mål at
alle studenter får anledning til å ta ut mer av sitt potensial, ikke bare de som ønsker seg
videre til en forskerkarriere.» Meldingene peker mot to hovedmodeller for å utvikle slike
tilbud; forskerlinjer som blant annet kan bidra til at lovende studenter kan starte en
forskerutdanning tidlig, eller differensierte studieløp/talentprogrammer/honors degrees der
særlig motiverte og talentfulle studenter kan få utfordringer som ligger nærmere kapasiteten
til den enkelte.
Ved UiO er det vedtatt oppstart av et honors degree-program høsten 2019, med én
studieretning innen humaniora og én innen realfag. Ved UiB har ledelsen ved Det
humanistiske fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet blitt enige om å
sammen utrede muligheten for denne typen studietilbud. Vi tar nå initiativ for å få opprettet
en arbeidsgruppe for en slik utredning.
Arbeidsgruppens sammensetning
To vitenskapelig ansatte fra hvert fakultet i tillegg til sekretærfunksjon fra studieseksjonene
ved de to fakultetene + to studenter









Frode Ulvund (leder, HF)
Ole Hjortland (HF)
Hans Munthe-Kaas (MN)
Nele Meckler (MN)
Ingrid Solhøy (adm., MN)
Ranveig Lote (adm., HF)
Iben Alexander Nesset (student, MN)
Tobias Oliver Moberg Træen (student, HF)

Arbeidsgruppens mandat
 Utrede mulighetene for et tilbud innen humaniora og realfag til de mest talentfulle og
motiverte studentene
Telefon 55580000
postmottak@uib.no
Internett www.uib.no
Org no. 874 789 542

Det humanistiske fakultet
Telefon 55589380
post@hf.uib.no

Postadresse
Postboks 7805
5020 Bergen

Besøksadresse
Harald Hårfagresgate 1
Bergen

Saksbehandler
Ranveig Lote
55589963
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Diskutere/utrede målgruppe og målsetting for et slikt tilbud, herunder om det skal innføres
på BA, MA eller begge nivå. Hvilke kvalifikasjoner skal karakterisere kandidatene fra dette
utdanningstilbudet?
Vurdere hvilke av de to hovedmodellene forskerlinje versus honors degree-program som er
mest hensiktsmessig for UiB (humaniora og realfag)
Vurdere hvilke hovedelementer som skal inngå i et slikt tilbud, og på hvilken måte disse kan
integreres i utdanningsløpet/-ene (studentaktiv forskning, faglig fordypning vs bredde, økt
progresjonskrav, arbeidslivserfaring/praksis, m.m.)
Diskutere opptaksgrunnlag. Vurdere om et slikt tilbud skal lyses ut som eget studieprogram i
Samordna opptak, eller om opptak skal skje ved utvelgelse/kvalifisering av spesielt
talentfulle studenter etter opptak.

Vi ber om at arbeidsgruppen leverer rapport med utredning og anbefalinger til de to
fakultetene innen 1. juni 2019.
Etter avtale mellom fakultetene blir ledelse og sekretærfunksjon for gruppen ivaretatt av HF.

Vennlig hilsen
Jørgen Sejersted
Dekan HF

Claus Huitfeldt
Prodekan for utdanning, HF

Aktuelle dokumenter:
 Meld. St. 16: Kultur for kvalitet i høyere utdanning:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-20162017/id2536007/
 Humaniorameldingen (Meld. St. 25): https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.25-20162017/id2545646/
 Forskningsrådets Rapport fra utvalget om forskerlinjepiloter (okt 2017):
https://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?cid=1254031148417&pagename=Vedlegg
Pointer&target=_blank
 Saksfremlegg til universitetsstyret ved UiO, møte 19. juni 2018.
V-sak 6: Universitetet i Oslos studietilbud for studieåret 2019/2020:
 https://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2018/06-19/v-sak-6-universitetet-ioslos-studietilbud-for-studiearet-2019-2020.pdf

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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Kopi
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Julie A. Tønsaker Watkins
Institutt for fremmedspråk
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Senter for vitenskapsteori
Anna Lisa Arefjord
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN
Det humanistiske fakultet

Protokoll
Studiestyret ved Det humanistiske fakultet

Tidspunkt: 27.02.19., kl. 12.15-14.00
Sted: Harald Hårfagres gate 1, styrerommet, 1. etasje

Til stede:
Claus Huitfeldt, Synnøve Ones Rosales (IF), Matti Garnes Wiik (LLE), Frode Ulvund (AHKR), Ole Martin
Skilleås (FOF), Marie von der Lippe, (PUHF), John-Wilhelm Flattun, (observatør UBHF), Cheikh Bamba
Dione (LLE), Sol Sandvik(studentrepresentant) og Mathias Helseth (studentrepresentant).
Frafall:
Randi Gressgård (SKOK)
Fra administrasjonen:
Ranveig Lote, Silje Grønner Stang, Julie Alver Tønsaker, Inger Marie Hatløy, Anne-Lise Nordgulen og
Rebekka Nistad
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I

Godkjenning av innkalling
Godkjent

II

Protokoll fra møte i Studiestyret 12.09.18.
Godkjent

III

Vedtakssaker

SAK 1/19
Vedtak:

Mentorordning – implementering ved HF

Studiestyret godkjenner forslaget til igangsetting av mentorordning ved HF og ber fakultetsledelsen
opprette en arbeidsgruppe som skissert i forslaget.

SAK 2/19
Vedtak:

Programsensorrapport for ENG122

Studiestyret tar evalueringsrapporten til etterretning.

IV

Drøftingssaker

SAK 3/19

Studiebarometeret 2018

Claus Huitfeldt orienterte muntlig om resultatene for 2018. Fakultetet har 5 studieprogrammer som
scorer blant de 10 beste ved UiB, men også noen programmer som scorer lavt.
Studiestyrets merknader:
Det er mange av våre studieprogrammer som ikke er med i undersøkinga, grunna lav svarprosenten.
Det bør treffes tiltak for å øke svarprosenten i framtida.
SAK 4/19:

Implementering av meritteringsordning for undervisning ved HF (FUND)

Studiestyrets merknader:
Tidsfristene bør ikke være tettere, søknadsfristen er lagt på et godt tidspunktet med tanke på andre
søknadsfrister som er aktuelle for fagmiljøene.
I bedømminga er det lista opp 10 punkt som skal vektlegges. Komiteen står veldig fritt da det ikke går
fram hvordan punktene skal vektlegges ved vurdering. Det bør innhentes erfaringer fra bedømmelse
komiteen ved behov for endringer og eventuelt ved behov for vekting av kriteriene.
Ordningen bør sikre gode nok incentiver til at også undervisningsmiljø motiveres til å søke, ved at
fagmiljø som går sammen om søknader med fokus på utdanningskvalitet får uttelling for arbeidet.
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IV

Orienteringssaker

SAK 5/19:

Orienteringssak om digitale litteraturlister
Rebekka Nistad orienterte om det pågående arbeidet med implementering av digitale
litteraturlister, samt opplæringstilbudet til ansatte.

SAK 6/19:

Status for rekrutteringsarbeidet
Anne-Lise Nordgulen informerte om det pågående rekrutteringsarbeidet.

Rekruttering HF



Treårsplan: i studieåret 2018/2019: fokus på fremmedspråk og nordisk språk og litteratur.
Intervju/kampanjer som ligger ute med banner (øverste del forsiden på uib.no). Blir også lagt
ut på UiB sin Facebook-side og HF sin. Legger saken på HF sin forside også.
MASTER: Nye rekrutteringstekster på master, engelske og norske: alle er nå publisert og
lenker sendt ut for at alle kan ta en siste sjekk og godkjenne.

Praksisemner ved HF:
I kjølvannet av Kandidatundersøkelsen: studentene våre melder at de får uttelling for praksis i
studieløpet. De stiller sterkere når de søker jobb.
Har nå et fokus på å få frem praksisemnene ved fakultetet vårt. Særlig Praktisk informasjonsarbeid
der synliggjøringsarbeidet har lagt brakk en stund. Men også Praksis i arbeidslivet (AHKR201) med
arbeidsgivere som Bergen Byarkiv, Hordaland fylkeskommune, kulturkontor, museumssenteret i
Hordaland.
Hovedfokus:



Forbedre eller lage ny nettinformasjonen om Praktinf. På trappene: en UiB-side om praksis.
Intervju og videosnutter for Facebook med studenter i praksis og/eller arbeidsgivere i slutten
av mars da de er i praksis.

Hospitanter fra SA hos HF Har fått veldig god hjelp.





Med karrieresiden: («Kva jobbar kan du få med humanistisk utdanning»),
Egen omtaleside på fransk er blitt laget («Slik er det å studere fransk»)
Arbeider med en side om historie (hva er en historiker?).
Det er også laget et intervju med en masterstudent på arkeologi (ikke publisert ennå).

Studiebarometeret


HF 5 av 10 på topp av mest fornøyde studenter. Master i engelsk (høyest), master i historie,
BA i japansk, nordisk (BA og MA). Godt argument i videre rekruttering!

Rekrutteringstiltak i regi av SA:
( i tillegg til tekster på master og nye tekster på BA-programmene)






SA annonserer for hele UiB på Youtube, Facebook og Instagram - i økende grad dreining mot
Instagram. Ikke bare fokusområdene, men alle HF sine studieprogram.
Nytt: annonserer også på snapchat.
annonser i google sin søkemotor for alle studier
bannerannonser på ulike nettaviser
betalt synlighet i Study portals (kun internasjonale program)
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Skoleturne og rådgiverseminar, som tidligere
Åpen dag (i år: januar)

LEKTOR
Egen satsning på lektor
For å sikre gode søkere til lektorprogrammene våre er det satt i gang en rekke ekstra tiltak for disse
studiene:


Tiltak:
a) Har klippet i lektorfilmen og tilpasset den til ulike formater (facebook, instagram,
snapchat, youtube). Kort snutt, rett til poenget!
b) Prioritering av nye studieprogramsider og egne annonser.

Viktig å huske på:
Rekrutteringssesong: januar-april, men fortsetter etter det (og resten av året). Søkerne har
omprioriteringsfrist 1. juli.
SAK 7/19:
Sentralisering av masteropptaket (muntlig orientering i møtet)
Ranveig Lote orienterte om oppretting av en ny opptaks og verifiseringsseksjon ved
Studieadministrativ avdeling. Universitetsstyret har vedtatt ny Forskrift om opptak til Universitetet i
Bergen, gjeldende fra 1. januar 2019. Fakultet har besvart Studieadministrativ avdeling sin
henvendelse om spesifikke opptakskrav til våre masterprogrammer.
SAK 8/19:

Orientering – utredning av mulighet for honours-løp ved HF og MN

Arbeidsgruppen er under opprettelse.
SAK 9/19:

Orientering – Evaluering av HF2018-prosessen

Brev om evalueringen er sendt til instituttene.

Bergen, 05.03.2019

Claus Huitfeldt
prodekan
Ranveig Lote
studiesjef

UNIVERSITETET I BERGEN
Det humanistiske fakultet
PROTOKOLL
Forsknings- og forskerutdanningsutvalget (FFU)
Møte 06.03.2018, kl. 12:15-14:05
Til stede:
Fra adm.

Anne Beate Maurseth (leder), Randi Barndon (AHKR), Hallvard Fossheim (FOF), Åsta
Haukås (IF), Jens Eike Schnall (LLE), Torjus Midtgarden (SVT/SKOK), Pål Antonsen (B),
Kimberly Marie Skjelde (B) og Sol Sandvik (D)
Susanne Ostendorf (referent), Elisabeth Akselvoll

I.

Innkalling og saksliste
Sen utsendelse av innkalling. Godkjent.

II.

Protokoll fra FFU møtet 12.11.2018
Godkjent.

III.

Saker

FU 1/19

Mentorordning for postdoktorer - drøftingssak
Prodekanen orienterte kort om bakgrunn og behov for ordningen, bl.a. skal MSCA og NFR
ha «host/supervisor», med påfølgende diskusjon om hva en mentorfunskjon skal
inneholde.
Forskningskoordinator ved LLE orienterte kort om LLEs lokale kvalifikasjonsplan som skal
legge til rette for postdoktorenes faglige utvikling og oppfølging.
Bl.a. følgende punkter ble drøftet:
- Universitetspedagogikk, problematisk å få plass for gruppe B kandidater
- Tre års planer for alle ansatte (FoF), (AHKR), (IF)
- LLE har oppstartsmøte med nye kandidater der forskerutdanningskoordinator,
forskningskoordinator, undervisningskoordinator, admin.sjef og instituttleder
deltar
- FFU anser det som hensiktsmessig at plan for oppfølging av postdoktorer utformes
på grunnenhetene
- Kort om Charter & Code (EU sertifisering for arbeidsvilkår for forskere), og UiBs
pågående arbeid med Karriereutvikling for yngre forskere
- Navn på ordningen, det kom visse innvendinger til bruk av mentor-termen i denne
sammenhengen
Foreløpig konklusjon etter drøfting:
Fakultetet ber om skisse for lokal oppfølging av postdoktorer fra de ulike
enhetene. Fakultetet kommer tilbake til dette i eget brev til enhetene. Lokale
skisser drøftes og godkjennes i FFU.

FU 2/19

Tilbydere av kurs i overførbare ferdigheter - drøftingssak
Med utgangspunkt i to konkrete tilbud diskuterte utvalget om det kan være aktuelt å
engasjere eksterne tilbydere for å få et bedre kurstilbud knyttet til det obligatoriske kravet
om 5 stp i overførbare ferdigheter.
Det ble ikke fremmet prinsippielle motforestillinger mot å la ekstere tilbydere slippe til på
dette området. Utvalget er primært opptatt av at eventuelle kurs må kvalitetssikres.
Kursporteføljen bør vurderes i lys av innkjøp av tjenester versus internt utvikklet og driftet
tilbud.

Flere representanter la dessuten vekt på gode erfaringer med et kurs i regi av Josei Dixon,
som også er en av dagens tilbydere, og som fakultetet benyttet seg av for en tid tilbake
inntil den økonomiske situasjonen gjorde at tilbudet ble lagt ned.
Foreløpig konklusjon etter drøfting: Fakultetet avventer tilbakemelding fra arbeidsgruppen
som er skal gi en samlet vurdering av opplæringsdelen, og anbefale hvilke kurs fakultetet
bør tilby. Når arbeidsgruppen er ferdig med sitt arbeid, skal det utarbeides en ny sak for
utvalget
IV.

Orienteringer
a.

Oppfølging av arbeidet med etablering av Ph.d.-program ved Det humanistiske fakultet
Prodekan gikk kort gjennom vedlegg til denne saken. I tillegg ble følgende drøftet:
- Behov for oppdatering av «Retningslinjer for veiledning»

b.

Forskningssatsing 2019 ved HF & oppfølging Humaniorastrategien
Det er kommet inn 22 søknader. Prodekanen orienterte om vuderingskomiteen bestående
av dekanatet og to eksterne, hhv prodekanene på HF ved NTNU og UiO. Tentativ
ferdigbehandlet i løpet av mars.
Det er kommet inn 4 søknader til Humaniora-utlysningen for tverrfakultære
forskergrupper.

c.

NFR 10. april – oppfølging av enhetene
Positive tilbakemeldinger på Solstrand-seminar. Kort orientering fra enhetene om det
lokale arbeidet fram til søknadsfristen.

d.

Forskerutdanningsmelding 2018
Sendt ut til enhetene med frist 12.4.2019.

e.

Doktorgradsdata 2018
Se vedlegg.
- flere kvinnelige kandidater (ca. 60%)
- kun 1/3 del leverer innenfor normert tid
- AHKR orienterte kort om mulige tiltak, bl.a. ved å tilskrive kandidaten og
be om oppdatert fremdriftsplan
- LLE har en tilsvarende ordning, og tilbud om slutt-/avhandlingseminar
- IF har tilbud om tilleggsressurs (lesing)

f.

Forskningsmelding
Forskningsmelding utgår, erstattes av dialogmøter. Informasjon er viktig for fakultetet, og
noe av informasjonsinnhenting vil koordineres med busjettinnspillene i juni.

g.

Saker fra møte i Universitetets forskningsutvalg den 24. januar og 15. februar 2019, ved
prodekan

h.

Forskningsdagene 2019: Brev til HF av 05.02.2019 og 11.02.2019
(ikke gjennomgått)

i.

Referat enhetenes FFU-møter: FOF (12.02.2019)
(ikke gjennomgått)

j.

Endring møteplan vår 2019
(ikke gjennomgått)

Eventuelt
-

Kort om møte med STIP-HF og planlegging av temamøte for ph.d.-kanidater i mai.
Kort om Handlingsplan for infrastruktur (arbeidsgruppe).

Anne Beate Maurseth
prodekan

Susanne Ostendorf
(referent)

UNIVERSITETET I BERGEN

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet
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Styre:

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet

Styresak:

6/19

Møtedato:

26.03.2019

26.03.2019
Dato: 15.03.2019
Arkivsaksnr: 2019/3544-SUO

Årsrapport HMS 2018 - Det humanistiske fakultet

Dokumenter i saken:
1. Brev fra Universitetsdirektøren datert 11.01.2019
2. Årsrapport for lokalt HMS-arbeid ved UiB 2017 – tilbakemelding, datert 05.07.2018
3. Felles HMS-plan for Det humanistiske fakultet 2018-2019
4. Enhetenes HMS-rapporter
5. Lokale handlingsplaner fra IF, AHKR, LLE, FoF, SVT/SKOK og fakultetsadministrasjonen.
Universitetsdirektøren oversendte den 11.01.2019 skjemaet "Årsrapport 2018 - Helse, miljø
og sikkerhet (HMS)" til fakultetet for årlig rapportering og internkontroll av det systematiske
HMS-arbeidet. Skjemaet ble videreformidlet til underliggende enheter for elektronisk utfylling
og levering.
Alle de seks enhetene ved Det humanistiske fakultet har levert HMS rapport for 2018.
Enhetene som har rapportert er:
- Institutt for fremmedspråk (IF)
- Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR)
- Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE)
- Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (FoF)
- Senter for vitenskapsteori (SVT) og Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK)
- Fakultetsadministrasjonen
Sammendrag og kommentarer til de innsendte rapportene er utarbeidet i samarbeid med
hovedverneombudet for HF.
DEL 1. SYSTEMATISK HMS-ARBEID
HMS-ORGANISERING
Tilbakemeldingene fra de underliggende enhetene bekrefter at organiseringen av HMSarbeidet ved HF er tilfredsstillende. Alle enhetene hadde handlingsplaner for 2018. Flere
handlingsplaner er prolongert i påvente av utarbeidelse av ny HMS-plan for UiB, som ventes
ferdigstilt sommeren 2019.
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I tilbakemeldingen på fakultetets HMS-rapport for 2017 har universitetsdirektøren påpekt at
fakultetet ikke har en gjeldende lokal HMS-plan for perioden. Fakultetet nedsatte høsten
2018 en arbeidsgruppe for å utarbeide en ny samlet HMS-plan for fakultetet for perioden
2018-2019. Arbeidsgruppens forslag ble drøftet i ulike lederfora før behandling i
fakultetsstyret (sak 76/18). Hovedverneombud har deltatt i arbeidet. Justering av fakultetets
HMS-plan for 2018-2019 er planlagt høsten 2019, når ny HMS-plan for UiB er vedtatt.
Enhetene melder om skriftlig oversikt over eventuelt delegerte HMS-oppgaver. De aller fleste
melder at de følger godt opp i forhold til UiBs retningslinjer for tilrettelegging og samarbeid
mellom linjeleder og verneombud, og tilrettelegging for at ansatte kan medvirke i HMSarbeidet.
For mer informasjon om fakultetets HMS-plan for 2018-2019, se følgende lenke:
https://www.uib.no/hf/123742/handlingsplan-helse-milj%C3%B8-og-sikkerhet-2018-2019ved%C2%A0det-humanistiske-fakultet
HMS-KOMPETANSE
HMS-avdelingen ved UiB arrangerer kontinuerlig kurs i HMS-arbeid for enhetsledere og
verneombud. Disse er obligatoriske å gjennomføre.
Med unntak av LLE oppgir alle enhetene at både leder og verneombud har nødvendig
kompetanse for å utføre sine HMS-oppgaver. LLE har fått ny instituttleder, verneombud og
for tiden en fungerende administrasjonssjef. Disse vil følge kurstilbud i HMS arbeid våren
2019.
De fleste enhetene oppgir å praktisere rutiner for mottak av nytilsatte/studenter/gjester, og
sørger for at de har den nødvendige kjennskapen til HMS-arbeidet ved enheten.
GODE ARBEIDSFELLESSKAP
Vi har tidligere rapportert at alle enhetene ved HF høsten 2016 kartla det psykososiale
arbeidsmiljøet ved hjelp av arbeidsmiljøundersøkelsen (ARK). I etterkant er det gjennomført
enhetsvise tilbakemeldingsmøter der resultatene er gjennomgått. Svarprosenten samlet sett
ved HF var på 61,3 %.
Som oppfølging av ARK-undersøkelsen har de fleste enhetene fulgt opp med
tilbakemeldingsmøter/allmøter der det har blitt valgt ut særlige oppfølgingsområder, og disse
er igjen fulgt opp med tiltak i lokale HMS-handlingsplaner. Eksempler kan være tiltak i
tilknytning til punktet Arbeidspress i ARK–undersøkelsen. Her arbeider FOF med å lage en
langtidsplan som innebærer oversikt over den enkeltes undervisningsoppgaver i flere
semestre fremover. SVT nevner at undervisningen må gis i bolker for å frigi
sammenhengende tid til forskning.
Enhetene fortsetter arbeidet i 2019. Fakultetet vil ha fokus på fornying av de lokale HMShandlingsplanene er vedtatt i 2019.
Svarene i ARK-undersøkelsen indikerte at 75 % av alle ansatte ved HF oppgir å ha hatt
medarbeidersamtale de siste to år og 75 % av disse igjen opplevde å ha hatt nytte av
medarbeidersamtalen.

side 3 av 6

Under følger en oversikt over gjennomførte medarbeidersamtaler i prosent fordelt på
enhetene ved HF. Tallene er hentet fra HMS-rapporteringen for 2017 og 2018:

Tabell 1
2017
IF

VIT

AHKR

FOF

2018

LLE

SVT/
SKOK

FAK
ADM

IF

AHKR

FOF

LLE

SVT/
SKOK

FAK
ADM

60

25

20

8

50

--

40

30

10

5

60

--

STIP

100

75

50

0

50

--

50

20

100

65

70

--

ADM

100

100

100

93

100

69

100

100

100

0

50

90

For 2018 rapporterer enhetene, med unntak av LLE, at alle ansatte har fått tilbud om
medarbeidersamtaler, og at de har gjennomført samtaler med dem som ønsker det. LLE fikk
ny instituttleder som har prioritert oppstartsamtaler fremfor medarbeidersamtaler med alle
vitenskapelige ansatte i november/desember 2018, totalt 80 samtaler.
Til tross for økt fokus på gjennomføring av medarbeidersamtaler er det fremdeles store
variasjoner på gjennomførte medarbeidersamtaler mellom enhetene. IF rapporterte for 2016
og 2017 den høyeste gjennomføringsgraden for de vitenskapelig ansatte med henholdsvis
80% og 60%, og 100% gjennomføring innenfor rekrutteringsstillinger og administrasjon i
2017. For 2018 rapporterer IF en nedgang i antall medarbeidersamtaler til 40% og 50% for
hhv. vitenskapelige ansatte og stipendiater. FOF rapporterer om gjennomføring av
medarbeidersamtale med alle stipendiater og administrasjonen, men det er fortsatt for lav
gjennomføringsgrad for de vitenskapelige ansatte.
Generelt gjennomføres det en høy prosent medarbeidersamtaler for administrasjonen, men
for de andre kategorier ansatte er gjennomføringsprosentene stort sett for lave.
Tabell 1 viser at årlige medarbeidersamtaler fremdeles ikke vektlegges i tilstrekkelig grad ved
HF, særlig gjelder det for vitenskapelige ansatte og for ansatte i rekrutteringsstillinger. Dette
har blitt påpekt fra fakultetsledelsen over tid og er også særlig kommentert i
Universitetsdirektørens tilbakemelding på HF sin årsrapport for 2017. Ved gjennomgang av
HMS-arbeidet med fakultetets hovedverneombud ble det drøftet at det på svært store
institutter er vanskelig for en instituttleder å rekke medarbeidersamtale med samtlige i løpet
av et år. Instituttleder har også krav på et godt arbeidsmiljø, og arbeidsbelastningen er stor.
Dette har universitetets hovedverneombud tatt opp tidligere med HR-direktøren. Mulighet for
lengre intervall mellom medarbeidersamtalene er noe av det som er spilt inn. På UiB blir det
praktisert ulike former for delegering.
Noen institutter har innført en ordning med delegert ansvar for oppfølging av stipendiater til
forskningskoordinator (FOF, AHKR, LLE). På LLE har undervisningsleder
medarbeidersamtale med vitenskapelig ansatte som er midlertidig ansatt. Fakultetet
understreker at leder har ansvar for at alle medarbeidere får tilbud om årlige
medarbeidersamtaler og er ansvarlig for at resultatene fra samtalene tas med i enhetens
planer og eventuelt budsjett. Uansett om lederen gjennomfører alle samtalene eller
delegerer, har lederen alltid et systemansvar for prosessen.
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Det blir ofte fremholdt som en begrunnelse at lederspennet er for stort til at det er realistisk
for lederen å ha medarbeidersamtaler med alle sine ansatte. Det oppleves altså som å være
for mange som rapporterer til samme leder til at årlige medarbeidersamtaler er realistisk og
gjennomførbart.
Medarbeidersamtaler er et viktig virkemiddel i HMS-arbeidet og vil fortsatt være et av de
prioriterte områdene fremover. Mulighet for delegering og hyppighet/intervall av samtaler bør
drøftes videre i sentrale fora.
For mer informasjon om medarbeidersamtaler, se følgende lenke:
https://cp.compendia.no/universitetet-i-bergen/personalhandbok/69956
Enhetene melder at de praktiserer UiBs rutiner for oppfølging av sykmeldte og
konflikthåndtering, og følger UiBs retningslinjer for håndtering av rusmiddelmisbruk.
Der det ble rapport «ikke aktuelt», ble det gitt tilbakemelding på at retningslinjene er kjent,
men hittil ikke er kommet til anvendelse.
Enhetene legger til rette for tiltak som stimulerer til fysisk aktivitet. UiB har innført en ordning
med tilbud om gratis trening i arbeidstiden for alle som er tilsatt i 50 % stilling eller mer.
For mer informasjon om trening i arbeidstiden, se følgende lenke:
http://www.uib.no/poa/hms-portalen/74325/fysisk-aktivitet
GOD RISIKOSTYRING OG BEREDSKAP
Alle enhetene oppgir å følge UiBs retningslinjer for håndtering av vold og trusler og for
brannvern. Når det gjelder risikovurdering knyttet til HMS og lokale rutiner for beredskap, ser
enhetene ut til å håndtere dette noe ulikt.
HF har i løpet av 2018 innført bruk av CIM, som er et webbasert støtteverktøy for risiko,
sikkerhet og beredskap.
I tilbakemeldingen på fakultetets HMS-rapport for 2017 har universitetsdirektøren bedt om at
arbeidet med risikovurderinger prioriteres høyt. I forbindelse med innføring av CIM har
fakultetet høsten 2018 nedsatt en arbeidsgruppe for gjennomgang og oppdatering av
eksisterende beredskapsplan. Arbeidsgruppen har gjennomført risikovurderinger som
gjenspeiles i fakultetets tiltakskort i CIM. Arbeidsgruppens forslag ble drøftet i ulike lederfora
før behandling i fakultetsstyret (sak 75/18). Hovedverneombud har deltatt i arbeidet.
Innføring av CIM har ført til økt oppmerksomhet på retningslinjer og risiko ved aktivitet
utenfor campus. I 2019 vil fakultetet ha fokus på gjennomgang av de lokale
beredskapsplanene.
For mer informasjon om CIM, se følgende lenke:
http://www.uib.no/hms-portalen/83216/cim
For mer informasjon om fakultetets beredskapsplan, se følgende lenke:
https://www.uib.no/hf/123743/beredskap-ved-det-humanistiske-fakultet
TRYGGE OG FUNKSJONELLE ARBEIDSPLASSER
Enhetene melder å ha kartlagt det fysiske arbeidsmiljøet (HMS-runde). Alle enhetene
rapporterer om at HMS-arbeidet blir samordnet med andre enheter med samme lokalitet
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(IF/LLE, FoF/AHKR, SVT/SKOK). Hensyn til HMS blir vurdert i byggesaker og ved utforming
av nye kontorarbeidsplasser. Alle enheter har hatt brannøvelse i løpet av året.
SKOK/SVT melder om HMS-utfordringer etter flytting til Parkveien 9 som i stor grad er
knyttet til byggets utforming. AHKR melder om langvarige HMS-utfordringer i forbindelse
med gravearbeid i gaten utenfor Dokkeveien 2B, Øysteins gate 1-3 og Sydnesplass 12-13
knyttet til støybelastning, vannstenging mm og manglende/dårlig informasjon/oppfølging fra
Eiendomsavdelingen.
Enhetene jobber målrettet med arbeidsmiljørelaterte tiltak knyttet til digitalisering, bl.a.
nevnes det kurs og informasjonsmøter, og det oppfordres til å delta på felles opplæring i nye
digitale verktøy samt kompetansehevende kurs. Flere enheter opplever ulike
digitaliseringsinitiativ som toppstyrt. Det er viktig at tydelig målformulering og forventninger til
gevinstrealisering må skje tidlig i prosessen. Flytting av arbeidsoppgaver er ikke
nødvendigvis effektivisering. Flere enheter jobber systematisk og målrettet for å forbedre
samhandling og forenkle arbeidsprosesser på tvers av nivåene innenfor dagens systemer.
ANSVAR FOR DET YTRE MILJØ
UiB ble i 2016 miljøfyrtårnsertifisert, noe som innebærer forpliktelser fremover.
En særlig viktig del av Miljøfyrtårn-kravene UiB har oppfylt, dreier seg om
energiøkonomisering i bygninger, HMS, gjenbruk av møbler, miljøkrav til leverandører og
lignende.
For mer informasjon om Miljøfyrtårn-sertifisering, se følgende lenke:
http://www.uib.no/om/98075/universitetet-i-bergen-er-sertifisert-sommilj%C3%B8fyrt%C3%A5rn
Enhetene melder å ha gjennomført ulike typer tiltak for å redusere negativ miljøpåvirkning.
Av tiltak som er gjennomført nevnes særlig kildesortering og tiltak for å redusere antall
utskrifter. Fakultetsadministrasjonen har i forbindelse med ombygging av H. Hårfagres gate 1
lagt til rette for sykling/løping til jobb ved forbedrede garderobefasiliteter. Det arbeides også
med å lage nye garderobefasiliteter for ansatte i kjeller på Sydneshaugen skole.
Generelt oppfordres det til bruk av SKYPE-møter og videokonferanser.
Fakultetsledelsens vurdering
Opplysningene i rapporteringsskjemaene fra enhetene gir fakultetsledelsen et grovmasket
bilde av HMS-arbeidet ved fakultetet. Det er i det daglige enhetene selv som har ansvar for å
følge opp gjeldende retningslinjer og sørge for et godt fungerende og sikkert arbeidsmiljø.
Den dialogen som kontinuerlig foregår mellom nivåene, gir inntrykk av at enhetene jobber
godt og systematisk med HMS-utfordringer.
Det er viktig at HMS-arbeidet gjennomføres systematisk og er forankret på
ledernivå. Samtidig har alle ansatte et ansvar for å bidra til arbeidsmiljøet på en positiv måte.
Et godt arbeidsmiljø er sentralt for å kunne nå faglige og administrative målsettinger.
Flere av enhetene melder fortsatt om få gjennomførte medarbeidersamtaler.
Særlig gjelder dette for vitenskapelig ansatte og stipendiater. Fakultetsledelsen har
forventninger om at man får en høyere gjennomføringsprosent på dette området hos flere av
enhetene i inneværende år og fremover. Fakultetsledelsen vil ta et nytt initiativ til en drøfting
av dette med instituttledelsene våren 2019.
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Det er fortsatt knyttet særlige forventninger til oppfølging av ARK-undersøkelsen ved
enhetene og til at handlingsplaner utarbeidet på bakgrunn av denne fornyes og følges opp
tett og med trykk fra ledelsen.
Det stilles i UiB sin HMS-handlingsplan krav om at fakultetene skal utarbeide en HMS-plan
på fakultetsnivå i tillegg til enhetenes handlingsplaner. Dette arbeidet ble gjennomført i 2018.
Beredskapsplanen ved fakultetet ble revidert i 2018, inkludert risikovurderinger og
oppdatering av fakultetets beredskapssider.
Lenke til UiB sin HMS-handlingsplan:
http://www.uib.no/hms-portalen/99112/hms-handlingsplan-2016-2018
Forslag til vedtak:
Fakultetsstyret tar HMS-rapporten til etterretning og ber ledelsen ved den enkelte enhet om å
følge opp rapporterte forbedringsområder, særlig gjelder dette gjennomføring av
medarbeidersamtaler.
Forslag til tiltak og plan for videre oppfølging skal legges frem for instituttrådene i løpet av
vårsemesteret 2019.
HFs HMS-rapport for 2018 oversendes universitetsdirektørens kontor.

Jørgen Magnus Sejersted
dekan

Kim Ove Hommen
fakultetsdirektør
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Fakultetene
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Sentraladministrasjonen
Sars internasjonale senter
Referanse

Dato

2018/13633-OLEI

11.01.2019

Årsrapport 2018 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Med dette oversendes skjemaet «Årsrapport 2018 – Helse, miljø og sikkerhet (HMS)» for
årlig rapportering og internkontroll av det systematiske HMS-arbeidet ved UiB, jf.
«Retningslinje for årlig gjennomgang av det systematiske helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeidet (internkontroll)».
Informasjonen bes videreformidlet til underliggende enheter som skal levere skjema for
HMS-årsrapport.
Skjemaet
Det digitale skjemaet og veiledning er tilgjengelig fra HMS-portalen
Rapportering og oppfølging
1. Underliggende enheter leverer skjemaet innen 15. februar 2019.
2. Fakultet/avdelinger skal utarbeide en samlet HMS-årsrapport basert på underliggende
enheters rapporter, hvor resultat og forbedringsområder trekkes frem. Fakultet/avdelingers
HMS-handlingsplan for 2018 legges ved. Rapporten skal utarbeides sammen med
hovedverneombud, behandles i de respektive styrer og oversendes universitetsdirektøren
innen 23. mars 2019.
3. Avdelingene i sentraladministrasjonen leverer skjemaet innen 23. mars 2019.
4. Universitetsdirektøren utarbeider en samlet HMS-årsrapport for hele universitetet der
lokale HMS-årsrapporter er sentrale. Rapporten behandles av Arbeidsmiljøutvalget og
universitetsstyret.
5. Lokale HMS-årsrapporter følges opp ved skriftlige tilbakemeldinger til
fakultetene/avdelingene og en «ledelsens gjennomgang», som er et årlig møte med
ansvarlig ledelse og hovedverneombud om HMS-status.
Universitetets samlede HMS-årsrapport og grunnlagsmaterialet for rapporten blir også gjort
tilgjengelig for UiBs internrevisjon. Årsrapporteringen er viktig for utviklingen av
arbeidsmiljøet ved universitetet.
Vennlig hilsen
Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør

Sonja Irene Dyrkorn
HR-direktør

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Universitetsdirektørens kontor
Telefon 55 58 20 01
Telefaks 55 58 96 43

Internt dokument - UiB

Postadresse
Postboks 7800
5020 Bergen

Besøksadresse
Nygårdsgaten 5
Bergen

Saksbehandler
Olaug Eiksund
55588735
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Dato
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Årsrapport for lokalt HMS-arbeid 2017 - tilbakemelding
Det vises til HMS-årsrapport for 2017 fra Det humanistiske fakultet Med dette gis
tilbakemelding basert på en gjennomgang av utfordringer, arbeidsmål og resultater.
Oppsummering av status for lokalt HMS-arbeid ved universitetets enheter er et viktig element
i UiBs HMS-årsrapport for 2017, behandlet av universitetsstyret 31.05.18 (sak 62/18)
(vedlegg 1). I rapporten vurderes det om HMS-arbeidet ved UiB er i tråd med
myndighetskrav og interne regler og om HMS-arbeidet er hensiktsmessig i forhold til å sikre
oppnåelse av UiBs HMS-handlingsplan. Rapportene fra enhetene viser at det foregår mye
godt systematisk HMS-arbeid ved universitetet, arbeidet innrettes mot utfordringene og
universitetets HMS-handlingsplan har blitt fulgt opp i 2017. UiBs HMS-årsrapport peker på
forbedringspunkter for prioritering og iverksetting av tiltak for å fremme helse, forebygge
ulykker og skader på mennesker, miljø og materiell.
For Det humanistiske fakultet trekkes følgende fram:
Fakultetet følger i stor grad universitetets krav og retningslinjer for HMS-arbeid. Fakultetet
har imidlertid ikke hatt en samlet HMS-handlingsplan de to siste årene. Fakultetet skriver at
arbeidet igangsettes våren 2018. i tråd med internkontrollforskriften ber vi om at plan må
være på plass i løpet av 2018.
Arbeid med tilrettelegging og samarbeid mellom linjeleder og verneombud må styrkes ved
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier. Det er positivt at det er iverksatt
arbeidsmiljørelaterte tiltak knyttet til digitalisering ved alle enhetene.
UiB har de senere år satt søkelys på viktigheten av medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler,
og som er fulgt opp av fakultetet. Andelen gjennomførte samtaler ved fakultetet har imidlertid
gått ned fra 74 % i 2015, 71 % i 2016 til 61 % i 2017. Vi ber fakultetet fortsatt prioritere høyt å
iverksette rutiner og tiltak for å kunne både tilby og gjennomføre medarbeidersamtaler/
utviklingssamtaler med alle ansatte årlig, og da særlig samtaler med de vitenskapelige
ansatte som i 2017 lå på 30 %. HR-avdelingen kan bistå fakultetet i dette arbeidet.
Enhetene rapporterer om å ha gjennomført og ajourført risikovurdering knyttet til HMS i
varierende grad. Fakultetet skal i løpet av 2018 ta CIM i bruk. Vi ber om at dette arbeidet
prioriteres høyt, som risikovurdering ved reiser, lokale rutiner for beredskap, og iverksette
tiltak som sikrer materielle verdier mot tyveri og innbrudd.

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Universitetsdirektørens kontor
Telefon 55 58 20 01
Telefaks 55 58 96 43

Postadresse
Postboks 7800
5020 Bergen

Besøksadresse
Nygårdsgaten 5
Bergen

Saksbehandler
Runa Jakhelln
55588740
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UiB skal resertifisering som Miljøfyrtårn. Dette innebærer krav om kontinuerlig forbedring på
ytre miljø-området. Prosessen vil igangsettes for resertifisering av fakultetet som Miljøfyrtårn
våren 2019.
Det systematiske arbeidet med oppfølging av årsrapportene (internkontroll) er viktig.
Rapportene skal følges opp ved lokal enhet og ved fakultet. Seksjon for HMS, beredskap og
BHT vil invitere til en «ledelsens gjennomgang» - et møte med ansvarlig ledelse og
hovedverneombud om fakultetets HMS-arbeid i løpet av høsten. I dette møtet gjennomgås
fakultetet utfordringer, forbedringsområder og nødvendige tiltak tydeliggjøres. Fakultetet er
ansvarlig for instituttenes HMS-arbeid og skal gi nødvendig tilbakemeldinger og sørge for
oppfølging.
Basert på resultater fra HMS-årsrapporten og HMS-utfordringer ved universitetet er HMSkompetanse, risikostyring og beredskap prioriterte områder i siste del av HMS-planperioden
for UiB. Ny HMS-handlingsplan for UiB med virkemidler og tiltak for perioden 2019-2021 skal
utarbeides i løpet av 2018.

Vennlig hilsen
Tore Tungodden
ass. universitetsdirektør

Sonja Irene Dyrkorn
HR-direktør

Kopi: Universitetets hovedverneombud
Vedlegg:
1) Årsrapport 2017 – Helse, miljø og sikkerhet (2017/14206, sak 62/18)

Samlerapport

Page 1 of 15

HGESW Logout

Årsrapport - Helse, Miljø og Sikkerhet
Fakultetsoversikt
Hovedside Samlet rapport

Samlet rapport
Fakultet/avdeling: Det humanistiske fakultet
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DEL 1. SYSTEMATISK HMS-ARBEID
HMS-ORGANISERING

I hvilken grad har enheten en HMS-handlingsplan for rapporteringsåret,
med tiltak, ansvar og tidsfrister?

1 2 3 4 5

Fakultetssekretariatet

Ikke
aktuelt

x

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

x

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

x

Institutt for fremmedspråk

x

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

x

Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori

x

Sum

0 0 1 3 2

0

I hvilken grad har enheten en skriftlig oversikt over delegerte HMSoppgaver (eks. HMS-koordinator, miljøkontakt, lab.ansvarlig, feltleder,
brukers representant og plassansvarlig for brann)?

1 2 3 4 5

Ikke
aktuelt

Fakultetssekretariatet

x

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

x

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

x

Institutt for fremmedspråk

x

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

x

Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori

x

Sum

0 1 0 1 4

0

I hvilken grad har enheten tilrettelagt slik at ansatte kan medvirke i HMSarbeidet?

1 2 3 4 5

Ikke
aktuelt

Fakultetssekretariatet

x

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

x

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

x

Institutt for fremmedspråk

x

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

x

Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori

x

Sum

0 0 0 1 5

0

Skisser kort hvordan enheten har tilrettelagt slik at ansatte kan medvirke i HMS-arbeidet:
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Fakultetssekretariatet
Årlig HMS-dag, HMS som tema i ulike fora med ansattrepresentanter som IDU, styrer, leder- og seksjonsmøter

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap
HMS-møter, opplysningsarbeid, vernerunder

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Vi har et årlig møte, og vi har en individuell samtale med alle ansatte en gang i året, gjennomført av
administrasjonssjef og verneombud

Institutt for fremmedspråk
Ansatte deltar i diskusjoner om HMS-arbeidet i forbindelse med den årlige HMS-dagen

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
HMS-runder, HMS-møte, jevnlige e-poster.

Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori
Det blit gjennomført årlige HMS-runder der verneombudet ber om innspill fra de enkelte ansatte. Ved begge
sentrene blir det arrangert HMS-dag der relevante tema blir tatt opp og dsikutert grundig. Dette danner basis for
utarbeiding av HMS-handlingsplan. I tilegg blir det jevnlig tatt opp aktuelle HMS-saker på stabsmøter bed
behov.

Følger enheten UiBs Retningslinjer for tilrettelegging og samarbeid mellom linjeleder og
verneombud?
Fakultetssekretariatet

Ja

Nei

x

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

x

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

x

Institutt for fremmedspråk

x

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

x

Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori

x

Sum

6

0

Skisser kort hvordan enheten praktiserer Retningslinjer for tilrettelegging og samarbeid mellom
linjeleder og verneombud.
Fakultetssekretariatet
I utgangspunktet er det lagt opp til jevnlige møter 1 gang i måneden, i tillegg etter behov/avtale.

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap
Ca. fire møter i året, ekstramøter ved behov og eller løpende kontakt

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Verneombudet deltar i HMS fora ved UiB, det er regelmessig kontakt mellom linjeleder og verneombud

Institutt for fremmedspråk
Felles planlegging av HMS-dag, felles HMS-runde.

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Verneombudet får tilstrekkelig tid til å utføre vervet. Verneombud har regelmessig kontakt med
Hovedverneombud.

Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori
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Linjeleder og verneombud har jevnlige møter der ulike HMS-saker blir tatt opp.

HMS-KOMPETANSE

Har leder nødvendig kompetanse til å utøve sitt HMS-ansvar ved enheten?

Ja

Fakultetssekretariatet

Nei

x

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

x

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

x

Institutt for fremmedspråk

x

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

x

Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori

x

Sum

5

1

Har verneombud ved enheten gjennomført 40-timers grunnopplæring i HMS?

Ja

Nei

Fakultetssekretariatet

x

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

x

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

x

Institutt for fremmedspråk

x

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

x

Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori

x

Sum

5

I hvilken grad sørger enheten for at ansatte/studenter/gjester har
nødvendig HMS-kompetanse?

1 2 3 4 5

Fakultetssekretariatet

x

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

x

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Ikke
aktuelt

x

Institutt for fremmedspråk

x

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

x

Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori
Sum

1

x
0 0 1 3 2

0

Skisser kort hvordan enheten sørger for at ansatte/studenter/gjester har nødvendig HMS-kompetanse:
Fakultetssekretariatet
Gjennomgang av brannrutiner med nyansatte, har hverken studenter eller gjester som oppholder seg alene i
lokalene.

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap
Oppslag, opplæring ved behov, brannøvelser/kurs

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Vi gir informasjon ved nytilsetting og for besøkende.

Institutt for fremmedspråk
Studentene er ivaretatt av HSU og UiB sentralt. Ansatte får tilbud om HMS-opplæring.

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Informasjon om kurs på e-post, informasjon om viktige tiltak under vernerunde, jevnlige e-poster.
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Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori
Alle ansatte deltar på HMS-dagen der ulike HMS-relaterte tema blir tatt opp. Det blir foretatt jevnlige
brannvernøvelser, alle nyansatte blir oppfordret til å delta på brannvernkurs og førstehjelpskurs. I tillegg blir
HMS-relaterte saker tatt opp på stabsmøter ved behov.

I hvilken grad praktiserer enheten rutiner for mottak av nytilsatte?

1 2 3 4 5

Fakultetssekretariatet

x

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

x

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

x

Institutt for fremmedspråk

x

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

x

Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori

x

Sum

Ikke
aktuelt

0 0 0 3 3

0

GODE ARBEIDSFELLESSKAP

I hvilken grad har enheten kartlagt det psykososiale arbeidsmiljøet (HMSmøte/ARK)?

1 2 3 4 5

Fakultetssekretariatet

x

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

x

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

x

Institutt for fremmedspråk

x

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori
Sum

Ikke
aktuelt

x
x
0 0 1 3 2

0

Skisser kort hvordan enheten planla, gjennomførte og fulgte opp kartleggingen:
Fakultetssekretariatet
Planlegging og oppfølgingsmøter i forlengelsen av ARK undersøkelsen som resulterte i oppdatert lokal HMSplan for 2017-2018. HMS-planen praktiseres i stor grad. Sentrale momenter (utdrag) satt opp i hver etasje på
synlig sted.

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap
Forberedelse og oppsummerig i HMS-møte

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Vi har fulgt opp den psykososiale undersøkelsen administrert sentralt. Vi har spesielt fokusert på forutsigbarhet
i undervisningsplanlegging, og har en tiltaksplan for dette.

Institutt for fremmedspråk
Ark undersøkelsen ble gjennomført i 2016. Instituttet har årlig HMS-møte

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
ARK-undersøkelsen ble gjennomført og diskutert på HMS-møte. Viktige punkter er fulgt opp.

Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori
ARK-undersøkelsen har ikke blitt gjennomført siste året, men det psykososiale arbeidsmiljøet har vært tema på
HMS-dagen.
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I hvilken grad har alle vitenskapelige ansatte fått tilbud om
medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler?

1 2 3 4 5

Fakultetssekretariatet

Ikke
aktuelt
x

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

x

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

x

Institutt for fremmedspråk

x

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

x

Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori

x

Sum

0 0 1 0 4

1

Oppgi andel (prosent) gjennomførte medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler med vitenskapelige
ansatte:
Fakultetssekretariatet

0

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

30

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

10%

Institutt for fremmedspråk

40

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

5

Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori

60

I hvilken grad har alle stipendiater fått tilbud om
medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler?

1 2 3 4 5

Fakultetssekretariatet

Ikke
aktuelt
x

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

x

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

x

Institutt for fremmedspråk

x

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

x

Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori

x

Sum

0 1 1 0 3

1

Oppgi andel (prosent) gjennomførte medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler med stipendiater:
Fakultetssekretariatet

0

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

20

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

100%

Institutt for fremmedspråk

50

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

65

Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori

70

I hvilken grad har alle teknisk/administrativt ansatte fått tilbud om
medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler?

1 2 3 4 5

Fakultetssekretariatet

x

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

x

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

x

Institutt for fremmedspråk

x

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

x

Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori
Sum

Ikke
aktuelt

x
0 0 0 1 5

0

Oppgi andel (prosent) gjennomførte medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler med teknisk/administrativt
ansatte:
Fakultetssekretariatet

90

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

100

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

100%
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Institutt for fremmedspråk

100

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

0

Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori

50

Skisser kort hvordan enheten planla, gjennomførte og fulgte opp
medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler:
Fakultetssekretariatet
Alle ansatte har fått tilbud om medarbeidersamtale, noen (få) ble utsatt pga. ulikt fravær (men allerede
planlagt/gjennomført ved rapporteringstidspunkt).

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap
Forskningskoordinator har ansvaret for stipendiater og midlertidige vitenskapelige Adm.sjef har ansvar for adm.
Instituttleder har ansvar for faste vitenskapelige

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Alle vitenskapelig fast ansatte har fått tilbud, men de fleste følger ikke opp med avtale. Vi har en obligatorisk
samtale med stipendiater med leder og/eller forskningskoordinator for å gi karriereveiledning og fange opp
problemer med fremdrift.

Institutt for fremmedspråk
Invitasjon på e-post. Samtale med den enkelte. Oppsummering i etterkant.

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Løpende tilbud og gjennomføring. Ny instituttleder begynte 1. november 2018. Da ble alle ansatte invitert til en
15-minutters individuell samtale (altså et kort møte, ikke en medarbeidersamtale). 80 slike møter ble hold
mellom 1. november og 31. desember.

Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori
Alle ansatte får epost med foreslåtte tidspunkt for medarbeidersamtale og kan velge tidspunkt som passer. De
får tilsendt mal for medarbeidersamtale i forkant og samtalene følger mer eller mindre malen. Korte referat med
mål og planer blir skrevet. Disse danner utgpkt for neste års samtale.

I hvilken grad følger enheten UiBs rutiner for oppfølging av sykemeldte?

1 2 3 4 5

Fakultetssekretariatet

x

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

x

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

x

Institutt for fremmedspråk

x

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori

Ikke
aktuelt

x
x

Sum

0 0 0 1 5

0

I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for konflikthåndtering?

1 2 3 4 5

Ikke
aktuelt

Fakultetssekretariatet

x

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

x

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

x

Institutt for fremmedspråk

x

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori
Sum

Er UiBs Retningslinjer for varsling gjort kjent ved enheten?
Fakultetssekretariatet
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Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

x

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

x

Institutt for fremmedspråk

x

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

x

Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori

x

Sum

6

I hvilken grad følger enheten UiBs Rusmiddelpolitikk?

1 2 3 4 5

Fakultetssekretariatet

Ikke
aktuelt

x

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

x

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

x

Institutt for fremmedspråk

x

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

x

Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori
Sum

0

x
0 0 0 3 3

I hvilken grad legger enheten til rette for tiltak som stimulerer til fysisk
aktivitet i arbeidstiden?

1 2 3 4 5

Fakultetssekretariatet
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Ikke
aktuelt

x
x

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

x

Institutt for fremmedspråk

x

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

x

Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori
Sum

0

x
0 0 1 2 3

0

1 2 3 4 5

Ikke
aktuelt

GOD RISIKOSTYRING OG BEREDSKAP

hvilken grad har enheten gjennomført og ajourført risikovurdering knyttet
til HMS?
Fakultetssekretariatet
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

x
x

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

x

Institutt for fremmedspråk

x

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

x

Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori

x

Sum

0 0 3 1 2

0

Skisser kort hvilke risikovurderinger knyttet til HMS som er gjennomført (innenfor verdiene Menneske,
Drift/Funksjon, Ytre miljø, Materielle verdier, Omdømme):
Fakultetssekretariatet
Risikovurderinger ifm. innføring av CIM. Beredskapsplanen for hele fakultetet ble vedtatt desember 2018.
Justeringer/nye risikovurderinger planlagt våren 2019. Arbeidsgruppe var sammensatt med representanter fra
alle nivå og ulike arbeidsfelt.

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap
Rutiner for utenlandsopphold i risikoområder. Jevnlige bygningsinspeksjoner
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Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Vi har relativt liten risiko knyttet til ytre miljø, materielle verdier og drift. Vi tar alvorlig risikovurderinger med
hensyn til trivsel for ansatte og omdømme, men opplever nok at det er Universitetets HR avdeling som svikter
her, og ledelsen over instituttnivå.

Institutt for fremmedspråk
Se beredskapsplan

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Ingen

Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori
Vi har ikke gjennomført systematisk risikoanalyse, men vurderer fortløpende risikoen ved ulike typer aktiviteter
med særlig fokus på feltarbeidsopphold i utlandet.

Har enheten lokale rutiner for beredskap?

Ja

Fakultetssekretariatet

x

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

x

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

x

Institutt for fremmedspråk

x

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

x

Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori

x

Sum

I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for brannvern?

5

x

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

x

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

x
x

Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori

x
0 0 0 1 5

Har enheten gjennomført eller deltatt på brannøvelse?

x

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

x

Institutt for fremmedspråk

x

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

x

Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori

x

Sum

6

x

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

x

Institutt for fremmedspråk
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Ikke
aktuelt

x

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Sum

0

1 2 3 4 5

Fakultetssekretariatet

Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori

Nei

x

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

0

Ja

Fakultetssekretariatet

I hvilken grad har enheten gjennomført tiltak for å sikre enhetens
materielle verdier mot tyveri og innbrudd?

Ikke
aktuelt

x

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Sum

1

1 2 3 4 5

Fakultetssekretariatet

Institutt for fremmedspråk

Nei

x
x
x
0 0 2 2 2

0
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Skisser kort hvilke tiltak enheten har gjennomført for å sikre enhetens materielle verdier mot tyveri og
innbrudd:
Fakultetssekretariatet
Låst ytterdør, låste etasjedører (kortleser)

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap
Rutiner for låsing og lukking av vinduer etter arbeidstid.

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Begrensning av tilgang med tilgangskort.

Institutt for fremmedspråk
Rutiner for begrenset adgang til bygget og særskilte rom.

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Vi minner hverandre på å låse.

Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori
Har etter gjentatte forespørsler fått nøkler til de fleste kontora på huset, men det mangler fortsatt nøkler til flere
slik at disse kontorene alltid står ulåst.

I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for håndtering av vold og
Ikke
1 2 3 4 5
aktuelt
trusler?
Fakultetssekretariatet

x

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

x

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

x

Institutt for fremmedspråk

x

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

x

Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori

x

Sum

0 0 1 0 5

0

I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for melding og oppfølging
Ikke
1 2 3 4 5
aktuelt
av HMS-avvik?
Fakultetssekretariatet

x

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

x

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

x

Institutt for fremmedspråk

x

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

x

Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori

x

Sum

0 0 0 1 5

0

Blir det utført risikofylt arbeid ved enheten? Arbeid ved laboratoriet,
klinikk, verksted, driftarbeid, feltarbeid og tokt, og liknende.

1 2 3 4 5

Ikke
aktuelt

Fakultetssekretariatet
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

x
x

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

x

Institutt for fremmedspråk

x

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

x

Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori
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Sum

0 1 1 0 0

4

I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinje for helse, miljø og
sikkerhet ved feltarbeid og tokt?

1 2 3 4 5

Ikke
aktuelt

Fakultetssekretariatet
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

x
x

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

x

Institutt for fremmedspråk

x

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori

x
x

Sum

0 0 0 2 1

3

I hvilken grad er skriftlige arbeidsinstrukser lett tilgjengelig for
ansatte/studenter/gjester?

1 2 3 4 5

Ikke
aktuelt

Fakultetssekretariatet

x

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

x

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

x

Institutt for fremmedspråk

x

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

x

Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori
Sum

I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for stoffkartotek?

x
0 0 0 1 4

1 2 3 4 5

1

Ikke
aktuelt

Fakultetssekretariatet

x

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

x

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

x

Institutt for fremmedspråk

x

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

x

Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori

x

Sum

I hvilken grad registrerer enheten ansatte/studenter/gjester i
eksponeringsregisteret?

0 0 0 0 0

1 2 3 4 5

6

Ikke
aktuelt

Fakultetssekretariatet

x

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

x

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

x

Institutt for fremmedspråk

x

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

x

Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori

x

Sum

0 0 0 0 0

6

I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for bruk og håndtering av
Ikke
1 2 3 4 5
aktuelt
kjemikalier?
Fakultetssekretariatet

x

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

x

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

x

Institutt for fremmedspråk

x

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

x

Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori

x

Sum
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I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for biologiske faktorer og
Ikke
1 2 3 4 5
aktuelt
genmodifiserte mikroorganismer?
Fakultetssekretariatet

x

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

x

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

x

Institutt for fremmedspråk

x

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

x

Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori

x

Sum

0 0 0 0 0

6

I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for strålevern og bruk av
stråling?

1 2 3 4 5

Ikke
aktuelt

Fakultetssekretariatet

x

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

x

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

x

Institutt for fremmedspråk

x

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

x

Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori
Sum

x
0 0 0 0 1

5

1 2 3 4 5

Ikke
aktuelt

TRYGGE OG FUNKSJONELLE ARBEIDSPLASSER

I hvilken grad har enheten kartlagt det fysiske arbeidsmiljøet (HMSrunde)?
Fakultetssekretariatet
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

x
x

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

x

Institutt for fremmedspråk

x

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

x

Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori

x

Sum

0 0 1 0 5

0

I hvilken grad blir HMS ivaretatt ved planlegging og etablering av nye
arbeidsplasser (byggesaker)?

1 2 3 4 5

Ikke
aktuelt

Fakultetssekretariatet

x

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

x

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

x

Institutt for fremmedspråk

x

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori
Sum

x
x
0 0 0 1 4

1

Hvis aktuelt, skisser kort hvordan enheten har ivaretatt dette:
Fakultetssekretariatet
Gjennomført vernerunde med 27 av 30, arbeidsplasstilpasninger etter flytting til HH1, tilbud om hev-/senkpult,
stol, mousetrapper, solkjerming for å nevne de vanligste tiltak.
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Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap
Fysisk tilrettelegging ved spesielle behov

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Orientering gitt til ansatte om planer

Institutt for fremmedspråk

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Ikke aktuelt.

Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori
Enheten har flyttet inn i et bygg som ikke er hensiktsmessig og har mange utfordringer knyttet til HMS. Vi har
prøvd å tilpasse arbeidsplassene på best mulig måte og har hatt fysioterapeut inne til rådgivning for alle som
ønsket det. Vi har kjøpt hev/senk bord til alle som ønsker det, nye møbler av støyabsorberende materiale, nye
gelender i smale trapper, lysterapilamper ved behov mm. Vi har også prøvd å lage hyggelige pausesoner.

I hvilken grad blir enhetens arbeidsplasser ergonomisk utformet og
tilpasset?

1 2 3 4 5

Fakultetssekretariatet

x

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

x

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

x

Institutt for fremmedspråk

x

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Ikke
aktuelt

x

Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori

x

Sum

0 0 0 1 5

0

I hvilken grad har enheten iverksatt arbeidsmiljørelaterte tiltak knyttet til
digitalisering (funksjonelle IT-verktøy, kompetanse, endring
arbeidsprosesser, samarbeid etc)?

1 2 3 4 5

Ikke
aktuelt

Fakultetssekretariatet

x

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

x

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

x

Institutt for fremmedspråk
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori
Sum

x
x
x
1 0 0 4 1

0

Skisser kort iverksatte arbeidsmiljørelaterte tiltak knyttet til digitalisering:
Fakultetssekretariatet
Digitalisering som eget tema på HMS-møte i desember 2018. Utrulling Skype for Business. Flere skjermer ved
behov (oppdatere datautstyr).

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap
Opplysningsmøte, IT-hjelp, kurstilbud

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Vi prøver kontinuerlig å innføre digitale verktøy i vår studentundervisning, men igjen opplever vi svikt på høyere
nivå når det gjelder praktisk gjennomføring.
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Institutt for fremmedspråk
Spesiell tilrettelegging av IT-relatert utstyr.

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Alle initiativer til digitalisering kommer fra UiB sentralt, og ikke fra enheten.

Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori
Enhetene gjennomfører felles opplæring i nye digitale verktøy og oppfordrer alle til å delta på
kompetansehevende kurs.

I hvilken grad har enheten samordnet HMS-arbeidet med
samarbeidspartnere innenfor områder der begge er lokalisert og/eller
driver aktivitet?

1 2 3 4 5

Fakultetssekretariatet
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Ikke
aktuelt

x
x

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

x

Institutt for fremmedspråk

x

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

x

Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori
Sum

x
1 0 3 0 0

2

Hvis aktuelt skisser hvilke samarbeidspartnere enheten har samordnet HMS-arbeidet med:
Fakultetssekretariatet
SVT/SKOK ("leier" kontorarealer i 5. etasje HH1). Middelalderklynge ("leier" kontorarealer i 1. etasje HH1).

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap
Mangel på info/hjelp i forbindelse med gravearbeid i gaten utenfor Dokkvenen 2b, Øysteinsgate 1-3 og
Sydnesplass 12-13.

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Institutt for fremmedspråk
Arbeid med å få til et felles lunsjrom og felles brannøvelser med Institutt for Lingvistiske, litterære og estetiske
fag.

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Vi har møter med IF

Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori

ANSVAR FOR DET YTRE MILJØ

I hvilken grad har enheten gjennomført tiltak for å redusere negativ
miljøpåvirkning?
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Fakultetssekretariatet

x

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

x

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

x

Institutt for fremmedspråk
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

x
x

Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori

x

Sum

1 1 1 1 2

0

I hvilken grad legger enheten til rette for at ansatte og studenter enkelt
kan gjøre miljøvennlige valg?

1 2 3 4 5

Ikke
aktuelt

Fakultetssekretariatet
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

x
x

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Institutt for fremmedspråk

x
x

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori
Sum

x
x
0 0 1 2 3

0

Skisser kort ytre miljø-tiltak:
Fakultetssekretariatet
Miljøstasjoner ble etablert, ansatte oppfordres til å skrive ut mindre papir.

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap
Alla ansatt er selv ansvarlig for papir- og plastsortering.

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Vi prøver å få ned kopieringsbruk

Institutt for fremmedspråk
Kildesortering Universell utforming i bygget Spesiell tilrettelegging for synshemmet ansatt.

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Ingen. Dette regner vi som et sentralt ansvar.

Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori
Vi resirkulerer papir, plast og glass. Vi har lyssensorer og automatisk nedjustering av varme for å spare strøm.
Vi oppfordrer til mer bruk av SKYPE-møter. Vi velger ofte vegetarmat til bevertning.

Kommentarer til enkeltspørsmål i del 1.
Fakultetssekretariatet

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
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Institutt for fremmedspråk

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Ingen

Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori

DEL 2 HMS-MÅL OG -TILTAK
Legg ved samlet HMS-handlingsplan for rapporteringsåret (2018) (last opp vedlegg nederst på siden).
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HMS-årsrapport
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap, 2018
Ansvarlig for rapporten: Inger Elisabeth Haavet (Verneombud) og Jan Heiret (Leder)
Rapporten ble signert og levert 18.02.2019.

DEL 1. SYSTEMATISK HMS-ARBEID
HMS-ORGANISERING

1 2 3 4 5
I hvilken grad har enheten en HMS-handlingsplan for rapporteringsåret, med tiltak, ansvar
og tidsfrister?

x

I hvilken grad har enheten en skriftlig oversikt over delegerte HMS-oppgaver (eks. HMSkoordinator, miljøkontakt, lab.ansvarlig, feltleder, brukers representant og plassansvarlig for
brann)?
I hvilken grad har enheten tilrettelagt slik at ansatte kan medvirke i HMS-arbeidet?

Ikke
aktuelt

x
x

Skisser kort hvordan enheten har tilrettelagt slik at ansatte kan medvirke i HMS-arbeidet:
HMS-møter, opplysningsarbeid, vernerunder

Ja
Følger enheten UiBs Retningslinjer for tilrettelegging og samarbeid mellom linjeleder og
verneombud?

Nei

x

Skisser kort hvordan enheten praktiserer Retningslinjer for tilrettelegging og samarbeid mellom linjeleder og
verneombud.
Ca. fire møter i året, ekstramøter ved behov og eller løpende kontakt

HMS-KOMPETANSE

Ja
Har leder nødvendig kompetanse til å utøve sitt HMS-ansvar ved enheten?

x

Har verneombud ved enheten gjennomført 40-timers grunnopplæring i HMS?

x

Nei

1 2 3 4 5
I hvilken grad sørger enheten for at ansatte/studenter/gjester har nødvendig HMSkompetanse?

Ikke
aktuelt

x

Skisser kort hvordan enheten sørger for at ansatte/studenter/gjester har nødvendig HMS-kompetanse:
Oppslag, opplæring ved behov, brannøvelser/kurs

1 2 3 4 5
I hvilken grad praktiserer enheten rutiner for mottak av nytilsatte?

Ikke
aktuelt

x
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GODE ARBEIDSFELLESSKAP

1 2 3 4 5
I hvilken grad har enheten kartlagt det psykososiale arbeidsmiljøet (HMS-møte/ARK)?

Ikke
aktuelt

x

Skisser kort hvordan enheten planla, gjennomførte og fulgte opp kartleggingen:
Forberedelse og oppsummerig i HMS-møte

1 2 3 4 5
I hvilken grad har alle vitenskapelige ansatte fått tilbud om
medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler?
Oppgi andel (prosent) gjennomførte medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler med
vitenskapelige ansatte:

x

30

1 2 3 4 5
I hvilken grad har alle stipendiater fått tilbud om medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler?
Oppgi andel (prosent) gjennomførte medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler med
stipendiater:

Ikke
aktuelt

x
20

1 2 3 4 5
I hvilken grad har alle teknisk/administrativt ansatte fått tilbud om
medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler?
Oppgi andel (prosent) gjennomførte medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler med
teknisk/administrativt ansatte:

Ikke
aktuelt

Ikke
aktuelt

x

100

Skisser kort hvordan enheten planla, gjennomførte og fulgte opp medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler:
Forskningskoordinator har ansvaret for stipendiater og midlertidige vitenskapelige Adm.sjef har ansvar for adm.
Instituttleder har ansvar for faste vitenskapelige

Ikke
aktuelt

1 2 3 4 5
I hvilken grad følger enheten UiBs rutiner for oppfølging av sykemeldte?

x

I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for konflikthåndtering?

x
Ja

Er UiBs Retningslinjer for varsling gjort kjent ved enheten?

1 2 3 4 5
I hvilken grad følger enheten UiBs Rusmiddelpolitikk?
I hvilken grad legger enheten til rette for tiltak som stimulerer til fysisk aktivitet i
arbeidstiden?

Nei

x
Ikke
aktuelt

x
x

GOD RISIKOSTYRING OG BEREDSKAP
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1 2 3 4 5
hvilken grad har enheten gjennomført og ajourført risikovurdering knyttet til HMS?

Ikke
aktuelt

x

Skisser kort hvilke risikovurderinger knyttet til HMS som er gjennomført (innenfor verdiene Menneske,
Drift/Funksjon, Ytre miljø, Materielle verdier, Omdømme):
Rutiner for utenlandsopphold i risikoområder. Jevnlige bygningsinspeksjoner

Ja
Har enheten lokale rutiner for beredskap?

Nei

x
Ikke
aktuelt

1 2 3 4 5
I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for brannvern?

x
Ja

Har enheten gjennomført eller deltatt på brannøvelse?

Nei

x
1 2 3 4 5

I hvilken grad har enheten gjennomført tiltak for å sikre enhetens materielle verdier mot
tyveri og innbrudd?

Ikke
aktuelt

x

Skisser kort hvilke tiltak enheten har gjennomført for å sikre enhetens materielle verdier mot tyveri og innbrudd:
Rutiner for låsing og lukking av vinduer etter arbeidstid.

1 2 3 4 5
I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for håndtering av vold og trusler?

x

I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for melding og oppfølging av HMS-avvik?
Blir det utført risikofylt arbeid ved enheten? Arbeid ved laboratoriet, klinikk, verksted,
driftarbeid, feltarbeid og tokt, og liknende.

Ikke
aktuelt

x
x

I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinje for helse, miljø og sikkerhet ved feltarbeid
og tokt?

x

I hvilken grad er skriftlige arbeidsinstrukser lett tilgjengelig for ansatte/studenter/gjester?

x

I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for stoffkartotek?

x

I hvilken grad registrerer enheten ansatte/studenter/gjester i eksponeringsregisteret?

x

I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for bruk og håndtering av kjemikalier?

x

I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for biologiske faktorer og genmodifiserte
mikroorganismer?

x

I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for strålevern og bruk av stråling?

x

TRYGGE OG FUNKSJONELLE ARBEIDSPLASSER

1 2 3 4 5
I hvilken grad har enheten kartlagt det fysiske arbeidsmiljøet (HMS-runde)?

Ikke
aktuelt

x

I hvilken grad blir HMS ivaretatt ved planlegging og etablering av nye arbeidsplasser
(byggesaker)?

x

Hvis aktuelt, skisser kort hvordan enheten har ivaretatt dette:
Fysisk tilrettelegging ved spesielle behov
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1 2 3 4 5
I hvilken grad blir enhetens arbeidsplasser ergonomisk utformet og tilpasset?

Ikke
aktuelt

x

I hvilken grad har enheten iverksatt arbeidsmiljørelaterte tiltak knyttet til digitalisering
(funksjonelle IT-verktøy, kompetanse, endring arbeidsprosesser, samarbeid etc)?

x

Skisser kort iverksatte arbeidsmiljørelaterte tiltak knyttet til digitalisering:
Opplysningsmøte, IT-hjelp, kurstilbud

1 2 3 4 5
I hvilken grad har enheten samordnet HMS-arbeidet med samarbeidspartnere innenfor
områder der begge er lokalisert og/eller driver aktivitet?

Ikke
aktuelt

x

Hvis aktuelt skisser hvilke samarbeidspartnere enheten har samordnet HMS-arbeidet med:
Mangel på info/hjelp i forbindelse med gravearbeid i gaten utenfor Dokkvenen 2b, Øysteinsgate 1-3 og
Sydnesplass 12-13.

ANSVAR FOR DET YTRE MILJØ

1 2 3 4 5
I hvilken grad har enheten gjennomført tiltak for å redusere negativ miljøpåvirkning?
I hvilken grad legger enheten til rette for at ansatte og studenter enkelt kan gjøre
miljøvennlige valg?

Ikke
aktuelt

x
x

Skisser kort ytre miljø-tiltak:
Alla ansatt er selv ansvarlig for papir- og plastsortering.

Kommentarer til enkeltspørsmål i del 1.

DEL 2 HMS-MÅL OG -TILTAK
Legg ved samlet HMS-handlingsplan for rapporteringsåret (2018) (last opp vedlegg nederst på siden).

Vedlegg
Fil

Beskrivelse

Les vedlegg (laste ned) HMS-plan
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HMS - Handlingsplan for 2015-2016
ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR)
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 byggog 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
Torsdagslunsj

Hvordan
Felles lunsj for alle
ansatte, etterfulgt
av et faglig innlegg

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

Felles markering
for alle ansatte

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

Når
Annenhver
torsdag
på seminarrom 1
Markeringslunsj;
minst en gang
per semester

Ansvarlig
Instituttleder
Forskningskoordinator
Undervisningskoordinator
Instituttleder

Kontinuerlig

Ledelsen/fagmiljøene

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

manglet rom.
Ledelsen hjelper
med å tilrettelegge
rom for historie i
Dokkeveien 2b
Møteplass for
Brukes ved behov
ansatte på
av faglig og sosial
seminarrom 1
art
Felles sommerfest For alle ansatte
og julefest
inkl. emeriti
Instituttseminar
Dagsseminar om
overordnete
spørsmål knyttet til
vår virksomhet for
alle ansatte
Instituttekskursjon AHKR arrangerer
til Frankrike
ekskursjon til
Normandie høsten
2015.

Integrering av
nyansatte og
gjesteforskere

•

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

Brukes bare
unntaksvis til
undervisning.
Juni og
desember
Høstsemester
2016

Alle AHKR

AHKR prøver å
arrangere tilbud
om ekskursjon
for alle på
instituttet ca
annen hvert år
Så snart som
mulig etter
ankomst

Ledelsen og komiteer

Ledelsen velger ut en
komité
Ledelsen

Ledelsen

Tiltak knyttet det fysiske arbeidsmiljøet

Fysisk HMS-runde i
AHKRs bygninger

Gjennomføre HMSrunde 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 Ledelsen og
på plass på sine
verneombud
ordinære kontorer

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Brannvernrutiner

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

Innskjerping av
røykeforbudet
Forbedre
kjøkkenløsningen i
Dokkeveien 2b, 5.
etg

•

lister. Vi vil
undersøke både
fysiske og
psykososiale
arbeidsforhold.
Utvikle rutiner, og
sørge for at alle har
fått tiltrekkelig
brannvernopplæring
Sørge for at bygg- og
plassansvarlige ved
AHKR får
tilstrekkelig
opplæring i
brannvern og
sikkerhet
Sørge for fjerning av
askebegre ved
inngangene våre
Vi vil i 2015
undersøke mulige
kjøkkenløsninger for
5. etg, og gjøre
eventuelle
utbedringer.

Fortløpende

Ledelsen og
brannvernansvarlige

Fortløpende

Ledelsen og
verneombud

2015

Ledelsen,
verneombud

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
AHKR ønsker å
gjennomfører
jevnlige HMSundersøkelser
For hele HF

Kontinuerlig
arbeid

Ledelsen,
forskningskonsulent

Vår 2016

Ledelsen, verneombud,
komité

Høst 2015

Ledelse, verneombud

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

Høst 2015 eller
vår 2016

Ledelsen, verneombud,
komité

HMS-kartlegging

HMS-undersøkelsen
ARK
HMS-møte

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

arrangeres seminar,
planlegges eget
HMS-møte.

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

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

Ledelsen

Legge til rette for
felles fysiske
aktiviteter

Arrangere
stafettlag, turer
m.m

Ledelsen

Kontinuerlig
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HMS-årsrapport
Fakultetssekretariatet, 2018
Ansvarlig for rapporten: Bente Bolstad (Verneombud) og Susanne Ostendorf (Leder)
Rapporten ble signert og levert 18.02.2019.

DEL 1. SYSTEMATISK HMS-ARBEID
HMS-ORGANISERING

1 2 3 4 5
I hvilken grad har enheten en HMS-handlingsplan for rapporteringsåret, med tiltak, ansvar
og tidsfrister?

Ikke
aktuelt

x

I hvilken grad har enheten en skriftlig oversikt over delegerte HMS-oppgaver (eks. HMSkoordinator, miljøkontakt, lab.ansvarlig, feltleder, brukers representant og plassansvarlig for
brann)?

x

I hvilken grad har enheten tilrettelagt slik at ansatte kan medvirke i HMS-arbeidet?

x

Skisser kort hvordan enheten har tilrettelagt slik at ansatte kan medvirke i HMS-arbeidet:
Årlig HMS-dag, HMS som tema i ulike fora med ansattrepresentanter som IDU, styrer, leder- og seksjonsmøter

Ja
Følger enheten UiBs Retningslinjer for tilrettelegging og samarbeid mellom linjeleder og
verneombud?

Nei

x

Skisser kort hvordan enheten praktiserer Retningslinjer for tilrettelegging og samarbeid mellom linjeleder og
verneombud.
I utgangspunktet er det lagt opp til jevnlige møter 1 gang i måneden, i tillegg etter behov/avtale.

HMS-KOMPETANSE

Ja
Har leder nødvendig kompetanse til å utøve sitt HMS-ansvar ved enheten?

x

Har verneombud ved enheten gjennomført 40-timers grunnopplæring i HMS?

x

Nei

1 2 3 4 5
I hvilken grad sørger enheten for at ansatte/studenter/gjester har nødvendig HMSkompetanse?

Ikke
aktuelt

x

Skisser kort hvordan enheten sørger for at ansatte/studenter/gjester har nødvendig HMS-kompetanse:
Gjennomgang av brannrutiner med nyansatte, har hverken studenter eller gjester som oppholder seg alene i
lokalene.

1 2 3 4 5
I hvilken grad praktiserer enheten rutiner for mottak av nytilsatte?

Ikke
aktuelt

x
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GODE ARBEIDSFELLESSKAP

1 2 3 4 5
I hvilken grad har enheten kartlagt det psykososiale arbeidsmiljøet (HMS-møte/ARK)?

Ikke
aktuelt

x

Skisser kort hvordan enheten planla, gjennomførte og fulgte opp kartleggingen:
Planlegging og oppfølgingsmøter i forlengelsen av ARK undersøkelsen som resulterte i oppdatert lokal HMSplan for 2017-2018. HMS-planen praktiseres i stor grad. Sentrale momenter (utdrag) satt opp i hver etasje på
synlig sted.

1 2 3 4 5

Ikke
aktuelt

I hvilken grad har alle vitenskapelige ansatte fått tilbud om
medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler?
Oppgi andel (prosent) gjennomførte medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler med
vitenskapelige ansatte:

x

0

1 2 3 4 5

Ikke
aktuelt

I hvilken grad har alle stipendiater fått tilbud om medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler?
Oppgi andel (prosent) gjennomførte medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler med
stipendiater:

x
0

1 2 3 4 5
I hvilken grad har alle teknisk/administrativt ansatte fått tilbud om
medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler?
Oppgi andel (prosent) gjennomførte medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler med
teknisk/administrativt ansatte:

Ikke
aktuelt

x

90

Skisser kort hvordan enheten planla, gjennomførte og fulgte opp medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler:
Alle ansatte har fått tilbud om medarbeidersamtale, noen (få) ble utsatt pga. ulikt fravær (men allerede
planlagt/gjennomført ved rapporteringstidspunkt).

Ikke
aktuelt

1 2 3 4 5
I hvilken grad følger enheten UiBs rutiner for oppfølging av sykemeldte?

x

I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for konflikthåndtering?

x
Ja

Er UiBs Retningslinjer for varsling gjort kjent ved enheten?

1 2 3 4 5
I hvilken grad følger enheten UiBs Rusmiddelpolitikk?

Nei

x
Ikke
aktuelt

x

I hvilken grad legger enheten til rette for tiltak som stimulerer til fysisk aktivitet i
arbeidstiden?

x

GOD RISIKOSTYRING OG BEREDSKAP
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Ikke
aktuelt

1 2 3 4 5
hvilken grad har enheten gjennomført og ajourført risikovurdering knyttet til HMS?

x

Skisser kort hvilke risikovurderinger knyttet til HMS som er gjennomført (innenfor verdiene Menneske,
Drift/Funksjon, Ytre miljø, Materielle verdier, Omdømme):
Risikovurderinger ifm. innføring av CIM. Beredskapsplanen for hele fakultetet ble vedtatt desember 2018.
Justeringer/nye risikovurderinger planlagt våren 2019. Arbeidsgruppe var sammensatt med representanter fra
alle nivå og ulike arbeidsfelt.

Ja
Har enheten lokale rutiner for beredskap?

Nei

x
Ikke
aktuelt

1 2 3 4 5
I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for brannvern?

x
Ja

Har enheten gjennomført eller deltatt på brannøvelse?

Nei

x
1 2 3 4 5

I hvilken grad har enheten gjennomført tiltak for å sikre enhetens materielle verdier mot
tyveri og innbrudd?

Ikke
aktuelt

x

Skisser kort hvilke tiltak enheten har gjennomført for å sikre enhetens materielle verdier mot tyveri og innbrudd:
Låst ytterdør, låste etasjedører (kortleser)

1 2 3 4 5
I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for håndtering av vold og trusler?

x

I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for melding og oppfølging av HMS-avvik?

x

Ikke
aktuelt

Blir det utført risikofylt arbeid ved enheten? Arbeid ved laboratoriet, klinikk, verksted,
driftarbeid, feltarbeid og tokt, og liknende.

x

I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinje for helse, miljø og sikkerhet ved feltarbeid
og tokt?

x

I hvilken grad er skriftlige arbeidsinstrukser lett tilgjengelig for ansatte/studenter/gjester?

x

I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for stoffkartotek?

x

I hvilken grad registrerer enheten ansatte/studenter/gjester i eksponeringsregisteret?

x

I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for bruk og håndtering av kjemikalier?

x

I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for biologiske faktorer og genmodifiserte
mikroorganismer?

x

I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for strålevern og bruk av stråling?

x

TRYGGE OG FUNKSJONELLE ARBEIDSPLASSER

1 2 3 4 5
I hvilken grad har enheten kartlagt det fysiske arbeidsmiljøet (HMS-runde)?

x

I hvilken grad blir HMS ivaretatt ved planlegging og etablering av nye arbeidsplasser
(byggesaker)?

x

https://skjema.app.uib.no/apex/f?p=138:3:14376747482770::NO::P3_REPORT_ID:1...
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Hvis aktuelt, skisser kort hvordan enheten har ivaretatt dette:
Gjennomført vernerunde med 27 av 30, arbeidsplasstilpasninger etter flytting til HH1, tilbud om hev-/senkpult,
stol, mousetrapper, solkjerming for å nevne de vanligste tiltak.

1 2 3 4 5
I hvilken grad blir enhetens arbeidsplasser ergonomisk utformet og tilpasset?

Ikke
aktuelt

x

I hvilken grad har enheten iverksatt arbeidsmiljørelaterte tiltak knyttet til digitalisering
(funksjonelle IT-verktøy, kompetanse, endring arbeidsprosesser, samarbeid etc)?

x

Skisser kort iverksatte arbeidsmiljørelaterte tiltak knyttet til digitalisering:
Digitalisering som eget tema på HMS-møte i desember 2018. Utrulling Skype for Business. Flere skjermer ved
behov (oppdatere datautstyr).

1 2 3 4 5
I hvilken grad har enheten samordnet HMS-arbeidet med samarbeidspartnere innenfor
områder der begge er lokalisert og/eller driver aktivitet?

Ikke
aktuelt

x

Hvis aktuelt skisser hvilke samarbeidspartnere enheten har samordnet HMS-arbeidet med:
SVT/SKOK ("leier" kontorarealer i 5. etasje HH1). Middelalderklynge ("leier" kontorarealer i 1. etasje HH1).

ANSVAR FOR DET YTRE MILJØ

1 2 3 4 5
I hvilken grad har enheten gjennomført tiltak for å redusere negativ miljøpåvirkning?

x

I hvilken grad legger enheten til rette for at ansatte og studenter enkelt kan gjøre
miljøvennlige valg?

x

Ikke
aktuelt

Skisser kort ytre miljø-tiltak:
Miljøstasjoner ble etablert, ansatte oppfordres til å skrive ut mindre papir.

Kommentarer til enkeltspørsmål i del 1.

DEL 2 HMS-MÅL OG -TILTAK
Legg ved samlet HMS-handlingsplan for rapporteringsåret (2018) (last opp vedlegg nederst på siden).

Vedlegg
Fil

Beskrivelse
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Les vedlegg (laste ned) HMS Handlingsplan for fakultetsadministrasjonen etter ARK 2017-2018
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HMS Handlingsplan for fakultetsadministrasjonen etter ARK 2017‐2018.

Bevaringsområder
1. Kollegafelleskap/Sosialt
klima/Fravær av
personkonflikter

2. Mening i jobben/
Jobbengasjement

Tiltak

Ansvarlig

‐

Felles lunsj en gang i uken (1.
etasje HH1)

Alle

‐

Felles varmlunsj en gang i
mnd. (dekkes av fakultetet)

Seksjonsvis
tilbereding

‐

Felles lunsj pr seksjon de
andre dagene

‐

Faglunsjer, 2 ganger i
semesteret

‐

Markeringer i plenum samles
opp til 1. gang pr semester

Alle

‐

Kulturarrangement/UiB
arrangementer – Invitere
med kollegaer

Alle

‐

Prioritere ansikt til ansikt
kommunikasjon

‐

Fellesmøter mellom seksjoner
ved behov

‐

Legge til rette for arbeidsrom
med flere datauttak
(gruppearbeid)

‐

Sørge for oversikt over
prosesser og forstå egen rolle
i helheten

‐

Ledere kommuniserer
forventninger tydelig

‐

Mulighet til å ta ansvar for
egne oppgaver

‐

Kunne påvirke egne
arbeidsoppgaver

‐

Gi annerkjennelse, positiv
omtale av hverandre – ofte

‐

Respektere hverandre

‐

Takhøyde for å ta opp
uenighet

Kim

Ledere

Alle

Frist

3. Selvstendighet i
jobben/Autonomi

‐

Hjelpe hverandre

‐

Fravær av detaljstyring

‐

Tillitt til hverandres arbeid og
kompetanse

‐

Faglig utveksling og deling

‐

Tydelige nok mål og rammer

‐

Samstemthet mellom adm.
og faglig ledelse

‐

Kompetanse og ressurser

‐

Mulighet til å påvirke
beslutninger som er viktig for
egen jobb

‐

Koble informasjon til
varmlunsjer en gang i mnd.

Seksjonssjefer

‐

Nyhetsbrev (pilot)

Ledelsen

‐

Oppdatere egen profil på
UiB.no

Alle

Forbedringsområder
1. Intern kommunikasjon

2. Kompetanseutvikling

3. Standardisering/bedre
arbeidsflyt/rutiner/
kvalitetsheving

4. Ledelse må være tydelig og

Seksjonsvis/
Ledelse

‐

Intern
kompetanseoverføring:
Kartlegge behov og ressurser,
utveksle internt, men
innhente eksternt ved behov

‐

Legge til rette for kontortid i
fagmiljø dersom ønskelig

‐

Se helheten i arbeidet:
Tenke på neste ledd og
formålet med prosessen

Alle

‐

Utvikle felles
rutinebeskrivelser der
hensiktsmessig

Seksjonsvis

‐

Åpenhet for
forbedringsforslag

‐

Unngå unødvendig

Ledelse

gi positiv
tilbakemelding/Viktig å bli
sett/ Tilstedeværende
ledelse

detaljstyring
‐

Vise tillitt

‐

Sørge for stedfortreder ved
fravær

‐

Tydeliggjøre prioriteringer

‐

Gi tilbakemeldinger slik at
saksbehandling ikke stopper
opp

Sist oppdatert 23.03.17. Komite: Ellen, Bente, Lisbeth, Mette, Kim.
Gjennomgått layout 03.05.2017. Bente.
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HMS-årsrapport
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, 2018
Ansvarlig for rapporten: Ole Thomassen Hjortland (Verneombud) og Reidar K Lie (Leder)
Rapporten ble signert og levert 01.03.2019.

DEL 1. SYSTEMATISK HMS-ARBEID
HMS-ORGANISERING

1 2 3 4 5
I hvilken grad har enheten en HMS-handlingsplan for rapporteringsåret, med tiltak, ansvar
og tidsfrister?

x

I hvilken grad har enheten en skriftlig oversikt over delegerte HMS-oppgaver (eks. HMSkoordinator, miljøkontakt, lab.ansvarlig, feltleder, brukers representant og plassansvarlig for
brann)?

x

I hvilken grad har enheten tilrettelagt slik at ansatte kan medvirke i HMS-arbeidet?

x

Ikke
aktuelt

Skisser kort hvordan enheten har tilrettelagt slik at ansatte kan medvirke i HMS-arbeidet:
Vi har et årlig møte, og vi har en individuell samtale med alle ansatte en gang i året, gjennomført av
administrasjonssjef og verneombud

Ja
Følger enheten UiBs Retningslinjer for tilrettelegging og samarbeid mellom linjeleder og
verneombud?

Nei

x

Skisser kort hvordan enheten praktiserer Retningslinjer for tilrettelegging og samarbeid mellom linjeleder og
verneombud.
Verneombudet deltar i HMS fora ved UiB, det er regelmessig kontakt mellom linjeleder og verneombud

HMS-KOMPETANSE

Ja
Har leder nødvendig kompetanse til å utøve sitt HMS-ansvar ved enheten?

x

Har verneombud ved enheten gjennomført 40-timers grunnopplæring i HMS?

x

Nei

1 2 3 4 5
I hvilken grad sørger enheten for at ansatte/studenter/gjester har nødvendig HMSkompetanse?

Ikke
aktuelt

x

Skisser kort hvordan enheten sørger for at ansatte/studenter/gjester har nødvendig HMS-kompetanse:
Vi gir informasjon ved nytilsetting og for besøkende.

1 2 3 4 5
I hvilken grad praktiserer enheten rutiner for mottak av nytilsatte?

Ikke
aktuelt

x
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GODE ARBEIDSFELLESSKAP

1 2 3 4 5
I hvilken grad har enheten kartlagt det psykososiale arbeidsmiljøet (HMS-møte/ARK)?

Ikke
aktuelt

x

Skisser kort hvordan enheten planla, gjennomførte og fulgte opp kartleggingen:
Vi har fulgt opp den psykososiale undersøkelsen administrert sentralt. Vi har spesielt fokusert på forutsigbarhet
i undervisningsplanlegging, og har en tiltaksplan for dette.

1 2 3 4 5
I hvilken grad har alle vitenskapelige ansatte fått tilbud om
medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler?
Oppgi andel (prosent) gjennomførte medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler med
vitenskapelige ansatte:

x

10%

1 2 3 4 5
I hvilken grad har alle stipendiater fått tilbud om medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler?
Oppgi andel (prosent) gjennomførte medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler med
stipendiater:

Ikke
aktuelt

x
100%

1 2 3 4 5
I hvilken grad har alle teknisk/administrativt ansatte fått tilbud om
medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler?
Oppgi andel (prosent) gjennomførte medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler med
teknisk/administrativt ansatte:

Ikke
aktuelt

Ikke
aktuelt

x

100%

Skisser kort hvordan enheten planla, gjennomførte og fulgte opp medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler:
Alle vitenskapelig fast ansatte har fått tilbud, men de fleste følger ikke opp med avtale. Vi har en obligatorisk
samtale med stipendiater med leder og/eller forskningskoordinator for å gi karriereveiledning og fange opp
problemer med fremdrift.

Ikke
aktuelt

1 2 3 4 5
I hvilken grad følger enheten UiBs rutiner for oppfølging av sykemeldte?

x

I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for konflikthåndtering?

x
Ja

Er UiBs Retningslinjer for varsling gjort kjent ved enheten?

Nei

x
1 2 3 4 5

I hvilken grad følger enheten UiBs Rusmiddelpolitikk?

x

I hvilken grad legger enheten til rette for tiltak som stimulerer til fysisk aktivitet i
arbeidstiden?

x

Ikke
aktuelt

GOD RISIKOSTYRING OG BEREDSKAP
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Ikke
aktuelt

1 2 3 4 5
hvilken grad har enheten gjennomført og ajourført risikovurdering knyttet til HMS?

x

Skisser kort hvilke risikovurderinger knyttet til HMS som er gjennomført (innenfor verdiene Menneske,
Drift/Funksjon, Ytre miljø, Materielle verdier, Omdømme):
Vi har relativt liten risiko knyttet til ytre miljø, materielle verdier og drift. Vi tar alvorlig risikovurderinger med
hensyn til trivsel for ansatte og omdømme, men opplever nok at det er Universitetets HR avdeling som svikter
her, og ledelsen over instituttnivå.

Ja
Har enheten lokale rutiner for beredskap?

Nei

x
Ikke
aktuelt

1 2 3 4 5
I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for brannvern?

x
Ja

Har enheten gjennomført eller deltatt på brannøvelse?

Nei

x
1 2 3 4 5

I hvilken grad har enheten gjennomført tiltak for å sikre enhetens materielle verdier mot
tyveri og innbrudd?

Ikke
aktuelt

x

Skisser kort hvilke tiltak enheten har gjennomført for å sikre enhetens materielle verdier mot tyveri og innbrudd:
Begrensning av tilgang med tilgangskort.

1 2 3 4 5
I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for håndtering av vold og trusler?

x

I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for melding og oppfølging av HMS-avvik?

x

Ikke
aktuelt

Blir det utført risikofylt arbeid ved enheten? Arbeid ved laboratoriet, klinikk, verksted,
driftarbeid, feltarbeid og tokt, og liknende.

x

I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinje for helse, miljø og sikkerhet ved feltarbeid
og tokt?

x

I hvilken grad er skriftlige arbeidsinstrukser lett tilgjengelig for ansatte/studenter/gjester?

x

I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for stoffkartotek?

x

I hvilken grad registrerer enheten ansatte/studenter/gjester i eksponeringsregisteret?

x

I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for bruk og håndtering av kjemikalier?

x

I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for biologiske faktorer og genmodifiserte
mikroorganismer?

x

I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for strålevern og bruk av stråling?

x

TRYGGE OG FUNKSJONELLE ARBEIDSPLASSER

1 2 3 4 5
I hvilken grad har enheten kartlagt det fysiske arbeidsmiljøet (HMS-runde)?

x

I hvilken grad blir HMS ivaretatt ved planlegging og etablering av nye arbeidsplasser
(byggesaker)?

x
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Hvis aktuelt, skisser kort hvordan enheten har ivaretatt dette:
Orientering gitt til ansatte om planer

1 2 3 4 5
I hvilken grad blir enhetens arbeidsplasser ergonomisk utformet og tilpasset?

x

I hvilken grad har enheten iverksatt arbeidsmiljørelaterte tiltak knyttet til digitalisering
(funksjonelle IT-verktøy, kompetanse, endring arbeidsprosesser, samarbeid etc)?

x

Ikke
aktuelt

Skisser kort iverksatte arbeidsmiljørelaterte tiltak knyttet til digitalisering:
Vi prøver kontinuerlig å innføre digitale verktøy i vår studentundervisning, men igjen opplever vi svikt på høyere
nivå når det gjelder praktisk gjennomføring.

1 2 3 4 5
I hvilken grad har enheten samordnet HMS-arbeidet med samarbeidspartnere innenfor
områder der begge er lokalisert og/eller driver aktivitet?

Ikke
aktuelt
x

Hvis aktuelt skisser hvilke samarbeidspartnere enheten har samordnet HMS-arbeidet med:

ANSVAR FOR DET YTRE MILJØ

1 2 3 4 5
I hvilken grad har enheten gjennomført tiltak for å redusere negativ miljøpåvirkning?

x

I hvilken grad legger enheten til rette for at ansatte og studenter enkelt kan gjøre
miljøvennlige valg?

x

Ikke
aktuelt

Skisser kort ytre miljø-tiltak:
Vi prøver å få ned kopieringsbruk

Kommentarer til enkeltspørsmål i del 1.

DEL 2 HMS-MÅL OG -TILTAK
Legg ved samlet HMS-handlingsplan for rapporteringsåret (2018) (last opp vedlegg nederst på siden).

Vedlegg
Fil

Beskrivelse
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Les vedlegg (laste ned) Dette er den siste som fremdeles gjelder
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Kapittel: 1

HANDLINGSPLAN FOR BEDRE ARBEIDSMILJØ

Vedlegg 1, side 1
Distr.:

HMS - HÅNDBOK

Institutt/avdeling:
Årstall:

Nr.

1

2

3

4

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

2017

Side 1 av 1

Beskrivelse av hva som
skal forbedres og hvor

Styrer/avd.leder:

Reidar Lie

Verneombud:

Ole Thomassen Hjortland

Kort beskrivelse av tiltaket

Kostnad
(tid)?

Vernerunde gjennomføres etter
retningslinjer og føringer gitt av
HMS-seksjonen. Rapport utarbeides i
etterkant.

HMS-møte

Årlig møte som ledd i det systematiske 20 timer
HMS-arbeidet

01.02.18

10-11 nyansatte de siste årene mangler
det obligatoriske
brannopplæringskurset. Disse må
kurses høsten 2017.

NOK

20.12.17

Adm. sjef

Særlig 1. etasje har behov for en mer
systematisk oppfølging med henblikk
på orden.

50 timer

01.09.17

Husstyret

Innføre
«ordensvaktordning».

30.11.17

Ansvar for oppfølging

Gjennomføre årlig
vernerunde

Brannopplæring

40 timer

Tidsfrist

Utført
()

FoF

Henv. til budsj.
eller
virks.pl.an

Verneombud
Adm. sjef

Instituttledelse
Verneombud

4 000

Alle ansatte

Dato: 28.03.96
Erstatter:

Kapittel: 1

HANDLINGSPLAN FOR BEDRE ARBEIDSMILJØ

Distr.:

HMS - HÅNDBOK

5

Vedlegg 1, side 2

Etablere «mottaksrutiner»
for nyansatte, særlig for
utenlandske nyansatte
(inkl. postdoktorer og
stipendiater og andre
midlertidig ansatte)

Det er behov for «lokale» og
supplerende rutiner/sjekklister for å
øke kvaliteten i forbindelse med at vi
får nye ansatte

50 timer

6

Starte arbeidet med en
langtidsplan for
undervisningen

Dette er også en HMS-sak, ettersom en 150 timer
slik plan kan bidra til mer
forutsigbarhet og mer rettferdighet i
fordelingen av
undervisningsoppgaver, begge
gjengangere i vernerundene de siste
årene.

7

Trivselsskapende tiltak

Ulike former for «trivselskapende
tiltak» vurderes fortløpende. Husstyret
får ansvar for å sette temaet på
dagsorden, initiere og eventuelt
delegere tiltak

01.04.18

FoF

Adm. sjef
Husstyre
HMS-koordinator

31.12.17

Adm. sjef,
fagstudieutvalg,
ExPhil-koordinator,
verneombud m.fl.

Husstyre
Verneombud
HMS-koordinator
Ansatte ellers

8

Etablere rutiner i.f.m.
konferanser og andre
arrangement

Oppfølgingsmøte:

Det er behov for å avklare hva som
skal være «servicenivå» og ellers
standardisere en del av
forberedelsesarbeidet for konferanser.

20 timer

01.11.17

Adm. sjef

2018
Dato: 28.03.96
Erstatter:
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HMS-årsrapport
Institutt for fremmedspråk, 2018
Ansvarlig for rapporten: Ingunn Lunde (Verneombud) og Åse Johnsen (Leder)
Rapporten ble signert og levert 01.03.2019.

DEL 1. SYSTEMATISK HMS-ARBEID
HMS-ORGANISERING

1 2 3 4 5
I hvilken grad har enheten en HMS-handlingsplan for rapporteringsåret, med tiltak, ansvar
og tidsfrister?
I hvilken grad har enheten en skriftlig oversikt over delegerte HMS-oppgaver (eks. HMSkoordinator, miljøkontakt, lab.ansvarlig, feltleder, brukers representant og plassansvarlig for
brann)?

Ikke
aktuelt

x
x

I hvilken grad har enheten tilrettelagt slik at ansatte kan medvirke i HMS-arbeidet?

x

Skisser kort hvordan enheten har tilrettelagt slik at ansatte kan medvirke i HMS-arbeidet:
Ansatte deltar i diskusjoner om HMS-arbeidet i forbindelse med den årlige HMS-dagen

Ja
Følger enheten UiBs Retningslinjer for tilrettelegging og samarbeid mellom linjeleder og
verneombud?

Nei

x

Skisser kort hvordan enheten praktiserer Retningslinjer for tilrettelegging og samarbeid mellom linjeleder og
verneombud.
Felles planlegging av HMS-dag, felles HMS-runde.

HMS-KOMPETANSE

Ja
Har leder nødvendig kompetanse til å utøve sitt HMS-ansvar ved enheten?

x

Har verneombud ved enheten gjennomført 40-timers grunnopplæring i HMS?

x

Nei

1 2 3 4 5
I hvilken grad sørger enheten for at ansatte/studenter/gjester har nødvendig HMSkompetanse?

Ikke
aktuelt

x

Skisser kort hvordan enheten sørger for at ansatte/studenter/gjester har nødvendig HMS-kompetanse:
Studentene er ivaretatt av HSU og UiB sentralt. Ansatte får tilbud om HMS-opplæring.

1 2 3 4 5
I hvilken grad praktiserer enheten rutiner for mottak av nytilsatte?

Ikke
aktuelt

x
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GODE ARBEIDSFELLESSKAP

1 2 3 4 5
I hvilken grad har enheten kartlagt det psykososiale arbeidsmiljøet (HMS-møte/ARK)?

Ikke
aktuelt

x

Skisser kort hvordan enheten planla, gjennomførte og fulgte opp kartleggingen:
Ark undersøkelsen ble gjennomført i 2016. Instituttet har årlig HMS-møte

1 2 3 4 5
I hvilken grad har alle vitenskapelige ansatte fått tilbud om
medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler?
Oppgi andel (prosent) gjennomførte medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler med
vitenskapelige ansatte:

x

40

1 2 3 4 5
I hvilken grad har alle stipendiater fått tilbud om medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler?
Oppgi andel (prosent) gjennomførte medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler med
stipendiater:

Ikke
aktuelt

x
50

1 2 3 4 5
I hvilken grad har alle teknisk/administrativt ansatte fått tilbud om
medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler?
Oppgi andel (prosent) gjennomførte medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler med
teknisk/administrativt ansatte:

Ikke
aktuelt

Ikke
aktuelt

x

100

Skisser kort hvordan enheten planla, gjennomførte og fulgte opp medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler:
Invitasjon på e-post. Samtale med den enkelte. Oppsummering i etterkant.

1 2 3 4 5
I hvilken grad følger enheten UiBs rutiner for oppfølging av sykemeldte?

x

I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for konflikthåndtering?

x
Ja

Er UiBs Retningslinjer for varsling gjort kjent ved enheten?

Ikke
aktuelt

Nei

x
1 2 3 4 5

I hvilken grad følger enheten UiBs Rusmiddelpolitikk?

x

I hvilken grad legger enheten til rette for tiltak som stimulerer til fysisk aktivitet i
arbeidstiden?

x

Ikke
aktuelt

GOD RISIKOSTYRING OG BEREDSKAP

1 2 3 4 5
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Ikke
aktuelt
hvilken grad har enheten gjennomført og ajourført risikovurdering knyttet til HMS?

x

Skisser kort hvilke risikovurderinger knyttet til HMS som er gjennomført (innenfor verdiene Menneske,
Drift/Funksjon, Ytre miljø, Materielle verdier, Omdømme):
Se beredskapsplan

Ja
Har enheten lokale rutiner for beredskap?

Nei

x
Ikke
aktuelt

1 2 3 4 5
I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for brannvern?

x
Ja

Har enheten gjennomført eller deltatt på brannøvelse?

x
1 2 3 4 5

I hvilken grad har enheten gjennomført tiltak for å sikre enhetens materielle verdier mot
tyveri og innbrudd?

Nei

Ikke
aktuelt

x

Skisser kort hvilke tiltak enheten har gjennomført for å sikre enhetens materielle verdier mot tyveri og innbrudd:
Rutiner for begrenset adgang til bygget og særskilte rom.

1 2 3 4 5
I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for håndtering av vold og trusler?

x

I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for melding og oppfølging av HMS-avvik?

x

Ikke
aktuelt

Blir det utført risikofylt arbeid ved enheten? Arbeid ved laboratoriet, klinikk, verksted,
driftarbeid, feltarbeid og tokt, og liknende.

x

I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinje for helse, miljø og sikkerhet ved feltarbeid
og tokt?

x

I hvilken grad er skriftlige arbeidsinstrukser lett tilgjengelig for ansatte/studenter/gjester?

x

I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for stoffkartotek?

x

I hvilken grad registrerer enheten ansatte/studenter/gjester i eksponeringsregisteret?

x

I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for bruk og håndtering av kjemikalier?

x

I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for biologiske faktorer og genmodifiserte
mikroorganismer?

x

I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for strålevern og bruk av stråling?

x

TRYGGE OG FUNKSJONELLE ARBEIDSPLASSER

1 2 3 4 5
I hvilken grad har enheten kartlagt det fysiske arbeidsmiljøet (HMS-runde)?
I hvilken grad blir HMS ivaretatt ved planlegging og etablering av nye arbeidsplasser
(byggesaker)?

Ikke
aktuelt

x
x

Hvis aktuelt, skisser kort hvordan enheten har ivaretatt dette:
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1 2 3 4 5
I hvilken grad blir enhetens arbeidsplasser ergonomisk utformet og tilpasset?

Ikke
aktuelt

x

I hvilken grad har enheten iverksatt arbeidsmiljørelaterte tiltak knyttet til digitalisering
(funksjonelle IT-verktøy, kompetanse, endring arbeidsprosesser, samarbeid etc)?

x

Skisser kort iverksatte arbeidsmiljørelaterte tiltak knyttet til digitalisering:
Spesiell tilrettelegging av IT-relatert utstyr.

1 2 3 4 5
I hvilken grad har enheten samordnet HMS-arbeidet med samarbeidspartnere innenfor
områder der begge er lokalisert og/eller driver aktivitet?

Ikke
aktuelt

x

Hvis aktuelt skisser hvilke samarbeidspartnere enheten har samordnet HMS-arbeidet med:
Arbeid med å få til et felles lunsjrom og felles brannøvelser med Institutt for Lingvistiske, litterære og estetiske
fag.

ANSVAR FOR DET YTRE MILJØ

1 2 3 4 5
I hvilken grad har enheten gjennomført tiltak for å redusere negativ miljøpåvirkning?
I hvilken grad legger enheten til rette for at ansatte og studenter enkelt kan gjøre
miljøvennlige valg?

Ikke
aktuelt

x
x

Skisser kort ytre miljø-tiltak:
Kildesortering Universell utforming i bygget Spesiell tilrettelegging for synshemmet ansatt.

Kommentarer til enkeltspørsmål i del 1.

DEL 2 HMS-MÅL OG -TILTAK
Legg ved samlet HMS-handlingsplan for rapporteringsåret (2018) (last opp vedlegg nederst på siden).

Vedlegg
Fil

Beskrivelse

Les vedlegg (laste ned) Handlingsplan for Institutt for fremmedspråk 2019 - 2020
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Institutt for fremmedspråk
HMS – Handlingsplan for 2019 - 2020
Det overordnede målet for HMS-arbeidet ved instituttet er å skape
gode arbeidsplasser for alle ansatte og for studentene.
I HMS-arbeidet skal instituttet ha fokus både på fysisk og psykososialt
arbeidsmiljø.
- vi vi fortsette å ha fokus på felles møteplasser, både sosialt og faglig.
- arbeide med å trygge det fysiske miljøet med brannsikring og fokus på
et godt inneklima
- sikre at alle ansatte har et bevisst forhold til sikkerhet og brannvern
- forebygge arbeidsrelaterte helseplager
- videreføre fokus på en god mottagelse av nyansatte

HANDLINGSPLAN OG TILTAK FOR 2019 - 2020
Fysisk arbeidsmiljø
Tiltak
HMS‐runde på
instituttet.

Brannvern og
beredskap

Påse at alle har god
nok kompetanse om
brannvern og
sikkerhet.
Oversikt over hvor
ansatte befinner seg

Hvordan
Informere alle ansatte
om tid for HMS‐runde
slik at flest mulig kan
være tilstede i sine
kontorer. Gi mulighet
for tilbakemelding på
e‐post for de som ikke
kan møte. Følge opp
resultater og
synliggjøre arbeidet og
behovene.
Regelmessige
brannøvelser. Sørge
for at alle ansatte
kjenner rutiner og
rømningsveier.
Kontinuerlig fokus på å
ha minst mulig
brennbart materiale i
rømningsveier.
Sørge for opplæring
for alle og fortløpende
fokus på sikkerhet.
Alle nyansatte skal få
tilbud om kurs.
Undersøke muligheter
og eventuelt prøve en

Når
Hvert år i
november/desember

Ansvarlig
Ledelse og
verneombud

Vi har jevnlige
brannøvelser og vil
også utvikle og
oppdatere rutiner i
tilknytning til
beredskap i
planperioden.

Ledelse og
brannansvarlig

Fortløpende og ved
hver nyansettelse

Ledelse

I planperioden

Ledelse

Fortsette arbeidet
med å få på plass en
funksjonell
kjøkkenløsning i 2. etg
Forebygge
arbeidsrelaterte
helseplager
Fortsatt fokus på
universell utforming
og tilgjengelighet.

løsning med digital
kalender der alle kan
skrive hvor de er
(reiser, hjemmekontor
osv.)
Dette er viktig
informasjon ved
hendelser på huset
eller i deler av verden
hvor våre ansatte ofte
oppholder seg.
Dialog med Husstyret
for HF og fakultetet.

Kjøpe inn hev‐
senkbare bord til de
som av helsemessige
årsaker trenger dette.
Samarbeide med
Eiendomsavdelingen
og mtp. Å få ansatte
og gjester til å
respektere
parkeringsregler

Fortløpende

Ledelse

Fortløpende

Ledelse og adm.kons

Kontinuerlig

Førstelinje og
adm.kons.

Psykososialt arbeidsmiljø

Tiltak
Fokus på mottak av
nyansatte

Hvordan
Administrasjonskonsulent sender
e‐post med informasjon til alle
som takker ja til faste og
midlertidige stillinger.

Når
Når noen takker
ja til tilbud om
stilling.

Hilserunde på instituttet med
presentasjon av kolleger.

Så snart som
mulig etter at
den ansatte
begynner.

2 oppstartsamtaler med nye fast
ansatte:
1. Om administrative
rutiner(Leder, adm.sjef.
og adm.kons.)
2. Om forskning og
forskningsplaner (Leder,

Ansvarlig
Adm.kons.

Ledelse

Ledelse
I løpet av første
semester.

forskningskoordinator og
forskningsrådgiver)
Ledelse

Fagvise lunsjer
Arbeide med å få en
hensiktsmessig
Møteplass for ansatte
Felles sommer‐og
julefest
HMS‐møte

HMS‐tiltak våren.

Oppstartseminar for alle som
skal undervise. Fokus på
rutiner for
undervisningsadministrasjon.
(Studieadministrasjon,
undervisningskoordinator og
leder).
Oppfordre de ulike fagene til å
ha faste lunsjmøter.
Arbeid mot Husstyret for HF og
fakultet

Arrangere sommerfest og
julefest for ansatte og emeriti
Arrangere HMS‐møte, gjerne i
forbindelse med temadag.
Informere om «Sikre siden»,
kurstilbud m.m.
Sosialt arrangement våren 2019.

Arbeidsmiljøkartlegging ARK‐undersøkelse og oppfølging
av resultatene av denne. Følge
fakultetets felles ARK‐
undersøkelse.

Medarbeidersamtaler

Faste allmøter

Invitere alle ansatte til
medarbeidersamtale
med nærmeste leder
Møter om ulike tema

1‐2 ganger per
år.

Fortløpende
Kontinuerlig
Lunsjrom 309
etablert i 2017.
Juni og
desember
Siste onsdag i
oktober 2019 kl.
12‐16.
Mai/juni 2019
Ca. hvert 3 år.

En gang per år

Månedlig

Fagmiljø og
ledelse
Ledelse

Ledelse + komite
Ledelse og
verneombud

Ledelse og
verneombud
Ledelse og
verneombud

Administrasjonssjef,
forskningskoordinator
og instituttleder.
Ledelse
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HMS-årsrapport
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, 2018
Ansvarlig for rapporten: Aidan Keally Conti (Verneombud) og Anders Fagerjord (Leder)
Rapporten ble signert og levert 13.03.2019.

DEL 1. SYSTEMATISK HMS-ARBEID
HMS-ORGANISERING

1 2 3 4 5
I hvilken grad har enheten en HMS-handlingsplan for rapporteringsåret, med tiltak, ansvar
og tidsfrister?

Ikke
aktuelt

x

I hvilken grad har enheten en skriftlig oversikt over delegerte HMS-oppgaver (eks. HMSkoordinator, miljøkontakt, lab.ansvarlig, feltleder, brukers representant og plassansvarlig for
brann)?

x

I hvilken grad har enheten tilrettelagt slik at ansatte kan medvirke i HMS-arbeidet?

x

Skisser kort hvordan enheten har tilrettelagt slik at ansatte kan medvirke i HMS-arbeidet:
HMS-runder, HMS-møte, jevnlige e-poster.

Ja
Følger enheten UiBs Retningslinjer for tilrettelegging og samarbeid mellom linjeleder og
verneombud?

Nei

x

Skisser kort hvordan enheten praktiserer Retningslinjer for tilrettelegging og samarbeid mellom linjeleder og
verneombud.
Verneombudet får tilstrekkelig tid til å utføre vervet. Verneombud har regelmessig kontakt med
Hovedverneombud.

HMS-KOMPETANSE

Ja

Nei

Har leder nødvendig kompetanse til å utøve sitt HMS-ansvar ved enheten?

x

Har verneombud ved enheten gjennomført 40-timers grunnopplæring i HMS?

x
1 2 3 4 5

I hvilken grad sørger enheten for at ansatte/studenter/gjester har nødvendig HMSkompetanse?

Ikke
aktuelt

x

Skisser kort hvordan enheten sørger for at ansatte/studenter/gjester har nødvendig HMS-kompetanse:
Informasjon om kurs på e-post, informasjon om viktige tiltak under vernerunde, jevnlige e-poster.

1 2 3 4 5
I hvilken grad praktiserer enheten rutiner for mottak av nytilsatte?

Ikke
aktuelt

x
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GODE ARBEIDSFELLESSKAP

1 2 3 4 5
I hvilken grad har enheten kartlagt det psykososiale arbeidsmiljøet (HMS-møte/ARK)?

Ikke
aktuelt

x

Skisser kort hvordan enheten planla, gjennomførte og fulgte opp kartleggingen:
ARK-undersøkelsen ble gjennomført og diskutert på HMS-møte. Viktige punkter er fulgt opp.

1 2 3 4 5
I hvilken grad har alle vitenskapelige ansatte fått tilbud om
medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler?
Oppgi andel (prosent) gjennomførte medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler med
vitenskapelige ansatte:

x

5

1 2 3 4 5
I hvilken grad har alle stipendiater fått tilbud om medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler?
Oppgi andel (prosent) gjennomførte medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler med
stipendiater:

Ikke
aktuelt

x
65

1 2 3 4 5
I hvilken grad har alle teknisk/administrativt ansatte fått tilbud om
medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler?
Oppgi andel (prosent) gjennomførte medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler med
teknisk/administrativt ansatte:

Ikke
aktuelt

Ikke
aktuelt

x

0

Skisser kort hvordan enheten planla, gjennomførte og fulgte opp medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler:
Løpende tilbud og gjennomføring. Ny instituttleder begynte 1. november 2018. Da ble alle ansatte invitert til en
15-minutters individuell samtale (altså et kort møte, ikke en medarbeidersamtale). 80 slike møter ble hold
mellom 1. november og 31. desember.

Ikke
aktuelt

1 2 3 4 5
I hvilken grad følger enheten UiBs rutiner for oppfølging av sykemeldte?

x

I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for konflikthåndtering?

x
Ja

Er UiBs Retningslinjer for varsling gjort kjent ved enheten?

Nei

x
1 2 3 4 5

I hvilken grad følger enheten UiBs Rusmiddelpolitikk?

x

I hvilken grad legger enheten til rette for tiltak som stimulerer til fysisk aktivitet i
arbeidstiden?

x

Ikke
aktuelt

GOD RISIKOSTYRING OG BEREDSKAP
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Ikke
aktuelt

1 2 3 4 5
hvilken grad har enheten gjennomført og ajourført risikovurdering knyttet til HMS?

x

Skisser kort hvilke risikovurderinger knyttet til HMS som er gjennomført (innenfor verdiene Menneske,
Drift/Funksjon, Ytre miljø, Materielle verdier, Omdømme):
Ingen

Ja
Har enheten lokale rutiner for beredskap?

Nei

x
Ikke
aktuelt

1 2 3 4 5
I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for brannvern?

x
Ja

Har enheten gjennomført eller deltatt på brannøvelse?

x
1 2 3 4 5

I hvilken grad har enheten gjennomført tiltak for å sikre enhetens materielle verdier mot
tyveri og innbrudd?

Nei

Ikke
aktuelt

x

Skisser kort hvilke tiltak enheten har gjennomført for å sikre enhetens materielle verdier mot tyveri og innbrudd:
Vi minner hverandre på å låse.

1 2 3 4 5
I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for håndtering av vold og trusler?

x

I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for melding og oppfølging av HMS-avvik?

x

Blir det utført risikofylt arbeid ved enheten? Arbeid ved laboratoriet, klinikk, verksted,
driftarbeid, feltarbeid og tokt, og liknende.

Ikke
aktuelt

x

I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinje for helse, miljø og sikkerhet ved feltarbeid
og tokt?

x

I hvilken grad er skriftlige arbeidsinstrukser lett tilgjengelig for ansatte/studenter/gjester?

x

I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for stoffkartotek?

x

I hvilken grad registrerer enheten ansatte/studenter/gjester i eksponeringsregisteret?

x

I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for bruk og håndtering av kjemikalier?

x

I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for biologiske faktorer og genmodifiserte
mikroorganismer?

x

I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for strålevern og bruk av stråling?

x

TRYGGE OG FUNKSJONELLE ARBEIDSPLASSER

1 2 3 4 5
I hvilken grad har enheten kartlagt det fysiske arbeidsmiljøet (HMS-runde)?

x

I hvilken grad blir HMS ivaretatt ved planlegging og etablering av nye arbeidsplasser
(byggesaker)?

x

Ikke
aktuelt

Hvis aktuelt, skisser kort hvordan enheten har ivaretatt dette:
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Ikke aktuelt.

1 2 3 4 5
I hvilken grad blir enhetens arbeidsplasser ergonomisk utformet og tilpasset?
I hvilken grad har enheten iverksatt arbeidsmiljørelaterte tiltak knyttet til digitalisering
(funksjonelle IT-verktøy, kompetanse, endring arbeidsprosesser, samarbeid etc)?

Ikke
aktuelt

x
x

Skisser kort iverksatte arbeidsmiljørelaterte tiltak knyttet til digitalisering:
Alle initiativer til digitalisering kommer fra UiB sentralt, og ikke fra enheten.

1 2 3 4 5
I hvilken grad har enheten samordnet HMS-arbeidet med samarbeidspartnere innenfor
områder der begge er lokalisert og/eller driver aktivitet?

Ikke
aktuelt

x

Hvis aktuelt skisser hvilke samarbeidspartnere enheten har samordnet HMS-arbeidet med:
Vi har møter med IF

ANSVAR FOR DET YTRE MILJØ

1 2 3 4 5
I hvilken grad har enheten gjennomført tiltak for å redusere negativ miljøpåvirkning?

Ikke
aktuelt

x

I hvilken grad legger enheten til rette for at ansatte og studenter enkelt kan gjøre
miljøvennlige valg?

x

Skisser kort ytre miljø-tiltak:
Ingen. Dette regner vi som et sentralt ansvar.

Kommentarer til enkeltspørsmål i del 1.
Ingen

DEL 2 HMS-MÅL OG -TILTAK
Legg ved samlet HMS-handlingsplan for rapporteringsåret (2018) (last opp vedlegg nederst på siden).

Vedlegg
Fil

Beskrivelse

Les vedlegg (laste ned) HMS_LLE_2018
Les vedlegg (laste ned) HMS-møte LLE 2018
Les vedlegg (laste ned) HMS-runde LLE 2018
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Plan for HMS-arbeidet ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 2018
Vedtatt i instituttrådet 6.3.2018
MÅL for HMS-arbeidet
- Vårt overordnede mål er et arbeidsmiljø der alle trives og utvikler seg profesjonelt
- Vår arbeidskultur skal være bygget på dialog, åpenhet og gjensidig tillit i fagmiljøene, mellom de
ulike fagmiljø og mellom fagmiljø, administrasjon og ledelse
- Vi skal ha et godt fysisk arbeidsmiljø
Oversikt over HMS-ansvarlige ved instituttet
-HMS-ansvarlig: Instituttleder
-HMS-kontakter i administrasjonen: Siri Fredrikson og Jorunn Nedreberg
-Verneombud: Aidan Keally Conti. Vara: Anne Berit Apold
-Byggansvarlig (brannvern): Victoria Jensen (IF). Vara: Unn-Therese Thorvaldsson (LLE). For
plassansvarlig, se egen oversikt: http://www.uib.no/hf/23699/beredskaps-og-brannvernsplan-dethumanistiske-fakultet#
Handlingsplan og tiltak
Sosiale tiltak/samlinger
TILTAK
Fredagslunsjene
(kakelunsjene)

Vi feirer en bok

Presentasjon av nye
prosjekt
Presentasjon av nye
medarbeidere
Markering av jubilanter
(50/60 år, 25/40 år ved UiB)
Markering, avganger og 70
år
Sommeravslutning
Juleavslutning
Bedre lunsjkultur (ARK)
Det fysiske arbeidsmiljøet
TILTAK
HMS-runde
Brannvernrutiner,
brannvernopplæring,
kjennskap til HF-bygget

HVORDAN
Faglig bidrag: Miniforelesing,
ev. info fra ledelsen, tiltak
som kan samle flere
Alltid ha kake/frukt på
lunsjen
I forbindelse med
kakelunsjer
I forbindelse med
kakelunsjer, internt
nyhetsbrev, nettsider
I forbindelse med
kakelunsjer, info til alle per
e-post, internt nyhetsbrev
I forbindelse med
kakelunsjer,
Eget arrangement

ANSVARLIG
Administrasjonen

NÅR
Ca. en fredag i
måneden

Kontaktpersoner:
Forskningsleder
Forskningsrådgiver
Instituttleder

Ca. en fredag i
måneden

Instituttleder /
administrasjonen
Instituttleder /
administrasjonen
Instituttleder /
administrasjonen
For dato og initiativ:
administrasjonen
Egen komité

Medio juni
Medio desember

Tiltak ifb. budsjettarbeid; jf.
nedenfor
HVORDAN
Gjennomføre HMS-runde og
følge opp resultatene
Brannøvelser og kjennskap
til HF-bygget
Henge opp oppdatert
brannverninstruks på

ANSVARLIG
Verneombud /adm.
kontaktperson
Øvelser:
Byggansvarlig
Adm. kontaktperson

NÅR
Høst 2018
Minst 1 gang/år
Ved endringer
Hvert semester

Adm. kontaktperson

Sosiale og faglig-sosiale
møteplasser, HF-bygget

Lunsjrom i HF-bygget
Det psyko-sosiale
arbeidsmiljøet
Motarbeide seksuell
trakassering og annen
trakassering
Kommunikasjon og
samhandling
TILTAK
Kommunikasjon i
fagmiljøene
Kommunikasjon fra
fagmiljøene til ledelse /
utvalg
Kommunikasjon på tvers av
instituttet og eksternt
Informasjonsflyt angående
utvalgsarbeid

Mottak av nye medarbeider

Medarbeidersamtaler
Medarbeidersamtaler
Medarbeidersamtaler
Medarbeidersamtaler
Brannvernrutiner

HMS-møte

instituttet og ved
lesesalsplassene i HF-bygget
Sende ut tilbud om
brannvernkurs til alle
ansatte ved LLE,
Instituttutvalget ved LLE (IU),
fagutvalgene ved LLE,
lesesalsansvarlige i 3. og 4.
etasje i HF-bygget
Sende massepost til alle
ansatte ved LLE med lenke til
info om brannvern
Sende masseepost til alle
studentene ved LLE med
lenke til info. om brannvern
Oppussing
Tilrettelegging av rom,
lunsjrom, møteplasser på
tvers av fag

Hvert semester
Adm. kontaktperson
Studieleder

Hvert semester

Instituttledelsen

Instituttledelsen

Informere om
varslingsrutiner, «Si fra» osv.

Instituttledelsen

HVORDAN
Regelmessige møter i
fagmiljøene, både formelle
og uformelle
Fremme saker overfor
utvalgs- og
komitemedlemmer og/eller
direkte med ledelsen
Digitalisere LLE-nytt

ANSVARLIG
Fagkoordinator

NÅR

Fagkoordinator / den
enkelte

Hele året

Instituttleder og
administrasjon
Instituttledelsen og
utvalgssekretærene

Løpende

Alle innkallinger og referater
fra IR/UUI/FFU sendes til alle
til info
Innkallingene til
fakultetsstyremøtet
videreformidles til alle
-Integrering i fagmiljøene
-Samtaler med ledelsen
-Administrativ organisering
Med faste vitenskapelige
Med stipendiater/ postdoc /
midl. forskere
Med midlertidige
undervisningstilsatte
Med administrativ stab
Utvikle rutiner, sørge for at
alle har fått tilstrekkelig
brannvernopplæring
Felles HMS-møte

Adm.sjef
-Fagmiljøene
-Instituttledelse
-Administrasjonen
Instituttleder
Forskningsleder
Undervisningsleder
Administrasjonssjef
Adm.sjef, adm.
kontaktperson,
brannvernansvarlige
Instituttledelsen

Løpende

April/mai

Arbeidsfordeling/forventni
ngsavklaring mellom
vitenskapelige ansatte,
fagkoord. og admin. (ARK)
Kommunikasjon mellom
inst.ledelse/adm.sjef og
admin. (ARK)

Utvikler tiltak

Instituttledelsen

Påbegynt 2017

Utvikle konkrete tiltak

Instituttledelsen

Påbegynt
2017
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HMS-årsrapport
Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori, 2018
Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Parkveien 9
Senter for vitenskapsteori (SVT), Parkveien 9
Ansvarlig for rapporten: Judith Ann Larsen (Verneombud) og Tone Lund-Olsen (Leder)
Rapporten ble signert og levert 01.03.2019.

DEL 1. SYSTEMATISK HMS-ARBEID
HMS-ORGANISERING

1 2 3 4 5
I hvilken grad har enheten en HMS-handlingsplan for rapporteringsåret, med tiltak, ansvar
og tidsfrister?

Ikke
aktuelt

x

I hvilken grad har enheten en skriftlig oversikt over delegerte HMS-oppgaver (eks. HMSkoordinator, miljøkontakt, lab.ansvarlig, feltleder, brukers representant og plassansvarlig for
brann)?

x

I hvilken grad har enheten tilrettelagt slik at ansatte kan medvirke i HMS-arbeidet?

x

Skisser kort hvordan enheten har tilrettelagt slik at ansatte kan medvirke i HMS-arbeidet:
Det blit gjennomført årlige HMS-runder der verneombudet ber om innspill fra de enkelte ansatte. Ved begge
sentrene blir det arrangert HMS-dag der relevante tema blir tatt opp og dsikutert grundig. Dette danner basis for
utarbeiding av HMS-handlingsplan. I tilegg blir det jevnlig tatt opp aktuelle HMS-saker på stabsmøter bed
behov.

Ja
Følger enheten UiBs Retningslinjer for tilrettelegging og samarbeid mellom linjeleder og
verneombud?

Nei

x

Skisser kort hvordan enheten praktiserer Retningslinjer for tilrettelegging og samarbeid mellom linjeleder og
verneombud.
Linjeleder og verneombud har jevnlige møter der ulike HMS-saker blir tatt opp.

HMS-KOMPETANSE

Ja
Har leder nødvendig kompetanse til å utøve sitt HMS-ansvar ved enheten?

x

Har verneombud ved enheten gjennomført 40-timers grunnopplæring i HMS?

x
1 2 3 4 5

I hvilken grad sørger enheten for at ansatte/studenter/gjester har nødvendig HMSkompetanse?

Nei

Ikke
aktuelt

x

Skisser kort hvordan enheten sørger for at ansatte/studenter/gjester har nødvendig HMS-kompetanse:
Alle ansatte deltar på HMS-dagen der ulike HMS-relaterte tema blir tatt opp. Det blir foretatt jevnlige
brannvernøvelser, alle nyansatte blir oppfordret til å delta på brannvernkurs og førstehjelpskurs. I tillegg blir
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HMS-relaterte saker tatt opp på stabsmøter ved behov.

Ikke
aktuelt

1 2 3 4 5
I hvilken grad praktiserer enheten rutiner for mottak av nytilsatte?

x

GODE ARBEIDSFELLESSKAP

1 2 3 4 5
I hvilken grad har enheten kartlagt det psykososiale arbeidsmiljøet (HMS-møte/ARK)?

Ikke
aktuelt

x

Skisser kort hvordan enheten planla, gjennomførte og fulgte opp kartleggingen:
ARK-undersøkelsen har ikke blitt gjennomført siste året, men det psykososiale arbeidsmiljøet har vært tema på
HMS-dagen.

1 2 3 4 5
I hvilken grad har alle vitenskapelige ansatte fått tilbud om
medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler?
Oppgi andel (prosent) gjennomførte medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler med
vitenskapelige ansatte:

x

60

1 2 3 4 5
I hvilken grad har alle stipendiater fått tilbud om medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler?
Oppgi andel (prosent) gjennomførte medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler med
stipendiater:

Ikke
aktuelt

x
70

1 2 3 4 5
I hvilken grad har alle teknisk/administrativt ansatte fått tilbud om
medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler?
Oppgi andel (prosent) gjennomførte medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler med
teknisk/administrativt ansatte:

Ikke
aktuelt

Ikke
aktuelt

x

50

Skisser kort hvordan enheten planla, gjennomførte og fulgte opp medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler:
Alle ansatte får epost med foreslåtte tidspunkt for medarbeidersamtale og kan velge tidspunkt som passer. De
får tilsendt mal for medarbeidersamtale i forkant og samtalene følger mer eller mindre malen. Korte referat med
mål og planer blir skrevet. Disse danner utgpkt for neste års samtale.

1 2 3 4 5
I hvilken grad følger enheten UiBs rutiner for oppfølging av sykemeldte?

x

I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for konflikthåndtering?

x
Ja

Er UiBs Retningslinjer for varsling gjort kjent ved enheten?

Ikke
aktuelt

Nei

x
1 2 3 4 5
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I hvilken grad følger enheten UiBs Rusmiddelpolitikk?

x

I hvilken grad legger enheten til rette for tiltak som stimulerer til fysisk aktivitet i
arbeidstiden?

x

GOD RISIKOSTYRING OG BEREDSKAP

Ikke
aktuelt

1 2 3 4 5
hvilken grad har enheten gjennomført og ajourført risikovurdering knyttet til HMS?

x

Skisser kort hvilke risikovurderinger knyttet til HMS som er gjennomført (innenfor verdiene Menneske,
Drift/Funksjon, Ytre miljø, Materielle verdier, Omdømme):
Vi har ikke gjennomført systematisk risikoanalyse, men vurderer fortløpende risikoen ved ulike typer aktiviteter
med særlig fokus på feltarbeidsopphold i utlandet.

Ja

Nei

Har enheten lokale rutiner for beredskap?

x
Ikke
aktuelt

1 2 3 4 5
I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for brannvern?

x
Ja

Har enheten gjennomført eller deltatt på brannøvelse?

1 2 3 4 5
I hvilken grad har enheten gjennomført tiltak for å sikre enhetens materielle verdier mot
tyveri og innbrudd?

Nei

x
Ikke
aktuelt

x

Skisser kort hvilke tiltak enheten har gjennomført for å sikre enhetens materielle verdier mot tyveri og innbrudd:
Har etter gjentatte forespørsler fått nøkler til de fleste kontora på huset, men det mangler fortsatt nøkler til flere
slik at disse kontorene alltid står ulåst.

1 2 3 4 5
I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for håndtering av vold og trusler?

x

I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for melding og oppfølging av HMS-avvik?

x

Blir det utført risikofylt arbeid ved enheten? Arbeid ved laboratoriet, klinikk, verksted,
driftarbeid, feltarbeid og tokt, og liknende.
I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinje for helse, miljø og sikkerhet ved feltarbeid
og tokt?

Ikke
aktuelt

x
x

I hvilken grad er skriftlige arbeidsinstrukser lett tilgjengelig for ansatte/studenter/gjester?

x

I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for stoffkartotek?

x

I hvilken grad registrerer enheten ansatte/studenter/gjester i eksponeringsregisteret?

x

I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for bruk og håndtering av kjemikalier?

x

I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for biologiske faktorer og genmodifiserte
mikroorganismer?

x

I hvilken grad følger enheten UiBs Retningslinjer for strålevern og bruk av stråling?

x

TRYGGE OG FUNKSJONELLE ARBEIDSPLASSER
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1 2 3 4 5
I hvilken grad har enheten kartlagt det fysiske arbeidsmiljøet (HMS-runde)?
I hvilken grad blir HMS ivaretatt ved planlegging og etablering av nye arbeidsplasser
(byggesaker)?

Ikke
aktuelt

x
x

Hvis aktuelt, skisser kort hvordan enheten har ivaretatt dette:
Enheten har flyttet inn i et bygg som ikke er hensiktsmessig og har mange utfordringer knyttet til HMS. Vi har
prøvd å tilpasse arbeidsplassene på best mulig måte og har hatt fysioterapeut inne til rådgivning for alle som
ønsket det. Vi har kjøpt hev/senk bord til alle som ønsker det, nye møbler av støyabsorberende materiale, nye
gelender i smale trapper, lysterapilamper ved behov mm. Vi har også prøvd å lage hyggelige pausesoner.

1 2 3 4 5
I hvilken grad blir enhetens arbeidsplasser ergonomisk utformet og tilpasset?

x

I hvilken grad har enheten iverksatt arbeidsmiljørelaterte tiltak knyttet til digitalisering
(funksjonelle IT-verktøy, kompetanse, endring arbeidsprosesser, samarbeid etc)?

x

Ikke
aktuelt

Skisser kort iverksatte arbeidsmiljørelaterte tiltak knyttet til digitalisering:
Enhetene gjennomfører felles opplæring i nye digitale verktøy og oppfordrer alle til å delta på
kompetansehevende kurs.

1 2 3 4 5
I hvilken grad har enheten samordnet HMS-arbeidet med samarbeidspartnere innenfor
områder der begge er lokalisert og/eller driver aktivitet?

Ikke
aktuelt
x

Hvis aktuelt skisser hvilke samarbeidspartnere enheten har samordnet HMS-arbeidet med:

ANSVAR FOR DET YTRE MILJØ

1 2 3 4 5
I hvilken grad har enheten gjennomført tiltak for å redusere negativ miljøpåvirkning?

x

I hvilken grad legger enheten til rette for at ansatte og studenter enkelt kan gjøre
miljøvennlige valg?

x

Ikke
aktuelt

Skisser kort ytre miljø-tiltak:
Vi resirkulerer papir, plast og glass. Vi har lyssensorer og automatisk nedjustering av varme for å spare strøm.
Vi oppfordrer til mer bruk av SKYPE-møter. Vi velger ofte vegetarmat til bevertning.

Kommentarer til enkeltspørsmål i del 1.

DEL 2 HMS-MÅL OG -TILTAK
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Legg ved samlet HMS-handlingsplan for rapporteringsåret (2018) (last opp vedlegg nederst på siden).

Vedlegg
Fil

Beskrivelse

Les vedlegg (laste ned) -
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HMS-handlingsplan SKOK


SKOK skal ha et generøst, inkluderende og stimulerende arbeidsmiljø preget av tillit og trivsel der
faglig utvikling står i sentrum.



Vår ledelse og administrasjon skal støtte senterets kjernevirksomhet innen forskning,
undervisning og formidling.



Vi skal ha gode rutiner og god kommunikasjonsflyt mellom vitenskapelig og administrativ stab
om forskning, formidling og undervisning.

Virkemidler som skal tas i bruk for å nå disse målene inkluderer


Innarbeide rutiner for ulike arbeidsområder og tydeliggjøre forventninger og
ansvarsfordeling, blant annet gjennom SKOKs forsknings‐ og undervisningsutvalg.



Videreutvikle tydelig, regelmessig og effektiv intern kommunikasjon gjennom blant annet
regelmessige stabsmøter, internt nyhetsbrev og interne seminarer.



Være en pådriver for at UiB har en dobbelt språkpolitikk (norsk/engelsk).

HMS- handlingsplan SVT
Det er ingen motsetning mellom stor grad av individuell frihet, og et godt faglig fellesskap. Vi vil legge
spesielt vekt på å legge til rette for uformelle møter og daglig kontakt mellom de ansatte i lunsjrom
og andre fellesarealer. Dette er viktig for den faglige utviklingen, for kreativitet og for arbeidsmiljøet.






Vi arbeider for at de materielle forholdene legges til rette for uformell kontakt mellom de
ansatte.
SVT skal ytterligere styrke og intensivere arbeidet i den grønne arbeidsgruppen ("The
greening group").
SVT skal fortsette å arrangere strategiseminarer hvert annet år.
SVT skal til enhver tid ha en oppdatert brosjyre der alle ansatte presenteres med bilde og
jobb‐beskrivelse.
SVT skal lage et årshjul. Undervisningen skal legges i bolker for å frigi sammenhengende tid til
forskning.

UNIVERSITETET I BERGEN

Styre:

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet

Styresak:

7/19

Møtedato:

26.03.2019

Dato: 10.01.2019
Arkivsaksnr: 2019/1407-ARTH

Oppnemning av nominasjonskomitéar for val til fakultetsstyre og instituttråd
ved HF
Vedlegg
Forslag til medlemmer i nominasjonskomitéane.
E-postar om framlegg til medlemmer i nominasjonskomitéane
Bakgrunn
UiB fekk i september 2018 nytt valreglement, med nominasjonskomitéar som ei nyordning i
reglementet. Fakultetsstyret oppnemner nominasjonskomitéane for kvart val til dekan,
fakultetsstyre og instituttråd. Alle stemmerettsgruppene skal nemnast opp til komitéen, sjølv om
ikkje alle gruppene er på val - f.eks. som i år når berre gruppe B og D er på val.
§ 4 i valreglementet seier følgjande om nominasjonskomitéar:
«§ 4 Nominasjonskomite
§4-1 Nominasjonskomite for hvert valg
Det skal oppnevnes én nominasjonskomite for valg til hvert styringsorgan og dekan.
§4-2 Ansvar og oppgaver
Nominasjonskomiteen skal foreslå kandidater for valgstyret når det ved utløpet av
forslagsfristen ikke er kommet inn tilstrekkelig antall forslag på kandidater, eller tilstrekkelig
antall forslag på kandidater av begge kjønn.
§ 4-3 Sammensetning
Nominasjonskomiteen skal bestå av representanter for alle stemmerettsgruppene. Komiteen
velger selv sin leder og organiserer seg selv.
§4-4 Oppnevning
(1) Universitetsstyret oppnevner én sentral nominasjonskomite for valg til universitetsstyret.
Fakultetsstyret oppnevner én egen nominasjonskomite for hvert av valgene til dekan,
fakultetsstyre og instituttråd.
(2) Ved valg til universitetsstyret foreslår dekanene medlemmer fra gruppen fast ansatt i
undervisnings- og forskerstilling og fra gruppen midlertidig ansatte i undervisnings- og
forskerstilling. Fagforeningene foreslår medlem fra de teknisk og administrativt ansatte.
Studentparlamentet foreslår medlem fra studentene.
(3) Ved dekanvalg og valg til fakultetsstyret foreslår instituttlederne medlemmer fra gruppen
fast ansatt i undervisnings- og forskerstilling og fra gruppen midlertidig ansatte i undervisnings-
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og forskerstilling. Arbeidstakerorganisasjonene foreslår medlem fra de teknisk og
administrativt ansatte. Studentutvalget foreslår medlem fra studentene.
(4) Ved valg til instituttråd foreslår instituttrådet medlemmer til nominasjonskomiteen.»

Valstyret ba 25. januar om forslag til medlemmer i nominasjonskomitéane for
fakultetsstyret og instituttstyra (vedlegg), og har etter det følgt opp med
påminningar ved behov.
Nedanfor legg vi dei innkomne forslaga fram for fakultetsstyret til vedtak.
Der det framleis manglar forslag, ber vi om at instituttleiinga og HSU (for
studentane) får fullmakt til å godkjenne representantane.

Forslag til vedtak:
Nominasjonskomité for fakultetsstyret:
Professor Zeljka Svrljuga, gruppe A
Stipendiat Gunn Inger Sture, gruppe B
Seniorkonsulent Kirsten Johanne Bang, gruppe C
Humanistisk studentutval (HSU), gruppe D, studentane.
HSU får fullmakt til å godkjenne medlemmen frå studentane.
Nominasjonskomité for Institutt for filosofi og førstesemesterstudium:
Førsteamanuensis Vibeke Tellmann, gruppe A
Førsteamanuensis Franz Knappik, gruppe A
Stipendiat Sindre Søderstrøm, gruppe B
Administrasjonssjef Steinar Thunestvedt, gruppe C
Student Matthew Coffay, gruppe D
Nominasjonskomité for Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap:
Professor Christhard Hoffmann, gruppe A
Stipendiat Moa Airijoki, gruppe B
Førstekonsulent Grethe Bruvoll, gruppe C
Student Sascha Camilla Gade, gruppe D
Nominasjonskomité for instituttrådet, Institutt for framandspråk:
Førsteamanuensis Jerzy Nykiel, gruppe A
Etteroppnemt, gruppe B
Førstekonsulent Turid Daae, gruppe C
Etteroppnemt (gruppe D, studentane)
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Instituttleiinga får fullmakt til å godkjenne medlem frå gruppe B og D.
Nominasjonskomité for instituttrådet, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium:
Instituttleiinga får fullmakt til å godkjenne medlemmer i komitéen.

Jørgen Magnus Sejersted
dekan

Kim Ove Hommen
fakultetsdirektør

UNIVERSITETET I BERGEN

Styre:

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet

Styresak:

8/19

Møtedato:

26.03.2019

Dato: 13.03.2019
Arkivsaksnr: 2019/3284INGHA

Nytt kvalitetssystem for utdanningene
Dokumenter i saken












Universitetsstyresak 109/18, møte 25.10.18: Nytt kvalitetssystem for utdanningene
http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2018/2018-10-25/S_10918Nytt_kvalitetssystem_utdanningene.pdf
Sak 50/18 i Utdanningsutvalget, møte 5.9.18: Rapport fra arbeidsgruppe – Nytt
system for kvalitetsarbeid
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/mote_i_utdanningsutvalget_5._s
eptember.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/rapport_fra_arbeidsgrupperevidert_kvalitetssytem_for_utdanningene.siste_versjonpdf.pdf
Modell – nytt system for kvalitetsutvikling av utdanningene
Handlingsplan 2017-2022 Universitetet i Bergen, Kvalitet i utdanning
https://www.uib.no/strategi/110057/handlingsplan-kvalitet-i-utdanning-2017–2022
Stortingsmelding 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-20162017/id2536007/
Studietilsynsforskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-02-07137?q=studietilsynsforskriften
Studiekvalitetsforskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-02-01-96
Brev fra Studieadministrativ avdeling datert 18.2.19 Etablering av nytt system med
dialogmøter og egenvurderinger – utdanning (Ephorte:2019/1058)
Brev fra Studieadministrativ avdeling datert 26.2.19 (Ephorte 2019/2904) Innmelding
– planer for oppretting og nedlegging av studieprogram i 2020.

Bakgrunn
UiBs kvalitetssikringssystem er nedfelt i Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia.
Håndboken ble sist revidert i 2013. I 2016 og 2017 ble studiekvalitetsforskriften og
studietilsynsforskriften revidert. I tillegg kom Stortingsmelding 16 (2016-17) Kultur for kvalitet
i høyere utdanning. Disse endringene i forskrifter og føringer i stortingsmeldingen er
bakgrunnen for behov for endringer i UiBs kvalitetssystem for utdanningene og håndboken
vil følgelig bli revidert.
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Utdanningsutvalget ved UiB nedsatte i 2017 en arbeidsgruppe som fikk i oppgave å revidere
UiBs kvalitetssystem for utdanning. Arbeidsgruppen leverte sin rapport om nytt system for
kvalitetsutvikling i utdanningene i juni 2018. Utdanningsutvalget vedtok i møte 5.9.18 de
endringer som arbeidsgruppen anbefalte i sin rapport. Etter anbefaling fra utdanningsutvalget
vedtok universitetsstyret nytt kvalitetssystem i møte 25.10.18.
Arbeidsgruppens rapport beskriver det nye systemet og utdanningsutvalgets valg og
anbefalinger er presisert i universitetsstyresaken.
Endringer
I universitetsstyresaken vises det til at en gjennomgripende endring er å få til en dreining fra
kontroll og fokus på kvalitetssikring i henhold til definerte standarder, over til et mer ambisiøst
kvalitetsarbeid som skal bidra til å fremme en kvalitetskultur blant ansatte og studenter.
De nevnte endringene i forskriftene medfører at UiBs kvalitetssystem må sikre at





Plikten til å sørge for at oppretting av studietilbud følger kravene for akkreditering av
studietilbud i studiekvalitetsforskriftens kapittel 3 er tydeliggjort
UiB har ordninger for å systematisk kontrollere at alle eksisterende studietilbud
tilfredsstiller kravene i lovverket (studietilsynsforskriftens § 4-1(3)
Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur er tilpasset læringsutbyttet for
studietilbudet
Faglig ledelses ansvar for kvalitetssikring og –utvikling av studiene er tydeliggjort, jf.
studietilsynsforskriften § 2-3(3)

Stortingsmelding 16 (2016-2017) fremhever ledelsens ansvar for å engasjere det
vitenskapelige personalet mer i utdanning og læring og at en kultur for kvalitet innebærer en
felles forståelse blant studentene, fagmiljøene og ledelsen av hva som definerer kvalitet (s.
17). Stortingsmeldingen foreslår dessuten at virkemidler fra forskningssiden tas i bruk for å
bidra til å bygge opp en kvalitetskultur. De nevner bl.a. forskningsbasert undervisning,
fagfellevurdering av studieprogram og meritteringssystem for undervisere.
UiBs handlingsplan Kvalitet i utdanning angir UiBs retning og prioriteringer for
kvalitetsarbeidet knyttet til utdanningene ved UiB og konkretiserer hvordan UiB følger opp
endringer og føringer.
Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia vil bli revidert som følge av endringene
Arbeidsgruppens rapport og utdanningsutvalgets anbefalinger til universitetsstyret
Skille mellom kontrollfunksjon og rådgivningsfunksjon
Fram til juli i 2018 hadde Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT) ansvar for både
rådgivning for kvalitetsutvikling, og for kontroll av institusjonenes kvalitetssikringssystemer.
Denne rolleblandingen ble av mange vurdert som uheldig. Disse to funksjonene er nå skilt
ved at Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) fra
juli 2018 overtok rådgivnings- og kvalitetsutviklingsfunksjonen, mens NOKUT fortsatt har
kontrollfunksjonen opp mot institusjonenes kvalitetssystemer og utdanningsprogrammer.
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UiB følger opp denne modellen ved å gjøre den tidligere programopprettingskomiteen om til
en akkrediteringskomite, studiekvalitetskomite, som oppnevnes av utdanningsutvalget og en
egen, sentral læringsdesigngruppe som skal tilby hjelp til utvikling og redesign av helhetlige
studieprogram eller enkeltemner. Det skal også opprettes fakultetsvise læringsdesignteam.
Det vises til brev fra Studieadministrativ avdeling datert 26.2.19 om studiekvalitetskomiteens
rolle som akkrediteringskomite i forbindelse med søknader om etablering av nye
studieprogram.
Utdanningsmeldingen erstattes av årsrapport og dialogmøter
Ifølge arbeidsgruppen fungerer ikke ordningen med utdanningsmelding optimalt, og
ordningen blir nå erstattet av egenvurdering fra emneansvarlige og programstyrene.
Instituttledelsen skal så på bakgrunn av egenvurderingene lage en årsrapport som skal
danne grunnlag for dialogmøter mellom institutt og fakultet. Fakultetsledelsen skal føre
referat fra dialogmøtene med instituttene, og referatene danner grunnlag for dialogmøtet
mellom fakultetene og universitetsledelsen om fakultetets samlede planer for oppfølging av
studiekvalitet.
Det vises til vedlagt modell for nytt kvalitetssystem for utdanningene og brev datert 18.2.19
fra Studieadministrativ avdeling om implementering av egenvurderinger og dialogmøter.
Frekvens på emneevaluering
Utdanningsutvalget foreslår at emneevalueringen skal gjennomføres hvert tredje år og at det
i tillegg skal utarbeides en kort, årlig egenvurdering av emneansvarlige.
Studiekvalitetsbasen
Studiekvalitetsbasen er en del av UiBs kvalitetssystem, og institutt og fakultet legger ut
emne- og programevalueringer, samt eventuelle andre relevante dokumenter i basen. Det er
ønske om at basen må bli mer dynamisk og interaktiv og ikke kun en fillagringsbase.
Forslag til vedtak:
Fakultetsstyret tar informasjon om nytt kvalitetssystem for utdanningene til orientering.

Jørgen Magnus Sejersted
dekan

Vedlegg
1 Brev fra Studieadministrativ avdeling 18.2.19
2 Brev fra Studieadministrativ avdeling 26.2.19
3 Modell - nytt kvalitetssystem for utdanningene

Kim Ove Hommen
fakultetsdirektør

UNIVERSITETET I BERGEN
Studieadministrativ avdeling

Fakultetene

Referanse

Dato

2019/1058-TOVST

18.02.2019

Etablering av nytt system med dialogmøter og egenvurderingerutdanning
En arbeidsgruppe nedsatt av Utdanningsutvalget leverte sin innstilling om nytt system for
kvalitetsutvikling i utdanningene, i juni 2018. Universitetsstyret vedtok, etter anbefaling fra
Utdanningsutvalget, nytt kvalitetssystem i møtet 25. oktober.
Det nye systemet er beskrevet i rapporten fra arbeidsutvalget, og utdanningsutvalgets valg
og anbefalinger er presisert i styresak: S 109/18. Det vil bli utarbeidet en oppdatert
kvalitetshåndbok som følge av endringene.
Dette brevet omhandler en av endringene i kvalitetssystemet: Avvikling av ordning med
utdanningsmelding, og innføring av nytt system med dialogmøter og egenvurderinger. Ny
ordning innføres med virkning fra 2019, og har til hensikt å sikre et kontinuerlig fokus på
kvalitetsarbeidet knyttet til utdanningene.
Vi viser til figur i eget vedlegg som omhandler hovedtrekk og ansvarsfordeling i det nye
kvalitetssystemet: Ordninger med årlige dialogmøter og egenevalueringer som gjennomføres
årlig, emneevalueringer som gjennomføres hvert tredje år, og programevalueringer som skal
gjennomføres hvert 5. år. Den øverste delen av figuren omhandler nytt system for
egenevalueringer og dialogmøter. Systemet blir gjort rede for nedenfor.
Dialogmøter og egenvurderinger- saksgang
 Emneansvarlige leverer en kort årlig egenvurdering av emnet til programstyret 1.
o Hovedfokus i egenvurderingen skal være umiddelbare behov for justeringer i
gjennomføringen av emnet.



Programstyret utarbeider en kort årlig egenvurdering av programmet(/ene) til
instituttledelsen
o Det tas utgangspunkt i egenevalueringene fra de emneansvarlige.



Instituttledelsen utarbeider en kort årlig egenvurdering til fakultetsledelsen.
Innhold: Vurdering og plan for oppfølging av programstyrenes egenevalueringer,
vurdering av instituttets gjennomføringstall som har konsekvenser for instituttenes
økonomi. Instituttets vurdering danner grunnlaget for dialog med fakultetet.

Fakultetene bruker ulike benevnelser på «programstyre». Med programstyre menes her det organet
som har ansvar for å drive studieprogrammet(/ene), og som har en rådgivende funksjon overfor
institutt og fakultet når det gjelder planer for emner og programmer.
1

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Studieadministrativ avdeling
Telefon 55589314

Postadresse
Postboks 7800
5020 Bergen

Besøksadresse
Langesgate 1
Bergen

Saksbehandler
Tove Steinsland
+47 55 58 90 47
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Fakultetsledelsen gjennomfører dialogmøter med instituttene
med utgangspunkt i egenvurderingene. Referater fra dialogmøtene med instituttene
danner fakultetets egenvurdering med planer for oppfølging av studiekvalitet.



Universitetsledelsen gjennomfører dialogmøter med fakultetene
med utgangspunkt i fakultetenes egenvurderinger.

Det legges opp til at det skal være studentrepresentasjon i dialogmøtene på begge nivåene.
Det er utarbeidet et eget skjema til bruk ved egenvurderinger (se vedlegg 1).
Egenvurderingene skal være kortfattet og fortrinnsvis punktvis.
Følgende tema skal omtales:
 Oppfølging av foregående års egenvurdering.
 Gjennomførte og planlagte emne- og programevalueringer
 Budsjettprioriteringer
 Studieportefølje og dimensjonering
 Satsingsområder
 Handlingsplaner
 Utviklingsavtale med KD (se konkretisering i siste del av dette dokumentet)
Referater og egenvurderinger fra dialogmøtene mellom fakultetene og universitetets ledelse
danner universitetets samlede planer for oppfølging av studiekvalitet. Disse legges frem for
Universitetsstyret.
Dialogmøter og oppfølging, årshjul:
- Våren 2019: Dialogmøter mellom fakultetsledelse og instituttledelse
- 2. september: Frist for fakultetene å sende inn egenvurdering til SA.
- September / oktober: Dialogmøter mellom fakultetene og universitetsledelsen
- 5. november: Samlet vurdering på utdanningsfeltet ved UiB behandles i
Utdanningsvalget.
- 28. november: Samlet vurdering for utdanningsfeltet ved UiB behandles i
Universitetsstyret.
Siden det er første gang den nye ordningen med egenvurderinger og dialogmøter blir
gjennomført, blir det lagt opp til drøfting og muligheter for å gi eventuelle innspill til opplegget
i Utdanningsutvalgets møte 21. mars.

Vennlig hilsen
Oddrun Samdal
viserektor for utdanning

Christen Soleim
avdelingsdirektør

Vedlegg:




Vedlegg 1: Skjema til bruk ved egenvurdering (vedlagt)
Vedlegg 2: UiB – utviklingsavtalen med KD – mål for utdanningene (vedlagt)
Figur, nytt kvalitetssystem:

Kopi: Universitetsdirektørens kontor
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Vedlegg 1:
Skjema til bruk ved egenvurdering
Tema
vurdering
Oppfølging fra
foregående års
egenvurdering
Gjennomførte emne og
programevalueringer,
siste studieår
Planlagte emne- og
programevalueringer
Studieportefølje
(planlagte opprettinger
og/eller nedlegginger)
Budsjettprioriteringer
(endringer)
Satsningsområder
Handlingsplaner
-Handlingsplan for
kvalitet i utdanningstatus 2018
Handlingsplaner
-Handlingsplan for
kvalitet i utdanningprioriteringer 2019
Utviklingsavtalen med
KD
Utviklingsavtalen med
Eget vedlegg
KD- Oppfølging på
fakultetsnivå
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Vedlegg 2:
UiB – utviklingsavtalen med KD – mål for utdanningene
UiB deltar som pilotinstitusjon i regi av KD, i arbeidet med utvikling av flerårige
utviklingsavtaler mellom KD og den enkelte utdanningsinstitusjon. Målene i utviklingsavtalen
skal realiseres innen våren 2020. Endelig rapport om måloppnåelse skal inngå i UiBs
Årsrapport 2019–2020.
UiB sentralt rapporterer årlig til KD på målene i utviklingsavtalen, inkludert på de tall som blir
etterspurt.
For å få best mulig rapporteringsgrunnlag, inviteres i tillegg fakultetene til å komme med
innspill til de av punktene som er særlig relevant for det enkelte fakultetet. Innspill må være
kortfattet.
For utdanningssiden skal det rapporteres på følgende:


Videreutvikling av studieprogrammer innenfor universitetets strategiske
satsingsområder marin, klima og energiomstilling og globale
samfunnsutfordringer o Måloppnåelse vurderes ut fra gjennomstrømming i
slike programmer



Pilotering av modell for fremragende undervisning ved alle fakultet o
Måloppnåelse vurderes ut fra at samtlige fakultet har program for fremragende
undervisning.



Andel kandidater med utvekslingsopphold som del av sin grad o
Måloppnåelse vurderes ut fra andel kandidater som har hatt
utvekslingsopphold som del av sin grad



Økt gjennomstrømming i studieprogrammene o Måloppnåelse vurderes ut fra
antall kandidater som gjennomfører på normert tid på bachelor og masternivå.



UiB skal øke sin deltakelse og uttelling i nasjonale konkurransearenaer for
studiekvalitet o Måloppnåelse vurderes ut søknadsaktivitet og gjennomslag i
nasjonale utlysninger



Inngå samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo for å styrke forskning og
utdanning i humanistiske fag o Måloppnåelse vurderes ut fra prosesser for
nasjonal arbeidsdeling og samarbeid



Øke etter- og videreutdanningstilbudet o Måloppnåelse vurderes ut fra
omsetning og antall tilbud.



Styrking av samarbeid om lærer/lektorutdanning på Vestlandet ved å: o Tilby
fag til hverandre der institusjonene har komplementær kompetanse



Samarbeid om forskning og utviklingsarbeid (FoU) og videreutdanningstilbud.
Måloppnåelse vurderes ut fra framdriftsrapporter fra etablerte
samarbeidsorgan mellom UiB og Høgskulen på Vestlandet.
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UNIVERSITETET I BERGEN
Studieadministrativ avdeling

Fakultetene

Referanse

Dato

2019/2904-TOVST

26.02.2019

Innmelding - planer for oppretting og nedlegging av studieprogram i
2020.
Universitetsstyret vedtok nytt system for kvalitetsarbeid i utdanningene i møte 25.oktober
2018.
Et nytt tiltak i kvalitetsarbeidet, er at søknader om etablering av nye studieprogrammer skal
vurderes av en akkrediteringskomité: Studiekvalitetskomiteen, som blir nedsatt av
Utdanningsutvalget. Søknaden går deretter til videre behandling i Utdanningsutvalget og
Universitetsstyret. Fagmiljøene vil få veiledning i prosessen med utforming av
studieprogrammene av en gruppe ved læringslaben ved Media City Bergen.
Vi ber på denne bakgrunn om at fakultetene melder inn sine planer om oppretting og
nedlegging av studieprogrammer innen 12. mars 2019. Vi ber også om navn på
kontaktperson(er) for studieprogrammer som er planlagt opprettet.

Vennlig hilsen
Christen Soleim
avdelingsdirektør

Tove Steinsland
fung. seksjonssjef

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Studieadministrativ avdeling
Telefon 55589314

Postadresse
Postboks 7800
5020 Bergen

Besøksadresse
Langesgate 1
Bergen

Saksbehandler
Tove Steinsland
+47 55 58 90 47
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Hvert 5 år

Hvert 3 år

Årlig

Emneansvarlig

Programstyret

Instituttledelse

Fakultetsledelse

Universitetsledelse

Emneansvarlig skal:

Programstyret skal:

Instituttledelsen skal:

Fakultetsledelsen skal:

Universitetsledelsen skal:

Levere en kort årlig
egenvurdering av emnet.

Spesifisere oppdrag til
ekstern fagfelle og
kommentere
oppfølging av fjorårets
rapport

Lage en årsrapport med:
-Vurdering og plan for
oppfølging av
programstyrets rapporter

Gjennomføre dialog med
instituttene med
utgangspunkt i årsrapport

Gjennomføre dialog med
fakultetene med
Utgangspunkt i årsrapport.

Referater fra dialog med
instituttene danner
fakultetets samlede planer
for oppfølging av
studiekvalitet

Referater fra dialog med
fakultetene danner
universitets samlede planer
for oppfølging av
studiekvalitet, herunder:

Oppfølging av foregående
år årsrapport.

Budsjettprioriteringer

Studieportefølje og
dimensjonering

Satsingsområder

Handlingsplaner

Utviklingsavtale med KD

levere en kort årlig
egenvurdering av
programmet bl.a med
utgangspunkt i
rapporter fra
emneansvarlige

Hvert tredje år skal emnet
Programstyret har det
vurderes med utgangspunkt i:
overordnede ansvaret for
•
Studentevaluering
å lage en plan for
•
Erfaringer fra
emenevaluering, slik at
seminarledere
alle emner har
•
Studiepoeng-produksjon
gjennomført
på emner
studentevaluering i løpet
•
Strykprosenten på
av en treårs-periode
emnet
•
Si Fra
•
Eventuell
fagfellevurdering
•
Programstyret kan
vurdere hyppigere
evaluering ved behov.
Programevaluering:
Egenevaluering av:
•
gjennomføring, frafall,
kandidatproduksjon
•
Læringsmiljø
•
Begrunnelse for valg av
emner, undervisnings- og
vurderingsformer
•
Hvordan sikres:
o
Arbeidslivskontakt
o
Praksis
o
Internasjonalisering
o
Læringsutbytte i tråd
med NKR
o
hvordan er innspill fra
ekstern fagfelle fulgt opp
i perioden
o
programsstyret kan vedta
hyppigere evaluering ved
behov.

-Vurdering av egne
gjennomføringstall som
har konsekvenser for
instituttenes økonomi

Grunnlag for
dialog med
fakultetet

Egenevaluering av status
i alle studieprogram:
•
Vurdering av
programutforming
•
Vurdering av
instituttets
resultater i
meritteringsordning
•
Instituttets
strategiske
utviklingsplaner
•
Kobling til
instituttets
forskning

Grunnlag for
dialog med
universitetsledelsen

På basis av de femårige
egenevalueringene
gjennomgås
studieporteføljen på
overordnet strategisk plan,
herunder vurdering av
programutforming

På basis av de femårige
egenevalueringene
gjennomgås
studieporteføljen på
overordnet strategisk plan
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Februar 2019 – Regnskap til fakultetsstyret
Plan for overføring til 2020

Kommentarer til regnskapsrapporten:
Regnskapsrapporten viser flere store avvik, men som det går fram av forklaringene er disse
av teknisk art og uten økonomiske konsekvenser.
Plan for overføring til 2020 er nå innarbeidet i budsjettet og viser at vi planlegger å redusere
den negative overføringen på grunnbevilgningen med 1 mill. kroner.

Annuum vil isolert sett gå i null, overskudd på Rekrutteringsstillinger vil bidra til at den
negative overføringen på annuum reduseres med 3 mill. kroner i 2020, og saldoen på de
øvrige GP prosjektene vil samlet reduseres med 2 mill. kroner etter 2019.
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Forslag til vedtak:
Fakultetsstyret tar saken til orientering

Jørgen Magnus Sejersted
dekan

Kim Ove Hommen
fakultetsdirektør

Det humanistiske fakultet

Regnskapsrapport etter februar
Sentrale forkortelser:
GA = Grunnbevilgning annuum (Rammetilskudd fra Kunnskapsdepartementet, fordelt videre
fra UiB til HF. Basis og resultatmidler fra åpen og lukket ramme)
GP = Grunnbevilgningsprosjekter (Øremerkede UiB prosjekter)
GB = Grunnbevilgning. Summen av GA og GP

Oversikt grunnbevilgning (GB)
Tabell 1: Oversikt grunnbevilgning (GB)

Tabellen1 over viser en oppstilling av GB etter februar 2019. Her finner vi 2,7 mill. kroner
høyere inntekter og 9,3 mill. kroner høyere kostnader enn budsjettert hittil. Resultatet hittil er
6,7 mill. kroner verre enn budsjett hittil. Avvikene forklares med feil i periodiseringen av
budsjettet.

Avvik grunnbevilgning
Inntektsavvik
Inntektsavviket skyldes at vi har brukt feil periodiseringsnøkkel på øremerkede inntekter.
Øremerkede inntekter på annuum, som i 2019 utgjør rundt 3 mill. kroner, kom inn i januar. I
budsjettet er disse inntektene fordelt gjennom hele året. Dette endrer vi ved neste
budsjettoppdatering.

Tabellen viser inntekter, kostnader og overføring på GB. Resultatet er summen som står under «Innt.» og
«Kostn.». Inntekter har negativt fortegn (minus) og kostnader har positivt fortegn (ikke minus). Kostnadene
splittes i kategoriene 4 varek. (kjøp av varer), 5 lønn, 6-7 Adk. (andre driftskostnader) og 8-9 Annet. «Res»
består av det vi hadde med oss fra i fjor (8900 IB overf. GB) og overføringen til neste år (8901 UB overf. GB).
Når denne summen er positiv har vi et overskudd i inneværende år. Avvik hittil er differansen mellom budsjett
hittil og regnskap hittil.
1

Kostnadsavvik
Figur 1: Kostnader grunnbevilgningen

Figuren over viser status på kostnader på GB etter februar. Kostnadsavviket er gapet mellom
regnskap hittil i år (den blå søylen) og budsjett hittil i år (den sorte streken). Det samlede
kostnadsavviket etter februar utgjør 9,3 mill. kroner.
Kostnadsavvikene skyldes feil i periodiseringen av budsjettet. Dette er feil som blir rettet opp
ved neste budsjettoppdatering og som ikke har noen reelle økonomiske konsekvenser.
På Norskkursene (GP) får vi en fast og en variabel tildeling i løpet av året. Vi kan ikke
budsjettere med inntekter før de er tildelt av UiB sentralt. I påvente av tildelingen har vi
derfor budsjettert med interne inntekter. Når den faste tildelingen til Norskkursene ble tildelt
som en inntekt i februar korrigerte vi for dette i budsjettet, men korreksjonen ble ved en feil
ikke periodisert. Dette betyr at det i budsjettet for februar står at vi skulle få inn 5,6 mill.
kroner mer i interne inntekter enn vi faktisk fikk, og som en del av avviket, ser det ut som om
vi har hatt 5,6 millioner høyere kostnader enn planlagt.
Belastning for eksamenskostnader sentralt har de to siste årene kommet i april. Vi har derfor
periodisert denne belastningen i april også i 2019. Belastningen kom i februar, og bidrar til et
avvik på 2,2 mill. kroner.
Det gjenstår 1,5 millioner igjen av kostnadsavviket. Mye av dette skyldes at flere av
instituttene ikke er ferdige med sine budsjett enda og at kostnadsmiks og periodisering derfor
ikke er på plass. Instituttøkonomien skal gå i balanse hvert år. Avvik på dette nivået gir derfor
ingen grunn til bekymring så tidlig på året. Når planene til alle institutt og sentre er budsjettert
vil vi ta kostnadsmiks og periodisering inn i fakultetsbudsjettet.

Plan for overføring til neste år
Vi har i februar blitt bedt om å definere budsjettmål for overføring til neste år. Mye er gitt i
beslutningene som gjelder annuum (GA), og planer for bruk av øremerkede midler (GP). I
løpet av året vil det komme prognoser på overføringer til 2020. Dersom vi følger budsjettet
uten for store avvik, vil prognosen være lik budsjett. Totalt på GB har vi budsjettert med at
den negative overføringen på 5,5 mill. kroner fra 2018 reduseres til 4,5 mill. kroner etter
2019. Vedlagt til ligger en oversikt over budsjetterte overføringer på GB per prosjekt.
Overføringer på grunnbevilgningens annuum (GA)
Den negative overføringen på annuum fra 2018 utgjør 19 mill. kroner, etter at saldoen på
rekrutteringsstillinger ble godskrevet annuum med 4,5 mill. kroner. Fakultetsstyret har vedtatt
at 2019 skal gå i balanse. Det betyr en negativ overføring på 19 mill. kroner til 2020. Vi
forventer at vi får et overskudd på rekrutteringsstillinger i 2019 på 3 mill. kroner. Det fører
videre til at vi i begynnelsen av 2020 vil ha en negativ overføring på annuum fra 2019 på 16
mill. kroner, etter saldering av Rekrutteringsstillinger.

Overføringer på grunnbevilgningsprosjekter (GP)
Grunnbevilgningsprosjekt består av mange ulike prosjekter, av ulik størrelse, som fordeler seg
på enkelte eller flere institutt og sentre. De største, målt i antall ansatte, er
Rekrutteringsstillinger, Førstesemesterstudiet, Norskkursene og EVU. I tillegg finner vi
enkelte prosjekter som Vitenskapshistorisk forskning, Egenfinansiering BOA,
Internasjonalisering og Verdensledende miljøer som sammen med de førstnevnte har mest
innflytelse på beløpet som overføres til neste år.
Vi går inn i 2019 med en positiv overføring på GP med 13,5 mill. kroner, etter saldering av
Rekrutteringsstillinger på 4,5 mill. kroner mot GA. Vi forventer et årsoverskudd i 2019 på
Rekrutteringsstillinger med 3 mill. kroner og en nedbygging av saldoen på de øvrige GP
prosjektene med rundt 2 millioner. I sum bidrar dette til at vi budsjetterer med en positiv
overføring til 2020 med 14,5 mill. kroner på GP. Dette fører videre til at vi i begynnelsen på
2020 vil ha en positiv overføring på GP med 11,5 mill. kroner, etter saldering av overskuddet
fra Rekrutteringsstillinger.

Oversikt bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA)
Figur 2:Kostnader bidrags- og oppdragsaktivitet per finansieringskilde

Figuren over viser kostnader på BOA etter februar, fordelt etter de ulike finansieringskildene.
På kort sikt gir BOA-aktiviteten positivt bidrag til instituttøkonomien på grunnbevilgningen
så lenge inntektene fra BOA (overhead og frikjøp) er høyere enn kostnadene fra BOA
(fellesbidrag, husleie, administrasjon, egenandeler og lønn for den som erstatter den som er
frikjøpt). På fakultetsnivå gir BOA-inntekter et bidrag til dekking av faste utgifter til husleie
og administrasjon. På lengre sikt er det en direkte sammenheng mellom BOA-aktivitet i år og
resultatinntekter vi får om to år i lukket ramme.
Hittil i år finner vi de største avvikene på NFR og EU. Avvikene på NRF skyldes at det er to
FRIPRO-prosjekt som ikke har startet enda, samt forsinkelser i føring av frikjøp. Avvikene på
EU skyldes forsinkelser i føring av lønn og frikjøp.

Årsverk 2018 og hittil i 2019
Figur 3: Faste og åremålsstillinger på grunnbevilgningen uten rekrutteringsstillinger

Figur 4: Midlertidige stillinger på grunnbevilgningen uten rekrutteringsstillinger

Figur 5: Rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen

Figur 6: Årsverk BOA

Budsjett - Overføring til 2020

Prosjektbeskrivelse
000000 Uspesifisert
700020 Forskningsetisk komite REK III
700028 Likestilllingsarbeid
700112 Hovedtillitsvalgte
700117 Etter- og videreutdanning
700245 Førstesemesterstudiet
700251 Eksamensavvikling
700252 Norsk for fremmedspråklige
700253 Studentsentre Tyskland/England
700268 Vitenskapshistorisk forskning
700289 Utvikling av studietilbud
700304 UNESCO-professorat
700306 Insentivmidler gjennomstrømming og studiekvalitet
700900 Saldering bidragsprosjekter
700910 Egenfinansiering BOA
710003 LOS
710006 Studiekvalitetstiltak
710017 Samarbeidsavtaler
710022 Internasjonalisering
710028 Små driftsmidler bevilget f.o.m 2011
710032 Verdensledende miljøer
720006 Rekrutteringsstillinger
720025 UH-nett Vest
760036 Den nasjonale forskerskolen i kjønnsforskning
760038 Aktive læringsformer i russisk
Grand Total

Saldo etter
Saldering
2018 rek.stillinger
IB 2019
23 474 099
-4 466 411 19 008 000
-87
0
-250 633
-251 000
0
0
-2 694 198
-2 694 000
1 098 540
1 099 000
4 391
4 000
-729 616
-730 000
0
0
-6 561 872
-6 562 000
0
0
8
0
-497 644
-498 000
-236 386
-236 000
-1 738 171
-1 738 000
0
0
-43 787
-44 000
-10 102
-10 000
-797 690
-798 000
-123 472
-123 000
-524 619
-525 000
-4 466 411
4 466 411
0
-161 810
-162 000
-61 858
-62 000
-150 000
-150 000
5 528 681
0 5 528 000

Årsresultat
2019

694 000
-499 000
-4 000
330 000
966 000

498 000
-564 000
-12 000
0
44 000
10 000
487 000
123 000
-475 000
-3 000 000
162 000
62 000
150 000
-1 028 000

UB 2019
-19 008 000
0
251 000
0
2 000 000
-600 000
0
400 000
0
5 596 000
0
0
0
800 000
1 750 000
0
0
0
311 000
0
1 000 000
3 000 000
0
0
0
-4 500 000

De to første kolonnene viser saldo etter 2018 på GB fordelt på prosjekt og salderingen av rekrutteringsstillinger mot annuum.
IB 2019 betyr inngående balanse 2019 og representerer det som føres på art 8900 IB overf. GB.
Årsresultat 2019 er summen av inntekter og kostnader i 2019. Negativt fortegn betyr overskudd.
UB 2019 betyr utgående balanse 2019, repesenterer det som føres på art 8901 UB overf. GB, og gjelder overføringen til neste år.
Dersom UB er negativ har vi en negativ overføring og dersom UB er positivt har vi en positiv overføring.
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