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Vedlegg 3 Oppdatert tiltaksliste til Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet 2017-2019.  
Tiltakslisten blir evaluert årlig i forbindelse med den årlige HMS-årsrapporteringen til fakultetsstyret, og blir revidert ved behov 

Satsingsområder Hovedansvar Medansvar Frist Status 2017 2018 

Gode arbeidsfellesskap      

Følge opp UiBs 

resultatmål og virkemidler 

for gode 

arbeidsfellesskap.  

Fakultetsledelsen Instituttledelsen 

og alle ansatte 

Kontinuerlig  Videreføres 2018 

Gjennomføre 

arbeidsmiljø- og 

klimaundersøkelsen ARK. 

Fakultetsledelsen Instituttledelsen 

og alle ansatte 

Vår 2017 Arbeids- og klimaundersøkelsen ARK ble 
gjennomført vår 2017.  
 
Resultatene fra ARK følges opp gjennom 
prioriterte tiltak i enhetenes HMS-
planer og rapporteres i tråd med årlig 
gjennomgang av det systematiske HMS-
arbeidet (Internkontroll). 
 

 
 
 
Videreføres i 2018 

Arbeide målrettet for å få 

på plass gode rutiner for 

gjennomføring av 

medarbeidersamtaler. 

Fakultetsledelsen Instituttledelsen  Kontinuerlig De fleste enhetene følger 
retningslinjen, og noen institutter har 
fått gode rutiner på plass. Men 
fakultetet er ennå ikke helt i mål. 

Videreføres 2018 
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Satsingsområder Hovedansvar Medansvar Frist Status 2017 2018 

Legge til rette for tiltak 

som stimulerer de ansatte 

til fysisk aktivitet, bl.a. ved 

å sikre oppgradering av 

dusjforholdene i 

Realfagbygget. 

Fakultetsledelsen EiA Kontinuerlig Tilrettelegges for fysisk aktivitet ved 

enhetene og er ivaretatt sentralt 

gjennom Premisser for fysisk aktivitet i 

arbeidstiden.  

Har i samarbeid med EIA startet 

oppgradering av dusjforholdene i 

Realfagbygget  i 2018. 

 

Videreføres 2018 

Styrke ledernes 

kompetanse i å lede og de 

ansattes kompetanse i å 

delta i tverrfaglige, 

mangfoldige og 

multikulturelle 

arbeidsmiljø ved å ha 

dette som tema på 

fakultetets HMS-seminar i 

perioden. 

Fakultetsledelsen Instituttledelsen  Høst 2017 Er fulgt opp gjennom  fakultetets HMS-
seminar på  VilVite 21.11.2017 med 
tema «Working in a multicultural 
environment” , foredragsholder Karin 
Ellis, Ellis Culture. 
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Satsingsområder Hovedansvar Medansvar Frist Status 2017 2018 

God risikostyring og 

beredskap 

     

Følge opp UiBs 

resultatmål og virkemidler 

for risikostyring og 

beredskap.  

Fakultetsledelsen Instituttledelsen 

og alle ansatte 

Kontinuerlig Følges opp gjennom CIM, UiBs system 

for risiko, sikkerhet og beredskap, samt 

UiBs digitale avvikssystem. 

Videreføres 2018 

Gjennom regelmessige 

beredskapsøvelser, skal 

fakultetet øve på 

håndtering av ulike 

beredskapssituasjoner. 

Fakultetsledelsen Instituttledelsen Kontinuerlig Beredskapsgruppen trener jevnlig i 

krisestøtteverktøyet CIM gjennom 

CIMtrim. Har i tillegg gjennomført  

skrivebordsøvelse med 

beredskapsgruppen og instituttlederne. 

Videreføres 2018 

Delta som pilot ved 

innføring av modul for 

Felt og tokt i det digitale 

kriseverktøyet CIM. 

 

Fakultetsledelsen Seksjon for HMS, 

beredskap og 

BHT, Institutt for 

biologi 

Kontinuerlig BIO er ett av tre institutter ved UiB som 

deltar som pilot for modulen Felt og 

tokt. Modulen ble tatt i bruk høsten 

2017 på flere feltkurs ved BIO.  

Videreføres 2018  

Delta som pilot ved 

uttesting av 

evakueringsrutiner via 

skjerm i auditoriene i 

Realfagbygget. 

Fakultetsledelsen Eiendomsavdelin

gen 

Kontinuerlig Tilbakemelding er at 

evakueringsrutinene på skjerm fungerer 

bra.  
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Satsingsområder Hovedansvar Medansvar  Frist Status 2017 2018 

BIO og MBI skal utarbeide 

opplæring i risikoanalyse 

for å sikre at studenter, 

ansatte og gjester har 

forståelse av hvordan 

risikovurdering 

gjennomføres på en enkel 

måte. 

Fakultetsledelsen  Seksjon for HMS, 

beredskap og 

BHT, Institutt for 

biologi, 

Molekylærbiolog

isk institutt 

Kontinuerlig To kurs gjennomført i 2017. Samtlige 

romansvarlige ved tidligere MBI og BIO 

fikk tilbud om opplæring. Begge kursene 

var fulltegnet. 

Forskningsgruppelederne ved BIO ble 

også invitert. 

Tilbakemeldingene fra kursdeltakerne 

er at dette har gitt et løft når det gjelder 

risikovurdering i CIM. 

Anbefaler at tilsvarende kurs rulles ut 

ved aktuelle institutt 

Videreføres i 2018 

Fakultetet vil i tillegg 

opprettholde følgende 

tiltak 

     

Arbeide for at alle HMS-

avvik meldes og følges 

opp på relevant nivå. 

Fakultetsledelsen Instituttledelsen 

og alle ansatte 

Alltid Følges opp gjennom elektronisk system 

for avviksrapportering. Avvikene følges 

opp på relevant nivå og rapporter 

legges fram i fakultetsstyret og i 

fakultetets IDU. 

Fortsatt arbeide for å sikre gode rutiner 

for å melde HMS-avvik og følge opp 

HMS-avvik 

Videreføres 2018 
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Satsingsområder Hovedansvar Medansvar  Frist Status 2017 2018 

Bruke avvikssystemet til å 

øke læring på tvers av 

enheter i relevante fora, 

bl.a. samlinger for HMS-

koordinatorer. 

Fakultetsledelsen  Høsten 2017  Videreføres 2018 

Trygge og funksjonelle 

arbeidsplasser 

     

Følge opp UiBs 

resultatmål og virkemidler 

rettet mot trygge og 

funksjonelle 

arbeidsplasser. 

Fakultetsledelsen Instituttledelsen 

og alle ansatte 

Alltid  Videreføres 2018 

Gjennomgå anbefalte 

tiltak etter kartleggingen 

av kjemikalierom som er 

gjennomført av 

Eiendomsavdelingen (EiA)  

og Seksjon for HMS, 

beredskap og BHT og 

iverksette 

forholdsmessige tiltak 

etter dialog med 

grunnenhet. 

Fakultetsledelsen Instituttledelsen Kontinuerlig Thormøhlensgt. 53 A og B: 

- Kortlesere montert på spritlager, 

  avfallsrom og kjemikalierom. 

Kjemisk institutt: 

- Ny befaring av lokalene 

  gjennomført desember 2017 i 

  samarbeid med EiA og HMS. 

Inkludere Institutt for geovitenskap i 

befaringen 

Videreføres 2018 



6 

 

Satsingsområder Hovedansvar Medansvar  Frist Status 2017  

Der det er naturlig, 

samordner fakultetet 

HMS-arbeidet med våre 

samarbeidspartnere for å 

sikre et forsvarlig 

arbeidsmiljø innenfor 

områder hvor begge er 

lokalisert. 

Fakultetsledelsen Instituttledelsen Alltid Blir fulgt opp der det er naturlig. 

Eksempler: 

- Opplæring hjertestartere 

- Fellesmøter plassansvarlig brann 

- Planlagt byggmessige møter i  

  2018 på ledernivå mellom EIA, 

  MN og aktuelle 

  samarbeidspartnere.  

Videreføre 2018 

Følge opp kartleggingen 

av temperaturforholdene 

i fakultetets bygg. 

Fakultetsledelsen Instituttledelsen Kontinuerlig HMS-seksjonen har gjennomført flere 
kartlegginger av temperaturforholdene i 
Realfagbygget. Ny kartleggingsrunde 
med punktmålinger og varige målinger 
gjennomføres vår 2018. 
 

Videreføre 2018 

Sikre hjertestartere i 

fakultetets bygg. 

Fakultetsledelsen  2018 Hjertestartere installert i Realfagbygget 
og Geofysisk institutt høst 2017. Flere 
ansatte gjennomførte hjertestarterkurs  
samme høst. 
  

 

Ansvar for det ytre miljø      

Følge opp UiBs 

resultatmål og virkemidler 

gjennom en egen 

miljøfyrtårnhandlingsplan. 

Fakultetsledelsen Instituttledelsen 

og alle ansatte 

Alltid Fakultetet har inkludert 

miljøfyrtårnhandlingsplanen som en 

naturlig del av fakultetets HMS-plan. 

Videreføre 2018 
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Satsingsområder Hovedansvar Medansvar  Frist Status 2017  

Fakultetet skal i 

planperioden 

gjennomføre følgende 

tiltak: 

     

Inkludere gode tiltak for 

ytre miljø i kriteriene for 

fakultetets HMS-pris. 

Fakultetsledelsen  Årlig i 

tilknytning til 

fakultetets 

HMS-seminar 

Gode miljøtiltak ble inkludert som ett 

av kriteriene for fakultetets HMS-pris 

2017. 

 

Utarbeide tiltakskort for 

skade på/utslipp til ytre 

miljø. 

 

Fakultetsledelsen  Straks Utført   

Ha som mål at alle 

fakultetets 

skoleeksamener der det 

er hensiktsmessig, skal 

være digitale i løpet av 

perioden. 

Fakultetsledelsen Instituttledelsen Kontinuerlig En betydelig større andel av 

eksamenene som kan digitaliseres, er 

blitt digitalisert 

Videreføres 2018 
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Satsingsområder Hovedansvar Medansvar  Frist Status 2017 2018 

Oppfordre instituttene til 

i størst mulig grad å 

motta nødvendig 

tidsskriftabonnement og 

produktkataloger 

elektronisk. 

Fakultetsledelsen Instituttledelsen Alltid Instituttene mottar i hovedsak 

produktkataloger elektronisk. 

Tidsskrifter digitaliseres kontinuerlig.  

Papiraviser er ikke lenger aktuelt. 

Videreføres 2018 

I størst mulig grad unngå 

engangsprodukter. 

Fakultetsledelsen Instituttledelsen 

og alle ansatte 

Alltid Det blir stadig større bevissthet rundt 

engangsprodukter og bruken er 

redusert.  

I laboratoriene blir det fremdeles 

brukt noe engangsutstyr ved sterilt 

utstyr. 

Videreføres 2018 

Gjøre miljøvennlige valg 

der det er et alternativ. 

Fakultetsledelsen Instituttledelsen 

og alle ansatte 

Alltid Følger UiB sine rammeavtaler.  Videreføres 2018 

Synliggjøre muligheten 

for gjenbruk av møbler  

Fakultetsledelsen Instituttledelsen Alltid  Videreføres 2018 

I sterkere grad synliggjøre 

miljørelevant forskning 

og kunnskap hos 

fakultetets vitenskapelige 

stab. 

Fakultetsledelsen Instituttledelsen Alltid Etablert nettsider for UiBs 

satsinsgområde Klima og 

energiomstilling 

Videreføres 2018 
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Satsingsområder Hovedansvar Medansvar  Frist Status 2017  

Videreføre etter- og 

videreutdanning i 

miljørelevant kunnskap 

for lærere gjennom 

Skolelaboratoriet i 

realfag. 

Fakultetsledelsen Skolelaborator

iet i realfag 

Kontinuerlig Utført bl.a. gjennom: 

Naturfag 1 - videreutdanning 2017 og 

2018  

Naturfag 2 – videreutdanning 2017 og 

2018 

Videreføres 2018 

Informere nye studenter 

om MN som miljøfyrtårn 

og om hvordan de kan 

bidra ved å gjøre enkle og 

naturvennlige grep i 

studiehverdagen. 

Fakultetsledelsen Instituttledelsen 

og alle ansatte 

Alltid • Studentene blir informert om UiB 

som Miljøfyrtårn to ganger årlig 

via Mitt UiB.  

• Studieseksjonen vurderer å 

inkludere informasjon i 

Kollokvieoppgavene ved 

studiestart. 

• Er fast melding på infoskjerm 

Videreføres 2018 

Øke bruk av 

videokonferanse og 

liknende som alternativ til 

fysiske reiser. 

Fakultetsledelsen Instituttledelsen 

og alle ansatte 

Alltid Flere enheter i tillegg til fakultetet, 
har investert i egne 
videokonferanserom. I tillegg 
brukes Skype og Skype for business i 

stadig større grad ved intervjuer og 

møter. 

Videreføres 2018 
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Satsingsområder Hovedansvar Medansvar  Frist Status 2017  

Legge til rette for tiltak 

som stimulerer de 

ansatte til fysisk aktivitet 

bl.a. ved å fortsette 

arbeidet for praktisk og 

sikker sykkelparkering og 

egnete garderobeforhold.  

Fakultetsledelsen Instituttledelsen Kontinuerlig Manglende sykkelparkeringsfasiliteter 

på Marineholmen. 

Videreføres 2018 

Fakultetet skal i 

planperioden 

gjennomføre følgende 

øvrige HMS-tiltak: 

Hovedansvar Medansvar  Frist Status 2017  

Sette av midler til 

arbeidsmiljø- og 

sikkerhetstiltak. 

Fakultetsledelsen Instituttledelsen Årlig Har satt av tilsvarende sum som 

tidligere år i budsjettet for 2018. 

Videreføres 2018 

Sette av midler til delvis 

lønnskompensasjon til 

fakultetets HVO. 

Fakultetsledelsen  Årlig Har satt av tilsvarende sum som 

tidligere år i budsjettet for 2018. 

Videreføres 2018 

Sørge for oppdatert HMS-

informasjon på våre 

hjemmesider. 

Fakultetsledelsen Instituttledelsen Alltid  Videreføres 2018 
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Satsingsområder Hovedansvar Medansvar  Frist Status 2017 2018 

Arrangere HMS-seminar, i 

samarbeid med 

fakultetets HVO, for 

instituttledere, 

administrasjonssjefer, 

mellomledere, 

forskningsgruppeledere, 

verneombud, HMS-

koordinatorer, 

medlemmer av HMS-

utvalg, plassansvarlig 

brann, med særskilt fokus 

på områder der HMS-

rapporteringen avdekker 

svakheter/utfordringer. 

Fakultetsledelsen   Årlig 21.11.2017: «Sikkerhet I byggene 
våre” ved Tore Reigstad og “Working 
in a multicultural environment”, 
foredragsholder Karin Ellis, Ellis 
Culture 
 
12.12.2016: «Omstilling og endring» 
ved hhv. IT direktør Tore Burheim, 
Nina Cathrine Berg, 
Arbeidsmiljøsenteret og viserektor 
Robert Bjerknes 
 
19.11.2015: «Moderne Akan-arbeid» 
ved seniorrådgiver Jarle Wangen, 
Akan kompetansesenter. 
 
23.10.2014: «Pilotprosjekt for 

risikovurdering ved Institutt for 

geovitenskap og Kjemisk institutt» 

 

Videreføres 2018 

Ha HMS som tema på alle 

instituttledermøtene. 

 

 

Fakultetsledelsen Instituttledelsen Alltid  Videreføres 2018 
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Satsingsområder Hovedansvar Medansvar  Frist Status 2017  

Arrangere et felles møte 

minst en gang pr 

semester i samarbeid 

med fakultetets 

hovedverneombud for 

verneombud og HMS-

koordinatorer. 

Fakultetsledelsen Fakultetets 

hovedverne-

ombud 

Hvert 

semester 

Utført Videreføres 2018 

Legge til rette for at 

instituttene skal kunne 

oppfylle sine HMS-planer, 

og bistå med 

tilrettelegging ved behov. 

Fakultetsledelsen Instituttledelsen Hvert 

semester 

Ved å innhente nødvendig 

informasjon gjennom HMS-

årsrapporten.  Del 3 står til disposisjon 

for fakultet/ avdelinger som ønsker å 

innhente ytterligere informasjon fra 

underliggende enheter om lokale 

utfordringer og/eller 

satsningsområder innen HMS.  

Del 3 ble gjeninnført i 2017 etter 

ønske fra MN. 

Videreføres 2018 
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Satsingsområder Hovedansvar Medansvar  Frist Status 2017  

Videreføre ordningen 

med at fakultetets 

hovedverneombudet er 

observatør i 

Informasjons- og 

drøftingsutvalget og 

inviteres til fakultetets 

vårseminar. 

Fakultetsledelsen  Alltid Utført Videreføres 2018 

Tildele HMS-pris ved 

fakultetet 

(Se i tillegg på tiltak under 

punktet « Ytre miljø») 

Fakultetsledelsen  Årlig i 

tilknytning til 

fakultetets 

HMS-seminar 

2017 – Kjemisk institutt:  
Gode sosiale og faglige møteplasser 
 
2016 – Institutt for geovitenskap: 
Gode rutiner for gjennomføring av 
risikovurdering i forkant av feltarbeid. 
 
2015 – Institutt for biologi: 
Et aktivt «Teknikerforum» som et 
viktig bidrag ved BIO for koordinering 
av god HMS-opplæring og –
oppfølging. 
 
2014 – Molekylærbiologisk institutt: 
Gode rutiner for brannvernarbeid. 
 
2014 – Kjemisk institutt: 
Obligatorisk HMS-kurs på engelsk og 
norsk for masterstudenter. 
 

Videreføres 2018 
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Satsingsområder Hovedansvar Medansvar  Frist Status 2017 2018 

Arrangere HMS-møte for 

studenter 

Fakultetsledelsen  Årlig ved 
semester-start 
om høsten 

Fast årlig arrangement torsdag i uke 

33. 

 

Videreføres 2018 

Fakultetets 

hovedverneombud og 

enhetenes verneombud 

skal tas med på råd under 

planlegging og 

gjennomføring av alle 

tiltak som har betydning 

for arbeidsmiljøet 

innenfor ombudets 

verneområde, derunder 

byggesaker. 

Fakultetsledelsen Instituttledelse

n 

Alltid • Utarbeiding av HMS-plan 
• HMS-årsrapport 
• HMS-pris 
• Miljørapport 
• Gjennomføring av Arbeids- og 

klimaundersøkelsen ARK 
• Gjennomføring av MNs årlige 

HMS-seminar med utdeling av 
HMS-pris 

• Fast observatør IDU 
• Fast invitert til MNs vårseminar 
• MNs administrative 

utviklingsarbeid 

• Byggesaker 

Videreføres 2018 

I samsvar med UiBs 

«Retningslinje for 

samarbeid mellom 

linjeleder og 

verneombud» skal det 

avholdes jevnlige møter 

mellom fakultetsledelsen 

og fakultetets 

hovedverneombud.  

Fakultetsledelsen  Minimum 2 

ganger pr 

semester 

Utført 
 

Videreføres 2018 
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Satsingsområder Hovedansvar Medansvar  Frist Status 2017 2018 

Områder med behov for 

oppfølging identifisert 

gjennom fakultetets 

HMS-årsrapportering 

gjennom følgende tiltak: 

     

Som tema på 

instituttledermøtene 

Fakultetsledelsen Instituttledelsen Kontinuerlig Utført Videreføres 2018 

Som tema på 

verneombuds- og HMS-

koordinatormøtene 

Fakultetsledelsen Instituttledelsen Kontinuerlig Utført Videreføres 2018 

Vurdere områder med 

behov for oppfølging som 

kriterier for fakultetets 

HMS-pris 

Fakultetsledelsen   Utført. Sak 2017/7416 i ePhorte Videreføres 2018 

Nye planlagte tiltak 2018 Hovedansvar     

Utarbeide HMS-årshjul på 

fakultetets HMS-nettside 

 

 

 

Fakultetsledelsen     
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Satsingsområder Hovedansvar Medansvar  Frist Status 2017 2018 

Ferdigstille fakultetets 

beredskapsplan med bl.a. 

utarbeiding av resterende 

tiltakskort + innrede 

egnet lokale for 

fakultetets 

beredskapsgruppe 

Fakultetsledelsen     

Læringsarealer:  

I samarbeid med 

relevante aktører 

ferdigstille 

læringsrommet i 1. etg i 

Realfagbygget og arbeide 

for videre utvikling av 

ulike læringsarealer i 

fakultetets arealer. 

 

Fakultetsledelsen  EIA og andre 

relevante 

aktører 

   

 

 

 


