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Helse, miljø og sikkerhet – årsrapport 2017  

 
Universitetsdirektøren har bedt om at alle fakultet og avdelinger ved UiB skal utarbeide 
samlet HMS-årsrapport på bakgrunn av underliggende enheters rapporter. Her skal resultat, 
utfordringer og forbedringsområder trekkes frem. HMS-handlingsplan for 2017 skal legges 
ved. 
 
Instituttene og fakultetsadministrasjonen ved KMD har levert påkrevd elektronisk HMS-
rapporteringsskjema for 2017. Skjemaet består av spørsmål knyttet til systematisk HMS-
arbeid. 
 
Sentrale områder i Fakultet for kunst, musikk og designs arbeid med helse, miljø og 
sikkerhet i 2017 har vært: 
 

• Etablering av et eget HMS- utvalg for hele fakultetet 
• Etablering av HMS- rutiner 
• Risikovurdering verkstedsfunksjoner 
• Gjennomføre medarbeidersamtaler i en omstillingsperiode 
• Innføring av elektronisk avvikssystem 
• Samarbeid med vernetjenesten 

 
Sentrale områder i Griegakademiets arbeid med helse, miljø og sikkerhet i 2017 har vært: 

• Oppfølging og oppgradering av fysisk arbeids- og læringsmiljø 
 
 
Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret godkjenner samlet HMS-årsrapport for 2017, med de merknader som 
fremkom i møtet. 
 
 
  
Synnøve Myhre 
fakultetsdirektør  
  
 
 
 
Vedlegg: 
a) Brev fra universitetsdirektøren, datert 17.01.2018 
b) KMD samlet årsrapport om helse, miljø og sikkerhet 2017  
c) Griegakademiets HMS-plan for 2017 
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Årsrapport 2017 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
Med dette oversendes skjemaet «Årsrapport 2017 – 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. 

 
Om skjemaet 
Det digitale skjemaet og veiledning er tilgjengelig fra HMS-portalen:  
http://www.uib.no/poa/hms-portalen/94615/%C3%A5rsrapportering-hms  

 
Rapportering og oppfølging 

1. Underliggende enheter leverer skjemaet innen 16. februar 2018. 
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 2017 legges ved. Rapporten skal 
utarbeides sammen med hovedverneombud og behandles i de respektive styrer og 
oversendes universitetsdirektøren innen 23. mars 2018.  

3. Avdelingene i sentraladministrasjonen leverer skjemaet innen 23. mars 2018. 
4. Universitetsdirektøren utarbeider en samlet HMS-årsrapport for hele universitetet der 

lokale HMS-årsrapporter er sentrale. Rapporten behandles av Arbeidsmiljøutvalget og 
universitetsstyret.   

 
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 
 
Kopi: Universitetets hovedverneombud, hovedverneombudene
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HMS PLAN 2017 FOR GRIEGAKADEMIET – INSTITUTT FOR MUSIKK 

1. Innledning 

Denne planen er utarbeidet på grunnlag av: 

• HMS rapport 2016  
• ARK rapport, ARK oppfølgingsmøte 9.2.17 og ARK tilbakemeldingsnotat 
• HMS-runde 28.2.17  
• HMS møte 6.4. 2017 

2. Det fysiske arbeidsmiljøet 

2.1. Nåværende situasjon   

Nygård skole rommer i overkant av 9000 kvm. GA disponerer nå 4200 kvm. Dette arealet utvides 
H17, når fagmiljøet i musikkterapi flytter fra Lars Hilles gate til Vaktmesterfløyen.  

I tillegg til lokalene i Nygård skole har GA virksomhet i Strømgaten (undervisning og øving i 
musikkterapi), Fosswinkels gate (bibliotek), Nygårdsgaten (forelesninger og lignende i Stein 
Rokkans hus), Jon Lunds plass (Arne Bjørndals samling, komposisjon, lydsvake instrumenter, 
kontorer) og leseplasser på Sydnshaugen skole. 

Det oppleves fortsatt som frustrerende at miljøet er spredd i flere bygninger og at mange studios 
og kontorer ikke er lydisolert. Funksjonalitet og standard på rom, fellesarealer og utstyr må 
forbedres vesentlig for å nå opp til nasjonal og internasjonal standard for musikkfaglig utdanning, 
forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Tilgjengelighet for rullestolbrukere er svært begrenset. 

I Nygård skole og i flere andre lokaler er det daglige problemer med: 

• flytting av tungt utstyr pga. manglende heis  
• vinduer i dårlig stand  
• dårlig lydisolasjon og akustikkregulering i mange øvingsrom  
• sjenerende lydlekkasjer mellom etasjene  
• dårlig luftkvalitet og ujevn temperatur 
• mye rot og dårlig renhold  
• manglende oppfølging på innmeldte saker  
• ustabilt/foreldet utstyr  
• nedslitte lokaler 

2.2. Mål   

I løpet av 2017 er målet å få til klare og merkbare forbedringer i de fysiske arbeidsforholdene for 
ansatte og studenter. 

2.3. Tiltak 

• Arbeide for et samlet Griegakademi i nybygg  



• Følge opp HMS-runden mtp oppgradering og bedre vedlikehold av nåværende lokaler 
• Arbeide for å øke romkapasiteten  
• Bedre koordinering av rombruk 
• Arbeide for å få heis i Nygård skole 
• Bedre rengjøring og vedlikehold  
• Samarbeid med HMS-seksjonen for å forbedre romluft og luft i ventilasjonsanlegg  
• Følge opp soneansvaret for melding til driftsavdelingen 
• Bruke UiBs portal for avviksmeldinger  
• Gi god informasjon til ansatte om UiBs rutiner for daglig vedlikehold    
• Oppfølging av tidligere HMS-rapporter 

 3. Psykososialt arbeidsmiljø    

3.1. Nåværende situasjon 

Undervisning, forskning og administrasjon er fysisk adskilt på 5 forskjellige adresser. Situasjonen 
for GA samlet forventes å bli noe bedre når også musikkterapi får lokaler i Nygård skole. 
Personalet oppfatter det slik at den geografiske spredningen reduserer ”vi- følelsen” og bidrar til 
fragmentering. De dårlige lokalene og manglende vedlikehold påvirker også det psykososiale 
arbeidsmiljøet.  

Kantinen oppleves som et godt sosialt møtepunkt og motvirker fragmentering.  

I forbindelse med etablering av nytt fakultet for kunst, design og musikk er GA fortsatt i en 
omstillingsfase.  

 

3.2. Mål 

Opprettholde og styrke ”vi-følelsen” som motvekt til de ulempene som spredning i flere 
bygninger gir. 

De ansattes rettigheter skal ivaretas og engasjement i utviklingen av det nye fakultet skal 
vektlegges. 

 

3.3. Tiltak 

• Gjennomføre medarbeidersamtaler og følge opp disse  
• Fokus på bedre samhandling mellom vitenskapelig- og administrativt ansatte 
• Bedre oppfølging av deltidsansatte lærere. Klargjøre ansvar og rollefordeling mellom 

denne gruppen og administrasjon 
• God oppfølging av de administrativt ansatte med arbeidssted GA 
• vektlegge de ansattes og studentenes medvirkning i arbeidet med utviklingen av  N ygård 

skole  



• Fortsatt støtte til kantinedrift  
• Personalsamlinger  
• God informasjon om UiBs støtteapparat og velferdstilbud for studenter og ansatte 
• Fokus på videre utvikling av KMD som organisasjon 
• skape møteplasser for alle ansatte ved de tre KMD-instituttene  
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