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Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Institutt for fremmedspråk

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Senter for vitenskapsteori

Griegakademiet - Institutt for musikk

Oppfølging av HMS-årsrapport for 2014

Årsrapport for lokalt HMS-arbeid ved HF for 2014 ble behandlet i fakultetsstyret 24.03.2015. 

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak:

«Fakultetsstyret tar HMS-rapporten til etterretning og ber lederne for enhetene ved Det
humanistiske fakultet om å følge opp forhold som enhetene har svart «må bli bedre» eller
«nei» på, og legge frem forslag til tiltak for respektive instituttråd i løpet av vårsemesteret
2015.

Fakultetsstyret ber om at lederne ved enhetene bruker medarbeidersamtaler som et
virkemiddel til god dialog mellom leder og til ansatt og der man også tar opp forventninger til
resultater og innsats.

Rapporten oversendes universitetsdirektørens kontor.»

Universitetsdirektørens kontor har i brev av 10.07.2015 (sak. 14/11154-26) gitt fakultetet 
tilbakemeldinger på årsrapporten.

I ovennevnte brev pekes det blant annet på at antall gjennomførte medarbeidersamtaler ved 
fakultetet fortsatt er for lavt, og at dette feltet må prioriteres høyt. Fakultetet bes videre om å 
intensivere arbeidet med lokale rutiner for beredskap. Brannvernarbeid og oppfølging av 
Retningslinjer for håndtering av vold og trusler kan også bedres. Videre understrekes det 
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som viktig at fakultetet styrker oppfølging av «Retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet ved 
feltarbeid og tokt», ved de instituttene som dette er aktuelt for.

Fakultetet ber instituttene og sentrene følge opp vedtaket i fakultetsstyret og legge frem 
forslag til tiltak i instituttrådet innen januar 2016, og underretter fakultetet om dette.

Vennlig hilsen

Kim Ove Hommen

ass.fakultetsdirektør Mette Dalhaug

rådgiver

Kopi

Eli Kristine Knudsen

Hovedverneombud HF


