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UNIVERSITETET I BERGEN
Det humanistiskefakultet/Faculty ofHumanities

OPPLYSNINGER OM KOMITE FOR BEDØMMELSE AV DOKTORAVHANDLING/
INFORMATION ON THE COMMITTEE FOR THE EVALUATION OF A DOCTORAL THESIS
Fra institutt/From the Department of:
Institutt for fremmedspråk/Department of Foreign Languages

I PhD dr.philos.

Kandidatens navn/ Candidate 's name: Øyvind Gjerstad
Født / Date of birth : 15.01.1980
E-post adresse / E-mail address : Oyvind.Gjerstad@if.uib.no
Avhandlingens titteVritle of thesis : La polyphonie discursive : Pour un dialogisme antre dans la langue et
dans l'interaction.

Soknadsdato/ Date of application : 09.02.2011

Instituttet ber om at følgende komit6 blir oppnevnt/Members of the proposed evaluating
committee•
Førsteopponent/First opponent : Annenopponent/Second Tredje medlem /komiteleder/

opponent : Third member/head of the
committee:

Tittel/Title: Tittel/Title: Tittel/Title:
Jacques Bres, Dr. Anne Grobet Professor Odile HalmØy
Professeur de stienes du langage, ITIC 10 ch. de la Cle-des- Institutt for fremmedspråk,
Universite Paul-Valery, Montpellier III Champs Universitetet i Bergen,
Route de Mende 1234 Vessy Pb. 7805 5020 Bergen,
F-34090 Montpellier Cedex Geneve Norge
FRANKRIKE SVEITS

$ lit +41 0)22 346 04 44 S 0047 55582278
Email:jacgues.bresøuniv-montp3.fr E-mail: E-mail:Odile.Halmoy@i£uib.no

anne. robet uni e.ch
Fax: Fax: Fax: 0047 55584260
Komitemedlemmene har sagt seg villige til å påta seg oppgaven som komitemedlem. /The members of
the proposed evaluating committee have accepted to serve as ptcmbers of the committee.

Instituttled /Hdad of De artmeirrP

FOR FAKULTETET/FOR THE FACULTY: U
Det humanistiske fakultet godkjenner forslaget til komite og opponenter ved en eventuell disputas.
The Faculty of Humanities hereby approves the members of the proposed evaluating committee.

Saksnr./Case no:

Dekan/Dean : Gjert KCistlfi'fersen Fakultetsdirektor/Faculty Director : Trine Moe

Kopi til kandidat og medlemmer i bedømmelseskomiteen /Cc: Candidate and members of the evaluating
committee

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internett:
Postboks 7800 Harald Hårfagres g. l +47 55 58 93 80 +47 55 58 93 83 post~uib.no http://www.uib.no/hffa/
NO-5020 Bergen, +47 55 58 93 90
Norway
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Avdelingsdirektør Even Berge , Eiendomsavdelingen
Fakultetsdirektør Bjørn Age Tømmerås , Det matematisk -naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsdirektør Trine Moe , Det humanistiske fakultet
Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt . Universitetsbiblioteket
Seksjonssjef Roar Nese , HMS- seksjonen , Personal - og organisasjonsavdelingen
Hovedtillitsvalgt for Parat , Randi Heimvik,
Studentparlamentet
Overingeniør/sikkerhetsansvarlig Tore Reigstad , Eiendomsavdelingen

Referanse Dato

20111939-TOT 02.02.2011

Oppnevning av arbeidsgruppe for å vurdere forholdet mellom et åpent
universitet og krav til personsikkerhet

Universitetet i Bergen ønsker å være åpent og tilgjengelig for ansatte , studenter og
besøkende . Store deler av virksomheten til universitetet er plassert på Nygårdshøyden
sentralt i Bergen . A være lokalisert i Bergen innebærer at både universitetets bygninger og
personer som bruker bygningene er utsatt for økt risiko for tyveri , hærverk , trusler og andre
uønskede hendelser . Det kan være dilemma og utfordringer knyttet til å ivareta hensynet til
et åpent universitet og det å ivareta sikkerheten for ansatte og studenter . Det er bakgrunnen
for at dere er bedt om å gå sammen i en arbeidsgruppe for å gjennomgå hvilke krav som
skal gjelde for å ivareta så vel hensynet til et åpent universitetssamfunn og hensynet til
tilfredsstillende personsikkerhet for universitetets ansatte og studenter.

I det vi viser til at dere har sagt dere villige til å delta i arbeidet , oppnevnes dere som
deltakere i arbeidsgruppen , Even Berge leder arbeidet og Tore Reigstad vil være sekretær
for gruppen . Vi viser også til at Studentparlamentet ønsker å delta i gruppen og ber om å få
navn på representanten . Vi ber gruppen levere rapport med forslag til tiltak innen 1 . 6.2011.

Gruppen gis følgende mandat:
• Klarlegge og gjennomgå dagens løsninger , bakgrunnen for disse og hvilke fordeler

og ulemper denne praksisen innebærer
• Gjennomgå alternative løsninger for å øke personsikkerheten og vurdere

konsekvenser av disse tiltakene i forhold til målsettingen om et åpent universitet
• Fremme forslag til løsninger med enkel konsekvensutredning

Lykke til med arbeidet!

Sigmund Grønmo
rektor

Kari Tove Elvbakken
universitetsdirektør

Kopi:
Fakultetene , Bergen Museum
De sentraladministrative avdelingene , Universitetsbiblioteket
Tjenestemannsorganisasjonene og Studentparlamentet

Dette er el Ui8-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Universitetsledelsen Postadresse Besøksadresse Saksbehandler
Telefon 55 58 20 01 Postboks 7800 Museplass 1 Tore Tungodden
Telefaks 55 58 9643 5020 Bergen Bergen 55582068
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Professor Bente Wold, Det psykologiske fakultet
Professor Roland Jonsson , Det medisinsk- odontologiske fakultet
Professor Rune Male, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Professor Øyvin Andersen , Det humanistiske fakultet
Professor Anne Lise Fimreite , Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Professor Karl Harald Søvig Jus
FørsteamanuensisThorvald Sirnes, SVT
Rådgiver Gry Kibsgaard , Forskningsadministrativ avdeling , sekretær for arbeidsgruppen

Referanse Dato

2010113280-TOT 02.02.2011

Evaluering av ordningen med forskerskoler - oppnevning av arbeidsgruppe
Vi viser til dialog med prodekanene. Med dette oppnevnes dere som arbeidsgruppe for å
evaluere ordningen med forskerskoler. Som arbeidsgruppe har dere en sammensetning som
reflekterer ulike typer forskerskoler ved universitetet: nettverksforskerskole, nasjonal
forskerskole, tverrfaglig forskerskole og disiplinbasert forskerskole.

Siden begynnelse av 2000 - tallet har UiB etablert forskerskoler innenfor ulike fagområder.
Erfaringer med innføring av forskerskoler ble drøftet i Universitetsstyret i 2007 (sak 52107).
Den gangen ble det konkludert med at det var for tidlig med en omfattende evaluering av
ordningen , etter som mange av forskerskolene fremdeles var i etableringsfasen.
Forskerskoler var tema på møte i Forskningsutvalget ved universitetet 02.11. 10 (sak 29110).
Det var enighet om at det nå er et bredere grunnlag for å anbefale evaluering ordningen med
forskerskoler , med sikte på å vurdere forbedringer og endringer i dagens opplegg.

Som arbeidsgruppe gis dere følgende mandat:
• Arbeidsgruppen bes foreta en evaluering av erfaringene med dagens organisering av

forskerskolene ved UB
• Evalueringen skal inkludere en kartlegging av de ulike forskerskoler universitetet har,

eller er partner i , i forhold til organisering (styre , beslutningsstruktur), aktivitet (som
kurs , seminarer , veilederkurs og sosiale møteplasser), omfang (kandidatgrunnlag) og
finansieringsgrunnlag.

• Evalueringen kan også inneholde forslag til en revisjon av kvalitetskriteriene for
forskerskoler om arbeidsgruppen finner det hensiktsmessig.

• Evalueringen skal munne ut i en rapport med anbefalinger til eventuelle forbedringer
og endringer av dagens ordning med forskerskoler ved universitetet.

Arbeidsgruppen bes ferdigstille arbeidet til 01 . 06.11 . Bente Wold vil lede gruppens arbeid.
Gry Kibsgaard ved Forskningsadministrativ avdeling er sekretær for arbeidsgruppen

Berit Rokne
prorektor

Kopi: Fakultetene,
Forskningsadministrativ avdeling
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Kari Tove Elvbakken
universitetsdirektør

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

Universitetsledelsen - "^-^ Postadresse _Besøksadresse^ Saksbehandler
Telefon 55 58 20 01102 Postboks 7800 Museplass 1
Telefaks 55 58 96 43 5020 Bergen Bergen
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s UNIVERSITETET 1 BERGEN
Universitetsstyret

Dekan Gjert Kristoffersen,
Det humanistiske fakultet
Dekan Jarle Eid
Det psykologiske fakultet

Referanse Dato

2011 /1162-MOV 21.02.2011

Oppnevning av medlemmer i Universitetets læringsmiljøutvalg

l brev av 29 . 09.2010 ble dekan Gerd Kvale , Det psykologiske fakultet , oppnevnt som
medlem og dekan Gjert Kristoffersen , Det humanistiske fakultet , som varamedlem i
Universitetets læringsmiljøutvalg frem til og med 31.7.2013.

Kvale har som kjent trukket seg fra vervet som dekan og dekan Gjert Kristoffersen rykker
dermed opp som medlem i Universitetets læringsmiljøutvalg for resten av inneværende
periode . Dekan Jarle Eid, Det psykologiske fakultet , oppneves som nytt varamedlem for
Kristoffersen for samme periode.

Sigmund Grønmo
rektor Kari Tove Elvbakken

universitetsdirektør

Kollegiesekretariatet Postadresse Besøksadresse Saksbehandler
Telefon 55 58 20 20 Postboks 7800 Museplass 1 Mona Viksøy
Telefaks 55 58 47 26 5020 Bergen Bergen 55582015
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Universitetsstyret

Bergen kommune
Kunstmuseene i Bergen

Deres ref Vår ref
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Dato

2010/8991-MOV 17 . 02.2011

Etablering av Senter for Griegforskning

Vi viser til tidligere kontakt om saken og kan opplyse om at Universitetsstyret i møte 10.02.11
(sak 10111) sluttet seg til forslaget om etablering av Senter for Griegforskning ved
Universitetet i Bergen og den fremlagte skissen til vedtekter for senteret.

Kopi av saksforelegg til styret vedlegges til orientering.

Med dette ber vi om at forslag til medlem og varamedlem til styret for senteret . Universitetet
tilstreber likestilling mellom kjønnene i styrer og utvalg , og vi ber derfor om forslag på en
kvinne og en mann.

Vi ser frem til det videre samarbeidet om et Senter for Griegforskning ved Universitetet i
Bergen.

Sigmund Grønmo
rektor Kari Tove Elvbakken

universitetsdirektør

Kopi med vedlegg:
Bergen Offentlige Bibliotek
Edvard Grieg Museum Troldhaugen

Telefon 55580000 Kollegiesekretariatet Postadresse Besøksadresse Saksbehandler
postmottak(gbuib . no Telefon 55582020 Postboks 7800 Museplass 1 Hilde Hvidsten Bretvin
Internett www .uib.no Telefaks 55584726 5020 Bergen Bergen 55582020
Org no. 874 789 542 postmottak@uib.no

side 1 av 1
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Senter for vitenskapsteori

Referanse Dato

2011 /486-TRM 15 . 02.2011

Justering av driftsbudsjett 2011 - Senter for vitenskapsteori

Det vises til tidligere oversendt driftsbudsjett for SVT, samt til samtale med senterleder Roger
Strand 14.02.2011.

Det humanistiske fakultet har i 2011 for første gang tatt i bruk en ny budsjettfordelingsmodell.
Modellen er under utvikling og må justeres og tilpasset fra år til år der vi ser at den er
mangelfull eller slår urimelig ut.

Det har vært en utfordring å innpasse de tverrfakultære sentrene i modellen , noe som
innebærer at sentrene i 2011 har vært holdt utenfor modellen . Den utilsiktede konsekvensen
av dette er at SVT ikke har fått uttelling for sitt store bidrag til fakultetets R130-inntekt , særlig
knyttet til EU-prosjekter . I fakultetets interne RBO-modell , som omfatter avlagte doktorgrader,
publikasjonspoeng , NFR-, og EU -prosjekter, står SVT for 24 % av forskningsresultatene.
Dette ser vi at er klart urimelig og bevilger derfor SVT en ekstra driftsbevilgning på
kr. 250 000 for 2011 og tilsvarende beløp for 2012.

I budsjettfordelingen for 2012 vil det bli vurdert på hvilken måte det vil være hensiktsmessig å
inkludere sentrene i den resultatbaserte inntektsfordelingen ved fakultetet.

Vennlig hilsen

Gjert Kristoffersen
dekan Trine Moe

fakultetsdirektør

Kopi
Margaret Stenberg

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

Det humanistiske fakultet Postadresse Besøksadresse Saksbehandler
Telefon 55589380 Postboks 7805 Harald Hårfagresgt . 1 Trine Moe
Telefaks 55589383 5020 Bergen Bergen 55589309
post@hf . uib.no

side 1 av 1
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Senter for vitenskapsteori

Referanse Dato

2009/2648-MAHE 08.02.2011

Pes-midler 2011 . Senter for vitenskapsteori

Forskningsadministrativ avdeling har lyst ut midler til prosjektetablering mot EUs 7.
rammeprogram. l 2011 er det løpende utlysing med fire forskjellige frister. Søknader
forutsettes anbefalt av instituttledelsen.

Fra Senter for vitenskapsteori har vi mottatt søknad fra Kjetil Rommetveit om kr 110.000 i
støtte til søknadsskriving (frikjøp). Han er prosjektkoordinator for en søknad sendt til
Capacity -programmet Science in Society ; tema 1 . 1.1-4 Integrated assessment methods for
measuring societal impacts of emerging scientific and technological developments.
Søknadsfrist var 20 . januar 2011.

Forskningsadministrativ avdeling har behandlet søknaden og i samråd med Det
humanistiske fakultet finner avdelingen å kunne bevilge kr 110.000 i støtte til SVT, øremerket
senterets arbeid med ovennevnte søknad til EUs 7. rammeprogram.

Midlene kan brukes til hjelp til søknadsskriving , reiser til partnerinstitusjoner , men det gis ikke
anledning til å finansiere reiser for eksterne konsortiedeltakere. I NFRs kriterier for tildeling
heter det også at støtten er betinget av at det aktuelle prosjektforslag blir sendt inn til riktig
mottak til rett tid.

Midlene må regnskapsføres på instituttets stedkode og prosjektkode 102345, og benyttes i
inneværende kalenderår . Kvittering for innsendt søknad bes sendt Forskningsadministrativ
avdeling når søker har mottatt denne . Rapport om bruk av midlene sendes avdelingen så
snart midlene er benyttet , senest innen 15. januar 2012.

Svenn-Age Dahl
avdelingsdirektør Mary Helle

seniorkonsulent

Kopi: Hum. fakultet
Fung Yee Wong

Dette er et Ui8-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Forskningsadministrativ avdeling Postadresse Besøksadresse Saksbehandler
Telefon 55584980 Postboks 7800 Prof . Keysersgt . 8 Mary Helle
Telefaks 55584991 5020 Bergen Bergen 55584996

side 1 av 2
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Universitetet i Bergen
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE)

PROTOKOLL FRA MØTE I INSTITUTTRÅDET VED LLE

Sted: rom 435, HF-bygget
Dato/tid: 31. januar 2011 kl 14.15

Til stede
Gruppe A: Per Buvik (leder), Torodd Kinn, Victoria Rosen, Tor Trolie, Christine Hamm,
Hilde Corneliussen
Gruppe B: Ragnhild Anderson
Gruppe C: Anne-Ma Lorentzen
Gruppe D: Arnt Robert Leganger, Fride Wangsmo, Eline Hansen

Solveig Steinnes, sekretær

Til referat, innkalling og dagsorden
- Godkjenning av referat. Merknad: Victoria var ikke til stede forrige møte. Ellers OK.
- Godkjenning av innkalling.

Victoria melder en sak til eventuelt: Reiseregninger / regulativet
Solveig har to ekstra o-saker
Orienteringssak e) blir tatt først

Orienteringssaker

e) Nytt verneombud og vara ved LLE
Eli Kristine Knudsen går av som verneombud. Hun var til stede og fikk blomster og takk for
innsatsen. Pir Ola Sandin trer inn som nytt verneombud og ble presentert for instituttrådet.
a) Langsiktig bemanningsplan ved HF. Brev fra HF angående vedtak i fakultetsstyret.
b) Oversikt over møter/samlinger LLE våren 2011
c) Stillinger / personal våren 2011 - oversikt over endringer / engasjement / nye. Orientering
ved instituttleder. Stillingen på kunsthistorie utsatt
d) Frokostmøte med studentene. Noen merknader til dette referatet, tas direkte til referent.
f) Instituttet skal rapportere for 2010 i tre meldinger. Utdanningsmeldingen behandles via
UUI. Forskermeldingen og forskerutdanningsmeldingen behandles via FFU. Fakultetet
behandler sin melding i fakultetsstyret 12. april 2011.02.01
g) Tilsetting av stipendiater i fire år ved Universitetet i Bergen? Fakultetet har oversendt brev
fra rektor / universitetsdirektør angående denne saken. Sendes ut til IR-medlemmene.

SAKER OG SAKSPAPIR

SAK 1 /11 Arbeidstidsregnskap ved LLE . Nye retningslinjer . Vedtakssak

Vedtak: Instituttrådet vedtar de nye retningslinjene , men forutsetter at arbeidstidsregnskapet
fra våren 2011 kun forholder seg til undervisnings , veilednings- og bedØmminsoppgaver som
er presisert i skjema, dvs 390 timer.



SAK 2111 Budsjett ved instituttet 2011

- Vedlegg utdelt på møtet: Resultatfordeling i ny budsjettmodell. Oversikt

Vedtak: Instituttet vedtar budsjettet som fremlagt i sakspapir

SAK 3111 Sykefravær ved LLE 2010. Statistikk, rutiner, utfordringer.

Kommentar: det bør også sendes ut informasjon om aktiv sykemelding.

Vedtak: Instituttrådet tar saken til orientering

SAK 4111 Forslag til plan for HMS-arbeidet 2011. Vedtakssak

Vedtak: HMS-planen for 2011 vedtas

SAK 5 Ill Oppnevning av representanter til innstillingskomite for
instituttlederstillinger

Vedtak: Instituttrådet utpeker Hilde Corneliussen som instituttets representant i
innstillingskomiteen for instituttlederstillingene våren 2011. Jill Walker Rettberg er hennes
vara.

Eventuelt

- Victoria Rosen tok opp spørsmålet vedr reiseregulativ for utlandet der det er satt opp kr
400 pr dag. Fyller man ut skjemaet på PC, fylles dette automatisk ut. Men ikke på Mac
eller ved manuell utfylling. Hun etterlyste praksis for dette. Lønnskontoret betaler
arbeidsgiveravgift for disse pengene. Hun etterlyste praksis; skal prosjekt kalkulere med
dette? Per Buvik undersøker saken og melder tilbake.

IR LLE: Gruppe B mangler vara . Må velges . Meldes til valgstyret v/Jørgen Sejersted.

Møtet var slutt kl. 16.05.

Merknader innen tirsdag 8 / 2
Ingen merknader innen fristen.

onsdag, 9. februar 2011 Solveig (Anne-Ma fra sak 4 og ut møtet)
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Dato

04.02.2011

REFERAT FRA STABSMØTE 24.01 . 11, kl. 12.00

Til stede:
Roger Strand (møteleder), Ragnar Fjelland, Silje Langvatn, Scott Bremer, Thorvald Sirnes,
Torjus Midtgarden, Simen Øyen, Marianne Eskeland, Dorothy Dankel, Gunnar Skirbekk,
Signe Solberg (referent).

Godkjenning av referat fra stabsmøtet 25.10.10
Referatet fra stabsmøtet 25.10. 10 er godkjent pr. epostsirkulasjon.

Orienteringssaker
a) Aktuell undervisning og seminarer v SVT i tida som kommer.
b) Roger Strand orienterte om vedtak på rektormøtet for Vestnorsk nettverk tidligere

denne måneden. Det går trolig mot en avvikling av Vestnorsk nettverk.
c) Tildelingsbrev for 2011 - kort orientering.
d) Oppdateringer SVTs web-sider. Elisa Kolle ved fakultetet bistår i oppgraderingen av

sidene, og alle ansatte oppfordres til å oppdatere sin personlige sider.
e) Roger Strand orienterte om nylig innsendte prosjektsøknader. SVT er involvert i fire

søknader til EUs 7. rammeprogram i januar 2011, hvorav senteret er koordinator i ån
av søknadene.

Vedtakssaker

Sak 11/01: Innspill til årets strategiseminar i Praha

Staben hadde to innspill til temaer ved årets strategiseminar:
A) Faglig diskusjon om etikkundervisning, med vekt på muligheter og konkrete opplegg

innenfor begrensede tidsrammer
B) Søknad om SFF-status: Diskusjon om faglig innhold og profil, men også

organisatoriske forhold, ev. konsekvenser for senterets arbeidsmiljø etc.

Evt.
Intet.

Møtet hevet kl. 13.05

Senter for vitenskapsteori
Telefon
Telefaks

Postadresse Besøksadresse Saksbehandler
Allegt. 34 Signe Solberg
Bergen 55 58 28 47

side 1 av 1



UNIVERSITETET I BERGEN
Det humanistiske fakultet

Fa L u lf etsS+`l ref 15. 0 311
^ e -Fe , a4 sc^, ^- ICI /I i

Universitetsdirektørens kontor

Referanse Dato

2011 /399-TOI 28.02.2011

Høringssvar fra HF - utkast til Handlingsplan for UiBs internasjonale
virksomhet 2011-2013
Utkastet til handlingsplan ble sendt ut til instituttene og sentrene ved HF , og fakultetet fikk
mange gode innspill som vi ønsker å bringe videre.

Generelle kommentarer til utkastet.
• Det humanistiske fakultet er positive til at Ui6 har utarbeidet en ny handlingsplan for

internasjonalisering , og utkastet inneholder mange viktige og relevante overordnede
vurderinger og tiltak . Planen kunne imidlertid vært enda tydeligere og mer konkret
med hensyn til definering av tiltakene for å nå målene . I noen tilfeller blir
formuleringene i handlingsplanen litt vage , som for eksempel under punkt IV:
"Fakultet og institutt må ha et bevisst forhold til engelskspråklig informasjon ", hvor det
gjerne kunne ha vært framsatt et minstekrav til engelskspråklig informasjon på
nettsidene våre.

• l planen er sentrene falt ut som grunnenheter , og disse bør integreres der instituttnivå
nevnes.

• Vi vil særlig understreke viktigheten av noen av de overordnede prinsippene i planen:
"handlingsplanen (er) et retningsgivende dokument som må tilpasses lokale forhold"
(s. 2) og "Ui6 følger de nasjonale prioriteringer i den grad det passer ..." (s. 2) samt "å
se forskning og utdanning i sammenheng" (s. 2)

• Vi vil også påpeke at UiBs strategiplan fremhever at Ui6 skal være et internasjonalt
anerkjent forskningsuniversitet . Derfor bør'synlig ' erstattes med 'anerkjent' i
handlingsplanen.

Kommentarer til enkeltpunkt i utkastet:
• Servicesenter for utenlandske arbeidstakere i Bergen : Fakultetet mener at om et slikt

senter skal bli vellykket , må Ui13 bygge opp et eget senter/stab. Senteret må
naturligvis utvikle tett samarbeid med aktuelle instanser utenfor universitetet

• Boliger for gjester til UiB : Dette punktet kan gjerne understrekes tydeligere. Det er
helt avgjørende å ha et godt utvalg av boliger for besøkende - både utenlandske
forskere og stipendiater . Ved andre universiteter har man utviklet en egen tilgang til
leiemarkedet , med en slags " pool" med tilgjengelige hybler /mindre leiligheter. Slike
tiltak letter det administrative merarbeidet betydelig . Vi vil også understreke at det er
behov for både korttids - og langtidsboliger.

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

Det humanistiske fakultet Postadresse Besøksadresse Saksbehandler
Telefon 55589380 Postboks 7805 Harald Hårfagresgt . 1 Toril Ivarsøy
Telefaks 55589383 5020 Bergen Bergen 55582455
post@hf.uib.no
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• Internasjonal forskning og utdanning : Deltakelse på internasjonale konferanser bør
nevnes som en av de viktigste internasjonaliseringsaktiviteter , både for forskere og
administrativt ansatte.

• Internasjonal komponent i stipendperioden: det bør konkretiseres hvordan (og med
hvilken finansiering ) en slik utdanningskomponent skal inkluderes i internasjonalt
forskningssamarbeid.

• Tjeneste for språkvask: Vi vil fremheve som svært viktig at det etableres en god
tjeneste for engelsk språkvask og annen språkstøtte.

• Sommerkurs i norsk språk for utenlandske utvekslingsstudenter. Fagmiljøet ved
norskkursene har også tidligere arrangert språkkurs for denne type studenter og er
positive til å ta dette opp igjen.

• Språkkurs i aktuelle språk for våre utreisende studenter: Fakultetet stiller seg generelt
positivt til språkopplæring . Utreisende studenter bør primært få tilbud om språkkurs
på ulike nivå i det landet de skal studere i, særlig der Lånekassen støtter dette
finansielt før semesterstart i det aktuelle landet. Et slikt språkopphold før
semesterstart gir også nyttige kulturkunnskaper og erfaringer for studentene, som de
ikke nødvendigvis ville fått her hjemme . Dersom slike kurs ikke er tilgjengelige, eller
de ikke føles hensiktsmessige i forhold til målgruppen , bør det vurderes å opprette
lokale tilbud i Bergen før utreise . I forbindelse med handlingsplanens forslag om å
satse spesielt på tilbud i tysk språk fra 2012 mener vi at det ikke er tilstrekkelig
godtgjort hvorfor tysk fremheves foran f.eks. fransk.

• Språktandem: Dette kan være en svært nyttig del av fremmespråkopplæringen og bør
innføres , men det er viktig at dette ikke blir pådyttet studentene ovenfra.

• Mottak og utreise av ansatte, studenter og gjester. Punktet i utkastet om at det skal
"foretas en avklaring av ansvarsforholdet mellom de sentraladministrative avdelinger,
fakulteter og institutt når det gjelder mottak og utreise av ansatte , studenter og
gjester" er interessant , men litt uklart . Målet med avklaringen må først og fremst være
at tilbudet til ansatte, studenter og gjester blir best mulig. Samtidig må det også
vurderes hva som er mest effektivt ressursmessig . Dersom den nye avklaringen
medfører at oppgaver overføres mellom nivåene er det nødvendig at det også
medfører en omfordeling av ressurser til arbeidet . Det bør vurderes om den beste og
mest effektive løsningen er at enkelte spesialiserte administrative tjenester er samlet
sentralt . Særlig viktig er en vurdering av ressursene i forhold til det nye målet som
foreslås om en 30 % økning i studentutvekslingen i forhold til 2010 -nivå i løpet av
perioden . Det er avgjørende at det sikres tilstrekkelig administrativt støtteapparat på
fakultets- og instituttnivå til å ivareta dette arbeidet.

Innslag som savnes i utkastet.
• Det er grunn til å undre seg over at utkastet ikke inneholder noe om "UiB Global", en

møteplass det har vært mye diskusjon om det siste året og som i høyeste grad har å
gjøre med internasjonalisering . Vi ville ha ventet at strategien foreslo tiltak som
direkte støtter utviklingen av og som kan gi et spennende innhold til UiB Global, til
styrke for UiBs samlede internasjonale virksomhet

• Det er liten eller ingen vektlegging av UiBs internasjonale virksomhet som en del av
samfunnsoppgaven, nemlig å bidra til en oppbygging og utvikling av en solid
internasjonal kompetanse i Norge generelt og på Vestlandet spesielt.

• Utkastet bør også inkludere en vurdering av nytten av å samarbeide med andre
institusjoner innen høyere utdanning og forskning i Bergen /på Vestlandet om
internasjonal virksomhet.
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Oppfølging
• Fakultetet ser det som viktig at det avsettes midler for å kunne realisere

handlingsplanen i praksis.
• Fakultetet etterlyser økonomiske insentiver fra sentralt hold som kan støtte og følge

opp satsningen det legges opp til i handlingsplanen , for eksempel når det gjelder
etablering og drift av fellesgrader og cotuteller på MA- og ph . d.-nivå.

Vennlig hilsen

Gjert Kristoffersen
dekan Trine Moe

fakultetsdirektør
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Dokumenter i saken: 

 

 Brev fra Universitetsdirektøren av 14.1.2011 sak 2010/12334 

 Brev fra fakultetet til underliggende enheter datert 20.1.2011 

 Skjema for årsrapport vedlagt handlingsplan for 2010 ved HF 

 

Universitetsdirektøren oversendte den 14.1.2011 skjemaet ”Årsrapport 2010-Helse, miljø og 

sikkerhet (HMS)” for årlig rapportering og internkontroll av det systematiske HMS-arbeidet. 

Skjemaet ble videreformidlet til underliggende enheter som skal levere HMS-årsrapport 

elektronisk. 

 

Enhetene ved Det humanistiske fakultet som skal levere rapport er:  

Institutt for fremmedspråk (IF)  

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR)  

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (FOF)  

Griegakademiet - Institutt for musikk (GA)  

Senter for middelalderstudier (CMS)  

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK)  

Senter for vitenskapsteori (SVT)  

Fakultetsadministrasjonen.  

 

SKOK og SVT har felles administrasjon og har derfor levert en felles rapport, slik at det fra 

HF vil være 8 enheter som leverer rapporter.  

 

 

Sammendrag av de innsendte rapportene: 

 

DEL 1. SYSTEMATISK HMS-ARBEID 

 

HMS-organisering 

Alle enhetene oppgir at leder og verneombud har foretatt en gjennomgang av de ulike 

elementene i det systematiske HMS-arbeidet, og at enheten har en skriftlig oversikt over 
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delegerte HMS-oppgaver. Syv av enhetene har også kartlagt og vurdert risiko knyttet til 

HMS-arbeidet. Alle enhetene, med unntak av IF, har fastsatt skriftlige HMS-mål og har en 

ajourført handlingsplan for 2010. Det skal bemerkes at IF har utarbeidet handlingsplaner de 

forrige årene, og har også utarbeidet plan for 2011. Samtlige enheter har rapportert at de har 

tilrettelagt slik at ansatte kan medvirke til HMS-arbeidet. Av tiltak som sikrer at ansatte kan 

medvirke oppgis: 

 

Årlig HMS-runde 

Årlig HMS-møte for hele enheten 

HMS-info som sendes ut til alle ansatte 

HMS-udersøkelse og presentasjon av resultater 

Medarbeidersamtaler 

 

HMS-kompetanse 

Alle enhetene oppgir at leder og verneombud har nødvendig kompetanse for å utføre sitt 

HMS-ansvar, men tre av enhetene oppgir at de må bli bedre. Enhetene praktiserer rutiner for 

mottak av nytilsatte/studenter/gjester og sørger for at de har nødvendig HMS-kompetanse, 

men også her er det tre enheter som oppgir at de må bli bedre. Alle enhetene har 

gjennomført brannvernopplæring. 

 

Psykososialt arbeidsmiljø 

Samtlige enheter oppgir at de praktiserer UiBs rutine for oppfølging av sykefravær, for 

konflikthåndtering, og for håndtering av rusmiddelmisbruk. 

 

Syv av enhetene oppgir at alle ansatte har fått tilbud om medarbeidersamtaler, mens ett av 

instituttene oppgir at de må bli bedre. Ved fire av enhetene er medarbeidersamtaler 

gjennomført med alle de administrativt tilsatte. For de øvrige enhetene er 

medarbeidersamtaler gjennomført med 50 %, 56 %, 80 % og 83 % av de administrativt 

tilsatte. Ved to av enhetene er det gjennomført medarbeidersamtaler med alle de 

vitenskapelig tilsatte mens tre av enhetene oppgir at medarbeidersamtaler er gjennomført for 

95 %. De to siste enhetene har bare gjennomført medarbeidersamtaler med henholdsvis  

64 % og 45 % av de vitenskapelig ansatte (totalt syv enheter, da fakultetsadministrasjonen 

ikke har vitenskapelig tilsatte).  

 

Alle enhetene hadde planlagt HMS-møter, men ett av instituttene måtte avlyse møtet på 

grunn av dårlig oppslutning. Flere av enhetene hadde på forhånd hatt en intern HMS-

undersøkelse som ble gjennomgått og drøftet i møtet. SVT/SKOK og 

fakultetsadministrasjonen tok opp relevante HMS- temaer og hadde deretter gruppearbeid. 

FOF hadde blant annet engasjert UiB sin organisasjonspsykolog til å holde foredrag, mens 

IF hadde innlegg fra fagforeningene med etterfølgende spørsmål og diskusjon på sitt møte.  

 

Helse og bygg 

7 av de 8 enhetene ved fakultetet har gjennomført HMS-runde. Alle enhetene vurderer HMS 

ved etablering av nye arbeidsplasser, og kontorplasser blir ergometisk utformet og tilpasset. 

To av enhetene oppgir at de ikke har kartlagt og vurdert behov for universell utforming (UU) 

mot ansatte og/eller studenter. 
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Alle oppgir at enhetens plassansvarlige for brannvern er fortrolig med egen funksjon, og at 

de har gjennomført ettersyn med rømmingsveier. Det er bare en enhet som ikke har 

gjennomført brannøvelse i 2010.  

 

Ytre miljø 

Bare en av enhetene rapporterer at de har kartlagt egen miljøpåvirkning, tre av enhetene 

oppgir at de må bli bedre, mens fire enheter oppgir at de ikke har foretatt slik kartlegging. De 

fleste benytter seg av video- og telefonkonferanser, to enheter oppgir at de må bli bedre, 

mens en enhet ikke benytter dette. 

 

Avvik, nestenulykker og ulykker 

Bare to av enhetene oppgir at de har hatt HMS-relaterte avvik, nestenulykker og ulykker. 

Hendelsene, som dreier seg om fall både inne og utenfor bygningen (dårlig trapp, glatt 

fortau) er meldt og fulgt opp. 

 

Enhetene har ikke øvrige kommentarer til enkeltspørsmål i del 1. 

 

 

DEL 2. HMS-MÅL OG –TILTAK 

 

De syv enhetene som har utarbeidet handlingspaner for 2010 har lagt disse ved rapporten. 

AHKR har en samlet handlingsplan for 2009 og 2010, som ligger som vedlegg till rapporten 

fra 2009. 

 

Alle enhetene har fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet og har som mål å skape felles 

møteplasser for alle ansatte. Tiltak som nevnes er instituttekskursjon, utsmykking av 

fellesrom og sosiale og faglige arrangementer. Samtlige enheter har også sin 

oppmerksomhet rettet mot det fysiske arbeidsmiljøet og inneklimaet. Noen steder er det 

luftkvaliteten som er problemet mens det andre steder er støynivået som plager de ansatte. 

 

FOF har i tillegg til det psykososiale arbeidsmiljøet og inneklimaet også som en prioritert 

oppgave å arbeide for de fysiske arbeidsforholdene for de ansatte på 

førstesemesterstudiene, særlig oppgradering av arbeidsplassene på Fastings Minde. Det er 

også viktig for instituttet å klare å redusere bruken av midlertidige stillinger, og å forbedre 

arbeidsforholdene for dem som er ansatt på slike vilkår. Instituttet har dessuten som mål å 

bedre studentenes arbeids- og læringsmiljø og lesesalssituasjon, og arbeide for at 

studentene blir bedre integrert i instituttets virksomhet.  

 

GA har som overordnet målsetning å samle alle fagmiljøene på Nygård skole, utvide 

arealene og oppgradere rom og utstyr. 

 

 

DEL 3. SATSINGSOMRÅDER/UTFORDRINGER INNEN HMS 

 

Alle enhetene oppgir at de har oppnådd, eller i stor grad har oppnådd målsetningene i 2010 

innefor HMS-feltet på de områdene de selv styrer. I tilfeller der instituttene er avhengig av 

ekstra bevilgninger for å kunne nå målene sine (SKOK - redusering av støynivå/ FOF - 

Fastings Minde/GA - lokalsituasjonen) er ikke målsetningen oppnådd.  
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FOF har klart å redusere bruken av midlertidig tilsatte, men arbeidet med å utvide 

stillingsprosentene og å gi ex.phil lærerne forskningsdel i stillingen kan ikke instituttet klare 

på egen hånd. Instituttet mottok i 2010 Læringsmiljøprisen, og ser dette som et tegn på at de 

har oppnådd målsetningen om å skape et godt læringsmiljø for studentene. 

 

LLE, som er det instituttet som har gjennomført færrest medarbeidersamtaler, mener at 

grunnen til dette er at de i løpet av 2010 har skiftet instituttleder to ganger. Instituttet 

forventer at det vil bli gjennomført flere medarbeidersamtaler når det blir en stabil ledelse. 

 

Fakultetet har gjennom året fått meldinger angående sikkerheten i byggene vi disponerer. 

Det har vært meldt om tyverier og om at ansatte, som sitter på kontorene sine tidlig om 

morgenen og utover ordinær arbeidstid på ettermiddagen, føler seg utrygge. 

 

Enhetene har satt i verk forskjellige tiltak for å bedre situasjonen.  

Ved fakultetsadministrasjonen er nå dørene inn til etasjene stengt, slik at besøkende må 

bruke ringeklokke. SKOK/SVT har fått installert alarm, og føler seg tryggere etter at dette er 

gjort. Ved CMS er det installert sensoralarm i 1 et., men der føler de ansatte seg fortsatt 

utrygge, og senteret mener dette bare kan endres ved at det blir bedre belysning utenfor 

bygget i tillegg til at Securitas sjekker bygget hyppigere på kveldstid. FOF (Fastings Minde) 

ønsker seg også bedre belysning på kveldstid. GA melder om farlig inngangsparti 

(metallplate som blir glatt) og vinduer i tredje etasje som ikke kan lukkes og som kan falle 

ned. 

 

I Sydneskvartalet melder AHKR om problemer med glatte fortauer på vinterstid. De er ellers 

blitt flinkere til å låse dører og vinduer. 

 

De to instituttene som er lokalisert i HF-bygget melder om at sikkerheten ikke er 

tilfredsstillende. Det har vært innbrudd og tyverier, og uønskede besøk i og rundt bygget. 

Særlig ille er det for dem som har kontorer på bakkeplan ut mot Damsgårdssundet. IF ønsker 

at Securitas tar flere runder på kveldstid, gjerne første gang allerede i 18.00-tiden. 

LLE viser til at de har sendt brev om denne saken til EIA med kopi til fakultetet. 

 

 

Kommentarer fra fakultetet 

 

Det humanistiske fakultet er av den mening at de underliggende enhetene stort sett 

håndterer HMS-arbeidet på en god måte. Der det er avvik fra dette har det sin naturlige 

forklaring. I 2010 ble ”Rutiner for oppfølging av tilsatte med inneklimaproblemer” vedtatt, noe 

som vil gjøre det lettere for enhetene å håndtere slike saker. 

 

Fakultetet vil i løpet av 2011 utarbeide en felles strategiplan, og vil derfor vente med å lage 

en samlet HMS-handlingsplan for HF inntil denne er ferdigstilt. I slutten av 2010 ble det 

gjennomført en spørreundersøkelse blant de administrativt ansatte om omstillingen av de 

administrative tjenestene ved fakultetet i 2007. Spørreundersøkelsen vil bli fulgt opp i 2011, 

og det vil bli tatt hensyn til resultatet av undersøkelsen i strategiplanen og den påfølgende 

HMS-handlingsplanen.  
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Forslag til vedtak: 
 

Fakultetsstyret tar HMS-rapporten for 2010 til etterretning og ber om at den blir fulgt opp på 
områdene der det er påvist et forbedringspotensiale. Rapporten oversendes til 
Bedriftshelsetjenesten for videre oppfølging i universitetets organer. 

 
 

 
 
 
Gjert Kristoffersen 
dekan  Trine Moe 
  fakultetsdirektør 
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UNIVERSITETET I BERGEN
Univers itetsdirektøren

UELt^'S
Fakultetene
Bergen Museum
Universitetsbiblioteket
Sentraladministrasjonen

Referanse Dato

2010112334-OLEI 14.01.2011

Årsrapport 2010 - Helse , miljø og sikkerhet (HMS)

Med dette oversendes skjemaet "Årsrapport 2010 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS)" for årlig
rapportering og internkontroll av det systematiske HMS-arbeidet, jf. "Retningslinje for årlig
gjennomgang av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (internkontroll)".
Rapporteringen er knyttet til "Retningslinje for systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid"
og universitetets HMS-handlingsplan 2009-2011.

Skjemaet
Skjemaet bes videreformidlet til underliggende enheter som skal levere HMS-årsrapport og
er tilgjengelig elektronisk fra HMS-portalen: http:/~-uib.no/poa/hms-portalen/systematisk-
h ms-arbeid/systematisk-h ms-arbeid/hms-aarsraDDorterina

Rapporteringsrutine og tidsfrister
1. Institutter og underliggende enheter fyller ut skjemaet elektronisk og returnerer dette i

linjen innen 10. februar 2011.
2. Fakultetene, Bergen Museum, Universitetsbiblioteket og de administrative avdelingene

som innehenter HMS-årsrapport fra underliggende enheter, bes utarbeide en samlet
HMS-årsrapport, som behandles i respektive styrer og oversendes Universitetsdirektøren
innen 18. mars 2011.

3. Universitetsdirektøren utarbeider en samlet HMS-årsrapport for universitetet, for
behandling i Arbeidsmiljøutvalget og Universitetsstyret. Universitetsdirektøren vil
gjennomgå enhetenes HMS-årsrapporter og gi tilbakemeldinger.

Universitetets samlede HMS -årsrapport og grunnlaget for rapporten vil bli gjort tilgjengelig for
intern revisjon og er viktig for utviklingen av det systematiske HMS-arbeidet ved universitetet.

Lykke til med arbeidet!

Kari Tove Elvbakken
universitetsdirektør Roar Nese

leder HMS-seksjonen
Vedlegg:
Skjema oa veiledningi HMS-portalen
Retningslinje for årlig -aiennomgang-av det systematiske helse -. miljø- og sikkerhetsarbeidet
(internkontroll)
Retningslinje for systematisk helse-, miliø- og sikkerhetsarbeid

Kopi:
Universitetets hovedverneombud , Hovedverneombud , HMS-kontaktpersoner 2010

Dette er et 1.1i13-intemt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Universitetsdirektørens kontor Postadresse Besøksadresse Saksbehandler
Telefon 55 58 20 01 Postboks 7800 Museplass 1 Olaug Eiksund
Telefaks 55 58 96 43 5020 Bergen Bergen 55588735



UNIVERSITETET I BERGEN
Det humanistiske fakultet

Til institutter og sentre

Referanse Dato

2010/12334-MED 20.01.2011

Årsrapport 2010 -Helse , miljø og sikkerhet ( HMS )

Det humanistiske fakultet ber om at "Årsrapport 2010 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS)"
fylles ut elektronisk og returneres til fakultetet innen 10.02.2011.

Se dok. 17 i saken.

Ta kontakt med Mette Dalhaug på e-post dersom det er spørsmål i saken.

Med vennlig hilsen

Trine Moe
fakultetsdirektør Mette Dalhaug

rådgiver

Dette er et 1.1i13-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Det humanistiske fakultet Postadresse Besøksadresse Saksbehandler
Telefon 55589380 Postboks 7805 Harald Hårfagresgt . 1 Mette Dalhaug
Telefaks 55589383 5020 Bergen Bergen 55583108
post@hf.uib.no
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~-Årsrapport - Utskrift

HMS-årsrapport

Institutt for arkeologi , historie , kultur- og religionsvitskap, 2010

Ansvarlig for rapporten : Hans-Jakob Ågotnes (Verneombud) og Christhard Hoffmann (Leder)
Rapporten ble signert og levert 24.02.2011.

DEL 1. SYSTEMATISK HMS-ARBEID

HMS ORGANISERING

Har leder og verneombud foretatt en gjennomgang av de ulike elementene i det
systematiske HMS-arbeidet ved enheten ( internkontroll)?

Har enheten en skriftlig oversikt over delegerte HMS-oppgaver?

Har enheten fastsatt skriftlige HMS-mål?

Har enheten kartlagt og vurdert risiko knyttet til HM S?

Har enheten en samlet , skriftlig og ajourført handlingsplan for HMS-arbeidet?

I, Har enheten tilrettelagt slik at ansatte kan medvirke i HMS-arbeidet?

Dersom Ja/Må bli bedre skisser kort tiltak som sikrer at ansatte medvirker i HMS-arbeidet:
HMS-undersøking , presentasjon og drøfting av denne i HMS -møte. Konkrete oppfølgingstiltak
Verneombod/varaverneombod er blitt meir synlege i miljøet.

HMS-KOMPETANSE

Har leder nødvendig kompetanse for å utføre sitt HMS-ansvar ved enheten?

Har verneombud nødvendig kompetanse for å utføre sine HMS -oppgaver ved enheten?

Praktiserer enheten rutiner for mottak av nytilsatte /studenter/gjester?

Sørger enheten for at ansatte/studenter/gjester har nødvendig HMS-kompetanse?

Har enheten gjennomført brannvernopplæring?

PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ

Praktiserer enheten Llil3s rutine for oppfølgning ved sykefravær?

Praktiserer enheten Llil3s Retningslinje for konflikthåndtering

Praktiserer enheten 11i13s Retningslinjer for håndtering av rusmiddelmisbruk ved L1i13
(AKAN -retningslinjer)? _

Har alle ansatte fått tilbud om medarbeidersamtaler?

!Angi antall teknisk ansatte ved enheten:

;Angi antall gjennomførte medarbeidersamtaler med teknisk ansatte:

Angi antall administrativt ansatte ved enheten:

Side 1 av 4
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Angi antall gjennomførte medarbeidersamtaler med administrativt ansatte: 12

Angi antall vitenskaplig ansatte ved enheten: 81

(Angi antall gjennomførte medarbeidersamtaler med vitenskapelig ansatte: 77

Side 2av4

Dersom Ja/Må bli bedre skisser kort hvordan enheten gjennomførte HMS-møtet:
HMS-møtet var i hovudsak lagt opp som ei drøfting av ei undersøking av arbeidsmiljøet som var gjennomført i
forkant av møtet. På bakgrunn av ein gjennomgang av innkomne svar på HMS-undersøkinga blei forslag til
;tiltak drøfta . I tillegg blei også SINTEFs undersøking av inneklimaet presentert og diskutert.

i HELSE OG BYGG

Har enheten gjennomført HMS-runde?

Blir hensyn til HMS tilstrekkelig vurdert ved nye arbeidsplasser (byggesaker)?

Blir kontor- og laboratoriearbeidsplasser ergonomisk utformet og tilpasset?

Har enheten kartlagt og vurdert behov for universell utforming (UU) mot ansatte ogleller
studenter?

Er enhetens brukers representant og plassansvarlig for brannvern fortrolig med egen
funksjon?

Har enheten gjennomført brannøvelse?

Har enheten gjennomført ettersyn av rømningsveier?

:YTRE MILJØ

Har enheten kartlagt egen miljøpåvirkning?

Benytter enheten seg av video- og telefonkonferanser?

RISIKOFYLT ARBEIDSMILJØ

Blir det utført risikofylt arbeid ved enheten ? F.eks . arbeid ved laboratoriet , klinikk, verksted,
driftarbeid , tokt- og feltarbeid.

Dersom JA besvar følgende:

Gjennomfører enheten HMS-risikovurdering ved utførelse av risikofylt arbeid?

Er skriftlige arbeidsinstrukser lett tilgjengelig for ansattelstudenterlgjester?

Praktiserer enheten Retningslinje for farlig avfall og problemavfall , ioniserende strålekilder
og eksplosivt avfall?

Nei

x

a Må bli' Nei
:bedre
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IAWIK NESTENULYKKER OG ULYKKER

Har enheten hatt HMS -relaterte avvik , nestenulykker eller ulykker?

Er HMS-relaterte avvik , nestenulykker og ulykker meldt og fulgt opp?

Kommentarer til enkeltspørsmål i del 1.

Må bli
bedne

Side 3 av 4

Nye arbeidsplasser/byggesaker er ikkje relevant for oss . Potensielle ulykker kan ha samanheng med glatt føre,
j urydda fortau og istappar frå tak. Dette er meldt til EIA, som har følgt opp med salting.

DEL 2 . HMS-MÅL OG -TILTAK

Skisser enhetens HMS-mål og -satsningsområder . Legg ved samlet HMS-handlingsplan for rapporteringsåret
(last opp- vedlegg nederst på siden).
Eit hovudmål er å betra det psykososiale arbeidsmiljøet , først og fremst gjennom tiltak for å skapa møteplassar

;for tilsette. Å sørgja for eit tilfredsstillande inneklima for alle tilsette.

Gi en kort beskrivelse av enhetens prioriterte og iverksatte HMS -tiltak.
'Sosialt miljø : Etablert felles lunsjrom og sosiale arrangement , f.eks . planlagt Berlin -ekskursjon , utsmykking av
fellesrom . Brannøving (gjennomført 6.1.2011 ), oppdatering av plassansvarlege sitt ansvarsområde og
oOppfølging av inneklimaspørsmålet , bl.a. ved bytte av kontor . Regelmessig oppfølging gjennom

lverneombodsmøter (6 pr. år) og deltaking i UiBs HMS-nettverk.

DEL 3. SATSNINGSOMRÅDER/UTFORDRINGER INNEN HMS

Har enheten oppnådd målsetningene i 2010 innenfor HMS-feltet? _
HMS-undersøkinga har vist at tilsette ved AI-IKR i høg grad er nøgde med arbeidsmiljøet . Ingen store problem
er blitt rapportert . Det er eit utbreidd ønskje om integrerande tiltak, og dette har instituttet følgt opp.

- hva var eventuelt årsaken til at dette ikke skjedde?

i

- hva kan gjøres for å endre på dette? _

I

Fakultetet har gjennom året fått noen meldinger angående sikkerhet i de byggene vi disponerer.

- hvordan oppleves sikkerheten i og utenfor de byggene som enheten disponerer?
Vinterføret dei siste to åra har utgjort ein risiko, men uten at det har resultert i alvorlege ulykker. Mistanken om
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sopp er undersøkt , uten at det er gjort positive funn . Faren for innbrot: Vi er blitt flinkare til å passa på dører og
vindauge det siste året.

- hva kan eveltuelt_gjøres _ for å bedre sikkerheten ?

Brannfare : Opplæring av tilsette og plassansvarlege kan bli betre . Sikringstiltak i forhold til glatt føre om
vinteren.

Vedlegg
Denne rapporten inneholder ingen vedlegg.
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Institutt for arkeologi , historie , kultur- og religionsvitenskap

HMS - Handlingsplan for 2009-2010 ved Institutt for arkeologi , historie,
kultur- og religionsvitenskap (AHKR)

Godkjent i instituttrådet 12.11.2009

Målfor 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.

• sikre at alle ansatte, gjesteforskere og studenter har et godt fysisk arbeidsmiljø, og
tilrettelegge for å sikre at de har 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.

Oversikt over HMS-ansvarlige ved instituttet:
HMS-ansvarlig: Christhard Hoffmann, instituttleder
Verneombud: Hans-Jacob Ågotnes, Torunn Gjøringbø Saunes (vara)

AHKR har utarbeidet egen beredskapsplan i forhold til brannvern, med en oversikt over bygg-
og plassansvarlige for hver etasje i instituttets bygg: Dokkeveien 2 B, Øysteinsgate 1,
Øysteinsgate 3 og Sydnesplassen 12-13. (Vedlegg)

Handlingsplan og tiltak for 2009 og 2010

• Videreføre etablertefaglige/sosiale tiltak og samlinger

Tiltak Hvordan Når Ansvarlig
Torsdagslunsj Felles lunsj for alle Annenhver torsdag Instituttleder

ansatte, etterfulgt av på seminarrom 1 Forskningskoordinator
et faglig innlegg Undervisningskoordinator

Markering av runde Felles markering for Markeringslunsj; Instituttleder
fødselsdager, alle ansatte minst en gang per
utmerkelser; semester
presentasjon av
nytilsatte osv.
Felles sommerfest For alle ansatte inkl. Juni og desember Ledelsen velger ut en
og julefest emeriti komite

Instituttseminar Dagsseminar om Høstsemester Ledelsen
overordnete
spørsmål knyttet til
vår virksomhet for
alle ansatte

Fagmøter Vitenskapelige Minst tre ganger Fagkoordinator
ansatte per fag, per semester
studieveileder,
studentrepresentanter



Institutt for arkeologi, historie , kultur- og religionsvitenskap

Integrering av Velkomsthilsen/ Så snart som mulig Ledelsen, vitenskapelig
gjesteforskere presentasjon i etter ankomst "vert"

forbindelse med en
lunsj

• Skaffe møteplasserfor hele instituttet

Møteplass for ansatte Vi ønsker å Fra høstsemesteret Ledelsen og
på seminarrom 1 tilrettelegge 2009 har seminarrom verneombud.

seminarrom 1 (nedre 1 vært tatt ut av
del) slik at det blir et rombookingen ved
møterom hvor UiB. Verneombud vil
ansatte kan treffes, høsten 2009
spise lunsj etc. Vi vil undersøke hvilke
bygge om rommet, midler vi kan søke
ommøblere, slik at om å få tildelt til å
rommet blir ordne
triveligere å seminarrommet.
oppholde seg i.

• Det fysiske arbeidsmiljøet

Oppdatere bygg- og Sørge for at bygg- og Høst 2009 Ledelsen og
plassansvarliges plassansvarlige ved verneombud
kompetanse i forhold AHKR får
til brannvern og tilstrekkelig
sikkerhet opplæring i

brannvern og
sikkerhet

Brannvernrutiner Utvikle rutiner, og Høst 2009 Ledelsen og
sørge for at alle har brannvemansvarlige
fått tiltrekkelig
brannvernopplæring

Inneklima Instituttet har Pågående Ledelsen
problemer med oppfølgingssaker
inneklima på noen
kontorer i Øysteinsgt
1.

HMS-runde Gjennomføre HMS- Høst 2009 Ledelsen og
runde, kartlegging av Vår 2010 verneombud
det fysiske
arbeidsmiljøet ved
instituttet og følge
opp resultatene.



Institutt for arkeologi , historie, kultur- og religionsvitenskap

• Tiltak for å bedre kommunikasjonen

Medarbeidersamtaler Gjennomføre Vår 2010 Instituttleder
medarbeidersamtaler Forskningskoordinator
for alle ansatte Administrasjonssjef

HMS-møte Planlegge og Vår 2010 Ledelsen , verneombud
gjennomføre felles
møte om HMS,
spesielt med tanke
på det fysiske og det
psykososiale
arbeidsmiljøet.

AHKRs nettsider Oppdatering av Kontinuerlig Ledelsen,
nettsidene jevnlig. arbeid forskningskonsulent
Legge ut aktuelle
nyhetssaker

Integrering av Presentasjon på Så snart som Webredaktør/vitenskapelig
gjesteforskere på ekstemweb mulig etter "vert".
AHKRs nettsider ankomst, om

mulig før
ankomst

HMS-kartlegging AHKR ønsker å Vår 2010 Ledelsen, verneombud,
gjennomføre en komite
undersøkelse blant
de ansatte for å
kartlegge det
psykososiale
arbeidsmiljøet.

HMS-dag AHKR vil planlegge Høst 2010 Ledelsen , verneombud,
en HMS-dag, hvor vi komite
tar opp faktorer fra
undersøkelsen.
Dagen avsluttes med
felles lunsj.
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HMS-årsrapport

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, 2010

Ansvarlig for rapporten : Ole Martin Skilleås (Verneombud) og Vigdis Songe-Møller (Leder)
Rapporten ble signert og levert 07 .02.2011.

DEL 1. SYSTEMATISK HMS-ARBEID

iHMS-ORGANISERING

Har leder og verneombud foretatt en gjennomgang av de ulike elementene i det
systematiske HMS-arbeidet ved enheten (internkontroll)?

Har enheten en skriftlig oversikt over delegerte HMS-oppgaver?

Har enheten fastsatt skriftlige HMS-mål?

j Har enheten kartlagt og vurdert risiko knyttet til HMS?

Har enheten en samlet , skriftlig og ajourført handlingsplan for HMS-arbeidet?

, Har enheten tilrettelagt slik at ansatte kan medvirke i HMS -arbeidet?

Dersom Ja/Må bli bedre skisser kort tiltak som sikrer at ansatte medvirker i HMS-arbeidet:

1 HMS-KOMPETANSE

Har leder nødvendig kompetanse for å utføre sitt HMS -ansvar ved enheten?

Har verneombud nødvendig kompetanse for å utføre sine HMS-oppgaver ved enheten?

Praktiserer enheten rutiner for mottak av nytilsatte /studenter/gjester?

Sørger enheten for at ansatte/studenter/gjester har nødvendig HMS-kompetanse?

Har enheten gjennomført brannvernopplæring?

PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ

Praktiserer enheten UiBs rutine for oppfølgning ved sykefravær?

Praktiserer enheten UiBs Retningslinje for konflikthåndtering

Praktiserer enheten UiBs Retningslinjer for håndtering av rusmiddelmisbruk ved UiB
(AKAN- retningslinjer)?

Har alle ansatte fått tilbud om medarbeidersamtaler?

Angi antall teknisk ansatte ved enheten:

;Angi antall gjennomførte medarbeidersamtaler med teknisk ansatte:

Angi antall administrativt ansatte ved enheten:

0

!0

Side 1 av 4
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Angi antall gjennomførte medarbeidersamtaler med administrativt ansatte:

Angi antall vitenskaplig ansatte ved enheten:

Angi antall gjennomførte medarbeidersam,taler med vitenskapelig ansatte:

Side 2 av 4

Dersom Ja/Må bli bedre skisser kort hvordan enheten gjennomførte HMS-møtet:
Vi gjennomførte HMS-møtet som en del av FoFs instituttkonferanse , dvs. dag to var viet HMS -arbeidet. Blant
programpostene kan nevnes foredrag av Tone Bergan over temaet konfliktberedskap verneombudets
gjennomgang av årets HMS -undersøkelse.

HELSE OG BYGG

[Har enheten gjennomført HMS-runde?

(Blir hensyn til HMS tilstrekkelig vurdert ved nye arbeidsplasser (byggesaker)?

Blir kontor- og laboratoriearbeidsplasser ergonomisk utformet og tilpasset?

Har enheten kartlagt og vurdert behov for universell utforming (UU) mot ansatte og/eller
studenter?

Er enhetens brukers representant og plassansvarlig for brannvern fortrolig med egen
funksjon?

I Har enheten gjennomført brannøvelse?

j Har enheten gjennomført ettersyn av rømningsveier?

YTRE MILJØ

Har enheten kartlagt egen miljøpåvirkning?

Benytter enheten seg av video - og telefonkonferanser?

RISIKOFYLT ARBEIDSMILJØ

Blir det utført risikofylt arbeid ved enheten? F.eks . arbeid ved laboratoriet, klinikk , verksted,
driftarbeid , tokt- og feltarbeid.

Dersom JA besvar følgende:

Gjennomfører enheten HMS-risikovurdering ved utførelse av risikofylt arbeid?

Er skriftlige arbeidsinstrukser lett tilgjengelig for ansatte /studenter/gjester?

Praktiserer enheten Retningslinje for farlig avfall og problemavfall , ioniserende strålekilder
og eksplosivt avfall?
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AVVIK, NESTENULYKKER OG ULYKKER

[Har enheten hatt HMS -relaterte avvik , nestenulykker eller ulykker?

i

Er HMS-relaterte avvik , nestenulykker og ulykker meldt og fulgt opp?

Kommentarer til enkeltspørsmål idel 1._ __

DEL 2 . HMS-MAL OG -TILTAK

Side 3 av 4

Skisser enhetens HMS-mål og -satsningsområder. Legg ved samlet HMS-handlingsplan for rapporteringsåret
(last o vedlegg nederst på siden). _ _p_ 9
j Mange av de som arbeider på førstesemesterstudiene har r. i dag ikke tilfredsstillende fysiske arbeidsforhold
(individuelle kontorplasser , veiledningsrom , fellesrom ). Det er et hovedmål å sørge for at alle ansatte ved FoF,
også ansatte ved førstesemesterstudiet , får sin egen arbeidsplass, og at det blir bedre tilgang på
hensiktsmessige veiledningsrom . - Det er et mål å forbedre studentenes arbeids - og læringsmiljø og arbeide for j
at studentene blir bedre integrert i instituttets virksomhet . En forbedring av lesesalssituasjonen , også for
bachelorstudenter , er et prioritert satsingsområde , og likeledes det å legge til rette for flere fellesarenaer for
studenter og mellom studenter og ansatte . - Ca. 12 av våre ansatte har i dag kontorarbeidsplasser på Fastings
Minde . Fasilitetene her står klart tilbake for det som ellers er alminnelig på universitetet , og instituttet må
arbeide planmessig og systematisk for at Fastings Minde blir opprustet til et akseptabelt nivå for de som har
kontorplasser der.

Gi en kort beskrivelse av enhetens prioriterte og iverksatte HMS-tiltak.
'- Vi har i en årrekke arbeidet for å redusere omfanget av midlertidige stillinger ved førstesemesterstudiet. 12009
i ble det utlyst 8 faste deltidsstillinger , som ble endelig avgjort i 2010 . - De fleste av våre fast ansatte ved
! førstesemesterstudiene har deltidsstillinger, i form av full stilling om høsten og arbeidsledighet om våren (uten
! rettighetheter til arbeidsledighetspenger ). I tillegg har svært få av dem forskningsdel i stillingene, til tross for
forskningskompetanse (til dels professorkompetanse ). Deres samlede arbeidssituasjon - og fremtidige
karrieremuligheter - er sværtutilfredsstillende og på sikt uholdbar . Vi har et konstant blikk på dette og har greid
å øke stillingsprosenten for noen av IEererne. - Det er en prioritertHMS-oppgave å arbeide foret godt integrert
faglig og sosialt arbeidsmiljø ved instituttet . Vi har opprettet flere felles møteplasser , som månedlig instituttlunsj,
i månedlig faglige seminarer (på kveldstid ), felles lunsjrom , årlige HMS-møter på et sted utenfor
universitetsområdet (gjerne kombinert med faglig/fagpolitisk arrangement.) - Studentenes IE3ringsmiljø har vE3rt !
en prioritert oppgave de siste årene. I tillegg til at studentene har fått sin egen sofa- og kjøkkenkrok , arrangerer
vi årlige seminarer i Athen og Durham , og studentene har fått en egen post på instituttbudsjettet . At vi her har
lykkes , er Laeringsmiljøprisen for 2010 , som gikk til FoF , et godt vitnesbyrd om. - Vi harbeider løpende for å

;'forbedre den enkeltes fysiske arbeidsplass (utbytting av stoler, lamper etc.).

DEL 3. SATSNINGSOMRÅDER/UTFORDRINGER INNEN HMS

Har enheten oppnådd målsetningene i 2010 innenfor HMS-feltet?

Gjennom den siste tilsettingen av faste exphil-stillinger (i 2010 ) har vi redusert omfanget av midlertidighet til et i
akseptabelt nivå. - På grunn av dagens organisering av førstesemestersemesterstudiet - med så å si all
undervisning lagt til høstsemesteret - har vi kun i beskjeden grad greid å øke stillingsprosenten for lærerne ved
førstesemesterstudiet . - Det har ikke lykkes oss å gi exphil-laererne forskningsdel i stillingene , til tross for deres
høye faglige kompetanse . - Det psykosoisale arbeidsmiljøet ved FoF er tilfredsstillende , til dels meget
tilfredsstillende , noe som gikk klart frem av HMS-undersøkelsen , som ble gjennomført av verneombud . - Vi har
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langt på vei lykkes i vår målsetting om å skape et godt laeringsmiljø for studentene. Vi ser Laeringsmiljøprisen
for 2010 som et "bevis " på dette.

- hva var eventuelt årsaken til at dette ikke skjedde?
- Organiseringen av førstesemesterstudiet er årsaken til at vi ikke har greid å tilby laererne fulle stillinger. -
Budsjettsituasjonen for ex . phil. har ikke gjort det mulig å gi de kvalifiserte laarerne forskningsdel i stillingen. I
tillegg har det så langt vaert uklart om UiB overhodet ønsker at exphil skal vavre et forskningsbasert studium.

- hva kan gjøres for å endre på dette?
- For å få bukt med det store omfanget av deltidsstillinger , må førstesemesterstudiene omorganiseres, slik at
exphil blir fordelt over studentenes første og andre semester . - For at kvalifiserte exphil -lærere skal få
forskningsdel i stillingen , må exphil-budsjettet økes , noe Rektor/Universitetsstyret så langt ikke har ønsket. Det
kreves også en klar målsetting om at også førstesemesterstudiet skal viere forskningsbasert.

Fakultetet har gjennom året fått noen meldinger angående sikkerhet i de byggene vi disponerer.

- hvordan oppleves sikkerheten i og utenfor de byggene som enheten disponerer?
Området omkring Fastings Minde oppleves utrygt på kveldstid.

- hva kan eveltuelt gjøres for å bedre sikkerheten?
j Det er viktig at utvendig lys fungerer og at det etableres klare rutiner for dette.

Vedlegg

Fil Beskrivelse

Les vedlegg ( laste ned ) Handlingsplan 2010
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HMS-årsrapport

Institutt for fremmedspråk, 2010

Ansvarlig for rapporten : Anne Hestnes (Verneombud ) og Leiv Egil Breivik (Leder)
Rapporten ble signert og levert 09 . 02.2011.

DEL 1. SYSTEMATISK HMS-ARBEID

HMS-ORGANISERING

i

i Har leder og verneombud foretatt en gjennomgang av de ulike elementene i det
systematiske HMS-arbeidet ved enheten (internkontroll)?

Har enheten en skriftlig oversikt over delegerte HMS -oppgaver?

Har enheten fastsatt skriftlige HMS-mål?

i Har enheten kartlagt og vurdert risiko knyttet til HMS?

Har enheten en samlet , skriftlig og ajourført handlingsplan for HMS -arbeidet?

! Har enheten tilrettelagt slik at ansatte kan medvirke i HMS-arbeidet?

Side 1 av 4

Dersom Ja/Må bli bedre skisser kort tiltak som sikrer at ansatte medvirker i HMS-arbeidet:
Ledelsen har jevnlige samtaler med de ansatte og HMS - informasjon generelt blir sendt ut på e -post. Vi tar ofte

j imot innspill fra de ansatte (muntlig eller på e-post ) i HMS-relaterte saker . Instituttet har årlig HMS -runde der
lalle ansatte får besøk på sitt kontor. Vi har også HMS -møte hvert år . Handlingsplan blir sendt ut til alle for
innspill , den blir så vedtatt i Instituttrådet.

HMS-KOMPETANSE

!Har leder nødvendig kompetanse for å utføre sitt HMS-ansvar ved enheten?

Har verneombud nødvendig kompetanse for å utføre sine HMS-oppgaver ved enheten?

Praktiserer enheten rutiner for mottak av nytilsatte /studenter/gjester?

Sørger enheten for at ansatte/studenter/gjester har nødvendig HMS-kompetanse?

Har enheten gjennomført brannvernopplæring?

PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ

Praktiserer enheten UiBs rutine for oppfølgning ved sykefravær?
Praktiserer enheten UiBs Retningslinje for konflikthåndtering

Praktiserer enheten UiBs Retningslinjer for håndtering av rusmiddelmisbruk ved UiB
(A KA N -retningslinjer)?

Har alle ansatte fått tilbud om medarbeidersamtaler?

!Angi antall teknisk ansatte ved enheten:

Ja i Må bli' Nei
ii bedre

i Y !
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lAngi antall gjennomførte medarbeidersamtaler med teknisk ansatte:

Angi antall administrativt ansatte ved enheten:

[Angi antall gjennomførte medarbeidersamtaler med administrativt ansatte:

;Angi antall vitenskaplig ansatte ved enheten:

^Angi antall gjennomførte medarbeidersamtaler med vitenskapelig ansatte:

Dersom Ja/Må bli bedre skisser kort hvordan enheten gjennomførte HMS-møtet:
Halvdagsmøte i HF-kantinen . Innlegg fra fagforeningene med spørsmål /diskusjon, og faglig innlegg fra en
ansatt ved instituttet . Vi var fornøyde med oppmøtet.

I HELSE OG BYGG

Har enheten gjennomført HMS-runde?

Blir hensyn til HMS tilstrekkelig vurdert ved nye arbeidsplasser (byggesaker)?

Blir kontor- og laboratoriearbeidsplasser ergonomisk utformet og tilpasset?

i Har enheten kartlagt og vurdert behov for universell utforming ( IJU) mot ansatte og/eller
studenter?

Er enhetens brukers representant og plassansvarlig for brannvern fortrolig med egen
!funksjon?

Har enheten gjennomført brannøvelse?

Har enheten gjennomført ettersyn av rømningsveier?

SYTRE MILJØ

Har enheten kartlagt egen miljøpåvirkning?

I Benytter enheten seg av video- og telefonkonferanser?

RISIKOFYLT ARBEIDSMILJØ

Blir det utført risikofylt arbeid ved enheten? F.eks . arbeid ved laboratoriet , klinikk , verksted,
driftarbeid , tokt- og feltarbeid.

Dersom JA besvar følgende:

Gjennomfører enheten HMS-risikovurdering ved utførelse av risikofylt arbeid?

Er skriftlige arbeidsinstrukser lett tilgjengelig for ansatte /studenterfgjester?

Praktiserer enheten Retningslinje for farlig avfall og problemavfall , ioniserende strålekilder'
og eksplosivt avfall?

Side 2av4
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;AVVIK, NESTENULYKKER OG ULYKKER

Har enheten hatt HMS -relaterte avvik , nestenulykker eller ulykker?

Er HMS-relaterte avvik , nestenulykker og ulykker meldt og fulgt opp?

Kommentarer til enkeltspørsmål i del 1.

DEL 2 . HMS-MAL OG -TILTAK

Side 3 av 4

Ja I Må bill Neibedre

x i

Skisser enhetens HMS -mål og -satsningsområder . Legg ved samlet HMS-handlingsplan for rapporteringsåret
last opp vedlegg nederst på siden).

, IF har ikke hatt en handlingsplan for 2010 , men mål og satsningsområdene har vært de samme som
!foregående år: Skape faglig og sosialt fellesskap på instituttet . Legge til rette for felles møteplasser for de
ansatte , skape trivsel og samhold . I tillegg har vi hatt fokus på inneklima.

Gi en kort beskrivelse av enhetens prioriterte og iverksatte HMS -tiltak.
Viktig målsetning at alle ansatte (adm, vit . og stip) skal ha medarbeidersamtale , dette har vi så og si oppnådd.
j Vi har 3-4 instituttsamlinger i året - faglige og sosiale . Alle som har behov for det, kan få tilpasset
arbeidsplassen sin (heve -senke-bord og ny stol). Vi har brukt mye tid på å følge opp inneklimasaker.

i

DEL 3. SATSNINGSOMRÅDER/UTFORDRINGER INNEN HMS

Har enheten oppnådd målsetningene i 2010 innenfor HMS-feltet?
Vi jobber fortsatt med å skape felles møteplasser for de ansatte . Har hatt 4 samlinger i 2010 med godt

Toppmøte . Inneklima har bedret seg i HF-bygget det siste året. Vi får fEerre henvendelser fra de ansatte, og på
HMS-runden var det få som tok dette opp. I HF-bygget har vi det siste året fått problemer knyttet til ytre
sikkerhet (innbrudd , vedkommende i bygget ol .), og flere ansatte har meldt at de føler seg utrygge på jobb.
Instituttet har tatt tak i problemet , meldt videre til Eia og fakultetet, og vi jobber fortsatt med saken.

- hva var eventuelt årsaken til at dette ikke skjedde?
Når det gjelder ytre sikkerhet er ikke dette et problem som instituttet kan løse alene.

- hva kan gjøres for å endre på dette?
Dersom securitas kan ta 3-4 runder i bygget fra kl. 18 til kl. 05 , tror vi at mye av problemet kan løses. Nå tar
securitas en runde ca kl. 22.

Fakultetet har gjennom året fått noen meldinger angående sikkerhet i de byggene vi disponerer.
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- hvordan oppleves sikkerheten i og utenfor de byggene som_ enheten disponerer?
Sikkerheten oppleves som dårlig for de ansatte som har kontor ut mot bakkeplan . Ellers tror vi at de fleste
andre i bygget synes sikkerheten er ok . Vi har jevnlige problemer med at uvedkommende er inne i bygget, også li
etter at ytterdøren er låst.

- hva kan eveltuelt gjøres for å bedre sikkerheten?
Securitas må ta flere runder hver ettermiddag/kveld /natt. Helst en runde i 18-tiden , slik at de som jobber seint
kan føle seg trygge . Deretter bør de ta et par runder til i løpet av kvelden /natten.

i

Vedlegg
Denne rapporten inneholder ingen vedlegg.
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HMS-årsrapport

Griegakademiet , Institutt for musikk, 2010

Ansvarlig for rapporten : Stig Wernø Holter (Verneombud) og Frode Thorsen (Leder)
Rapporten ble signert og levert 21.02.2011.

DEL 1. SYSTEMATISK HMS-ARBEID

HMS-ORGANISERING

'Har leder og verneombud foretatt en gjennomgang av de ulike elementene i det
;systematiske HMS-arbeidet ved enheten (internkontroll)?

Har enheten en skriftlig oversikt over delegerte HMS -oppgaver?

Har enheten fastsatt skriftlige HMS-mål?

Har enheten kartlagt og vurdert risiko knyttet til HMS?

Har enheten en samlet , skriftlig og ajourført handlingsplan for HMS-arbeidet?

Har enheten tilrettelagt slik at ansatte kan medvirke i HMS-arbeidet?

Dersom Ja/Må bli bedre skisser kort tiltak som sikrer at ansatte medvirker i HMS-arbeidet:
Personalmøte.

HMS-KOMPETANSE

Har leder nødvendig kompetanse for å utføre sitt HMS -ansvar ved enheten?

Har verneombud nødvendig kompetanse for å utføre sine HMS-oppgaver ved enheten?

Praktiserer enheten rutiner for mottak av nytilsatte /studenter/gjester?

Sørger enheten for at ansatte /studenter/gjester har nødvendig HMS-kompetanse?

Har enheten gjennomført brannvernopplæring?

PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ

Praktiserer enheten UiBs rutine for oppfølgning ved sykefravær?

Praktiserer enheten UiBs Retningslinje for konflikthåndtering

Praktiserer enheten UiBs Retningslinjer for håndtering av rusmiddelmisbruk ved Ui6
(AKAN-retni ngslinjer)?

Har alle ansatte fått tilbud om medarbeidersamtaler?

Angi antall teknisk ansatte ved enheten:

Angi antall gjennomførte medarbeidersamtaler med teknisk ansatte:

Angi antall administrativt ansatte ved enheten:

Side 1 av 4

i Må bli^a i bedre j Nei '`
^

!9

https :Hskjema.app.uib.no/hmsfak /f?p=138:3:3623145647491271::NO::P3_REPORT_... 23.02.2011



~-Årsrapport - Utskrift

Angi antall gjennomførte medarbeidersamtaler med administrativt ansatte:

!Angi antall vitenskaplig ansatte ved enheten:

Angi antall gjennomførte medarbeidersamtaler med vitenskapelig ansatte:

Dersom Ja/Må bli bedre skisser kort hvordan enheten gjennomførte HMS-møtet:
Allmøte 23. april for de ansatte der HMS -plan for 2010 ble diskutert.

i HELSE OG BYGG

Har enheten gjennomført HMS-runde?

Blir hensyn til HMS tilstrekkelig vurdert ved nye arbeidsplasser (byggesaker)?

Blir kontor- og laboratoriearbeidsplasser ergonomisk utformet og tilpasset?

Har enheten kartlagt og vurdert behov for universell utforming (UU) mot ansatte og/eller
studenter?

{ Er enhetens brukers representant og plassansvarlig for brannvern fortrolig med egen
funksjon?

Har enheten gjennomført brannøvelse?

Har enheten gjennomført ettersyn av rømningsveier?

;YTRE MILJØ

Har enheten kartlagt egen miljøpåvirkning?

Benytter enheten seg av video- og telefonkonferanser?

I RISIKOFYLT ARBEIDSMILJØ

Blir det utført risikofylt arbeid ved enheten? F.eks . arbeid ved laboratoriet , klinikk, verksted,
'driftarbeid , tokt- og feltarbeid.

Dersom JA besvar følgende:

Gjennomfører enheten HMS-risikovurdering ved utførelse av risikofylt arbeid?

Er skriftlige arbeidsinstrukser lett tilgjengelig for ansatte /studenter/gjester?

Praktiserer enheten Retningslinje for farlig avfall og problemavfall , ioniserende strålekilder
og eksplosivt avfall?

AVVIK, NESTENULYKKER OG ULYKKER

Side 2 av 4
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,, Har enheten hatt HMS -relaterte avvik , nestenulykker eller ulykker?

Er HMS -relaterte avvik , nestenulykker og ulykker meldt og fulgt opp?

Side 3 av 4

Kommentarer til enkeltspørsmål i del 1.
Et falluhell pga. løs matte i det gamle BT-bygget er meldt. Det har også vært uhell med fall ved inngang B pga.
dårlig trapp. Disse er ikke meldt . Vi har bedt om utbedring av dette inngangspartiet flere ganger . Vedr. Nygård
skole : Det bør gjennomføres lydmålinger i små rom der det øves på lydsterke instrumenter . Vi frykter dette kan
påføre studenter og ansatte hørselskader.

DEL 2 . HMS-MÅL OG -TILTAK

Skisser enhetens HMS-mål og -satsningsområder . Legg ved samlet HMS-handlingsplan for rapporteringsåret
(last opp vedlegg nederst _på siden).
Fysisk : En overordnet målsetning er å samle alle fagmiljøene i Nygård skole , utvide arealene og oppgradere
rom og utstyr . Psykososialt : Å skape møtepunkter og utvikle "vi-følelse".

Gi en kort beskrivelse av enhetens prioriterte og iverksatte HMS -tiltak.
Ny romplan er utarbeidet . VI har overtatt John Lunds plass 3 som en god erstatning for de leide lokalene i
Nygårdsgt . 8. Vi har satset på å skape møtepunkter og utvikle "vi-følelse".

DEL 3. SATSNINGSOMRÅDER/UTFORDRINGER INNEN HMS

Har enheten oppnådd målsetningene i 2010 innenfor HMS-feltet?
Delvis.

- hva var eventuelt årsaken til at dette ikke skjedde?
Lokalsituasjonen er tilnærmet like vanskelig som før . Renhold er for dårlig.

- hva kan gjøres for å endre på dette?
Overtakelse og ombygging av hele Nygård skole . Det er også absolutt påkrevd med bedre renhold . Vinduer,
spesielt i 1. etg., må tas hvert år. Man kan knapt se ut gjennom vinduene og plexiglassplatene som vender ut
mot skolegården.

Fakultetet har gjennom året fått noen meldinger angående sikkerhet i de byggene vi disponerer.

- hvordan oppleves sikkerheten i og utenfor de byggene som enheten disponerer?
Trappen ved inngang B på Nygård skole er dårlig. En skrått plassert metallplate som man må gå opp blir glatt
.ved regn og frost . Vinduer , spesielt i 3. etg ., står stadig åpne og lar seg ikke lukke . De representerer en
sikkerhetsrisiko ved at de kan knuse og falle ned. Dette har også skjedd tidligere.

https://skjema.app.uib.no/hmsfak/f?p=138 :3:3623145647491271::NO::P3_REPORT ... 23.02.2011
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- hva kan eveltuelt gjøres for å bedre sikkerheten?
Utbedringer av nevnte forhold.

Vedlegg

Fil Beskrivelse

Les vedlegg (laste ned ) HMS-plan 2010

Side 4av4
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Forslag : HMS PLAN 2010 FOR GRIEGAKADEMIET - INSTITUTT FOR MUSIKK

Denne planen er utarbeidet på grunnlag av:

- HMS rapport 09

Strategisk plan 2008-11

HMS møte 23. april 2010

1. Innledning

En overordnet målsetning for Griegakademiet - Institutt for musikk (GA) er å samle alle

miljøene i Nygård skole og oppgradere rom og utstyr. Målsetningen har stor innvirkning på

HMS-arbeidet både på kort og lengre sikt.

Nygård skole har en ideell lokalisering i forhold til Grieghallen, "kulturaksen", Bergen

kulturskole og UiB . Knapt noen andre musikkutdanningsinstitusjoner i Norden har en så

strategisk god lokalisering i forhold til byens kulturliv og universitetssamfunn. Visjonen er

derfor Musikkens hus (jf. Handlingsplan for UiBs forhold til omverden ", UiB styresak 85/09);

et møtested for utøvende kunst og forskning.

2. Det fysiske arbeidsmiljøet

2.1. Nåværende situasjon

Nygård skole rommer i overkant av 9000 kvm. GA disponerer nå kun 4100 kvm. Personalet

gir uttrykk for at lokalene generelt er utilstrekkelige og for små. Det oppleves som

frustrerende at miljøet er spredd i flere bygninger. Funksjonalitet og standard på rom 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 er det daglige problemer med:

- flytting av tungt utstyr pga. manglende heis

- En del vinduer som fortsatt er i dårlig stand

- dårlig lydisolasjon og akustikkregulering i mange øvingsrom

- dårlig luftkvalitet og ujevn temperatur

- mye rot og dårlig renhold

- ustabilt/foreldet utstyr

- hovedinngang skjemmet av søppel



- støy fra skolegården

- dårlige dørhåndtak på øvingsrom som har ført til flere potensielt farlige episoder pga.

innelåsing.

2.2. Mål

I løpet av 2010 er målet å få til klare og merkbare forbedringer i de fysiske arbeidsforholdene

for ansatte og studenter. Kortsiktige tiltak må passe med en langsiktig strategi for samling av

GA i ombygde lokaler i Nygård skole.

2.3. Tiltak

- Utarbeide nytt romprogram og funksjonsanalyse for et samlet Griegakademi i Nygård

skole

- Utvide romkapasiteten ved å ta i bruk arealer i Stein Rokkans hus og eventuelle andre

bygninger i nærheten

- Komme i gang med oppgradering av rom og utstyr

- Bedre rengjøring og vedlikehold av nåværende lokaler

- Jevnlig kontakt med UiBs driftsavdeling om bedre vedlikehold og tiltak for å bedre

inneklima i Nygård skole.

- Gi presis informasjon til ansatte om UiBs rutiner for daglig vedlikehold

- Følge opp soneansvaret for melding til Drift.

- Ruste opp inngang B (fra skolegården).

3. Psykososialt arbeidsmiljø

3.1. Nåværende situasjon

Personalet oppfatter det slik at den geografiske spredningen reduserer "vi-følelsen" og bidrar

til fragmentering.

I musikkterapiteamet er usikkerhet om lokalisering en belastning.

Mange reagerer negativt på en kompleks universitetsstruktur som kan føre til usikkerhet om

egen rolle og muligheter for innflytelse.

Kantinen oppleves som et godt sosialt møtepunkt og motvirker fragmentering.



3.2. Mål

Opprettholde og styrke "vi-følelsen" som motvekt til de ulempene som spredning i flere

bygninger gir.

3.3. Tiltak

- personalsamlinger (faglige og sosiale)

- gjennomføring av medarbeidersamtaler og oppfølging av disse

- vektlegge de ansattes og studentenes medvirkning i arbeidet med utviklingen av

Musikkens hus i Nygård skole

- Fortsatt støtte til kantinedrift
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HMS-årsrapport

Institutt for lingvistiske , litterære og estetiske studier, 2010

Ansvarlig for rapporten : Eli Kristine Knudsen (Verneombud) og Per Buvik (Leder)
Rapporten ble signert og levert 25.02.2011.

DEL 1. SYSTEMATISK HMS-ARBEID

HMS-ORGANISERING

Har leder og verneombud foretatt en gjennomgang av de ulike elementene i det
systematiske HMS-arbeidet ved enheten (internkontroll)?

Har enheten en skriftlig oversikt over delegerte HMS-oppgaver?

j Har enheten fastsatt skriftlige HMS-mål?

Har enheten kartlagt og vurdert risiko knyt tet til HMS?

Har enheten en samlet , skriftlig og ajourført handlingsplan for HMS-arbeidet?

Har enheten tilrettelagt slik at ansatte kan medvirke i HMS-arbeidet?

Dersom Ja/Må bli bedre skisser kort tiltak som sikrer at ansatte medvirker i HMS-arbeidet:

HMS-KOMPETANSE

Har leder nødvendig kompetanse for å utføre sitt HMS -ansvar ved enheten?

Har verneombud nødvendig kompetanse for å utføre sine HMS -oppgaver ved enheten?

Praktiserer enheten rutiner for mottak av nytilsatte /studenter/gjester?

Sørger enheten for at ansatte/studenter/gjester har nødvendig HMS-kompetanse?

Har enheten gjennomført brannvernopplæring?

PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ

Praktiserer enheten UiBs rutine for oppfølgning ved sykefravær?

Praktiserer enheten UiBs Retningslinje for konflikthåndtering

Praktiserer enheten UiBs Retningslinjer for håndtering av rusmiddelmisbruk ved UB
(A KAN- retningslinjer)?

Har alle ansatte fått tilbud om medarbeidersamtaler?

Angi antall teknisk ansatte ved enheten:

Angi antall gjennomførte medarbeidersamtaler med teknisk ansatte:

,Angi antall administrativt ansatte ved enheten: 15

Side 1 av 4
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(Angi antall gjennomførte medarbeidersamtaler med administrativt ansatte:

Angi antall vitenskaplig ansatte ved enheten:

(Angi antall gjennomførte medarbeidersamtaler med vitenskapelig ansatte:

Har enheten gjennomført HMS-møte?

Dersom Ja/Må bli bedre skisser kort hvordan enheten gjennomførte HMS-møtet:
Planlagt HMS -møte måtte avlyses p.g.a. manglende oppslutning.

.................................
HELSE OG BYGG

Har enheten gjennomført HMS-runde?

Blir hensyn til HMS tilstrekkelig vurdert ved nye arbeidsplasser (byggesaker)?

CBlir kontor- og laboratoriearbeidsplasser ergonomisk utformet og tilpasset?

i Har enheten kartlagt og vurdert behov for universell utforming (UU) mot ansatte og/eller
studenter?

i Er enhetens brukers representant og plassansvarlig for brannvern fortrolig med egen
'funksjon?

Har enheten gjennomført brannøvelse?

I Har enheten gjennomført ettersyn av rømningsveier?

!YTRE MILJØ

Har enheten kartlagt egen miljøpåvirkning?

Benytter enheten seg av video- og telefonkonferanser?

RISIKOFYLT ARBEIDSMILJØ

,Blir det utført risikofylt arbeid ved enheten? F.eks. arbeid ved laboratoriet , klinikk , verksted,
driftarbeid , tokt- og feltarbeid.

Dersom JA besvar følgende:

Gjennomfører enheten HMS-risikovurdering ved utførelse av risikofylt arbeid?

Er skriftlige arbeidsinstrukser lett tilgjengelig for ansatte/studenter/gjester?

Praktiserer enheten Retningslinje for farlig avfall og problemavfall , ioniserende strålekilder';
og eksplosivt avfall?

AVVIK, NESTENULYKKER OG ULYKKER

Side 2 av 4
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Har enheten hatt HMS -relaterte avvik, nestenulykker eller ulykker?

Er HMS-relaterte avvik , nestenulykker og ulykker meldt og fulgt opp?

Kommentarer til enkeltspørsmål i del 1.

DEL 2 . HMS-MÅL OG -TILTAK

Side 3 av 4

Skisser enhetens HMS-mål og -satsningsområder . Legg ved samlet HMS-handlingsplan for rapporteringsåret
(last opp vedlegg nederst på siden). _
Se vedlagte mål/plan.

Gi en kort beskrivelse av enhetens prioriterte og iverksatte HMS-tiltak.
Godt og hyggelig fysisk arbeidsmiljø. God trivsel for alle grupper av ansatte . Se vedl . mål/plan.

DEL 3. SATSNINGSOMRÅDER/UTFORDRINGER INNEN HMS

Har enheten oppnådd målsetningene i 291.0 innenfor HMS-feltet?
Vi har ikke greid å gjennomføre medarbeidersamtaler med alle,.

- hva var eventuelt årsaken til at dette ikke skjedde?
i Skifte av instituttleder to ganger i løpet av 2010.

- hva kan gjøres for å endre på dette?
Stabil ledelse over tid, og mer systematisk fokus.

Fakultetet har gjennom året fått noen meldinger angående sikkerhet i de byggene vi disponerer.

- hvordan oppleves sikkerheten i og utenfor de byggene som enheten disponerer?
HF-bygget opplever sikkerheten som utilfredsstillende . Vi har vært plaget av innbrudd og tyverier, samt
uønskede besøk i og rundt bygget . Vi har opplevd en forslumming av miljøet.

- hva kan eveltuelt gjøres for å bedre sikkerheten?
Vi viser til innsendte brev om saken.
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Vedlegg

Fil Beskrivelse

Les vedlegg ( laste nedi -
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Institutt for lingvistiske , littersere og estetiske studier , Universitetet i Bergen
Plan for HMS -arbeidet 2010

Forslag til Plan for HMS-arbeidet 2010

Godkjent i instituttrådet 16, november 2009

MÅL for HMS-arbeidet

HMS-arbeidet ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier har følgende mål:

- Vi vil jobbe for en arbeidskultur som er tuftet på dialog, åpenhet, utvikling og
gjensidig tillit både innad i fagmiljøene, mellom de ulike fagmiljø og mellom
fagmiljø, administrasjon og ledelse

- Vi vil jobbe for et arbeidsmiljø der folk trives
- Vi vil jobbe for at det fysiske arbeidsmiljøet skal være positivt for den fysiske og

psykiske helse og trivsel

Oversikt over ~-ansvarlige ved instituttet

HMS-ansvarlig : Instituttleder Stein Haugom Olsen
HMS-kontakt i administrasjonen : Solveig Steinnes (adm.sjef / Jorunn Nedreberg,
adm.konsulent)
Verneombud : Eli Kristine Knudsen , Tor Trolle (vara ), Alf Edgar Andresen (vara)
Byggansvarlig ( Brannvern): Kristin Skogedal ( IF). For plassansvariig , se egen oversikt)

Forslag til handlingsplan og tiltak

Sosiale tiltak/samlinger

TILTAK HVORDAN ANSVARLIG ----NÅR
Kakelunsjene Fortsette tiltaket Administrasjonen Ca en fredag i

måneden
Vi feirer en bok I forbindelse med Kontaktpersoner: Ca en fredag i

kakelunsjer ved Erik/Håvard måneden
utgivelser

Sommeravslutning For dato og initiativ: Medio juni
adm

Juleavslutning Medio
Kan være aktuelt med
egen komite for
gjennomføring

desember

Det fysiske arbeidsmiljøet

TILTAK HVORDAN
Rydde korridorer og Ting som blir satt til
møterom oppbevaring i

korridorene blir kastet
/ fjernet

HMS-runde Gjennomføre HMS-
runde ved instituttet og
følge opp resultatene

ANSVARLIG NÅR
Ledelsen ved LLE Jevnlig
Administrasjon
Kontaktperson: Jorunn
B, Anne-Ma
HMS-kontakt Jorunn Første kvartal
Nedreberg 2010
Verneombud



Institutt for lingvistiske , littersere og estetiske studier, Universitetet i Bergen
Plan for HMS-arbeidet 2010

Kommunikasjon og samhandling

TILTAK
Kommunikasjon i
fagmiljøene

Fokus p og
anerkjennelse for
undervisningsinnsats
Medarbeidersamtaler

Medarbeidersamtaler

Medarbeidersamtaler

Medarbeidersamtaler

HVORDAN
Oppmuntre til fastere
møter i fagmiljøene,
både formelle og
uformelle
Forum for undervisning
Følge opp forslag om
pris for undervisning
Med faste
vitenskapelige samt
administrasjonssjef
Med stipendiater/
postdoc / midl.
forskere
Med midlertidige
undervisningstilsatte
Med administrativt
ansatte

ANSVARLIG NÅR
Instituttledelse /
fagkoordinator

Undervisningsleder Plan innen
Instituttleder utgangen av

februar 2010
Instituttleder

Forskningsleder

Undervisningsleder

Administrasjonssjef

Medbestemmelse og
informasjon

Siling av informasjon

Brannvernrutiner

HMS-møte

Allmøter om aktuelle
saker

Nyhetsbullentin fra
instituttleder hver 14.
dag
Utvikle rutiner, sørge
for at alle har fått
tiltrekkelig
brannvernopplæring

Ledelsen Ved behov,
minst en gang
i semesteret

Instituttleder

Admsjef i samarbeid Løpende
med Jorunn Nedreberg
og
brannvernansvarlige
Instituttleder Dato fastsettes

før juni -10
Avholdes høst
10
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HMS-årsrapport

SFF - Senter for middelalderstudier - CMS, 2010

Ansvarlig for rapporten : Aidan Keally Conti (Verneombud) og Kirsten Moen (Leder)
Rapporten ble signert og levert 11 .02.2011.

DEL 1. SYSTEMATISK HMS-ARBEID

HMS-ORGANISERING

Har leder og verneombud foretatt en gjennomgang av de ulike elementene i det
systematiske HMS-arbeidet ved enheten (internkontroll)?

Har enheten en skriftlig oversikt over delegerte HMS-oppgaver?

^ Har enheten fastsatt skriftlige HMS-mål?

Har enheten kartlagt og vurdert risiko knyttet til HMS?

Har enheten en samlet , skriftlig og ajourført handlingsplan for HMS-arbeidet?

Har enheten tilrettelagt slik at ansatte kan medvirke i HMS-arbeidet?

Side 1 av 4

Dersom Ja/Må bli bedre skisser kort tiltak som sikrer at ansatte medvirker i HMS-arbeidet:
Kunnskap om organsisasjon og handlingsplan . Spørreundersøkelse i forkant av HMS møte og innbydelse til å
delta i utformingen av dagsorden for HMS -møte i regi av verneombudet. HMS runde I

HMS-KOMPETANSE

Har leder nødvendig kompetanse for å utføre sitt HMS-ansvar ved enheten?

Har verneombud nødvendig kompetanse for å utføre sine HMS-oppgaver ved enheten?

Praktiserer enheten rutiner for mottak av nytilsatte /studenter/gjester?

Sørger enheten for at ansatte /studenter/gjester har nødvendig HMS-kompetanse?

Har enheten gjennomført brannvernopplæring?

PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ

Praktiserer enheten UiBs rutine for oppfølgning ved sykefravær?

;Praktiserer enheten UiBs Retningslinje for konflikthåndtering

Praktiserer enheten UiBs Retningslinjer for håndtering av rusmiddelmisbruk ved UiB
(AKAN-retningslinjer)?

Har alle ansatte fått tilbud om medarbeidersamtaler?

'Angi antall teknisk ansatte ved enheten:

Angi antall gjennomførte medarbeidersamtaler med teknisk ansatte:

Angi antall administrativt ansatte ved enheten:
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`Angi antall gjennomførte medarbeidersamtaler med administrativt ansatte: 12

Angi antall vitenskaplig ansatte ved enheten: 26
f Angi antall gjennomførte medarbeidersamtaler med vitenskapelig ansatte: 126

Har enheten gjennomført HMS-møte?

å Ja Må bli i Nei
bedre

X

Dersom Ja/Må bli bedre skisser kort hvordan enheten gjennomførte HMS-møtet:
Spørreundersøkelse i forkant av HMS møte og innbydelse til å delta i utformingen av dagsorden for HMS-møte i
regi av verneombudet . Diskusjon vedr . tilbakemeldinger/innspill Presentasjon diskusjon og revidering av utkast
handlingsplan Valg av verneombud Fellesmøte.

HELSE OG BYGG

Har enheten gjennomført HMS-runde?

Blir hensyn til HMS tilstrekkelig vurdert ved nye arbeidsplasser (byggesaker)?

Blir kontor- og laboratoriearbeidsplasser ergonomisk utformet og tilpasset?

Har enheten kartlagt og vurdert behov for universell utforming ( tJU) mot ansatte og/eller
studenter?

Er enhetens brukers representant og plassansvarlig for brannvern fortrolig med egen
funksjon?

Har enheten gjennomført brannøvelse?

Har enheten gjennomført ettersyn av rømningsveier?

'YTRE MILJØ

Har enheten kartlagt egen miljøpåvirkning?

Benytter enheten seg av video- og telefonkonferanser?

RISIKOFYLT ARBEIDSMILJØ

Blir det utført risikofylt arbeid ved enheten? F.eks . arbeid ved laboratoriet , klinikk , verksted,
driftarbeid , tokt- og feltarbeid.

Dersom JA besvar følgende:

Gjennomfører enheten HMS-risikovurdering ved utførelse av risikofylt arbeid?

Er skriftlige arbeidsinstrukser lett tilgjengelig for ansatte /studenter/gjester?

Praktiserer enheten Retningslinje for farlig avfall og problemavfall, ioniserende strålekilder
og eksplosivt avfall?

Nei

x
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AWIK, NESTENULYKKER OG ULYKKER

i Har enheten hatt HMS-relaterte avvik , nestenulykker eller ulykker?

Kommentarer til enkeltspørsmål i del 1.

DEL 2 . HMS-MÅL OG -TILTAK

Side 3 av 4

Skisser enhetens HMS-mål og -satsningsområder . Legg ved samlet HMS-handlingsplan for rapporteringsåret
(last opp vedlegg nederst på siden).
• 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 . Det psykososiale

!arbeidsmiljøet ved senteret skal vavre inkluderende og preget av åpenhet , vennlighet, høflighet og god
samarbeidsvilje - sikre at alle ansatte, gjesteforskere og studenter har et godt fysisk arbeidsmiljø, og
tilrettelegge for å sikre at de har en arbeidsplass med et godt inneklima . CMS skal etter beste evne forebygge
arbeidsrelatert sykdom og ulykker . • heve de ansattes kompetanse på HMS -arbeid. Ledelsen vil sørge for at
ansatte får opplEering i brannvern og sikkerhet , samt fysisk- og psykososialt arbeidsmiljø. CMS skal ha god
HMS-kompetanse og tydelig organisering av HMS -arbeidet. Arbeidsforholdene skal legges til rette slik at den
enkelte gis muligheter for videreutvikling og kompetanseheving.

Gi en kort beskrivelse av enhetens prioriterte og iverksatte HMS -tiltak.
opplaering i brannvern og sikkerhet

DEL 3. SATSNINGSOMRÅDER/UTFORDRINGER INNEN HMS

Har enheten oppnådd målsetningene i 2010 innenfor HMS-feltet?
' JA

- hva var eventuelt årsaken til at dette ikke skjedde?

- hva kan gjøres for å endre på dette?

Fakultetet har gjennom året fått noen meldinger angående sikkerhet i de byggene vi disponerer.
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- hvordan oppleves sikkerheten i og utenfor de byggene som enheten disponerer?
(Enheten har hatt 4 innbrudd i 2010 , og tatt initiativ for å få installert sensor alarm i 1 etasje . Dette er utført.
! Likevel er flere ansatte redd for innbrudd og at PC blir frastjålet.

- hva kan eveltuelt gjøres for _å bedre sikkerheten?
j Hyppigere sjekk av Securitas på kveldstid . Økt belysning av gaten , særlig på vinterstid.

Vedlegg

Fil Beskrivelse

Les vedleag (laste ned) -
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Senter for middelalderstudier

HMS - Handlingsplan for 2010 ved Senter for middelalderstudier,
(CMS)

Godkjent : fremlagt HMS møte 312- 2010

Mål for HMS-arbeidet CM:

Et godt arbeidsmiljø er en viktig faktor for å drive forskning , forskerutdanning og formidling av
forskningsresultater på et høyt faglig nivå.
CMS vil arbeide for å skape et trygt og godt arbeidsmiljø der ansatte og gjester kan trives og yte
sitt beste . CMS har som mål å kontinuerlig utvikle det faglige og sosiale fellesskap ved enheten.
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 . Det psykososiale arbeidsmiljøet ved senteret skal være
inkluderende og preget av åpenhet, vennlighet , høflighet og god samarbeidsvilje

• sikre at alle ansatte , gjesteforskere og studenter har et godt fysisk arbeidsmiljø, og
tilrettelegge for å sikre at de har en arbeidsplass med et godt inneklima . CMS skal etter
beste evne forebygge arbeidsrelatert sykdom og ulykker.

• heve de ansattes kompetanse på HMS -arbeid . Ledelsen vil sørge for at ansatte får
opplæring i brannvern og sikkerhet , samt fysisk- og psykososialt arbeidsmiljø . CMS skal
ha god HMS-kompetanse og tydelig organisering av HMS -arbeidet.
Arbeidsforholdene skal legges til rette slik at den enkelte gis muligheter for videreutvikling
og kompetanseheving.

Arbeidsmiljøet ved senteret skal være inkluderende også for medarbeidere og gjester som
utvikler helsesvikt og redusert arbeidsevne.
Ansatte og gjester skal vise respekt for hverandre . Ulike former for maktmisbruk og trakassering
skal ikke tolereres

Oversikt over HMS-ansvarlige ved senteret:
HMS-ansvarlig: Sverre Bagge
Verneombud: Aidan Conti, Sigbjørn Sønnesyn (vara)
CMS har utarbeidet egen beredskapsplan i forhold til brannvern , med en oversikt over bygg-og
plassansvarlige for hver etasje i Villaveien 1 a

Handlingsplan og tiltak for 2010

Videreføre etablerte faglige/sosiale tiltak og samlinger

Tiltak
Hvordan Når Ansvarlig

Felles lunsj månedlig Ledelsen,



Markering av runde fortløpende Ledelsen,
fødselsdager,
utmerkelser;
presentasjon av
nytilsatte.

Felles julefest desember Ledelsen velger ut en
komite

Dagsseminar seminar om Høst 2010 Ledelsen velger ut en
overordnete komite
spørsmål knyttet til
vår virksomhet for
alle ansatte

Fagmøter prosjektledere

Integrering av Velkomsthilsen/ Så snart som mulig Ledelsen, og
gjesteforskere presentasjon i etter ankomst vitenskaplig vert

forbindelse med en
lunsj og nettside

Det fysiske arbeidsmiljøet

Hvordan Når Ansvarlig
Tiltak
Oppdatere bygg- og Sørge for at bygg- og Vår 2010 Ledelsen og
plassansvarliges plassansvarlige ved verneombud
kompetanse i forhold CMS får
til brannvern og tilstrekkelig
sikkerhet opplæring i

brannvern og
sikkerhet

Brannvernrutiner Utvikle rutiner, og Vårhøst 2010 Ledelsen og
sørge for at alle har brannvernansvarlige
fått tiltrekkelig
brannvernopplæring

Risikoanalyse utføre Vår 2010 Ledelsen og
brannvernansvarli e

Inneklima Løse problemer med Pågående Ledelsen
inneklima på noen oppfølgingssaker
kontorer

HMS-runde Gjennomføre Vår 2010 Ledelsen og
HMSrunde, verneombud
kartlegging av
det fysiske
arbeidsmiljøet ved
instituttet og følge
o resultatene



- Tiltak for å bedre kommunikasjonen

Medarbeidersamtaler Gjennomføre Vår 2010 direktør
medarbeidersamtaler Administrasjonssjef
for alle ansatte

HMS-møte Planlegge og Vår 2010 Ledelsen,
gjennomføre felles Kontinuerlig verneombud
møte om HMS, oppfølging
spesielt med tanke
på det fysiske og det
psykososiale
arbeidsmiljøet

nettsider Oppdatering av arbeid Ledelsen /Webredaktør
nettsidene jevnlig . vitenskapelig
Legge ut aktuelle "vert"
Nyhetssaker , /prosjektleder
presentasjon av
gjester/ om
mulig før
ankomst

HMS-kartlegging ønsker å Høst 2010 Ledelsen,
gjennomføre en verneombud,
undersøkelse blant
de ansatte for å
kartlegge det
psykososiale
arbeidsmiljøet.

HMS-dag HMS-dag, hvor vi Høst 2010 komite
tar opp faktorer fra
undersøkelsen.
Kombinert med
juleavslutning

Video + trådløs

ARBEIDSDELING
Direktør:

Administrasjonssjef:

Medarbeidersamtale med vitenskapelig ansatte og
administrasjonssjef

Medarbeidersamtale med administrativt ansatte
Sykefravær/IA-avtale/perm isjoner/ferieavvi kl ing
Innkjøp
HMS-møte i samarbeid med verneombud
HMS-runde
Brukerrepresentant for CMS i forhold til



Eiendomsavdelingen
Brannvern
Lokal beredskap

Verneombud : HMS-møte/runde , HMS rapportering , Arbeidsmiljø

BRANNVERNORGANISASJON

Brukers representant / plassansvarlig 3. etg.
Kirsten Moen tlf: 55 58 80 85 mobil : 95 05 94 12

Stedfortreder brukers representant og plassansvarlig 3 etg.
Elisabeth Akselvoll tlf. 55 58 80 99

Plassansvarlig 2. etg.
Aidan Conti tlf. 55 58 80 92

Stedfortreder plassansvarlig 2 etg.
Leidulf Melve tlf.55 58 30 41

Plassansvarlig 1. etg.
Sigbjørn Sønnesyn tlf. 55 58 30 45

Stedfortreder plassansvarlig 1 etg.
Eirik Vassenden tlf. 55 58 XXX
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HMS-årsrapport

Senter for kvinne - og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori, 2010

Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Allegaten 34, 1 og 3. etg.
Senter for vitenskapsteori (SVT), Allegaten 32, 2 og 3. etg.
Ansvarlig for rapporten : Torjus Midtgarden (Verneombud) og Signe Solberg (Leder)

Rapporten ble signert og levert 16.02.2011.

DEL 1. SYSTEMATISK HMS-ARBEID

HMS-ORGANISERING

Har leder og verneombud foretatt en gjennomgang av de ulike elementene i det
systematiske HMS-arbeidet ved enheten (internkontroll)?

Har enheten en skriftlig oversikt over delegerte HMS -oppgaver?

Har enheten fastsatt skriftlige HMS-mål?

Har enheten kartlagt og vurdert risiko knyttet til HMS?

Har enheten en samlet , skriftlig og ajourført handlingsplan for HMS-arbeidet?

Har enheten tilrettelagt slik at ansatte kan medvirke i HMS-arbeidet?

Side 1 av 4

Dersom Ja/Må bli bedre skisser kort tiltak som sikrer at ansatte medvirker i HMS-arbeidet:
HMS-dager ved begge sentre , åpent for saker og innspill , gruppediskusjoner etter stillingskategori - Stabs- og

postmøter med åpen agenda - Distribusjon av all relevant HMS-info til alle ansatte

HMS-KOMPETANSE

Må bli
bedre

Har leder nødvendig kompetanse for å utføre sitt HMS -ansvar ved enheten? x

Har verneombud nødvendig kompetanse for å utføre sine HMS-oppgaver ved enheten? x

Praktiserer enheten rutiner for mottak av nytilsatte /studenter/gjester? x

Sørger enheten for at ansatte/studenter/gjester har nødvendig HMS-kompetanse? x

Har enheten gjennomført brannvernopplæring?

PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ

Praktiserer enheten UiBs rutine for oppfølgning ved sykefravær?

Praktiserer enheten UiBs Retningslinje for konflikthåndtering

Praktiserer enheten UiBs Retningslinjer for håndtering av rusmiddelmisbruk ved UiB
(AKAN-retningslinjer)?

Har alle ansatte fått tilbud om medarbeidersamtaler?

,Angi antall teknisk ansatte ved enheten:

x

Nei
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Angi antall gjennomførte medarbeidersamtaler med teknisk ansatte:

'Angi antall administrativt ansatte ved enheten:

Angi antall gjennomførte medarbeidersamtaler med administrativt ansatte:

Angi antall vitenskaplig ansatte ved enheten:

(Angi antall gjennomførte medarbeidersamtaler med vitenskapelig ansatte:

Har enheten gjennomført HMS-møte?

jO
6

5
i _
129

; 29

Side 2 av 4

'Må bli! Nei
Ja ':bedre';

Dersom Ja/Må bli bedre skisser kort hvordan enheten gjennomførte HMS-møtet:
Senter for vitenskapsteori : - Informasjon , senterets rolle i lJiBs organisasjon - Gruppearbeid inndelt etter
stillingskategori - Plenumsdrøfting om temaer fra gruppearbeidet Senter for kvinne- og kjønnsforskning: -
Relevante HMS -temaer , informasjon om UIBs HMS-seksjon, ansatte og funksjoner - Gruppearbeid inndelt etter

;stillingskategori - Plenumsdrøfting om temaer fra gruppearbeidet

HELSE OG BYGG

Har enheten gjennomført HMS-runde?

Blir hensyn til HMS tilstrekkelig vurdert ved nye arbeidsplasser (byggesaker)?

Blir kontor- og laboratoriearbeidsplasser ergonomisk utformet og tilpasset?

Har enheten kartlagt og vurdert behov for universell utforming (UU) mot ansatte og/eller
studenter?

Er enhetens brukers representant og plassansvarlig for brannvern fortrolig med egen
funksjon?

Har enheten gjennomført brannøvelse?

Har enheten gjennomført ettersyn av rømningsveier?

YTRE MILJØ

Har enheten kartlagt egen miljøpåvirkning?

Benytter enheten seg av video - og telefonkonferanser?

RISIKOFYLT ARBEIDSMILJØ

Blir det utført risikofylt arbeid ved enheten? F.eks . arbeid ved laboratoriet , klinikk , verksted,
driftarbeid, tokt- og feltarbeid.

Dersom JA besvar følgende:

Gjennomfører enheten HMS -risikovurdering ved utførelse av risikofylt arbeid?

Er skriftlige arbeidsinstrukser lett tilgjengelig for ansatte /studenter/gjester?

Må bli
bedre Nei

x

Nei

x

Nei
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Hms-Årsrapport - Utskrift

Praktiserer enheten Retningslinje for farlig avfall og problemavfall , ioniserende strålekilder
og eksplosivt avfall?

IAWIK, NESTENULYKKER OG ULYKKER

Har enheten hatt HMS-relaterte avvik , nestenulykker eller ulykker?

Er HMS-relaterte avvik , nestenulykker og ulykker meldt og fulgt opp?

Kommentarer til enkeltspørsmål i del 1.

DEL 2 . HMS-MÅL OG -TILTAK

Side 3 av 4

Ja Må bli Nei^ bedre

Skisser enhetens HMS-mål og -satsningsområder. Legg ved samlet HMS-handlingsplan for rapporteringsåret
(last opp vedlegg nederst på siden).
I tråd med de årlige HMS-møtene ved enhetene har vi sterkt fokus på HMS-relaterte saker , knyttet til fysisk og
psyko-sosialt arbeidsmiljø . Alle innmeldte saker behandles fortløpende , og vi går gjennom de individuelle
tilbakemeldingene fra HMS -runden . Satsningsområde : Støy/manglende lydisolering mellom kontorene, alle
etasjer . Vi har gjennom lengre tid rapport til fakultet og Eiendomsavdelingen om betydelige støyplager for de
ansatte . Det har ikke vaart mulig å skaffe midler til utbedring fra fakultet eller EiA, og sentrene i verneområdet
har brukt store beløp av egen midler til utbedringer , både over 2009 - og 2010-budsjettet.

Gi en kort beskrivelse av enhetens prioriterte og iverksatte HMS-tiltak.
Satsningsområde : Støy/manglende lydisolering mellom kontorene , alle etasjer . Vi har gjennom lengre tid
rapport til fakultet og Eiendomsavdelingen om betydelige støyplager for de ansatte . Det har ikke vært mulig å
skaffe midler til utbedring fra fakultet eller EiA , og sentrene i verneområdet har brukt store beløp av egen midler
til utbedringer , både over 2009- og 2010-budsjettet . Iverksatt HMS -tiltak (også satsningsområde i 2011):
Informasjon og ivaretaking av gjester og nyansatte , særlig utenlandske.

DEL 3. SATSNINGSOMRÅDER/UTFORDRINGER INNEN HMS

Har enheten oppnådd målsetningene i 2010 innenfor HMS-feltet?
Ja, i stor grad.

- hva var eventuelt årsaken til at dette ikke skjedde?

- hva kan gjøres for å endre på dette?
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Fakultetet har gjennom året fått noen meldinger angående sikkerhet i de byggene vi disponerer.

- hvordan oppleves sikkerheten i og utenfor de byggene som enheten disponerer?
Vi fikk installert alarm i bygget i 2010, etter to innbruddstilfeller tidlig på året . Etter dette har vi ikke hatt nye
'tilfeller, og vi opplever nå at sikkerhetsnivået er langt høyere.

- hva kan eveltuelt gjøres for å bedre sikkerheten?
Ha bevisssthet om å lukke vinder , se til at ytterdører går i lås , slå av oppvaskmaskin etc.

Vedlegg

Fil Beskrivelse

Les vedlegg ( laste ned) -

https://skjema.app.uib.no/hmsfak/f?p=13 8:3 :1969004003 312001::NO::P3_REPORT_... 17.02.2011



HMS handlingsplan 2009-2010

Senter for vitskapsteori/Senter for kvinne- og kjønnsforskning

TILTAK ANSVARLIGE FINANSIERING KOMMENTAR

HMS møte Midtgarden/Fjeldstad Gratis Husk referat

Send info fra BHT Midtgarden/Fjeldstad Gratis
til alle ansatte, t.d.
brosjer, info. osv.

HMS Vernerunden Dagligleder/MidtgardenFjeldstad Gratis Gjør 12/2009

Dugnad dersom MidtgardenFjeldstad Gratis
behov.

Hold en brann Daglig lederne Gratis Minst en gang
øvelse hvert år. Send

beskjed til Marit
om dette.



Hms-Årsrapport - Utskrift

HMS-årsrapport

Det humanistiske fakultet , sekretariatet, 2010

Ansvarlig for rapporten : Unni Karin Utvik (Verneombud) og Trine Moe (Leder)
Rapporten ble signert og levert 15.02.2011.

DEL 1. SYSTEMATISK HMS-ARBEID

HMS-ORGANISERING

Har leder og verneombud foretatt en gjennomgang av de ulike elementene i det
l systematiske HMS-arbeidet ved enheten (internkontroll)?

Har enheten en skriftlig oversikt over delegerte HMS-oppgaver?

Har enheten fastsatt skriftlige HMS-mål?

Har enheten kartlagt og vurdert risiko knyttet til HMS?

Har enheten en samlet , skriftlig og ajourført handlingsplan for HMS-arbeidet?

Har enheten tilrettelagt slik at ansatte kan medvirke i HMS-arbeidet?

Side 1 av 4

Dersom Ja/Må bli bedre skisser kort tiltak som sikrer at ansatte medvirker i HMS-arbeidet:
%Jevnlige møter med verneombud og vara 2 ganger pr semester Årlig dagsmøte - HMS for alle ansatte Årlig
;vernerunde Jevnlige møter med student - og stipendiatrepresentanter

HMS-KOMPETANSE

Har leder nødvendig kompetanse for å utføre sitt HMS -ansvar ved enheten?

Har verneombud nødvendig kompetanse for å utføre sine HMS-oppgaver ved enheten?

Praktiserer enheten rutiner for mottak av nytilsatte /studenter/gjester?

Sørger enheten for at ansatte/studenter/gjester har nødvendig HMS-kompetanse?

Har enheten gjennomført brannvernopplæring?

PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ

Praktiserer enheten UiBs rutine for oppfølgning ved sykefravær?

Praktiserer enheten UiBs Retningslinje for konflikthåndtering

Praktiserer enheten UiBs Retningslinjer for håndtering av rusmiddelmisbruk ved UiB
(AKAN- retningslinjer)?

Har alle ansatte fått tilbud om medarbeidersamtaler?

'Angi antall teknisk ansatte ved enheten:

Angi antall gjennomførte medarbeidersamtaler med teknisk ansatte:

:Angi antall administrativt ansatte ved enheten: 27
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Angi antall gjennomførte medarbeidersamtaler med administrativt ansatte:

Angi antall vitenskaplig ansatte ved enheten:

!Angi antall gjennomførte medarbeidersamtaler med vitenskapelig ansatte:

i Har enheten gjennomført HMS-møte?

Side 2 av 4

ja Må bli; Nei
bedre

x

Dersom Ja/Må bli bedre skisser kort hvordan enheten gjennomførte HMS-møtet:
Heldagsmøte . Planlagt av verneombudene og en gruppe medarbeidere i fakultetssekretariatet . Assisterende

:fakultetsdirektør deltok også. Møtet ble holdt på Fløyen folkerestaurant med plenumsinnlegg og arbeid i
grupper . Tilbakemelding fra gruppearbeidet ble gitt i form av ulike kreative lkunstneriske bidrag

HELSE OG BYGG

Har enheten gjennomført HMS-runde?

Blir hensyn til HMS tilstrekkelig vurdert ved nye arbeidsplasser (byggesaker)?

,Blir kontor- og laboratoriearbeidsplasser ergonomisk utformet og tilpasset?

Har enheten kartlagt og vurdert behov for universell utforming ( lJU) mot ansatte og/eller
studenter?

Er enhetens brukers representant og plassansvarlig for brannvern fortrolig med egen
!funksjon?

Har enheten gjennomført brannøvelse?

Har enheten gjennomført ettersyn av rømningsveier?

;YTRE MILJØ

Har enheten kartlagt egen miljøpåvirkning?

Benytter enheten seg av video- og telefonkonferanser?

RISIKOFYLT ARBEIDSMILJØ

Blir det utført risikofylt arbeid ved enheten? F.eks . arbeid ved laboratoriet , klinikk , verksted,
driftarbeid , tokt- og feltarbeid.

Dersom JA besvar følgende:

,Gjennomfører enheten HMS-risikovurdering ved utførelse av risikofylt arbeid?

Er skriftlige arbeidsinstrukser lett tilgjengelig for ansatte /studenter/gjester?

Praktiserer enheten Retningslinje for farlig avfall og problemavfall, ioniserende strålekilder !,
,og eksplosivt avfall?

Må bli
bedre

Nei

x

Må bli'
Ja bedre Nei
x

https://skjema . app.uib .no/hmsfak/f?p=138:3:1969004003312001: :NO::P3_REPORT_... 17.02.2011
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(AWIK, NESTENULYKKER OG ULYKKER

i
i_
Har enheten hatt HMS -relaterte avvik , nestenulykker eller ulykker?

I

Er HMS -relaterte avvik , nestenulykker og ulykker meldt og fulgt opp?

Kommentarer til enkeltspørsmål i del 1.
Kun spørsmål som er relevante er besvart

DEL 2 . HMS-MÅL OG -TILTAK

Side 3 av 4

a Nei

x

Må bliJa I Nei^ bedre !i__

Skisser enhetens HMS-mål og -satsningsområder . Legg ved samlet HMS-handlingsplan for rapporteringsåret
(last opp vedlegg nederst på siden).
Mål og tiltaksplan for fakultetsadministrasjonen er vedlagt . HMS-tiltak er en integrert del av denne

Gi en kort beskrivelse av enhetens prioriterte og iverksatte HMS-tiltak.
Vedlagt

DEL 3. SATSNINGSOMRÅDER/UTFORDRINGER INNEN HMS

Har enheten oppnådd målsetningene i 2010 innenfor HMS-feltet?
Ja

- hva var eventuelt årsaken til at dette ikke skjedde?

I

- hva kan gjøres for å endre på dette?

Fakultetet har gjennom året fått noen meldinger angående sikkerhet i de byggene vi disponerer.

- hvordan oppleves sikkerheten i og utenfor de byggene som enheten disponerer?
Det har vært uvedkommende /tyverier i bygget i Harald Hårfagresgt.

- hva kan evenuelt gjøres for å bedre sikkerheten?

Dørene i 2. og 3 . etasje er nå låst . besøkende må benytte ringeklokke

https://skjema.app.uib.no/hmsfak/f?p=13 8:3:1969004003 312001::N0:: P3_REPORT_... 17.02.2011
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Vedlegg

Fil Beskrivelse

Les vedlegg ( laste ned) Mål og handlingsplan inkludert HMS-tiltak

Side 4 av 4
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Resultatoversikt 2009-2010  

 
 
Nedanfor følgjer ei kort oversikt over avlagde studiepoeng og kandidatar i 2010 samanlikna 

med 2009, og ei førebels utrekning av budsjetteffekten i 2012. Dataa er henta frå Database 

for statistikk om høgare utdanning. 

 

 

Auke i avlagde studiepoeng 

 
Etter nedgang i fleire år er det i 2010 ei positiv utvikling i avlagde studiepoeng. For fakultetet 

samla er det ein auke på 3,5 %, frå 2023,7 årseiningar i 2009 til 2094,9 i 2010. 

 

Utviklinga på dei ulike studienivåa er følgjande frå 2009 til 20101: 

 

  2009 2010 endring 

Lågare nivå 1563,3 1640,5  + 77,2 

Masternivå 369,4 342,3 - 27,1 

Integrert master 91,0 112,1 + 22,1 

Sum fakultetet 2023,7 2094,9 + 72,2 

Ex.phil.  354,3 346,5 - 7,8 

 

Hovudtendensane er: 

 

 Auke på lågare nivå med 4,9 % 

 Nedgang på masternivå med 7,3 % 

 Auke på integrert master med 24 % 

 Ex.phil, som blir rekna utanom fakultetet, har ein nedgang på 2,2 % 

 

 

 

                                                
1
 Studiepoenga er her fordelte på program der studenten har studierett. Den andre tabellen i DBH, 

som blir nytta ved utrekning av resultatbudsjett, fordeler studiepoenga på program som emna primært 
er knytte til. Det fører til at m.a. lektorprogramma er oppførte med relativt få studiepoeng sidan mange 
emne er knytte til andre program.     

Dato: 01.03.2011 

Arkivsaksnr: 2011/3069 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

17/11 

15.03.2011 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 
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Endringane har delvis samanheng med endringar i studenttalet, der vi har hatt følgjande 

utvikling (gjennomsnittstal for vår- og haustsemester): 

 

 

  2009 2010 endring 

Lågare nivå 2496 2668 + 172 

Masternivå 482 491 + 9 

Integrert master 139 157 + 18 

Sum  3117 3316 + 199 

 

 

Det er ein mindre auke i studenttalet også på masternivå, medan det er nedgang i avlagde 

studiepoeng. Det inneber at studiepoeng per student går ned. Dette kjem dels av at 

studenttalet auka særleg mykje hausten 2010, og studiepoeng per student er tradisjonelt 

lågare i haustsemester enn i vårsemester.  

 

 

Instituttvis oversikt 

Utviklinga i avlagde studiepoeng ved dei ulike institutta går fram av følgjande tabell:2 

 

  2009 2010 endring 

Griegakademiet – Inst for musikk 145,0 152,0. + 7,0 

AHKR 706,9 714,6 + 7,7 

FOF 75,8 86,7 + 10,9 

IF 458,8 468,5 + 9,3 

LLE 635,0 667,1 + 32,1 

SVT 0 6,0 + 6,0 

Sum 2023,7 2094,9 + 71,2 

 

Alle institutt har auke. Auken er størst ved LLE. SVT har i 2010 gitt undervisning i 4 emne 

innan Sentrale spørsmål i forsking og samfunn med studentar frå fleire fakultet.  

 

 
Studiepoeng per student 

Trass i auken i avlagde studiepoeng er det nedgang i studiepoeng per student frå 39,0 i 2009 

til 37,9 i 2010. I 2008 var tilsvarande tal 37,5 studiepoeng per student. I desse tala er ikkje 

ex.phil. medrekna. Når dei blir lagde til vil studiepoeng per student vere 1 – 1,5 poeng 

høgare. 

 

                                                
2
  Ein del studieprogram er i DBH plasserte under ”uspesifisert underenhet”. Desse er her fordelte på 

institutta slik: Bachelor i historie- og kulturfag + Europastudier under AHKR, Bachelor i språk + Språk 
og informasjon under IF og Norsk for utanlandske studentar/utlendingar under LLE.   
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Studiepoeng per student er betydeleg lågare i haustsemesteret enn i vårsemesteret. Dette 

gjeld både på bachelor- og masternivå.  Utviklinga per semester har vore som følgjer i 2008 

– 2010: 

 

Studiepoeng 2009 V08 H08 V09 H09 V10 H10 

Studiepoeng  1130,9 921,2 1049,0 974,7 1102,3 992,6 

Studentar 3322 3251 2807 3427 3069 3562 

Studiepoeng per 

student 20,4 17,0 22,4 17,1 21,6 16,7 

 

Det kan vere fleire årsaker til skilnadene: ulik semesterlengde, fleire store eksamenar i 

vårsemesteret, dei nye studentane tek ex.phil, som ikkje er medrekna under fakultetet, og 

det er fråfall av nye studentar om hausten, dvs. dei sluttar etter at dei er registrert, men før 

dei har teke eksamen. Desse forholda er ikkje undersøkt nærare. 

 

 

Budsjetteffekt av auken i studiepoeng 

I budsjettet for 2012 får fakultetet utteljing for auken i avlagde studiepoeng. 
Studieprogramma er plasserte i ulike finansieringskategoriar med ein stipulert pris per 
studieplass. 40 % er rekna som resultatdel, og den summen er ført inn i tabellen nedanfor. 
Ved UiB får fakulteta 75 % av endringane i resultatbudsjettet.  

 

 

Budsjetteffekt for fakultetet av avlagde studiepoeng 

2011-12 B C D E F Sum 

Studiepoeng 2009 140 8,9 371,1 16,2 1487,4 2023,7 

Studiepoeng 2010 149,1 17,2 330,8 16,8 1581,2 2094,9 

Endring 9,1 8,3 -40,3 0,6 93,8 71,2 

Pris (2011) 97 000 65 000 46 000 40 000 32 000   

Budsjettendring 11-12 662025 404625 -1390350 18000 2251200 1945500 

 

Den største auken kjem i lågaste kategori (F). Det er nedgang i kategori D, der dei fleste 

masterprogramma er plasserte. 

 

I DBH-tabellen for 2010 er ein del program førebels udefinerte med omsyn til kategori. Totalt 
er det 119,4 årseiningar. I berekningane er desse plasserte slik: 

 Integrert masterprogram i musikkterapi (5 årseiningar) er plassert i B 

 To andre masterprogram (5,5 årseiningar) er plassert i D 

 Resten, 108,9 årseiningar, er plassert i kategori F 

 

I tillegg er det 2-årige masterstudiet i musikkterapi flytta frå D til B både i 2009 og 2010. Dette 
har liten budsjettmessig effekt sidan det er ein liten nedgang frå 2009 til 2010 på dette 

programmet. 

 

I tillegg er det auke i talet på utvekslingsstudentar, frå 236 til 253, som vil gje ein 

budsjettauke på knapt 100 000.  
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Ferdige kandidatar 

Utviklinga i kandidattalet går fram av denne tabellen: 

 

 2009 2010 endring 

Bachelor 276 293 + 17 

Master 179 150 - 29 

Integrert master 8 10 + 2 

Sum fakultetet 463 453 - 10 

 

Det er auke i talet på bachelorkandidatar og integrert master, medan det er nedgang når det 

gjeld masterkandidatar. Dette har samanheng med nedgangen i studenttalet på masternivå 

til og med 2009. I 2010 er det ein mindre auke i studenttalet. Det kan slå positivt ut på 

kandidattalet i 2012.  

 

Integrerte masterprogram i lærarutdanning/lektorutdanning starta opp H2004 med 40 

studentar. Det er no 18 kandidatar som har fullført.  

 

 
Oppsummering 

Resultatoversikten viser ei positiv utvilkling ved alle institutta når det gjeld avlagde 

studiepoeng. Auken på bachelornivå vil seinare kunne slå ut også på masternivå og i 

kandidattalet. 

 

Budsjettgevinsten på om lag 2 millionar i resultatbudsjettet for undervisning i 2012 vil gjere 

det lettare å få retta opp økonomien ved fakultetet. 

 

 
 

Forslag til vedtak: 
 

Fakultetsstyret tek resultatoversikta til etterretning. 
 

 
 

 
   

 
Gjert Kristoffersen 
dekan   

Trine Moe 
fakultetsdirektør 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Forside 
	Offentlig saksliste 
	FS 7/11 Ph.d.-graden - Øyvind Gjerstad - oppnevning av komité
	Saksfremlegg

	RS 11/11 Oppnevning av arbeidsgruppe for å vurdere forholdet mellom et åpent universitet og krav til personsikkerhet
	Saksfremlegg

	RS 12/11 Evaluering av ordningen med forskerskoler - oppnevning av arbeidsgruppe
	Saksfremlegg

	RS 13/11 Oppnevning av medlemmer i Universitetets læringsmiljøutvalg
	Saksfremlegg

	RS 14/11 Etablering av Senter for Griegforskning
	Saksfremlegg

	RS 15/11 Justering av driftsbudsjett 2011 - Senter for vitenskapsteori
	Saksfremlegg

	RS 16/11 Pes-midler 2011. Senter for vitenskapsteori
	Saksfremlegg

	RS 17/11 Protokoll fra instituttrådsmøte 31.01.11 - Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
	Saksfremlegg

	RS 18/11 Referat fra stabsmøte 24.01.11 - Senter for vitenskapsteori
	Saksfremlegg

	RS 19/11 Høringssvar fra HF - utkast til Handlingsplan for UiBs internasjonale virksomhet 2011-2013
	Saksfremlegg

	S 16/11 Årsrapport 2010 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS)Det humanistiske fakultet
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Brev fra Universitetsdirektøren 14.01.11
	Brev til institutt og sentre 20.01.11
	Svar fra institutt og sentre


	S 17/11 Resultatoversikt 2009-2010
	Saksfremlegg

	S 18/11 Avhandling til dr.philos.-graden - innstilling
	Vedlegg

	S 19/11 Tilsetting i førsteamanuensisstilling ved Griegakademiet - Institutt for musikk
	Vedlegg


