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Bakgrunn 
KMD har utarbeidet en lokal handlingsplan for å ivareta et systematisk HMS-arbeid. 
Handlingsplanen bygger på krav i lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 
(arbeidsmiljøloven), forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i 
virksomheter (internkontrollforskriften) og fakultetets og universitetets målsetninger 
og strategiplaner. 
 
Handlingsplanen beskriver hva som skal gjøres, når det skal det være gjort, og hvem 
som har ansvaret for at det blir gjort. Planen gjelder for fakultetet og de tre 
instituttene. 
 
Handlingsplanen skal bidra til sikre og trygge arbeidsplasser, og at alle ansatte blir 
ivaretatt og ikke utsettes for negative fysiske eller psykiske belastninger. Intern 
informasjon, opplæring og motivering er en forutsetning for å lykkes med en 
kontinuerlig forbedring av vårt HMS-arbeid. 
 
HMS-utvalget ved KMD har utarbeidet handlingsplanen på bakgrunn av innspill fra 
HMS-dagen 9. februar 2018, da alle ansatte jobbet med grunnleggende HMS og 
spørsmålet om hvordan vi bør arbeide fremover for å nå målene i universitetets 
handlingsplan. 
 
I fakultetets plan tar vi for oss alle sidene av vår virksomhet som handler om HMS og 
ansvar for det ytre miljø. Den lokale handlingsplanen skal støtte opp under de 
overordnede målene i UiBs HMS-plan og fire delmål for HMS: 
 
 
Delmål 1: Gode arbeidsfellesskap.  
Delmål 2: God risikostyring og beredskap.  
Delmål 3: Trygge og funksjonelle arbeidsplasser.  
Delmål 4: Ansvar for det ytre miljø. 
 
 
 



 2 

 

Fakultetsledelsens merknader 
Helse, miljø og sikkerhet er viktig for alle. Vårt mål er at alle skal bli behandlet med 
gjensidig respekt, vises omsorg og gis ansvar. Alle medarbeidere skal føle tilhørighet 
til sin arbeidsplass og være inkludert. Som arbeidsgiver har vi ansvar for å fremme et 
inkluderende arbeidsmiljø. Vi arbeider for en kultur som ivaretar medarbeidere og 
miljø. Samtidig har alle ansatte ansvar for å bidra til å skape et godt arbeidsmiljø for 
seg selv, sine kolleger og studentene. Dette innebærer at hver enkelt må engasjere 
seg og bidra i fellesskapet på arbeidsplassen. Vi skal jobbe for en enda sterkere Vi-
kultur, motivere til videre prioritering av HMS, og bidra til å styrke samarbeid, 
samhold og det gode arbeidsmiljøet. 

Forslag til vedtak 
Fakultetsstyret vedtar fakultetets handlingsplan for HMS i 2018. 
 
 
 
Frode Thorsen 
dekan 

  

  Synnøve Myhre 
fakultetsdirektør 

 
 
 
27.03.2018 /ELWI  
 
 
Vedlegg:  
Lokal handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet 2018 
Fakultet for kunst, musikk, og design 
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HANDLINGSPLAN 2018 
Helse, miljø og sikkerhet  
Fakultet for kunst, musikk og design  
 
Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) skal være en attraktiv, stimulerende og trygg arbeidsplass for alle 
ansatte og studenter. Hensynet til helse, miljø og sikkerhet (HMS) skal være integrert i alt arbeid ved fakultetet. 
 
Fakultetets lokale handlingsplan for HMS støtter oppunder de overordnede målene i universitetets (UiB) HMS-
plan: http://www.uib.no/hms-portalen/99112/hms-handlingsplan-2016-2018#handlingsplan-for-helse-milj-og-
sikkerhet. 
 
 
Arbeidsmiljøet ved UiB og KMD skal kjennetegnes ved: 

• Gode arbeidsfellesskap 
• God risikostyring og beredskap 
• Trygge og funksjonelle arbeidsplasser 
• Ta ansvar for det ytre miljø 

Mål Viktige tiltak Ansvarlig Frist 
KMD skal være en 
trygg og god 
arbeidsplass 

   

 Alle ansatte skal få 
tilbud om 
medarbeidersamtale 
med sin nærmeste leder 

Linjeledelsen Høst 2018 

 Utarbeide en elektronisk 
HMS-håndbok 

Fakultetsdirektør i samarbeid med 
HMS-seksjonen på UiB 

Vår 2018 

 HMS-møte for alle 
ansatte 

 Høst 2018 

 Tydeliggjøre 
medvirkningsplikt for 
tillitsvalgte, 
verneombud og 
arbeidstakere  

 Kontinuerlig 

 – Gjennomføre 
brannvernopplæring 
årlig 
– Ansatte skal få tilbud 
om å delta på kurs i 
UiBs regi vår og høst 
– Nye studenter får 
opplæring i forbindelse 
med semesterstart 

Fakultetsdirektør i samarbeid med 
HMS-seksjonen på UiB  

Vår/høst 

 Gjennomføre 
brannøvelser  

Fakultetsdirektør i samarbeid med 
HMS-seksjonen på UiB 

Vår/høst 

http://www.uib.no/hms-portalen/99112/hms-handlingsplan-2016-2018#handlingsplan-for-helse-milj-og-sikkerhet
http://www.uib.no/hms-portalen/99112/hms-handlingsplan-2016-2018#handlingsplan-for-helse-milj-og-sikkerhet
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 Opplæring i bruk av 
prosedyrer på 
verksteder 

Verkstedsleder Vår 2018 

 Det skal oppnevnes en 
faglig ansvarlig for alle 
verksteder og 
spesialrom 

Dekan Vår 2018 

 Årlig HMS-runde Linjeledelse, instituttledere og 
fakultetsdirektør 

November 

 Felles møteplasser, som 
sommerfest 

Egen komite på tvers av 
fagområdene 

Juni 

 Årlig Julefest Egen komite på tvers av institutt- 
og fakultetsnivå 

Desember 

 Skape gode 
arbeidsfellesskap 
gjennom tydelige 
rutiner, forutsigbarhet 
og ansvarslinjer 

Fakultetsdirektør  Kontinuerlig 

 Legge til rette for 
trening for teknisk 
administrativt ansatte i 
arbeidstiden  

Fakultetsdirektør i samarbeid med 
HMS-utvalget 

Vår 2018 

 Gjennomføre 
kartlegging av det 
psykososiale 
arbeidsmiljøet (ARK- 
undersøkelse) 

Fakultetsdirektør i samarbeid med 
HMS-seksjonen på UiB 

Når det er vår tur i 
UiB-systemet (satt 
foreløpig på vent) 

 HMS skal være et fast 
tema på møter i 
ledergrupper ved KMD 
og i alle styrende 
organer  

Linjeledelse, instituttledere og 
fakultetsdirektør 

Kontinuerlig 

God risikostyring 
og beredskap ved 
KMD 

   

 Utarbeide rutiner for 
risikovurdering av 
arbeidsoppgaver og 
forskning/KU- 
prosjekter for å sikre at 
ansatte og studenter har 
forståelse for hvordan 
risikovurderinger kan 
gjøres på en enkel måte 

Fakultetsdirektør og linjeledelse Vår 2018 

 Opplæring og 
implementering av 
digitalt 
krisestøtteverktøy 
(CIM) 

Fakultetsdirektør og linjeledelse Vår 2018 

 Beredskapsøvelse for 
ledere ved KMDs to 
lokasjoner 

Beredskapsgruppen; dekanat, 
fakultetsdirektør og underdirektør 

Vår/høst 
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 – Sikre melding og 
oppfølging av alle 
HMS-avvik  
– Rapportere HMS-
avvik jevnlig til 
styrende organ 

Fakultetsdirektør og linjeledelse Kontinuerlig 

 Avvik skal meldes i det 
elektroniske 
avvikssystemet, følges 
opp av linjeledelsen og 
meldes videre til de 
rette instanser 

Fakultetsdirektør og linjeledelse. 
Alle ansatte har ansvar for å 
melde inn og følge opp avvik 

Vår 2018 

 Brannrutiner på nett Fakultetsdirektør i samarbeid med 
HMS-seksjonen på UiB 

Vår 2018 

Trygge og 
funksjonelle 
arbeidsplasser 

   

 – Sikre at arbeidsplasser 
er universelt utformede 
– Ta høyde for 
individuelle forskjeller 
og ulike behov for 
tilrettelegging 

Linjeledelse og fakultetsdirektør Kontinuerlig 

 Iverksette 
samarbeidsavtaler om 
HMS med eksterne 
aktører 

Fakultetsdirektør Høst 2017 

 På fellesarrangement 
legger vi til rette for et 
multikulturelt 
arbeidsmiljø 

Linjeledelse Ved alle arrangement 

 Felles HMS-dag med 
vekt på psykososialt 
arbeidsmiljø 

Fakultetsdirektør Høst 2017 

Ansvar for det ytre 
miljø 

   

 Sykkel/sparkesykkel 
som transport mellom 
GA og Møllendal 

Fakultetsdirektør Vår 2018 

 Trygg 
sykkeloppbevaring 

Fakultetsdirektør i dialog med 
Statsbygg 

Vår 2018 

 Legge til rette for at det 
skal være enkelt å sykle 
til jobb 

Fakultetsdirektør i samarbeid med 
Statsbygg 

Vår 2018 

 Redusere 
reisevirksomhet ved å 
alltid vurdere om møter 
lar seg gjennomføre 
elektronisk på Skype 

Hver enkelt/linjeledelse Kontinuerlig 
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 Redusere bruk av 
engangskopper og 
engangsutstyr både i 
hverdagen og på 
arrangement i KMDs 
regi 

Møteledelse Kontinuerlig 

 Kildesortering og sikker 
håndtering av avfall 

Alle Kontinuerlig 
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