Nyheter fra Helse-, miljø- og sikkerhetsseksjonen ved Personal- og
organisasjonsavdelingen, Universitetet i Bergen.
GÅ, SYKLE ELLER REIS KOLLEKTIVT TIL JOBBEN
Bergen Kommune gjennomfører miljøkampanjen ”Jeg Reiser Smart 2010” i tidsrommet
26.04.10-12.06.10, der målet er å redusere biltrafikk i sentrum. Tilbudet gjelder alle
arbeidsreisende i Bergensområdet, også de som allerede reiser miljøvennlig. Bilister
oppfordres til å delta. De som deltar i kampanjen vil være med i trekning om flotte premier.
Registrer deg på Jeg reiser smarts nettsider.
LES HMS-ÅRSRAPPORT VED EGEN ENHET
Nå har du mulighet til å lese ”Årsrapport – Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2009” som er
rapportert fra egen enhet til Universitetsdirektøren. Logg inn med UiB brukernavn og passord
for å få tilgang til rapporten.
HMS-HANDLINGSPLAN, RISIKOFYLT ARBEIDSMILJØ – ”BEDRE KJEMI”
Gjennom et ekstraordinært tiltak (prosjekt) vil UiB etablere et nytt program for bruken av
kjemikalier og helsefarlig biologisk materiale. Dette innebærer at UiB vil avsette
ressurser, etablere rutiner og utarbeide verktøy for hele livsløpet til kjemikalier og
helsefarlig biologisk materiale i virksomheten. En styringsgruppe og prosjektgruppe er
under etablering og det skal tilsettes en egen prosjektkoordinator med arbeidssted i
HMS-seksjonen. Programmet skal integreres i HMS-styringssystemet og vil sikre en
varig kvalitetsheving innen dette feltet.
HMS-PRIS TIL INSTITUTT FOR INFORMATIKK
Den årlige HMS-prisen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ble for 2009 tildelt
Institutt for informatikk. Informatikk fikk prisen for sitt arbeid med å legge til rette for
arbeidstakere fra utlandet. Mange av MNs miljøer har svært mange arbeidstakere fra andre
land og kulturer, spesielt blant stipendiatene. Overføringspotensialet til andre enheter er
stort. HMS-prisen på 50.000 kr deles ut hvert år til det instituttet ved fakultetet med best
HMS-praksis.
NY IA-AVTALE
UiB sitt sykefravær har det siste tiåret vært under landsgjennomsnittet. Personaldirektør Line
Rye tror ikke arbeidstakere ved universitetet vil merke endringene i IA-avtalen i stor grad.
Les artikkelen På Høyden
TILTAKSPLAN FOR DET YTRE MILJØ
Tiltaksplan for det ytre miljø 2010-2011 er nå tilgjengelig i HMS-portalen.
NY SENTRAL STRÅLEVERNKOORDINATOR
HMS-seksjonen har fått en ny medarbeider.
THE HSE-GATEWAY
In The HSE-gateway you will find essential information regarding health, safety and
environment at the University of Bergen.

