Referat – 3. mars 2015
Tilstede:
Fra Arbeidsgiversiden:
direktør Gyrid Garshol
seksjonsleder Arvid Andresen
dekan Stein Rokseth - frafall
Fra arbeidstakersiden:
Hovedverneombud: Yngve Muri ( Ragnar Windahl vara)
Verneombud Kikki Noreen Løwgren
Verneombud Jan Eirik
Yrkeshygieniker fra Stamina: Cecilie Sjåland
Referent: Rannveig Reknes Overvik

Sak 02/01/ 2015/

Godkjenning referat fra AMU møtet 4.februar 2015. ok
Oppfølging fra sist:
o
Utredninga av adm. arbeidsplass.
Ikke noe nytt – AMU avventer videre tilbakemelding. 1 mai frist.
o

Møte med dekaner for å avklare listen over forbudte stoffer og
Håndtering av farlige stoffer. Møtet ikke gjennomført ennå.
Avgjørelser må tas på ledernivå i forhold til bruke av kjemikalier
o
Kjemikalieregister / personalregister. Ragnar skal levere en liste og
sjekke om vi har eco online personalregister versjon.
o
Hund på Kunsthøgskolen. Dekan har fått en epost om dette fra AMU.
Verksmester har fått en tilrettevisning fra nærmeste leder. Det er også meldt
om en hund til på akademiet.
Vi må vurdere om vi også skal sende ut en epost til alle om dette.

Sak 02/02/2015/

Valg av nye verneombud. Det skal velges nye verneombud ved Personal,
økonomi og bibliotek, Kunstfag og Design. Ved Yngve Muri

Anette Waller bibliotek ser foreslått som verneombud for verneområdet Personal, økonomi og
bibliotek. Gjelder fra 1,mars 2015.
Kunst og håndverk vil foreslå nytt verneombud etter kollegiemøtet neste tirsdag.

Det mangler også verneombud på avd. Design i og med at Camilla Bruerberg er tillitsvalgt og ikke kan
sitte i begge rollen. Anita Roth foreslås fra Seksjon for teknisk produksjon.
Vi må undersøke hvor lenge verneombudene har sittet og dette bør fremkomme i oversikten på HRportalen.

Sak 02/03/2015/

Regler for røyking på scenen – meldt av Kikki

Røykeloven begynner nå å tas på alvor på scener. Vi bør utarbeide rutiner for dette. På Den norske
teater skjer dette som en søknad til arbeidstilsynet, anonymt.
Det utarbeides et utkast til reglement Kikki Noreen Løwgren og Arvid som presenteres på neste AMU
møte.
Sak 02/04/2015
mars 2015

Gjennomgang av Årsrapport for AMU 2014. Saken sendes videre til styre 10.

Sak 02/05/2015
Etiske retningslinjer for Kunsthøgskolen i Oslo gjennomgått i møtet og skal
behandles i styret den 10.mars 2015.
Sak 02/06/2015
Prosedyrer for levering av skadeskjema. Dette skal fremkomme på skjemaet
og være enkelt å finne i HR-portalen. Dette gjøres klart til neste AMU. Ansvarlig Rannveig Overvik.
Få inn rutinen på skjemaet og legge den synlig på HR portalen.

Eventuelt:
Det ble fremmet sak av Arvid Andersen om retningslinjer for nakenhet på scenen skal behandles i
AMU. Skuespillerforbundet har slike retningslinjer. Dette er sak for læringsmiljøutvalget og vil ikke bli
behandlet i AMU.

