Foreløpig - Referat fra AMU – 22. oktober 2015

Tilstede:
Fra Arbeidsgiversiden:
direktør Gyrid Garshol
seksjonsleder Arvid Andresen
dekan (ny representant kommer)
Fra arbeidstakersiden:
hovedverneombud: Yngve Muri ( forfall)
vara for HVO Ragnar Windahl
Verneombud Kikki Noreen Løwgren
Verneombud Jan Eirik
BHT: Hilde Stensrud
Referent: Rannveig Reknes Overvik
Fra drift: Vidar Iversen

Sak 05/01/2015

Godkjenning referat - ok

Orienteringssaker


Utredninga av adm. arbeidsplass. Gyrid Garshol redegjør for hva som er blitt
gjort og hvilken løsning det er blitt etter at prosessen rundt arbeidsplasser
og inneklima i administrasjonen.



Status om verneombud. Det er nå verneombud på alle verneområder. Noen
av verneombudene har sittet lenge (2 år). Vedlagt oppdatert oversikt over
verneombudene.



Vernerunder – informasjon om vernerunder. Det gjennomføres vernerunder
høsten 2015 for verkstedene og vinter 2016 for kontorarbeidsplasser –
minus administrasjonen, da arbeidet utredning av arbeidsplasser i
administrasjonen ivaretar dette behovet. Det blir stilt spørsmål om

vernerunde for Drift. BHT foreslår risikokartlegging som en mulighet for å
imøtekomme evt. usikkerhet knyttet til sikkerhet for ansatte på drift. Det er
ikke aktuelt å gå vernerunde.

Sak 05/02/2015



Gyrid Garshol redegjorde for hvilke saker som skal til IDF møtet fredag
23.10.2015. Agenda for styresaker ligger på intranettet.



Gyrid Garshol informerer om at dekan Ellen Akselsen vil bli nytt medlem i
AMU på arbeidsgiversiden.

Arbeidet med kjemikalieregister / personalregister og evt. behov for
bistand fra BHT. Jf. Handlingsplan 2015 - Ragnar Windahl orienterer
Yrkeshygienikeren fra Stamina, Cecilie Sjåland er kontaktet og skal
bistå i arbeidet med kjemikaliehåndtering, og i tillegg bidrar også drift
i dette arbeidet.

Sak 05/03/2015

Orientering om avfallshåndtering på verksteder, Vidar Iversen
orienterer.
I vernerunden ble det påpekt at avfallsbokser utenfor alle verksteder
er fulle. De blir tømt regelmessig, men det fylles fort opp. Videre vil
det bli satt opp datolister for når det skal tømmes. Drift opplever
innimellom å finne farlig avfall i form av skarpe gjenstander og farlige
kjemikalier i søppelet. Det kan også komme klager på lukt enkelte
steder fordi man kaster mat i søppel som ikke tømmes hver dag.

Sak 05/04/2015

Oversikt midlertidige stillinger ved Kunsthøgskolen. Det er totalt 92
ansatte ved kunsthøgskolen som er ansatt i midlertidige stillinger. Av
disse er det 73 som er ansatt i åremålsstillinger, 13 er midlertidige og
7 er vikarer.
Fordelt på alle midlertidige i % er 78 % åremålsstillinger, 12 % er
midlertidige og 8 % er vikarer.
Se vedlagt.

Sak 05/05/2015

Leveringsrapport fra Bedriftshelsetjenesten for 2015. Hilde Stensrud
fra Stamina har levert rapport over vårt forbruk så langt i 2015.
Vedlagt rapport samt handlingsplan hvor planlagt forbruk frem
kommer. Vi har et lavt forbruk av avtalte timer med et forbruk på 50
timer.
Det skyldes bland annet at avtalt bruk i forbindelse med
kjemikaliehåndteringen ikke er tatt ut ennå. Det kommer i løpet av
høsten. Det er satt av 20 timer til dette.
Det er også meldt inn behov for kurs. Vi ønsker å kjøre Styrket rygg
kurset på samme måte som i 2014. HVO har meldt at
verneombudene ønsker oppfriskingens kurs. Hilde Stensrud foreslår

kurs med fokus på rolle forståelse for verneombudene. Det vurderes
at er slikt kurs kan være interessant å kjøre for verneombud og
ledere sammen men da først i 2016.
Sak 05/06/2015

IA avtalen. Nav ber om mer informasjon før godkjenning av ny IA
avtale jf. Delmål 2. Dette utsettes til neste AMU møte i desember.

Sak 05/06/2015

Retningslinjer for røyking på scenen. Det er utarbeidet retningslinjer
for røyking på scenen, Det er ikke lov å benytte ordinære sigaretter.
El sigaretter eller urtesigaretter godkjennes. Retningslinjene sendes
fra AMU til alle dekaner og programansvarlige.

Eventuelt:



Varsel om sikkerhetsbrudd på verksted. Det har vært en episode hvor en innleid vikar fikk
klager fra studenter pga sikkerhetsbrudd. Dette ble sjekket ut og kurset ble stanset.
Studenter må gjennomgå sertifisering før de får arbeide på scenen – arbeid i høyden over 5
meter. Sertifiseringen gis i etter opplæring fra verksmester. Krankontrollen kurser
verksmesterne 5. og 6. desember og studentene vil deretter få tilbud om kurs.

