Årsrapport for Arbeidsmiljøutvalget 2014
AMU har i 2014 vært ledet av arbeidsgiversiden ved direktør. Utvalget består av tre arbeidsgiver- og tre
arbeidstakerrepresentanter. Bedriftshelsetjenesten er observatør i AMU.
Medlemmer av AMU 2014
Direktør Gyrid Garshol
Dekan Stein Rokseth
Seksjonssjef Arvid Andersen
HVO Ragnar Windahl
VO Bror Mikkelborg
Vo Merethe Lieng / Jan Erik Johansen
Observatør fra Stamina: Hilde Stensrud

Verneombud i 2014:
Zahangir Alam
Drift, IT og renhold
Jan Erik Johansen
Seksjon for Studie og forskning, og Seksjon for kommunikasjon og service
Merete Lieng
Personal, økonomi og bibliotek
Kikki Noren Løwgren,
Sceneteknisk avdeling, ansatte verkstedene, scenene og sommerteatret.
Bror Mikkelborg
Kunstfag, faglig ansatte, arbeidsplasser, undervisningsrom samt verkstedene og ansatte på vev, stofftrykk,
fargeri, grafikk, silketrykk, keramikk og metall

Camilla Bruerberg,
Design, faglige ansatte samt verkstedene: strikk, søm, papir, medielab og D-form

Frido Evers
Verkstad og ansatte i CNC, modell/prototyp, grovverksted, plateverksted, gips, sveis & støp og plast

Dirkjan van der Linde
Kunstakademiet, faglige ansatte, arbeidsplasser og undervisningsrom:
Ingunn Rimestad,
Baletthøgskolen, Operahøgskolen og Teaterhøgskolen, faglig ansatte, arbeidsplasser og undervisningsrom
(ikke scener).

AMU har i 2014 hatt 7 møter – 8. januar, 3. februar, 25. februar, 1. April, 16. juni, 22. september, 9.
desember.
De viktigste sakene AMU arbeidet med i 2014 var disse:
















Arbeidsmiljø og medarbeiderundersøkelse 2014 - ARK
Vernerunder våren 2013 – for kontorarbeidsplasser med unntak av scenekunstavdelingene –
avsluttet våren 2014
Vernerunder høsten 2013– for alle verksteder og Kunstakademiet – avsluttet våren 2014
Handlingsplan etter vernerunder våren 2013 /høsten 2013
Tilstandsrapportering Likestilling 2013
Nyopprettet akan kontakt
Strukturmeldingen i Universitet og høgskolesektoren
Byggesaker:
o Omdisponering areal felles administrasjonen
Nye skjemaer for skaderapportering for ansatt og student innført
Innføring av kjemikalieregister
Rapport fra Bedriftshelsetjenesten
Sykefraværstatistikk 2014
Ny IA- avtale
Retningslinjer for konflikthåndtering KHIO
Forberedende beredskapsøvelse

Avtalen med NAV om inkluderende arbeidsliv ble fornyet i oktober 2014. Avtalen og handlingsplanen
er grunnlaget for ledernes arbeid med tilrettelegging for og oppfølging av sykemeldte. Handlingsplanen
har konkrete mål for de tre områdene som er: redusert sykefravær, rekruttering av mennesker med
redusert funksjonsevne og tilrettelegging for økt pensjonsalder for ansatte. Avtalen gjelder ut 2018.
AKAN-avtalen er tidligere løftet fram som et arbeidsområde som trenger fokus og synliggjøring. Det skal
arbeides videre med å synliggjøre AKAN overfor studenter og ansatte samt informere og veilede ledere og
tillitsvalgte.
Bedriftsidrettslaget er som tidligere år gitt økonomisk støtte fra velferdsmidlene og flere aktivitetstilbud
er gjennomført for de ansatte. Det er etter drøfting i SU besluttet at midlene til Velferdstiltak herunder
bedriftsidrettslag er delegert til egen velferdskomite fra og med 2014. Jf. Årsrapport 2013.
Sykefravær i 2014 ved Kunsthøgskolen var i 1. kvartal på 5,45 %, i 2. kvartal på 4, 8 % og i 3. kvartal på
2.44 % og 4. kvartal på 2,82. Sammenlagt for hele 2014 er sykefraværet på 3,93 %.
Skademeldinger
I 2014 mottok vi i alt 7 skademeldinger. Dette er to skademeldinger på renhold, to på verksteder, to på
scene og en på drift. Sakene omfattet kutt, klemming av fingre, brann ved bruk av nødbluss på scene, og
en håndskade påført ved tungt løft. Denne skaden er meldt til NAV og innvilget som yrkesskade.
Opplæring, veiledning og informasjon i regi av AMU som er gjennomført i 2014:




Kurs i regi av BHT – styrket rygg og førstehjelp
Strukturmeldingen
Retningslinjer for konflikthåndtering KHIO

VERNEOMRÅDER (vedtatt AMU 2012)OG VERNEOMBUD VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO

Hovedverneombud er Ragnar Windahl
Drift, IT og renhold - Zahangir Alam
Seksjon for Studie og forskning, og Seksjon for kommunikasjon og service Jan Erik Johansen
Personal, økonomi og bibliotek - Merethe Lieng (permisjon fra høsten 2014)
Sceneteknisk avdeling, verkstedene, scenene og sommerteatret - Kikki Noren Løwgren
Kunstfag, faglig ansatte, arbeidsplasser, undervisningsrom samt verkstedene og ansatte på vev, stofftrykk,
fargeri, grafikk, silketrykk, keramikk og metall - Bror Mikkelborg
Design, faglige ansatte samt verkstedene: strikk, søm, papir, medielab og D-form - Camilla Bruerberg,
Verksted og ansatte i CNC, modell/prototyp, grovverksted, plateverksted, gips, sveis & støp og plast Frido Evers
Kunstakademiet, faglige ansatte, arbeidsplasser og undervisningsrom - Dirkjan van der Linde
Balletthøgskolen, Operahøgskolen og Teaterhøgskolen, faglig ansatte, arbeidsplasser og
undervisningsrom (ikke scener) – Ingunn Rimestad

