Årsrapportfor Arbeidsmiljøutvalget2016
I henholdtil arbeidsmiljølovensbestemmelseri kapittel 7 har Kunsthøgskolen
i Osloet sentralt
partssammensattarbeidsmiljøutvalg(AMU).AMU er et besluttendeog rådgivendesamarbeidsorgan
som skalvirke for gjennomføringenav et fullt forsvarligarbeidsmiljøi virksomheten.Utvalgetskal
delta i planleggingav verne- og miljøarbeidet,og nøyefølge utviklingeni spørsmålsom angår
arbeidstakernes sikkerhet,helseog velferd. , jf. Kapittel7 i arbeidsmiljølovensbestemmelser.
I virksomhetenstilpasningsavtaleer det fastsatt at enkelte punkter som er nevnt i arbeidsmiljøloven
§ 7-2 (2), skalbehandlesetter reglenei hovedavtaleni stedet for i arbeidsmiljøutvalget.Dette gjelder
følgendesaker:
§ 7.2.2(c): Planersom krever Arbeidstilsynetssamtykkei henholdtil § 18-9
§ 7.2.2(d): Andre planer som kan få vesentligbetydningfor arbeidsmiljøet,så som planer om
byggearbeider,innkjøpav maskiner, rasjonalisering,arbeidsprosesser,
og forebyggende
vernetiltak.
Arbeidsmiljøutvalgetavgirrapport til arbeidstakerorganisasjonerog styret. Arbeidstilsynetkan be
om å få se årsrapporten
Arbeidsmiljøutvalgetssammensetning
AMU har vært ledet av Hovedverneombudeti vårsemestretog arbeidsgiveri høstsemesteret.
Utvalgetbestårav tre representanterfor arbeidsgiverog tre arbeidstakerrepresentanter.
2 representantermed personligstedfortreder oppnevnt av direktør
3 representantermed personligstedfortreder oppnevnt av fagforeningene
1 representantfra virksomhetenbedriftshelsetjeneste
Representantfra bedriftshelsetjenestener fast medlemi utvalget, men har ikke stemmerett i h.h.t.
arbeidsmiljøloven§ 7-1 (4).
Sekretariatetivaretasav seksjonfor personalog organisasjonved HMSkoordinator.
Arbeidsmiljøutvalgetsrepresentanteri periodenfra 1.1.2016-31.12.2016
Tidligeredirektør GyridGarshol/Fungerendedirektør JonIvar Strømmen(vårsemesteret)/
Direktør AnnemarieBechmannHansen
DekanEllenAslaksen
SeksjonssjefArvid Andersen/ FungerendeseksjonssjefRagnarWindahl
HovedverneombudYngveMuri
VerneombudKikkiNoren Løwgren
VerneombudJanErikJohansen/ SirenTjøtta
Representantfra bedriftshelsetjenestenStaminahelse- SolbjørgHofstvedtog Christine
Pedersen

Del II
Møtevirksomhet
Arbeidsmiljøutvalgethar avholdt 8 møter i 2016.Utvalgethar fulgt planleggingav verne- og
miljøtiltak, både på det fysiske- og på det psykososialeområdet, samt behandletsakerog spørsmål
som omhandlerarbeidstakerssikkerhet,helseog velferd.
Sakertil behandlingi 2016
Amu har hatt 20 sakeroppe til behandlingi 2016,inkludert informasjonssaker
. Sevedlagt
oppsummeringav saker.
Skademeldinger
AMU har behandletinnleverteskademeldinger/nestenulykker, og fortløpendevurdert behovfor
igangsettingav forebyggendetiltak. I 2016 har det vært meldt inn 5 saker.Det har ikke vært
rapportert inn noe alvorligehendelser/ skaderi 2016og ingenav sakenehar utløst nye tiltak eller
rutiner. Ingenav skadenhar utløst sykefravær.Følgendesakerer blitt meldt inn:
Kneskade/vridning hos ballettpedagog
Fallendegjenstander(2 stykker)
Skadepå tann p.g.a.verktøysom glapp
Fallfra stol
Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen
- ARK
AMU har vært orienter om ARKved oppstart, resultater og oppfølgingsarbeidved de ulike enhetene
gjennom2016.Fremdriftsplanble forelagt AMU i desember2015og mars2016, og rapport med
beskrivelseav prosess,resultat og funn ble forelagt AMU i juni, og på desembermøtet ble det forlagt
AMU informasjonom tiltaksarbeidetetter ARKfor de ulilke enheteneved skolen.
Varslingssakved Kunstakademiet
Seksjonfor personalog organisasjonhar ved hjelp av eksternbistandhåndtert en varslingsaksom
AMU har blitt orientert om gjennomhele 2016. AMU følger opp arbeidsmiljøetved Kunstakademiet
i etterkant av at varslingssaken
er avsluttet.
Sykefraværsrapportering
Sykefraværfor 2016omfatter egenmeldtog legemeldtsykefraværfor tekniskadministrativti både
deltid og fulltidsstillinger.Tall er basert på registrert fravær i ESS.Fagansattesfravær inkluderesikke
da dette ikke registreresi ESS.Samletfor hele 2016 har vi et fravær på 5,01 %. Det er en økningfra
2015 hvor det samletfravær var på 3,92 %.

Sykefraværfor 2016 sammenliknet med 2015:
1.
2.
3.
4.

kvartal
kvartal
kvartal
kvartal

4,92 % ( 2016)
4.61 % ( 2016)
4,32 % ( 2016)
6,13 %(2016)

4.35 % ( 2015)
4.11 % ( 2015)
3.05 % ( 2015)
4,19 % ( 2015)

Handlingsplanfor HMS2017
Ny Handlingsplanfor 2016fremleggesi AMU våren2017.
Valgav nye verneombud
Det er valgt tre nye verneombudi 2016.SirenTjøtta er nytt verneombudfor Seksjonfor studie og
forskningog for seksjonfor kommunikasjonog service.Hun erstatter JanEirikJohansen
. DagBjørner
nytt verneombudfor verneområdet Drift, It og Renholdog er erstatter ZahangirAlam. Mike
Sperlingerer nytt verneombudved verneområdetKunstakademiet,(arbeidsplasserog
undervisningsrom)og erstatter Dirkjanvan der Linde.
Kriseberedskapsplan
Det har i samarbeidmed SAFETEC
vært gjennomførten risikovurdering,ROSworkshop- ved
Kunsthøgskolen.
Det ble identifisert en rekkeuønskedehendelsersom ble gruppert i forhold til
sannsynlighetog konsekvens.Kunsthøgskolenhar gjennomdette arbeidet fått etablert et risikobilde.
Det er utarbeidet nytt planverkog tiltak i forhold til beredskapsanalysen
gjort av SAFTEC.
Ny
beredskapsplaner godkjent i AMU møtet 20. januar 2016og i styremøtet
Beredskapsøvelse
AMU har godkjentny kriseberedskapsplan
i 2016og er holdt orientert om planer for gjennomføring
av øvelseved Kunsthøgskolen.
Kjemikaliehåndtering
StaminaHelsehar bistått ossmed gjennomgangav studentreglementog forbudslisteover stoffer vi
tillater på KHIO,samt instruksfor håndteringav sprengstoff. Arbeidetvil fortsette i 2017.
Det skalgåsvernerundefor kjemikaliehåndteringi samarbeidmed kjemiker på staminahelse.
Kurs
Vi har gjennomførtopplæringi konflikthåndteringfor ledere og programansvarligei regi av Stamina
Helsemed AudunPedersensom kursholder.
Høsten2016gjennomførtevi førstehjelpskursog hjertestarterkursansatte.Det var til sammen11 på
meldte på førstehjelpskursetog 6 påmeldtepå Hjertestarterkurset.

Vi har for 3 år på rad arrangert Friskryggkurs for ansatt med ryggplagerog hvor man står i fare for å
bli sykemeldtpga dette. Det har vært et populært kurs med godetilbakemeldinger.
Høsten2016ble det arrangertkurs for verneombudmed fokus på verneombudetsrolle.
Kursleverandørvar Arbeidsmiljøsenteret.

Sakersom har vært behandleti AMU 2016
Sakertil orientering i AMU:
Skademeldinger
Varslingasved Kunstakademiet
Ny kriseberedskapsplan for Kunsthøgskoleni Oslo
Beredskapsøvelse
InformasjonSikkerhetog beredskapsøvelse
plan/SMS- varsling
Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse
2016 ( ARK)
Stengingav studenthuspga.hærverk/tyveriog rus
Orienteringom kurs- i konflikt handtering,førstehjelpskurs,frisk ryggog hjertestarter kurs
Rapportfrå BHTom lys forhold i kontorlandskap
Adgangtil verkstederfor utanforstående
Lovpålagthelseundersøkelse
Info om KD"smulighetsstudie
RapportbyggeprosjektRektorat
Info statusStrategiprosess
KontorarealDesign/ møterom / stille rom
Romi resepsjonentil bruk av HVO
Planfor kjemikaliehåndtering
Valgav nye verneombudog vara rep. i AMU
Behovfor garderobepå prosjekt torget
Halvårsrapportfra BHT
Sykefraværrapport
Sakermed vedtaki AMU:
ÅrsrapportAMU
Ny kriseberedskapsplan for Kunsthøgskoleni Oslo
HandlingsplanBHT
Oppfølgingav uløstesakeretter vernerunder
Behovfor flere hjertestarterepå huset
Opplæringi arbeidsmiljøspørsmål
for AMU og evt. for andre ansattepå huset
Behovfor års hjul i AMU
Behovfor pc oppbevaringsskap pga tyverier
HCtoalett som benyttesom lagerplassog behovfor stellebord

ArbeidsmiljøKunstakademiet– tiltak for å normalisereog bedre arbeidsmiljøetved
Kunstakademiet

