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Saken gjelder 
Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet ble re-sertifisert som Miljøfyrtårn 2. april. 
Sertifiseringskriteriene dekker viktige områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, 
energibruk, innkjøp og transport. Status på miljøarbeidet skal dokumenteres i den årlige 
klima- og miljørapporten innen 1. april hvert år. 
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Vedlegg: 

• Klima- og miljørapporten 2019, Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet

• Fakultetets HMS-plan 2017-2019 inklusiv Ytre miljø

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/handlingsplan_ytre_miljo_2018-2022.pdf
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https://regler.app.uib.no/regler/Del-3-Personal-og-HMS/3.2-Helse-miljoe-og-sikkerhet/3.2.3-HMS-retningslinjer/Retningslinje-for-aarlig-gjennomgang-av-det-systematiske-helse-miljoe-og-sikkerhetsarbeidet-internkontroll
https://www.miljofyrtarn.no/virksomhet/sertifisering/klima-og-miljorapport/
https://www.miljofyrtarn.no/virksomhet/sertifisering/klima-og-miljorapport/


UiB - Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet
Årlig klima- og miljørapport for 2019

; 

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:
Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat 
Type: 3-årig 
Utstedt: 27 apr, 2019
Utløper: 27 apr, 2022



 Systemkrav

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)
11% fra 2018
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Antall årsverk for rapporteringsåret
6% fra 2018
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 Kommentarer til Systemkrav
Omsetning er rapportert som "Sum driftsutgifter (eks. avskrivninger, inkl. mva)" og rapportert ved økonomiseksjonen.
Antall årsverk er jf. DBH. 



 Arbeidsmiljø

Sykefravær i prosent
-6% fra 2018
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 Kommentarer til Arbeidsmiljø
Sykefraværsprosenten er hentet fra Paga. 



 Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem 
som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende. 
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 Kommentarer til Innkjøp
Generelt for UiB: UiB, som en statlig virksomhet, følger Lov om offentlige anskaffelser. Vi har et eget Kontor for Innkjøp 
som kontrollerer anskaffelsesprosessene, og holder jevnlige kurs, seminarer og opplæring for våre innkjøpere og 
bestillere. Miljøvennlige valg gjøres gjennom UiBs rammeavtaler.
Tidligere år har man basert papirmengde på telleverk i printerne. Disse har ikke inkludert alle printerne. Nytt fra 2018 
er at man oppgir innkjøpte mengder papir fra leverandør-rapporter. 



 Energi

Energiforbruk
-4% fra 2018
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Energiforbruk pr. kvadratmeter
-39% fra 2018
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 Kommentarer til Energi
Energibruk er rapportert fra Eiendomsavdelingen på byggnivå og deretter fordelt basert på prosent areal som brukes 
av hver enhet i hver av bygningene. 



 CO2

CO2 totalt
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 Transport

Flyreiser
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Norden Europa Resten av verden

CO2 utslipp fra flyreiser

929,99 Tonn/CO2
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Drivstofforbruk, totalt
-26% fra 2018
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Drivstofforbruk per mil
-14% fra 2018
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 Kommentarer til Transport
Flyreiser er hentet fra Bluegarden som er reiseregningssystemet. Dette gir en mer fullstendig oversikt over flyreisene 
enn det som har vært tilgjengelig tidligere år, antallet rapporterte flyreiser har derfor gått opp. 



 Avfall

Avfall
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Kildesortert avfall

2014 2015 2016 2017 2018 2019

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

110 000

120 000

K
il

o

Organisk avfall Farlig avfall

EE-avfall Matavfall

Glass og metall Annet

Annet plastavfall Papp og papir (løst i kontainer/stativ)

Papp og papir (løst i beholder) Trevirke

Emballasjeplast og annen mykplast



Sorteringsgrad
26% fra 2018
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 Kommentarer til Avfall
Avfall er rapportert pr bygg og fordelt på enheter basert på sin prosentandel av hvert bygg.



 Gjennomførte tiltak

Arbeidsmiljø
Generelt for UiB: UiB har en HMS-handlingsplan 2019-2021 der arbeidsmiljøtiltak følges opp. 01.01.2019 ble det også inngått en ny 
intensjonsavtale (IA-avtale) for perioden 2019-2022.
Spesifikt for MN: Følger opp UiBs plan. Ny plan vedtatt desember 2019. Bygger på føringer gitt i UiBs HMS-plan og Ytre miljø er 
inkludert. Tiltakslisten til HMS-planen (inklusiv tiltak for ytre miljø) blir oppdatert årlig i forbindelse med HMS-årsrapportering og 
legges fram for fakultetets Informasjons- og drøftingsutvalg (IDU) og fakultetstyret til godkjenning. Årsrapporten sendes ut til alle 
instituttene. Når MN får tilbakemelding fra universitetsledelsen på rapporten, legges denne fram både for IDU og fakultetstyret og 
blir presentert i et fellesmøte for MNs verneombud, HMS-koordinatorer og administrasjonssjefer. Aktuelle tiltak etter MNs arbeids- 
og klimaundersøkelse(ARK) føres inn i enhetenes HMS-planer og følges opp lokalt. Tilrettelegges lokalt for fysisk aktivitet i tråd med 
UiBs premisser. Deltar i "Sykle til jobben". Arrangerer årlig felles HMS-møte for fakultetets ansatte, i november 2019 med følgende 
tema: "Better safe than sorry! Om datasikkerhet i hverdagen" med foredragsholder fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet. På det årlige 
seminaret deler MN ut HMS-pris på kr 50 000,- til et institutt som utmerker seg innen HMS-feltet. Gode miljøtiltak er inkludert i 
kriteriene for prisen. I 2019 gikk prisen til Institutt for fysikk og teknologi for to tiltak som begge var knyttet til god oppfølging av 
HMS-avvik og gode eksempler på systematisk HMS-arbeid etter avvik. MN setter årlig av midler til arbeids- og miljøtiltak på 
fakultetsnivå, midler til HMS-pris og til delvis lønnskompensasjon av MNs hovedverneombud (HVO). Har kvartalsvise møter mellom 
fakultetsdirektør, HVO og MNs HMS-koordinator. Eks. på tema: "HMS-avvik, kan vi bli bedre" og "Gjennomgang av tilbakemelding 
fra HMS-årsrapportering" HMS er tema på alle instituttledermøter, HMS-avviksrapporter legges fram for IDU og for fakultetstyret. 
HVO har månedlige møter med lokale verneombud. Det arrangeres jevnlige nettverksmøter med MNs verneombud, HMS-
koordinatorer og administrasjonssjefer. Møtene brukes som arena for læring og tar opp tema innenfor områder med behov for 
opplæring. Eks. tema: risikovurdering, avviksrapportering og tilbakemelding på HMS-årsrapportene. Beredskapsgruppen har jevnlig 
trening, instituttledelsen er inkludert i øvelsene. Beredskapsplan holdes jevnlig oppdatert, miljøutslipp er inkludert i planen. HMS er 
tema på årlig fast arrangement i uke 33 for studentene. Studentene informeres om UiB som miljøfyrtårn gjennom "Mitt UiB". 
Miljøfyrtårn er lagt inn som fast melding på infoskjerm. Eksempler på opplæring i HMS som gis studentene direkte i fagmiljøene: 
Uanmeldte brannøvelser for alle, kurs i HMS for bachelorstudenter og masterstudenter ved Kjemisk institutt, opplæring i 
retningslinje for feltarbeid og tokt ved Geofysisk institutt. HMS og førstehjelp, HMS-labdag, HMS-sikkerhetskurs, og CIM-
registrering til ekskursjon og tokt, ved Institutt for biovitenskap, HMS-kurs til ekskursjon og tokt ved Institutt for geovitenskap og 
HMS-kurs for masterstudenter som skal ha tilgang på laboratorier. Både ansatte og studenter har tilgang til Sikresiden, en HMS- 
portal som viser sikkerhetsinformasjon, både forebyggende og som hjelp til hva man skal gjøre i en krisesituasjon. Hjertestartere er 
på plass i alle MNs bygg. Har opprettet egen nettside med bilde og kart over hvor hjertestarterne er plassert. Har inngått skriftlig 
avtale med rengjøringsbyrå om at kun fast ansatt rengjøringspersonale med gjennomført opplæring har tilgang til rengjøring i 
laboratorier med farlig avfall. Har utarbeidet HMS-årshjul over fakultetets HMS-aktiviteter som er lett tilgjengelig på fakultetets 
HMS-nettside. Har utarbeidet egen nettside med "Praktisk informasjon for nyansatte" som er lett tilgjengelig på MNs nettside, for å 
sikre at nyansatte får nødvendig kunnskap bl.a. i HMS og ytre miljø. 

Innkjøp og materialbruk
Generelt for UiB: UiB, som en statlig virksomhet, følger Lov om offentlige anskaffelser. Vi har et eget Kontor for Innkjøp som 
kontrollerer anskaffelsesprosessene, og holder jevnlige kurs, seminarer og opplæring for våre innkjøpere og bestillere. Miljøvennlige 
valg gjøres gjennom UiBs rammeavtaler. I løpet av 2019 har man blant annet igangsatt tiltak med mål om reduksjon i innkjøp av 
IKT-utstyr, samt kjøp av mer klimavennlige renholdstjenester og kontorrekvisita. Videre har man i 2019 arbeidet med å tilrettelegge 
for økt bruk av kjernefasiliteter som reduserer behovet for at hver forskningsgruppe skal ha eget vitenskapelig utstyr. Vi har også 
nylig inngått kontrakt med leverandør av et verktøy for å digitalisere bestilling, fakturering og allokering av utstyr i kjernefasiliteter i 
BOT.

Spesifikt for MN: Har egne bestillere som følger UiBs rammeavtaler. Alle bestillere må gjennomføre opplæring som sikrer god innsikt 
i UiBs rammeavtaler. Ved innkjøp av varer eller tjenester, tas det kontakt med lokal bestiller ved egen enhet som sikrer at rutinene er 
forankret i UiBs rammeavtaler. I tillegg godkjennes innkjøpene av lokal godkjenner. Ved bestilling av forbruksartikler, velges 
miljøvennlig der det er et alternativ. I tillegg bestilles store kvanta der det er mulig for å redusere bruk av emballasje og for å 
redusere transport og transportkostnader. Det legges i stor grad til rette for gjenbruk av møbler. 

Avfall
Generelt for UiB: UiB har et velfungerende avfallssystem der alt avfall håndteres av Eiendomsavdelingen og Ragn-Sells. I løpet av 
2018 ble system for kildesortering utvidet til å omfatte flere bygg og flere fraksjoner, og arbeidet med å optimalisere dette systemet 
har fortsatt i 2019.

Spesifikt for MN: Sorterer avfall etter gjeldende regelverk og følger UiBs retningslinjer og rutiner for avfallshåndtering. Dette gjelder 
og avfall fra laboratoriene. Har egne avfallskontakter i bygg som har problemavfall og farlig avfall. Der det er mulig, gjennomføres 
fakultetets eksamener digitalt. I så stor grad som mulig, digitaliseres studentrapportene fra laboratoriekurs. Instituttene mottar i 
hovedsak produktkataloger elektronisk. Papiraviser er ikke lenger aktuelt og tidsskrifter er i hovedsak digitalisert. Engangskrus er 
stort sett kuttet ut og brukes kun ved møter i møterom uten kjøkkenfasiliteter. Har anskaffet beholdere for panteflasker i 
studentlokalene. I laboratoriene brukes fortsatt noe engangsutstyr ved sterilt utstyr. Har gjenvinning av el-avfall og metall, 
returordning for risikoavfall og trygg avfallshåndtering fra laboratoriene. Bruker det elektroniske kjemikalieregisteret Eco-online for 
håndtering av kjemikalier. Ved Institutt for biovitenskap, det største instituttet ved MN, er det egne fagbestillere knyttet til 



laboratoriene. Når instituttet bestiller kjemikalier, er det pålagt å sjekke om det er mulig å kjøpe mindre farlige kjemikalier. Ved 
Kjemisk institutt er det instituttets HMS-koordinator (HMK) som står for bestillingen av kjemikalier. HMK kvalitetssjekker behovet for 
kjemikalier og ser til at kvantaene som bestilles er så små som mulig. Kjemikalier som brukes mye, kjøpes inn i større kvanta som 
oppbevares i egne kjemikalielagre, dette også for å hindre unødig transport. I tillegg blir bestillingene sjekket mot 
substitusjonslistene. Elektronisk forsendelse av brev og arbeidsavtaler. Bruker digitale plattformer ved utsendelse av sakspapirer til 
alle møter. Gjenbruk av møbler. Kopieres i stadig mindre grad. Ved kopiering, brukes kun dobbeltsidig.

Energi
Generelt for UiB: Universitetet i Bergen gjennomførte energimerking av hele bygningsmassen i 2012, og har siden arbeidet med å 
gjennomføre tiltakslisten fra energimerkingen. I tillegg har UiB en ENØK-ingeniør i 100 % stilling, som arbeider kun med 
energieffektivisering som lysstyring, varmestyring, optimalisering av ventilasjon og gjenbruk av spillvarme fra datasentre. UiB har 
også et eget nærvarmenett med en sjøvannsvarmepumpe som henter energi ut fra vannet på 100 meters dyp i Byfjorden. UiB byttet 
ut all fyringsolje med bio-olje fra 2016, og planlegger å fase denne ut når de aktuelle bygningene kan knyttes på fjernvarmenettet i 
Bergen. Mål om 2% reduksjon i energiforbruk pr kvm pr år har blitt oppnådd de siste årene. I løpet av 2019 har det blitt installert 
fem nye varmepumper, som forsyner Sydneshaugen skole, HF-bygget og Universitetsbiblioteket med varme. Disse er koblet mot 
vårt nærvarmenett, og erstatter ca 300.000 liter fyringsolje årlig. I disse dager holder vi på med å ferdigstille installasjonen av 
solcellepaneler på Odontologibygget, som også skal utvides til Alrek helseklynge (nabobygget). Til sammen vil disse 
solcellepanelene føre til en årsproduksjon på ca. 300.000 kWh.

Spesifikt for MN: Energi blir hovedsaklig styrt fra sentralt hold (Eiendomsavdelingen). Dersom rutiner ikke følges, eller det oppstår 
feil eller mangler, blir dette meldt og følges opp gjennom det elektroniske avvikssystemet. Energiforbruket kan også følges opp i 
energi- og avfallsportalen. Stadig flere kontorer, møterom og fellesareal har lys som slukkes automatisk.

Transport
Generelt for UiB: Utbygging av sykkelparkering og dusj- og garderobefasiliteter har fortsatt i 2019. Universitetsstyret vedtok den 
28.11.2019, å innfør en ny grønn reisepolicy hvor målsettingen er å halvere utslippene knyttet til reisevirksomhet innen 2025, 
gjennom årlige kutt på gjennomsnittlig 10% CO2. Reduksjonene skal foretas på enhetsnivå og reisepolicyen skal ivareta yngre 
forskeres mulighet til å etablere nye relasjoner for karrierebygging.

Spesifikt for MN: MN har 3 biler med piggfrie dekk. Geofysisk institutt (GEOF) eier én bil og Institutt for geovitenskap (GEO) eier to. 
GEO's biler brukes i hovedsak ved feltarbeid. GEOFs bil ble anskaffet i 2014. Da fantes det ikke el-varebil med lastekapasitet som 
dekket behovene. GEOF's bil brukes ofte, hovedsaklig til korte distanser. Typisk bruk er transport av utstyr til/fra forskningsskip og 
mellom instrumentlab. i Allegt. og lager/verksted på Marineholmen. Institutt for biovitenskap disponerer ikke egen bil og har i 
stedet valgt å være medlem av bildelering med 4 kort. MN legger i stadig større grad til rette for sykkelparkering. Har oppgradert 
dusj- og garderobefasilitetene i Realfagbygget. Ett institutt har eget sykkelverksted. I påvente av nytt bygg med sykkelparkering, har 
MN inngått avtale med G.C. Rieber om tilgang til deres sykkelparkering i Høyteknologisenteret. Stadig flere møter gjennomføres 
som videokonferanser/skypemøter og via Skype for business og webkamera for å redusere reisevirksomhet. Alle ansatte ved MN har 
Skype for business. MN har utarbeidet retningslinjer for å hindre unødig reising og som et ledd i å fremme miljøvennlige løsninger 
for tjenestereiser og varetransport.

Utslipp til luft og vann
Generelt for UiB: UiB praktiserer nullutslipp og skal ikke slippe ut noen kjemikalier til ledningsnettet eller i luft/vann.

Annet
Generelt for UiB: UiB har siden 2009 laget klimaregnskap og miljøregnskap og har hatt tallfestede mål for reduksjon av negativ 
miljøpåvirkning fra avfall, transport, innkjøp og energi. Disse skal reduseres med 20 % mellom 2009 og 2020, med 2 % i året. For 
2018 ble det laget et fullstendig klimaregnskap inkludert Scope 3, og dette arbeidet vil videreføres til klimaregnskapet for 2019. 
Dette gir en god oversikt over vår totale klimapåvirkning, samt våre største utslippsposter og vil være grunnlag for videre 
miljøarbeid. 

Spesifikt for MN: Følger opp tiltak som initieres fra UiBs sentrale avdelinger. MN er vertskap for to av UiBs satsingsområder: Marin 
forskning og Klima og energiomstilling. Har visedekan og fagdirektør med ansvar for satsingsområdet marin forskning og visedekan 
og fagdirektører med ansvar for klima og energiomstilling. Har etablert nettside for begge disse satsingsområdene. Inngår en rekke 
aspekter knyttet til forskning og utdanning innen det ytre miljø innenfor begge satsingsområdene. Bl.a. har fakultetet aktivitet innen 
plast i havet. Kunnskapsklyngen Energiomstilling Vest etablert høst 2019. Våre fagmiljø har bidratt i FNs klimapanel og internasjonalt 
og nasjonalt arbeid om biodiversitet. Som eneste universitet i landet, har UiB v/MN en ledende rolle med FNs bærekraftmål 14 
"Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling ("Liv under vann"). Har følgende emner 
som inngår i FNs bærekraftmål: "Klimaendringer-årsaker og konsekvenser", "Liv under vann" og "Liv på land". Emnene er åpne for 
alle studenter og gir 10 studiepoeng. Videreført etter- og videreutdanning i miljørelevant kunnskap for lærere gjennom 
Skolelaboratoriet i realfag gjennom "Naturfag 1" og Naturfag 2". Bruker HMS-avviksystemet til å øke læring på tvers av enheter i 
relevante fora, bl.a. som månedlige tema i administrativ ledergruppe og som tema på fellesmøter for verneombud, HMS-
koordinatorer og administrasjonssjefer. Bruker relevante fora for å minne om UIBs samordningsavtale: Partenes forpliktelse til 
gjensidig å informere om alle HMS-avvik. Har utarbeidet HMS-årshjul som er lett tilgjengelig på MNs HMS-nettside. Kortlesere er 
montert på spritlager, avfallsrom og kjemikalierom.



 Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Generelt for UiB: Handlingsplanen for helse, miljø og sikkerhet er forankret i universitetets strategi 2019-2022 «Kunnskap som 
former samfunnet» og omfatter tre HMS-mål. UiB skal kjennetegnes ved: gode arbeidsfellesskap, trygge og funksjonelle 
arbeidsplasser, god sikkerhetskultur og beredskap: http://ekstern.filer.uib.no/poa/Hms/HMS-handlingsplan/HMS-
handlingsplan%202019-2021.pdf. Arbeidsmiljøperspektiver knyttet til ytre miljø er ivaretatt i Handlingsplan for det ytre miljø:
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/handlingsplan_ytre_miljo_2018-2022.pdf "

Spesifikt for MN: MNs HMS-plan skal omfatte samme HMS-mål og føringer som er gitt i UiBs HMS-plan. Ytre miljø skal fortsatt 
inkluderes som en naturlig del av MNs HMS-plan. 

Arbeidsmiljø: Mål, sykefravær
4 %

Arbeidsmiljø: Tiltak
Generelt for UiB: hovedorganisasjonene på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i Norge har sammen med staten som arbeidsgiver og 
myndighetene ved Arbeids- og sosialdepartementet inngått en ny Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtale) for 
perioden 1. januar 2019 – 31. desember 2022.
Avtalen har to nasjonale mål:
Sykefravær: sykefraværsprosenten skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018.
Frafall: frafallet fra arbeidslivet skal reduseres."

Spesifikt for MN: MN vil fortsatt følge opp UiBs resultatmål og virkemidler for gode arbeidsfellesskap i tillegg til egne lokale mål 
som framgår i MNs HMS-plan Helse, miljø, sikkerhet og ytre miljø 2020-2022. Fortsatt evaluere tiltaksliste til MNs HMS-plan årlig i 
forbindelse med HMS-årsrapporteringen og revidere denne ved behov. Eks på tiltak i ny plan: Årlige HMS-møter og HMS-runder. 
Fortsatt arbeide målrettet for å få på plass gode rutiner for gjennomføring av medarbeidersamtaler for alle grupper ansatte. 
Videreføre ordningen med at MNs HVO og enhetenes VO tas med på råd under planlegging og gjennomføring av alle tiltak som har 
betydning for arbeidsmiljøet og innenfor VOs verneområde, herunder byggesaker. Gjennomføre og ajourføre risikovurderinger og 
analyser knyttet til HMS. Opprettholde avsetning til HMS i budsjettet. Fortsatt ha HMS og ytre miljø som tema på alle 
instituttledermøter og jevnlig i andre relevante ledermøter. Fortsatt arrangere HMS-seminar for fakultetets ansatte med særskilt 
fokus på områder der HMS-rapporteringen avdekker svakheter/utfordringer. Gjennomføre tiltak for å redusere negativ 
miljøpåvirkning i tråd med nye krav til resertifisering i 2022. Fortsatt sikre gode rutiner for å melde og følge opp HMS-avvik, 
herunder styrking av systematisk læring av innmeldte avvik. Øke frekvensen på varslings- og beredskapsøvelser. Fortsette arbeide 
med å få på plass gode lokale HMS-nettsider. Fortsatt ha gode miljøtiltak som ett av kriteriene for fakultetets HMS-pris. Jobbe 
videre for å sikre tilfredsstillende og sikker ventilasjon i alle fakultetets bygg. Jobbe videre med å etablere gode rutiner og verktøy 
for samhandling i systematisk HMS-arbeid på tvers av enheter og institusjoner. Ha fokus på moderne digitale samhandlingsverktøy 
innenfor risikovurdering, rapportering av reiser, HMS-arbeid generelt og for håndtering av personopplysninger i 
saksbehandlingsprosesser. Delta i "Sykle til jobben 2020". 

Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Generelt for UiB: UiBs anskaffelsesstrategi for 2016-2019, tilsier at man skal "stille krav som bidrar til at negative miljøkonsekvenser 
reduseres i størst mulig grad der dette er relevant" i tråd med Lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016. 
http://ekstern.filer.uib.no/okonomi/Innkjop/Anskaffelsesstrategi_UiB_2016_2019.pdf. Det jobbes med å stille krav vedr. rapportering 
av klimapåvirkning, miljøsertifisering osv der det er relevant.

Spesifikt for MN: Fortsatt følge UiBs rammeavtaler for innkjøp og gjøre miljøvennlige valg der det er et alternativ. Videreføre 
tiltakene under Innkjøp og materialbruk (gjennomførte tiltak). Ved innkjøp, være bevisst på å velge miljøvennlige alternativ. Etterlyse 
miljøvennlige valg der dette mangler. Fram mot neste resertifisering, vurdere og iverksette ytterligere tiltak for å redusere bruken av 
engangsprodukter til et minimum. Etterlyse opplæring av fagbestillere/innkjøpere i å foreta/kreve miljøvennlige valg ved innkjøp. 
Utarbeide lokale rutiner i samsvar med UiBs policy for å følge opp substitusjonsplikten. 

Energi: Mål
228 kWh per kvadratmeter

Energi: Tiltak
Generelt for UiB: Eiendomsavdelingen v/ENØK-ingeniør vil fortsette med å gjennomføre tiltak for å oppnå 2% reduksjon i 
energiforbruket årlig. Lysstyring, varmestyring og ventilasjonsstyring legges inn ved ombygginger. Utskifting av sentralt SD-anlegg 
og energiovervåkningssystem skal fortsette. 

Spesifikt for MN: Videreføre tiltakene under Energi (gjennomførte tiltak). 

Transport: Tiltak



Generelt for UiB: I løpet av de første månedene av 2019 ble det gjennomført reisevaneundersøkelse blant både ansatte og 
studenter. Jevnlige reisevaneundersøkelser er viktig for å kunne se utviklingen og identifisere mulige forbedringer. 

Spesifikt for MN: Videreføre tiltakene under Transport (gjennomførte tiltak). Ferdigstille nytt bygg inkl. sykkelparkering i tilknytning 
til Thormøhlensgt. 55. Vurdere fossilfrie alternativ ved utskifting av fakultetets biler, evt. vurdere bildelering som et alternativ til egne 
instituttbiler. Oppdatere fakultetets reisepolicy til engelsk for å sikre at flest mulig av våre ansatte tar miljøhensyn ved forberedelse 
og gjennomføring av reiser. Aktiv følge opp UiBs reisepolicy vedtatt november 2019. 

Avfall: Mål, Restavfall
779682 kg

Avfall: Mål, Kildesortering
41 %

Avfall: Tiltak
Merk: Målene over er for hele UiB.
Generelt for UiB: UiB utvidet kildesortering på campus i 2018, og i 2019 har Eiendomsavdelingen jobbet videre for å optimalisere 
systemet.

Spesifikt for MN: Fortsatt følge UiBs rammeavtaler for innkjøp og gjøre miljøvennlige valg der det er mulig. Gjøre tiltak for 
ytterligere reduksjon av engangsutstyr i tråd med nye krav til resertifisering i 2022. Følge opp UiBs rutiner for kildesortering og 
etterspørre miljøstasjoner der dette mangler og er praktisk mulig å innføre. Fortsatt oppfordre bestillere til i større grad å etterlyse 
miljøvennlige valg når dette mangler i UiBs innkjøpsportal. Oppfordre instituttene til i enda større grad å bestille større kvanta der 
det er mulig for å redusere drivstoffutgifter og emballasje. Etterlyse opplæring av fagbestillere/innkjøpere i å foreta/kreve 
miljøvennlige valg ved innkjøp. 

Utslipp til luft og vann: Tiltak
Generelt for UiB: UiB praktiserer nullutslipp og skal ikke slippe ut noen kjemikalier til ledningsnettet eller i luft/vann. Gode rutiner for 
forbruksavfall, farlig avfall, smittefarlig avfall og radioaktivt avfall sørger for dette. 

Annet
Generelt for UiB: Universitetet i Bergen har som mål å bli klimanøytralt innen år 2030. Skal målet nås, må vi kutte CO2-utslippene 
med 89% de kommende ti årene. I løpet av 2019 har vi derfor igangsatt en rekke tiltak som både har direkte innvirkning på våre 
største utslippsposter (innkjøp, transport, bygg og energi), men også indirekte tiltak i form av å engasjere og motivere studenter og 
ansatte til å bli med på en felles klimadugnad. 

Spesifikt for MN: Områder med behov for oppfølging identifisert gjennom MNs HMS-årsrapport, vil fortsatt bli fulgt opp gjennom 
følgende tiltak:
- som tema på instituttledermøter
- som tema på verneombuds- og HMS-koordinatormøter
- som kriterier for MNs HMS-pris
- som tema på MNs HMS-seminar
Vurdere økt frikjøp av fakultetets hovedverneombud. Arbeide for at ansatte og studenter kan bli miljøsertifiserte gjennom sentrale 
e-læringskurs. Har et meget aktivt fakultetsstyre som etterspør oversikter innen ulike HMS-felt. Har klima og energi som to av våre 
satsingsområder. Disse reflekterer UiBs hovedsatsingsområder. Også innenfor UiBs satsingsområde innen det marine. inngår en 
rekke aspekter knyttet til forskning og utdanning innen det ytre miljø. Bl.a. har fakultetet aktivitet innen plast i havet. Som del av 
marin satsing, har fakultetet i 2020 ansatt både i bistillinger og stipendiat innen fagområdet "Plast i havet." Våre fagmiljø bidrar i FNs 
klimapanel og internasjonalt og nasjonalt arbeid om biodiversitet. Deltar aktivt i FN's bærekraftmål "Liv under vann". En av MNs 
professorer leder det virtuelle senteret Ocean Sustainability Bergen (OSB) som har en koordinator og pådriverrolle ved UiB med 
bærekraftmål 14. Et eksempel på tiltak knyttet til FNs bærekraftmål er emnene SDG14 og SDG15 som relaterer seg direkte til disse 
målene. Fakultetet tilbyr læringsressurser for skoleverket innen miljølære via Skolelaboratoriet for realfag. Har visedekan for 
fakultetets marine satsing og visedekan for satsingsområpdet klima og energi. Har 2-årig masterutdanning og 5-årig 
sivilingeniørutdanning innen energi. Har i 2020 vedtatt ny strategiplan "Kunnskap som former samfunnet - Natur, teknologi og 
bærekraft" hvor både studenter og ansatte har kunnet komme med innspill. 
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FORORD

«Fakultetet skal bidra til å skape ny kunnskap, løse samfunnsutfordringer og møte 
behovet for omstilling gjennom grunnleggende forskning, utdanning, samarbeid 
på tvers av fag og disipliner og større satsing på teknologi og innovasjon. Gjennom 
dypere innsikt og felles innsats er det vår ambisjon at fakultetet skal få sterkere inn-
flytelse og større betydning i samfunnet. 

Mens instituttene har et hovedansvar for fagdisiplinene, har fakultetet et særskilt 
ansvar for å legge til rette for aktiviteter som går på tvers av institutter og sentre, 
felles kulturbygging og fellesfunksjoner som støtter den samlede faglige aktiviteten. 

Fakultetets viktigste ressurs er våre ansatte og studenter. Fakultetets organisering 
skal tilpasses ressurssituasjonen og våre strategiske mål, og bidra til et godt arbeids- 
og læringsmiljø.»

Dette er et utdrag fra fakultetets strategiplan1 som ble vedtatt i fakultetsstyret desember 
2015. Målene i strategiplanen er ambisiøse og vil kreve fokus på en rekke områder over 
hele bredden av vår virksomhet. 

I fakultetets HMS-plan 2017–2019 fokuserer vi på alle sidene av vår virksomhet som 
handler om helse, miljø- og sikkerhet, herunder ansvar for det ytre miljø. Planen bygger 
på UiBs overordnete HMS-plan og omfatter følgende fire HMS-mål:

• Gode arbeidsfellesskap

• God risikostyring og beredskap

• Trygge og funksjonelle arbeidsplasser

• Ansvar for de ytre miljø

1 Dypere innsikt – felles innsats – sterkere innflytelse
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Fakultet vil vie ovennevnte områder stor oppmerksomhet i perioden. Med tanke på 
våre særskilte utfordringer, vil fakultetet ha et stort fokus på risikofylt arbeidsmiljø,  
beredskap og felt- og toktarbeid. I tillegg vil vi ha et spesielt fokus på arbeidsmiljøet i 
2017 ved gjennomføring av arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen ARK.

Det er et lederansvar å sørge for at alles trivsel og sikkerhet blir ivaretatt, og HMS er en 
integrert del i all ledelse. Verneombudene har en tilsynsfunksjon og skal være samar-
beidspartnere for ledelsen. HMS er en felles oppgave. Dette krever at alle, både ansatte 
og studenter må bidra for at vi skal nå de målene vi har satt oss.  

HMS-planen 2017–2019 ble vedtatt av fakultetsstyret 4. mai 2017.

Vi ser fram til å bidra, sammen med instituttledere, ansatte og studenter, med å sette ut 
i livet de HMS-ambisjonene fakultetsstyret har satt for perioden 2017–2019.

Bergen, 26. april 2017

Helge K. Dahle Elisabeth M. Lysebo

dekan fakultetsdirektør
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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) beskriver 
ambisjoner og hovedmål for fakultetets HMS-arbeid, med ansvarsplassering og virkemidler for å oppnå 
målene. 

Informasjon om HMS-arbeid ved UiB finnes i HMS-portalen. Fakultetet har i tillegg en HMS-side, der rele-
vant informasjon legges ut og oppdateres: Helse, miljø og sikkerhet ved Det matematisk-naturvitenskape-
lige fakultet

Fakultetets HMS-plan skal støtte opp om fakultetets og universitetets målsettinger og strategiplaner og 
bidra til et fullt forsvarlig arbeids- og læringsmiljø.

1.1  OVERORDNEDE MÅLSETTINGER FOR ARBEIDSMILJØET  
VED FAKULTETET

Fra innledningen til UiBs handlingsplan for HMS finner vi blant annet følgende:

«Helse, miljø og sikkerhet ved UiB – et godt arbeidsmiljø for alle»

Universitetet i Bergen (UiB) er et internasjonalt forskningsuniversitet hvor all aktivitet er basert på 
akademisk frihet og nysgjerrighetsdrevet forskning. UiB skal bidra med kompetanse til samfunnet 
gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. For å beholde og videre-
utvikle dette, må universitetet ha gode arbeidsmiljø der alle ansatte opplever at de er viktige bi-
dragsytere i arbeidet med å nå universitetets felles mål. UiB skal ha åpne strategi- og beslutnings-
prosesser, samt gode rutiner og kanaler for kommunikasjon for å sikre høy grad av student- og 
medarbeiderinnflytelse.

UiBs strategi 2016–2022 «Hav, liv, samfunn» gir føringer for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet 
(HMS) i institusjonen. For å være et inspirerende, inkluderende og helsefremmende universitet med 
et godt, trygt og sikkert arbeidsmiljø, og en attraktiv samarbeidspartner i en sektor i endring og ut-
vikling, må det arbeides systematisk med HMS på alle nivå. HMS-handlingsplanen, som en lovpålagt 
og rullerende plan, skal bidra til at alle som til enhver tid har arbeid ved UIB blir ivaretatt og ikke ut-
settes for negative belastninger som følge av sitt arbeid.

Det betyr at UiB skal sikre:

• et fullt forsvarlig arbeids- og læringsmiljø

• mangfold, åpenhet og inkludering

• kontinuerlig og systematisk HMS-arbeid gjennom aktiv medvirkning fra ansatte og ledere

• funksjonelle og sikre bygninger og uteområder, utstyr og forskningsfartøy.

Universitetet i Bergen har store ambisjoner for helse, miljø og sikkerhet for ansatte og studenter. Stu-
dentenes læringsmiljø blir særlig ivaretatt gjennom «Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet.»

1 MÅLSETTING OG ANSVAR

http://www.uib.no/hms-portalen
http://www.uib.no/matnat/53246/helse-milj%c3%b8-og-sikkerhet-hms-ved-det-matematisk-naturvitenskapelige-fakultet
http://www.uib.no/matnat/53246/helse-milj%c3%b8-og-sikkerhet-hms-ved-det-matematisk-naturvitenskapelige-fakultet
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HMS – EN FELLES OPPGAVE
Arbeidsmiljøet skapes i daglig samhandling og dialog. Alle ansatte og studenter har et ansvar for ak-
tiv medvirkning. Gjensidig forståelse og respekt for de ansattes ulike roller og funksjoner, forutsigbar-
het, avklart ressursfordeling, samt tydelig organisering av arbeidet, er forutsetninger for å beholde og 
videreutvikle gode arbeids- og læringsmiljø. Ansatte og studenter skal ha nødvendig opplæring og 
tilstrekkelig kompetanse til å kunne håndtere HMS-utfordringer i egen arbeids- og studiesituasjon.

HMS er et lederansvar på alle nivå og er integrert i all ledelse. Verneombudene har en tilsynsfunksjon 
og er samarbeidspartnere for ledelsen. UiB har nettverk for verneombud og obligatorisk opplæring 
i HMS både for verneombud og ledere. UiBs ledere skal ha kompetanse, trygghet og vilje til å priori-
tere HMS-arbeidet. UiBs verneombud skal være godt kvalifiserte og sikres vilkår for å ivareta vervet. 
For å styrke HMS-opplæringen for ansatte, ledere og studenter vil UiB ta i bruk digitale plattformer 
i opplæringen. Universitetets ledere, verneombud, ansatte og studenter skal sammen bidra aktivt i 
arbeidsmiljøutviklingen ved UiB.

SYSTEMATISK HMS-ARBEID
UiB skal ha kultur for helse, miljø, sikkerhet og beredskap som er forebyggende og helsefremmende. 
UiBs HMS-handlingsplan er en integrert del av universitetets styringssystem. HMS-arbeidet ved UiB 
utøves kontinuerlig og systematisk. Dette betyr at HMS på alle nivå skal være tydelig organisert og 
at arbeidsmiljøet skal kartlegges, risikovurderes og følges opp i tråd med myndighetskrav og interne 
regler ved UiB. 

Systematisk HMS-arbeid fremmer helse og trivsel, og forebygger ulykker og skader på ansatte, stu-
denter, miljø og materiell. Et attraktivt arbeidsmiljø gir godt omdømme, økt rekruttering og dyktig-
gjør ansatte til selv å skape en organisasjon som er preget av trivsel, god helse og høy yteevne. Et 
slikt arbeidsmiljø styrker UiB som et internasjonalt forskningsuniversitet med kompetente ansatte og 
studenter, som i fellesskap bidrar til fremragende forskning, undervisning, formidling og innovasjon.»

Hovedsatsingsområdene for UiBs HMS-handlingsplan for 2016–2018 er:

1. Gode arbeidsfellesskap

2. God risikostyring og beredskap

3. Trygge og funksjonelle arbeidsplasser

4. Ansvar for det ytre miljø

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet vil vie disse satsingsområdene stor oppmerksomhet i kom-
mende periode. Fakultetet vil spesielt ha et stort fokus på risikofylt arbeidsmiljø, beredskap og felt- og tokt-
arbeid. Dette har sin bakgrunn i de særskilte utfordringene vi har med omfattende laboratorievirksomhet 
og felt- og toktarbeid, ettersom uønskede hendelser ved denne typen aktiviteter kan true liv og helse både 
for involverte, utenforstående og ytre miljø. Fakultetet vil i 2017 òg ha et spesielt fokus på arbeidsmiljøet 
ved å gjennomføre arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen ARK. Det systematiske HMS-arbeidet vil i tillegg til 
å omfatte studenter, ansatte, miljø og materiell, også omfatte våre gjester.
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2  FAKULTETETS HMS-
HANDLINGS PLAN  
FOR 2017–2019

Ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er dekanen øverste leder, og den som har overordnet 
HMS-ansvar ved fakultetet. 

Fakultetet er inndelt i følgende enheter, som alle skal ha egne lokale planer:

• Geofysisk institutt

• Institutt for biologi 

• Institutt for fysikk og teknologi

• Institutt for geovitenskap

• Institutt for informatikk

• Kjemisk institutt

• Matematisk institutt

• Molekylærbiologisk institutt

• Fakultetsadministrasjonen 

HMS-planen for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet plan bygger i hovedsak på de fire satsings-
områdene i UiBs HMS-handlingsplan 2016–2018:

1.  Gode arbeidsfellesskap

2.  God risikostyring og beredskap

3.  Trygge og funksjonelle arbeidsplasser

4.  Ansvar for det ytre miljø

Hvert HMS-mål skal konkretiseres gjennom virkemidler og realiseres gjennom tiltak:

• sentralt i regi av enhetene med særskilt ansvar og oppgaver

• lokalt gjennom HMS-handlingsplaner på fakultet/avdeling/ og institutt/senter

• i ulike former for samspill mellom enheter og nivåer

I tillegg til å støtte opp under UiBs fire HMS-mål, har fakultetet utarbeidet en utfyllende tiltaksliste for plan-
perioden, se avsnitt 2.5.

Som del av HMS-planen har fakultetet utarbeidet en Miljøfyrtårnhandlingsplan 2017–2019 med egne tiltak, 
se avsnitt 2.6.
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2.1 GODE ARBEIDSFELLESSKAP
Om dette satsingsområdet står det følgende i UiBs HMS-handlingsplan 2016–2018:

«UiBs viktigste ressurs er de menneskene som arbeider og studerer her. UiB skal ha et sterkt og levende 
universitetsdemokrati, der strategi- og beslutningsprosesser er transparente og basert på kommunikasjon, 
samt medvirkning fra både ansatte og studenter. Raushet, åpenhet, mangfold og dialog skal prege våre 
arbeidsfellesskap og den enkeltes integritet og verdighet skal ivaretas. UiB er et internasjonalt arbeids- og 
studiested i en sektor som er i stadig endring og utvikling. Dette krever god kompetanse om forhold som 
påvirker vårt arbeids- og læringsmiljø blant alle våre ansatte, studenter og ledere.

Virkemidler i perioden 2016–2018:

• Årlig kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø for å fremme felles forståelse og samarbeid, og som 
grunnlag for å gjennomføre tiltak.

• Årlig medarbeidersamtale/utviklingssamtale for alle ansatte.

• Helse, miljø og sikkerhet skal være tema på alle møter i alle styrende organer.

• Styrke ledernes og de ansattes kompetanse i å lede og delta i tverrfaglige, mangfoldige og multikultu-
relle arbeidsmiljø. 

• Revidere retningslinjer for håndtering av konflikter og utarbeide og implementere retningslinjer for fore-
bygging og håndtering av mobbing og trakassering. 

• Gjennom UiBs personalpolitikk sikre at ansatte ivaretas i ulike livsfaser.

Følgende styrende dokumenter med tiltak støtter i tillegg dette HMS-målet:

• Aktivitets- og resultatmål for IA-arbeidet

• Handlingsplan for likestilling, mangfold og inkludering

• Handlingsplan for internasjonalisering

• Omstillingsavtale for UiB

• Ruspolitikk for UiB»

Fakultetet vil følge opp UiBs ovennevnte resultatmål og virkemidler for gode arbeidsfellesskap, 
bl.a. gjennom følgende tiltak:

Gjennomføre arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen ARK ved fakultetet våren 2017.

Arbeide målrettet for å få på plass gode rutiner for gjennomføring av medarbeidersamtaler.

Legge til rette for tiltak som stimulerer de ansatte til fysisk aktivitet, bl.a. ved å sikre oppgradering av  
dusjforholdene i Realfagbygget.

Styrke ledernes kompetanse i å lede og de ansattes kompetanse i å delta i tverrfaglige, mangfoldige og 
multikulturelle arbeidsmiljø ved å ha dette som tema på fakultetets HMS-seminar i perioden.

Rette en særlig oppmerksomhet på vitenskapelig ansatte i rekrutterings- og midlertidige stillinger

2.2 GOD RISIKOSTYRING OG BEREDSKAP
Om dette satsingsområdet står det følgende i UiBs HMS-handlingsplan 2016–2018:

«UiBs arbeid med sikkerhet og beredskap skal være tuftet på forebyggende og systematisk HMS-arbeid, 
god kunnskap om risikoforhold og gode rutiner ved arbeid både på og utenfor campus. Dette skal bidra til 
å redusere konsekvensene av uønskede hendelser for å ivareta menneske, miljø og materielle verdier i det 
daglige arbeidet og i en ekstraordinær situasjon. 

Virkemidler i perioden 2016–2018:

• Informasjon og regelmessige beredskapsøvelser for ledere, ansatte og studenter i hele organisasjonen 
på alle nivå.

• Opplæring og implementering av system for digitalt krisestøtteverktøy til bruk i beredskapsarbeidet.

• Opplæring og implementering av system for HMS-risikostyring, med bruk av digitale risikovurderinger.

• Implementering av digitalt system for HMS-avvik i hele organisasjonen. 

Følgende styrende dokumenter med tiltak støtter i tillegg dette HMS-målet:

• Beredskapsplan ved UiB

• Styringssystem for informasjonssikkerhet»
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Fakultetet vil følge opp UiBs ovennevnte resultatmål og virkemidler for god risikostyring og bered-
skap, bl.a. gjennom følgende tiltak:

• Gjennom regelmessig beredskapsøvelser skal fakultetet øve på håndtering av ulike beredskaps-
situasjoner.

• Delta som pilot ved innføring av modul for Felt og tokt i det digitale krisestøtteverktøyet CIM.

• Delta som pilot ved uttesting av evakueringsrutiner via skjerm i auditoriene i Realfagbygget.

• Institutt for biologi og Molekylærbiologisk institutt skal (sammen med Seksjon for HMS, beredskap og 
BHT) utarbeide opplæring i risikoanalyse for å sikre at studenter, ansatte og gjester har forståelse av 
hvordan risikovurdering gjennomføres på en enkel måte. 

Fakultetet vil i tillegg opprettholde følgende tiltak:

• Arbeide for at alle HMS-avvik meldes og følges opp lokalt.

• Sikre god erfaringsdeling ved å opprettholde rutinen med å legge HMS-avviksrapporter fram for Infor-
masjons- og drøftingsutvalget (IDU) og fakultetsstyret.

2.3 TRYGGE OG FUNKSJONELLE ARBEIDSPLASSER
Om dette satsingsområdet står det følgende i UiBs HMS-handlingsplan 2016–2018:

«UiB har en stor og krevende bygningsmasse, og bruken endres jevnlig. Krav til god bygningsmessig stan-
dard, universell utforming, inneklima og ergonomi skal ivaretas. Vitenskapelig utstyr, forsknings- og utdan-
ningsfasiliteter skal være trygge og funksjonelle. Nye lærings- og arbeidsformer, samt digitale arbeidsred-
skaper krever nye måter å organisere våre arbeidsplasser på.

Virkemidler i perioden 2016–2018:

• Sikre at bygningsmassen UiB disponerer har et tilfredsstillende og forsvarlig arbeids- og læringsmiljø i 
samsvar med gjeldende regelverk.

• Videreutvikle digitale hjelpemidler og arbeidsprosesser for trygge og funksjonelle arbeidsplasser.

• Systematisk utvikle universelt utformede arbeidsplasser og bygninger. 

• Samordne HMS-arbeidet med våre samarbeidspartnere for å sikre forsvarlig arbeidsmiljø innenfor områ-
der hvor begge er lokalisert og/eller driver aktivitet.»
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Fakultetet vil følge opp UiBs ovennevnte resultatmål og virkemidler rettet mot risikofylt arbeidsmi-
ljø, bl.a. gjennom følgende tiltak:

• Gjennomgå anbefalte tiltak etter kartleggingen av kjemikalierom som er gjennomført av EiA og Seksjon 
for HMS, beredskap og BHT og iverksette forholdsmessige tiltak etter dialog med grunnenhet.

• Der det er naturlig vil fakultetet samordne HMS-arbeidet med våre samarbeidspartnere for å sikre et 
forsvarlig arbeidsmiljø innenfor områder hvor begge er lokalisert.

• Følge opp kartleggingen av temperaturforholdene i Realfagbygget.

• Sikre hjertestartere i fakultetets bygg.

Fakultetet vil i tillegg opprettholde følgende tiltak:

• Videreføre arbeidet med risikoanalyse og beredskapsarbeid, med fokus på kjemikaliehåndtering og 
feltarbeid.

2.4 ANSVAR FOR DET YTRE MILJØ
Om dette satsingsområdet står det følgende i UiBs HMS-handlingsplan 2016–2018:

«UiB har forpliktet seg til å ta miljøhensyn i all virksomhet, redusere negativ miljøpåvirkning fra egen drift, 
samt bidra til et bærekraftig samfunn. UiB er sertifisert som Miljøfyrtårn. 

Virkemidler i perioden 2016–2018:

• Informasjon og opplæring for ansatte og studenter for å redusere UiBs klimagassutslipp og ressursbruk.

• Legge til rette for at ansatte og studenter enkelt kan gjøre miljøvennlige valg. 

• Tydeliggjøre ytre miljøarbeidet som del av system for HMS-risikostyring.

Følgende styrende dokument med tiltak støtter i tillegg dette HMS-målet:

• Tiltaksplan for det ytre miljø.» 

Fakultetet vil følge opp UiBs ovennevnte resultatmål og virkemidler knyttet til ansvar for ytre miljø gjennom 
en egen miljøfyrtårnhandlingsplan (se avsnitt 2.6)

2.5 UTFYLLENDE TILTAKSLISTE FOR FAKULTETET FOR 2017–2019
Nedenfor er en liste med utfyllende HMS-tiltak som fakultetet vil opprettholde. Listen blir gjennomgått  
årlig i forbindelse med den årlige HMS-rapporteringen til fakultetsstyret, og blir revidert ved behov.

• Årlig sette av midler til arbeidsmiljø- og sikkerhetstiltak.

• Årlig sette av midler til delvis lønnskompensasjon for fakultetets HVO.

• Sørge for oppdatert HMS-informasjon på våre hjemmesider. 

• Gjøre fakultetets HMS-handlingsplan kjent for sine ansatte. 

• Utarbeide utvidet tiltaksliste med ansvar og frister som del av fakultetets HMS-handlingsplan og årlig 
rullere denne i forbindelse med HMS-årsrapporteringen.

• Arrangere årlig HMS-seminar i samarbeid med fakultetets hovedverneombud for instituttledere, admi-
nistrasjonssjefer, mellomledere, forskningsgruppeledere, verneombud, HMS-koordinatorer, medlemmer 
av HMS-utvalg, plassansvarlige brann mfl, med særskilt fokus på områder der HMS-rapporteringen 
avdekker svakheter/utfordringer. 

• Ha HMS som tema på alle instituttledermøtene.

• Arrangere et felles møte minst en gang pr semester i samarbeid med fakultetets hovedverneombud for 
verneombud og HMS-koordinatorer.

• Legge til rette for at instituttene skal kunne oppfylle sine HMS-planer, og bistå med tilrettelegging ved 
behov.

• Videreføre ordningen med at hovedverneombudet er observatør i Informasjons- og drøftingsutvalget 
og inviteres til fakultetets vårseminar. 

• Arrangere årlig HMS-opplæring for studenter (ved studiestart)

• Fakultetets hovedverneombud og enhetenes verneombud skal tas med på råd under planlegging og 
gjennomføring av alle tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområde, 
derunder byggesaker.

• I samsvar med UiBs «retningslinje for samarbeid mellom linjeleder og verneombud», skal det avholdes 
jevnlige møter mellom fakultetsledelsen og fakultetets hovedverneombud, minimum to ganger pr 
semester.
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2.6  OMRÅDER MED BEHOV FOR OPPFØLGING IDENTIFISERT GJENNOM 
FAKULTETETS HMS-ÅRSRAPPORTERING 

Selv om enhetenes systematiske HMS-arbeidet gjennomgående holder høy kvalitet, avdekker HMS- 
årsrapportene flere områder hvor enhetene kan bli bedre. Dette gjelder bl.a. følgende områder:

• Samlet, skriftlig og ajourført HMS-handlingsplan med mål og tiltak.

• Skriftlige oversikter over delegerte HMS-oppgaver.

• Tilrettelegging for at ansatte kan medvirke i HMS-arbeidet.

• Oppfølging av Retningslinjer for tilrettelegging og samarbeid mellom linjeleder og verneombud.

• Ansatte/studenter har nødvendig HMS-kompetanse

• Skriftlige rutiner for mottak og opplæring av nytilsatte/studenter/gjester som arbeider i risikofylte  
arbeidsmiljø

• Årlig medarbeidersamtale/utviklingssamtale for alle ansatte.

• Tilrettelegging for tiltak som stimulerer til fysisk aktivitet.

• Risikovurdering knyttet til HMS

• Sikre at ansatte/studenter/gjester har nødvendig HMS-kompetanse.

• Sikre at ansatte (studenter) blir registrert i eksponeringsregisteret der dette er påkrevd

Det er viktig at enheter som har forbedringspotensial innenfor det systematiske HMS-arbeidet og innenfor 
HMS-området generelt, tar dette på alvor og allokerer nødvendige ressurser til å følge opp disse områdene. 
Fakultetet har her en viktig rolle som kultur-bygger.

Fakultetet vil følge opp områdene hvor enhetene har behov for oppfølging, bl.a. gjennom  
følgende tiltak:

• Som tema på instituttledermøtene.

• Som tema på verneombuds- og HMS-koordinatormøtene.

• Ta med områder med behov for oppfølging som kriterier for fakultetets HMS-pris.

2.7 MILJØFYRTÅRNHANDLINGSPLAN 2017–2019
Våren 2016 ble Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og UiB sertifisert som Miljøfyrtårn, som det 
første av de store universitetene i Norge. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som 
vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Sertifiseringen er en del av et langvarig arbeid for 
å bli et mer miljøvennlig og grønt universitet. Dette innebærer at vi har forpliktet oss til å ta miljøhensyn, 
redusere miljøpåvirkningen og bidra til et bærekraftig samfunn. 

På samme møte som innen ordinært HMS-arbeid, er Miljøfyrtårn et lederansvar og skal følges opp i lin-
jen. Verneombudene har en tilsynsfunksjon og er samarbeidspartnere for ledelsen. For at fakultetet skal 
opprettholde statusen som Miljøfyrtårn, er vi avhengige av at alle ansatte og studenter bidrar. Bidragene 
handler om små ting: Som å sortere riktig. Slå av lys eller PC. Være bevisste på temperaturen på kontorene. 
Ta færre utskrifter. Reise mer miljøvennlig til jobb eller til møter. Til sammen utgjør disse små enkelthandlin-
gene en stor forskjell.

Eksempler på større tiltak, er å stille strengere miljøkrav ved innkjøp, legge til rette for sykling til jobben, 
installere automatisk lysstyring i bygninger og å kjøpe inn el-biler ved utskiftinger i bilparken.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har utarbeidet følgende tiltaksliste (rulleres årlig):

• Følge opp tiltak som initieres fra UiBs sentrale avdelinger.

• Inkludere gode tiltak for ytre miljø i kriteriene for fakultetets HMS-pris.

• Arbeide for å samkjøre HMS-årsrapporteringen og Miljøfyrtårnsertifiseringen.

• Utarbeide tiltakskort for skade på/utslipp til ytre miljø.

• Ha som mål at alle fakultetets skoleeksamener der det er hensiktsmessig, skal være digitale i løpet av 
perioden.

• I størst mulig grad motta nødvendig tidsskriftabonnement og produktkataloger elektronisk.

• I størst mulig grad unngå engangsprodukter.

• Gjøre miljøvennlige valg der det er et alternativ.

• Synliggjøre gjenbruk av møbler og datautstyr ved ombygging og nybygg.

• I sterkere grad synliggjøre miljørelevant forskning og kunnskap hos fakultetets vitenskapelige stab. 

• Videreføre etter- og videreutdanning i miljørelevant kunnskap for lærere gjennom Skolelaboratoriet i 
realfag.

• Informere nye studenter om MatNat som miljøfyrtårn og om hvordan de kan bidra ved å gjøre enkle og 
naturvennlige grep i studiehverdagen.

• Øke bruk av videokonferanse og liknende som alternativ til fysiske reiser.

• Legge til rette for tiltak som stimulerer de ansatte til fysisk aktivitet, bl.a. ved å fortsette arbeidet for prak-
tisk og sikker sykkelparkering og egnete garderobeforhold.



uib.no/matnat

Design: Kom
m

unikasjonsavdelingen, UiB   Foto: John Inge Svendsen (forside), Haflidi Haflidason (s. 5), M
arius E. Hauge (s. 9), Paul-Erik Lillholm

 (s. 15)   


	Orienteingssak 17 juni miljørapport
	Samlet vedlegg miljørapport
	Miljørapport 2019
	hms-plan_2017-2019_vedtatt_i_fakultetsstyret_0


