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Sted:

Oslo

Dato:

11.11.2015

Arbeidsmiljøutvalget
Møtedato

09.11.2015

Tidspunkt

13.00 – 15.00

Møtested

Møterom bibliotek

Til stede:

Arbeidsgiverrepr og leder AMU seksjonsleder Knut Jarbo
Arbeidsgiverrepr direktør Tove Blix
Arbeidsgiverrepr prorektor Hilde Ringlund
Arbeidsgiverrepr fagseksjonsleder Mats Claesson
Arbeidstakerrepr HVO Rita Strand Frisk
Arbeidstakerrepr Sven Petter Myhr Næss
Arbeidstakerrepr Kjetil Myklebust
Arbeidstakerrepr Victoria Jakhelln

UNICARE:

Fride Hegge

AKAN

Camilla Lynne Bakkeng

Fra adm:

Torild Gjerdet (utvalgets sekretær)
Cathrine Bøgestub deltok på sak 17/2015 og ga en orientering fra oppstartmøtet for
prosjektgruppen som skal utrede eventuell ny organisasjonsstruktur.
Hildegunn Espe og Cathrine Følstad fra Personalseksjonen deltok på sak 16/2015.
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15/2015

Godkjenning av referat fra AMU-møte den 18.09.2015
Referatet godkjennes.

16/2015

Rusmiddelpolitikk
Camilla Lynne Bakkeng presenterte AKAN – organisasjon, formål og tjenester.
Presentasjonen blir sendt utvalgets medlemmer på e-post.
AMU vil initiere en diskusjon om NMHs rusmiddelpolitikk i aktuelle fora som
ledermøtet, studentutvalget og læringsmiljøutvalget med flere: Hvordan ønsker vi
å ha det og hvordan ønsker vi å håndtere konkrete saker?
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Det var enighet om at en arbeidsgruppe bestående av Rita Strand Frisk, Kjetil
Myklebust og AMU-sekretæren får i oppdrag å utarbeide et forslag til policy og
retningslinjer/rutiner. Arbeidsgruppen presenterer sitt forslag i neste AMU -møte i
januar 2016. AKAN/Camilla inviteres til et faglig ledermøte i mars 2016.
17/2015

Orienteringer
-

-

18/2015

En prosjektgruppe er nedsatt for å utrede eventuell ny organisasjonsstruktur.
Prosjektgruppens leder Cathrine Bøgestub orienterte fra oppstartmøtet
denne uken, om gruppens mandat, framdriftsplan og betydningen av åpen
kommunikasjon med alle berørte, ansatte og studenter.
Nytt verneombud for faglig ansatte er oppnevnt for perioden 2015 – 2017 –
førsteamanuensis Per Arne Frantzen
FF arrangerer åpent møte for alle ansatte onsdag 11. november om
arbeidsmiljø og mellommenneskelig forhold på arbeidsplassen
MFO arrangerer åpent møte for alle ansatte onsdag 11. november om
kompetanseopprykk på kunstnerisk grunnlag
Sosiale arrangement: Årets julebord er torsdag 10. desember – festkomiteen
er i arbeid
Hovedverneombudet redegjorde for behovet for å diskutere hvordan det kan
arbeides videre med psykososialt arbeidsmiljø og hvordan vi kan sikre gode
informasjons- og kommunikasjonsprosesser, eksempelvis i forbindelse med
utredning av eventuell ny organisasjonsstruktur og ledelsesutvikling
Hovedverneombudet foreslår at kommunikasjonssjefen inviteres til neste
AMU-møte for å snakke om intern kommunikasjon og informasjon
Sekretæren delte ut ny og oppdatert AML
Sekretæren delte ut en artikkel fra legehandboka.no om Psykososialt
arbeidsmiljø, metoder og metodeproblemer

Eventuelt
Neste møte for Arbeidsmiljøutvalget er mandag 18. januar kl. 1300-15.00.
Til neste møte innkalles vara for Sven Petter Myhr Næss.
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