MØTEPROTOKOLL

Sted:

Oslo

Dato:

30.09.2016

Arbeidsmiljøutvalget
Møtedato

26.09.2016

Tidspunkt

13.00 – 14.30

Møtested

Møterom bibliotek

Til stede:

Arbeidsgiverrepr og leder AMU seksjonsleder Knut Jarbo
Arbeidsgiverrepr direktør Tove Blix
Arbeidstakerrepr HVO Rita Strand Frisk
Arbeidstakerrepr Tor Olav Torgersen
Arbeidstakerrepr Kjetil Myklebust
Arbeidstakerrepr Victoria Jakhelln

Forfall

Arbeidsgiverrepr fagseksjonsleder Mats Claesson
Arbeidsgiverrepr prorektor Hilde Ringlund

UNICARE:

Elisabeth Møller fra Unicare

Fra adm:

Torild Gjerdet (utvalgets sekretær)
Cathrine Følstad (utvalgets nye sekretær)

Sakliste
14/2016

Godkjenning av referat fra AMU-møte den 06.04.2016

15/2016

Orienteringer

16/2016

Rusmiddel- og avhengighetspolitikk

17/2016

Eventuelt

14/2016

Godkjenning av referat fra AMU-møte den 06.04.2016
Referatet godkjennes.

15/2016

Orienteringer
Personal og direktør orienterte om:
-

Risikovurdering og tiltak i scener og saler
Det ble orientert om status for arbeidsgruppens arbeid.
Rapport med overordnet ansvar, risikovurdering, konsekvenser og tiltak blir
lagt fram den 15. oktober.

-

Arbeidet med sikkerhet og beredskap
Kriseøvelse planlegges i november 2016 med utgangspunkt i nye rollebaserte
og situasjonsbaserte tiltakskort.

Norges musikkhøgskole
Org. nr: 974 761 106

Slemdalsveien 11
PB 5190, Majorstua
NO-0302 OSLO

T: +47 23 36 70 00
E: post@nmh.no
nmh.no

16/2016

17/2016

-

Arbeidet med hørsel og helse
Det planlegges hørselskontroller for ansatte og studenter 12. oktober og
mulighet for å bestille formstøpte øreplugger 19. oktober. Ved neste års
budsjett innarbeides midler til støydempende tiltak til eksempelvis nye
plattinger og ear-wigs.

-

Eventuell ny organisasjonsstruktur
Direktør orienterte om prosessen videre etter styremøtet i september.

-

Seniorpolitikk og tiltak
Det arrangeres møte om seniorpolitikk 11. oktober og pensjon/økonomi i
januar 2017. Forslag til revidert seniorpolitikk legges fram i neste AMU den
28. november.

-

Arbeidet med psykososialt arbeidsmiljø
Et forslag legges fram i neste AMU den 28. november.

Rusmiddel- og avhengighetspolitikk
-

AMU diskuterte innkomne merknader, synspunkter og forslag fra LMU,
organisasjonene og rektoratet.

-

Direktøren samordner innspillene og godkjenner et dokument med
regler for håndtering av rus og avhengighet.

Eventuelt
-

2

Neste møte i AMU er mandag 28. november kl. 1300-1500.

