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Innstilling til vedtak:
1. Universitetsstyret tar Årsrapport om HMS, samfunnssikkerhet og beredskap for 2019 ved
UiT til etterretning.
2. Universitetsstyret ber universitetsdirektøren om å følge opp identifiserte
utviklingsområder og iverksette nødvendige tiltak slik at universitetets mål for helse,
miljø, sikkerhet og beredskap kan nås.
3. Fakulteter og enheter på samme nivå bes om å behandle rapporten som egen sak i sine
beslutningsorganer med særlig henblikk på egne forbedringsområder.

Bakgrunn:
Universitetsdirektøren legger med dette frem rapport om arbeidet med HMS, samfunnssikkerhet
og beredskap ved UiT for 2019. Rapporten gir en oversikt over aktiviteter og utfordringer
identifisert innen områdene i 2019 samt tiltak som bør iverksettes i 2020. Rapporten skal bidra til
å sikre kontinuerlig fokus på institusjonens arbeid med organisatorisk psykososialt arbeidsmiljø,
sikkerhet og beredskap og miljøledelse.
Fakulteter/enheter, verneombud, relevante utvalg, avdelinger i administrasjonen og UiTs
bedriftshelsetjeneste har bidratt med informasjon til denne rapporten. På bakgrunn av
gjennomgangen i 2019 er nødvendige og antatt virksomme tiltak beskrevet for 2020.
Rapporten er behandlet av Arbeidsmiljøutvalget (AMU) i møtet 22. januar 2020. AMU har sluttet
seg til årsrapporten og prioriteringene for 2020. Rapporteten er også behandlet i administrativt
ledermøte (ALM) der alle enhetene er representert (23. januar 2020).
Arbeidet med HMS, samfunnssikkerhet og beredskap ved UiT er, etter universitetsdirektørens
vurdering, i god utvikling.
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For 2019 trekkes følgende funn spesielt frem:











Enheter etablert etter organisatoriske endringer har hatt og vil fortsette å ha fokus på tiltak
for å skape et godt arbeidsmiljø. Ny arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelse er under
planlegging (ARK) og skal gjennomføres i 2020.
Medarbeidersamtaler prioriteres gjennomført i stadig større grad.
Det er etablert flere nye forbedrede møteplasser for samhandling om HMS,
samfunnssikkerhet og beredskap på tvers av organisasjonen.
Opplæringstilbudet innen HMS og beredskap er forbedret. Fakulteter/enheter har definert
krav til sikkerhetsopplæring i studieprogram der potensielt risikofylt arbeid inngår.
Studieprogrammenes emnekombinasjon er oppdatert fra og med kull 2019 høst.
Elektronisk avvikssystem er satt opp og prøvd ut ved tre fakulteter. Kvalitetssikring av
teknisk oppsett pågår. Systemet tas etter dette i bruk ved hele UiT.
Det utført mange gode tiltak i tilknytning til oppfølging av sykemeldte stipendiater og
integrering av stipendiater i fagmiljøene. Dette arbeidet videreføres ved UiT.
Nytt beredskapsplanverk er tatt i bruk ved UiT, og flere beredskapsgrupper har
gjennomført beredskapsøvelser. Overordnet risikobilde er etablert ved UiT.
Det er arbeidet med systematikken for årsrapportering om HMS, samfunnssikkerhet og
beredskap. Dette arbeidet videreføres.

For 2020 skal følgende områder vies spesiell oppmerksomhet:







Gjennomføring av arbeidsmiljø- arbeidsklimaundersøkelse (ARK)
Arbeid for å øke forståelsen av viktigheten av å melde HMS-avvik, og ta i bruk
elektronisk HMS-avvikssystem
Følge opp arbeidet med bærekraft og miljøledelse
Følge opp tiltak i helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS), herunder gjennomgang
av beredskapsområdenes risikobilde
Følge opp tiltak i tilknytning til forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme
Implementere Sikresiden.no for forebyggende opplæring og informasjon om
egenberedskap ved eventuelle krisehendelser.

Flere av de identifiserte områdene samsvarer også med pålegg og vedtak som fremkommer av
UiTs tildelingsbrev for 2020 og den virksomhetsplanen som universitetsstyret har fastsatt for
inneværende år.
Universitetsdirektøren anbefaler at universitetsstyret slutter seg til de foreslåtte prioriteringene for
arbeidet med HMS, samfunnssikkerhet og beredskap i 2020.
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