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Stavanger byggdrift KF
15.02.2018 kl 12:00
Oddny Endresen
Referent: Odd Geir Andreassen
Stavanger byggdrift KF v. Oddny Endresen og Odd Geir Andreassen. HTV Tor Arvid
Josdal, BHT ved Dagny Krogedal Høie, VO Carlos Andres Delgado, HVO Kjartan
Vedal
Kjetil Berg, Olaug Fjellaker
Anders J Andersen, Kristin Hole, Aud Tove Laupland, Karl Svela, Veronica Pinto,
Leif Arne Amundsen; Tom Karlsen, Brit Halvorsen, Arild Nygård, Lise Tone Ørke,
Roe Andreas Sørby

JOURNALNR

DATO

19.02.2018

Sak nr.:
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Ansvar
Referat fra AMU 07.12.2017
Vedtak: Referatet godkjennes

2/18

Status Vernerunder 2017 og plan for 2018
Renhold: ingen avvik, datablader på alle plasser. Er veldig fornøyd med
funnene i 2017.
Planlegger å ha hovedfokus på barnehager og andre bygg i 2018.
Drift/prosjekt: Bra orden og ryddighet. Noen plasser mangler oppdaterte
SJA. Mangler oppdaterte datablader. Veldig fornøyd med vernerundene som
er gjennomført i 2017
Planlegger å gjennomføre vernerunder på hovedbygg med stikkprøver på
bygg hvor det kan være utfordringer i 2018.
Hovedfokus på basseng, fallsikring og biler på drift.
I prosjektavdelingen vil hovedfokus være stillaser, fallsikring, bruk av
verneutstyr, støy og ryddighet under arbeid og biler.

Sak nr.:

Ansvar
Det har blitt gjennomført vernerunde på kontoret, kjøkken og kantine.
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Status sykefravær
Sykefraværet i 2017 endte på 7,86%
Tall i fra januar 2018 var ikke klar til AMU møtet
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Saker innmeldt i synergi i perioden 07.12.2017 – d.d.
Det er meldt inn 6 nye saker i denne perioden
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HMS. Rapportering for 2017
Odd Geir informerte om HMS rapporten for 2017 og utfordringene ved
utfylling av denne.
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IA -Planer 2017 lukket, nye IA- planer for 2018
Odd Geir informerte om IA-planene for 2018 som er utarbeidet av alle
avdelinger.
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Års og HMS plan for 2018
Oddny hadde en gjennomgang av års og hms plan for 2017
Hun informerte også om planene for 2018
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Informasjon fra BHT.

9/18

BHT representert ved Dagny Krogedal Høie informerte om årets
arbeidshelseundersøkelse. Denne vil være spikret mot hørsel og
støymålinger.
BHT tenker fremtidsrettet og arbeider nå med å bli mer digitaliserte.
Informasjon om kurs i konflikthåndtering.
Nye nettverkssamlinger for verneombud legges ut i kursdatabasen.
BHT ønsker å bli kontaktet ved flytting til nye lokaler. De ønsker å kunne
bistå med kunnskap innen inneklima og ergonomi. (yrkeshygieniker og
fysioterapeut)
Informasjon fra administrasjonen
Leif Arne Amundsen informerte om digitalisering.
• Har begynt med byggeplassregistrering.
• Har begynt med ordresystem i straksavdelingen. Fortsetter i de
andre avdelingene etter sommer/ tidlig høst.
• Jobber med å digitalisere kjøkken og kantinen i OK 23
• Jobber med å bli papirløse.
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Sak nr.:

Ansvar
Oddny informerte om;
• utlyste stillinger
• Det pågår en prosess i ansettelse av ny personalsjef.
• Strategimøte ledergruppen med tema
o Trivsel på arbeidsplassen
o Etikk
o Kulturbygging
• SBD har vokst ut i fra lokalene i Sandvikveien 21. I den
forbindelse ønsker SBD og samlokalisere sine aktiviteter i et
bygg. Vi har sett på forskjellige løsninger og etter flere
befaringer har vi endt med at Forus er det rette stedet. Det
gjenstår fremdeles noen oppgaver før SBD kan offentligjør sine
endelige planer.
• Endringer i personalavdeling;
o Odd Geir Andreassen går 60% over til
prosjektavdelingen og blir 40% i personalavdelingen.
Dette medfører at han får Tom Å Karlsen som sin nye
leder.
Eventuelt
HTV Tor Arvid Josdal ønsker en diskusjon i bedriften om det er behov
for et partssammensatt utvalg i forbindelse med IA arbeid og
tilretteleggingsplikter.

Neste møte: 19.04.2018 kl. 12:00
Innleveringsfrist for saker til neste møte: 16.04.2017
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