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Referat fra AMU 3.10.2013
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Vedtak: Referatet godkjennes
Sykefravær pr.1.10.2013
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Rapport over sykefraværet ble lagt fram for september 2013 og samlet
sykefravær fra januar- t.o.m. september 2013. Rapporten viser en liten
oppgang totalt i SBD på 0,5%
Status vernerunder
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Ferdigstilles som planlagt i løpet av året.
Julelunch 2013
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Årets julelunch blir i år på Clarion hotell Ny Olavskleiv, 17.12. kl.13.00 –
15.00. Personalavdelingen utarbeider invitasjon som leveres ut på samme
måte som i fjor.
Saker innmeldt i synergi i perioden 3.10.13 – d.d.
To saker er meldt:
 Underleverandør fant våpenammunisjon i leilighet. Ammunisjonen
levert politi. Saken er ferdig saksbehandlet.

Sak nr.:

Ansvar


Fagarbeider fikk kuttskade i hånden ved rens av tapetskrape. Ingen
fraværsskade.
Alle synergisaker tas opp av HMS koordinator i «frokostmøtene»
med driftsavdelingen.

Eventuelt:
Bedriftens reaksjon ved røyking i firmabil. Behandling av avvik: Første reaksjon blir i form av at leder
gjennomfører samtale med den som røyker. Leder fyller ut skjemaet «brudd på rutiner». Fortsetter
avviket iverksettes rens av bil der den ansatte selv må bære kostnadene for dette.
Driftsoperatør som mener en blir forskjellsbehandlet vedr. telefoner, utstyr til biler, sko. Kjetil tar saken
videre med områdeleder som har meldt saken til HMS koordinator.
Det ble fremlagt brosjyre over «gå brett» for bruk under arbeidspult. Erik oppfordret alle til å bruke
hev/senk pulten på den måten den er tiltenkt.
Forslag om pausegym for de kontoransatte ble fremmet: Odd Geir ser videre på dette. Det oppfordres til
å gjøre bruk av de tiltak som bedriften allerede har iverksatt; dette er blant annet turgruppen hver
onsdag (i arbeidstiden), massasjestol/hvilerom.

Neste møte: 12.12.2013, kl.12.00

2/2

