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Referat fra AMU 25.4.2013

24/13

Vedtak: Referatet godkjennes
Saker innmeldt i synergi i perioden 25.4.13 – 13.6.13
Det er meldt inn 7 saker i perioden
 Ansatte i patrulje ble skremt av beboer i bolig der de vasket.(Tiltak
iverksatt)
 Renholder syklet til jobb og ble påkjørt, var på legevakten etterpå.
Tiltak: Han har anskaffet seg hodehjelm.
 Ved HMS. runde ble det avdekket avvik på stillas fra en leverandør:
Tiltak, avvik rettet opp og undervisning av nøkkelpersoner i stillas
oppsett/ kontroll iverksatt.
 En tømmermann fikk brudd i en hånd under transport av gipsplate.
 En renholder vasket karmen på en dør, elever smelte døren
igjen(under lek) ble sykemeldt i to uker.
 Ved brannøvelse i Sandvikveien 21 gikk dører i lås.
Tiltak: Panikkbeslag monteres.
 Feil med et stilas (en stige manglet) en av malerne fra SBD.»hoppet»
og slo hodet. Kjørt til legevakt og ble sydd flere sting.
Tiltak: Leverandør utbedret stilas, det må bli større fokus blant
ansatte om å bruke utdelt verneutstyr.

Sak nr.:
25/13

Ansvar
Sykefravær pr.1.5.2013
Rapport sykefravær jan – t.o.m. april og sykefravær april ble delt ut og
gjennomgått.

26/13

AMU tar dette til orientering, og ber om et sterkt fokus fremdeles på området.
Vernerunder foretatt i perioden 25.4.13 – 13.6.13

27/13

Vernerunder skoler er ferdig, en del avvik på utfylling av månedsplaner.
Etter ferien blir det vernerunder i barnehager.
HMS. Pilotprosjekt

28/11

Oddny Orienterte om prosjektet som ledes av E. Egenberg og omfatter 11
menn, stort sett kontoransatte. Det er innvilget 18 000 kr fra NAV i
tilretteleggingstilskudd .
Prosjekt på SBD . kjøkken
Erik orienterte om igangsatte prosesser på SBD kjøkken
 Konsulentbistand fra Nofima i.f.t. IK. Mat
 Bedriftskultur/lagbygging, med støtte fra E.Egenberg og Ketil
Sævereide
Event.
 Båtturen 2013, det har vært mange gode tilbakemeldinger på turen.
O.G.A.fikk fullmakt til å reservere ny tur med samme båt til juni
2014.
 Fagforbundet leverte proprotokolltilførsel vedrørende tilsettings sak
tømmermann.
Dette ligger som scannet dok. til referatet sammen med tilsvar fra
Erik T. Hirth.
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