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DATO
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Sak nr.:

Ansvar

07/15

Referat fra AMU 12.02.2015

08/15

Vedtak: Referatet godkjennes
Vernerunder 2015

09/15

Oppsatt plan følges
-Basseng er ferdig.
Sykefravær

10/15

Stavanger byggdrift samlet.
Sykefravær januar: 10.51%, februar: 11.66%, mars: 8.13%, januar-t.o.m.
mars 10.05.
Fraværet er noe høyere enn på samme tid i 2014.
Ledere må huske å be ansatte som venter på operasjon om at legen søker de
inn på» raskere tilbake.» En del operasjoner i hender albuer, skuldre og ben
kan henvises til samarbeidspartner til SUS gjennom ordningen raskere
tilbake.
Statistikk, se vedlagte scanna dokument
Saker innmeldt i synergi i perioden 12.2.2015 – d.d.
Odd Geir orienterte.
- Renholder stakk seg i h.hånd på blodsukkermåler kastet i søppel på
skole. Oppsøkte legevakt

Sak nr.:

Ansvar
-

11/15

Renholder skar seg i finger på metall kastet i søppeldunk på skole.
Oppsøkt lege.
Maler fikk partikkel i øyet under pussing. Ble sykemeldt i 2 uker.
Obs. på bruk av vernebriller.
Renholder glemte flaske med glinsemiddel etter bruk i fellesrom
barnehage.
Driftsoperatør fikk kink i ryggen etter bæring av utemøbler.
Sykefravær en uke, har fått fysikalsk behandling.
Ansatt dunket fot i støtteben på lift. Måtte oppsøke lege da det ble en
stor infeksjon m etterbehandling.
Renholder skadet tommel under rengjøring bak radiator.

Informasjon fra bedriftshelsetjenesten
-

12/15

Det ble informert om sak vedtatt i bystyret, røykeforbud for ansatte i
Stavanger Kommune (Dette blir egen sak i AMU Stavanger
byggdrift 11.6.2015
- Det minnes om røykesluttkurs 18.5.2015
- Fra høsten settes det opp egne HMS kurs for ledere.
Informasjon fra administrasjonen

-

Medarbeiderundersøkelsen 2015, Erik orienterte
Taes opp i ledergruppen
76 personer har deltatt (23 %)Var sendt ut til 150 personer
elektronisk.
Nedsettes gruppe med mandat fra ledelsen

Opplæring av verneombud og arbeidsmiljøutvalg, Oddny orienterte
-

Se vedlagte Scanna dokument (Forskrift om organisering, ledelse og
medvirkning § 3-19.
HMS.avd. opplyser at det ikke er krav til gjentagelse av kurset, men
at det er fornuftig med repetisjon etter større endringer i AML.

Event.
- HMS.folder utdelt til orientering
- Båtturen 12.6. nærmer seg og invitasjon blir sendt ut i nær framtid.
Neste møte: 11.6.2015
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