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AMU
Sandvikveien 21
23.2.2017
Oddny Endresen
Referent: Oddny Endresen
HVO. Arnulf Pettersen, VO Renhold Andres Delgado, BHT. ved Olaug Marie
Fjellaker, Stavanger byggdrift v. Kjetil Berg, Odd Geir Andreassen og Oddny
Endresen
HTV. Tor Arvid Josdal, VO. Kjartan Vedal
Anders J. Anderssen, Kristin Hole, Aud Tove Laupstad, Karl Svela, Veronica Pinto,
Leif Arne Amundsen, Tom Karlsen, Brit Halvorsen, Arild Nygård, Lise Tone Ørke,
Jostein Wik
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Ansvar

01/17

Referat fra AMU 8.12.2017

02/17

Referatet godkjennes
Status vernerunder

03/17

Starter med vernerunder på renholdsavdelingen i mars, forskyver drift til
etterpå
Status sykefravær
Sykefravær samlet i Stavanger byggdrift for 2016 ble 9.27 %
Sykefravær januar 2017- 7.09 %

04/17

Saker innmeldt i synergi i perioden 08.12.2016 – d.d.
 En rørlegger hadde oppdrag i en kommunal bolig på bad. Det kom
flere rusa menn inn på badet, mennene diskuterte heftig seg imellom
og ansatt var i en presset situasjon som han ikke hadde mulighet for å
komme seg ut av. Ting roet seg etter hvert og han forlot leiligheten
(Det var oppgitt at en kvinne bodde alene der)
 Arbeidstaker snublet ned i lysgrav under spyling av fasader.
 En ansatt trakk vekk kontorstol når en satt seg på den (han falt i
gulvet)

Sak nr.:

Ansvar


05/17

Ansatt skulle gå ut av bilen og sklei på is/sand som lå på bakken. Slo
h. hofte i kantstein og landet på h. side av kroppen. Oppsøkte lege,
sendt på rtg. Ble sykemeldt.
Informasjon fra bedriftshelsetjenesten
- 2.3.17 skal BHT. Delta må møte med straksavd. i.h.t. risikoanalyse av
avdelingen.
- 24.2.17 skal BHT ha møte med Kjetil og Oddny ang. ny avtale om tjenester
for 2017
- Informerte om møte i HAMU, der det ble vedtatt å videreføre røykeforbud
for ansatte i arbeidstiden.
- Nytt grunnkurs i arbeidsmiljø er lagt inn i kursbasen (mai)

06/17

Informasjon fra administrasjonen
-

-

Søknad fra bedriftsfotball laget på kroner 11.800 for 2017 er
innvilget
Kurs for kontoransatte
Det ble avholdt en dags seminar for kontoransatte i Sandvikveien,
ansatte var fordelt over to dager. Tema: Felles forståelse av
kjøreregler, verdier, etikk og mål etter lederopplæring v. Petter Urdal
HLR opplæring
20 ansatte med kontorarbeidsplass i Sandvikveien var på HLR kurs
hos Safer i februar (de som ikke var tilstede på kontoret den dagen og
renholdere i patruljen få ny dato.

Event.
g
- Odd Geir Andreassen overtar som referent i AMU fra neste møte.
- Einar Egenberg skal foreta en ergonomi/miljøkartlegging i kantinen
OK. Gate
- Det må velges verneombud på drift og prosjekt.
- AMU 27.4. flyttes til 4.5 og 1.6. til 8.6.
- Stavanger Kommune har satsning på 0 utslipp på Kommunale biler.
10 biler i SBD.går ut på leasing i 2017 og kan erstattes. Andre
aktuelle er pool, patrulje og driftsoperatør biler.
Neste møte: 4.5.2017
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