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Referat fra AMU 14.3.2013
Forslag til vedtak: Referatet godkjennes med tilføyelser under eventuelt:
- I enkelte basseng er CO2 byttet ut med syre som rensesystem
- Vurdere å ta i bruk nettbrett – miljøtiltak for å redusere papirbruk
Saker innmeldt i synergi i perioden 14.3.13 – d.d.
Det er innmeldt 3 saker i perioden:
- Kutt i tommel ved bruk av feil verktøy til å åpne malingspann
- Uhell ved senking av flaggstang
- Fall fra stillas
Det ble bedt om at varslingsrutiner ved arbeidsuhell blir vurdert om de er
tilfredsstillende. Ansvar: O.G.A.
Saken tatt til orientering.
Sykefravær 2013 pr. 1.4.
Statistikk ble gjennomgått og drøftet.
Saken tatt til orientering.
Hovedverneombud varamann, hvem overtar.
Til ny vara for hovedverneombudet er valgt Atle Østerli.
Vernerunder foretatt i perioden 14.3.2013 – d.d.
Snart ferdig med vernerunder på skolene. Ingen vesentlige funn. Bra forhold. Det er
reagert på skotøy som ikke er egnet for arbeidsutførelsen. Vil vurdere hvordan det
kan bedres.
Vernerunde på kontor i administrasjonen er gjennomført, med fokus på orden og
ryddighet. Lysforhold ble bemerket av flere.
Eventuelt
- Det ble stilt spørsmål med om det finnes retningslinjer for bruk av Facebook

Sak nr.:
-

og Twitter
HMS kjente ikke til dette, men som generell regel må det som skrives tåle å
henge på kontorveggen. «Snakk om det» er et generelt råd.

-

Verneutstyr: Bruk av hjelm må bli bedre. I etterkant av stillasuhellet noterte en
seg at ingen av våre benyttet hjelm!!

-

Helse oppfølging av Driftsoperatører skal starte opp. Det etterspørres hvem fra
SBD som er aktuell å ha med i et oppstart/planleggingsmøte. SBD informerer
HMS om valget.
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