Møtereferat
Gruppe:
Møtested:
Møtedato/ -tid:
Møteleder
Deltakere:

Forfall:
Kopi til:

REFERANSE

Stavanger byggdrift KF
Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger
Besøksadr.: Sandvikveien 21
Telefon: 51823360 Faks: 51823399
E-post: postmottak.sbd@stavanger.kommune.no
www.stavanger.kommune.no
Org.nr.: NO 982 759 374

AMU
Sandvikveien 21
22.10.2015
Erik T. Hirth
Referent: Oddny Endresen
HTV. Tor Arvid Josdal, HVO. Arnulf Pettersen, HMS. avd. v. Kari Gro Hakestad,
Stavanger byggdrift v. Erik T. Hirth, Odd Geir Andreassen, Kjetil Berg og Oddny
Endresen
VO. Eva Thorsen
HTV. Stavanger Kommune Lise Tone Ørke, Stavanger byggdrift : Veronica Pinto,
Arlene Amdal, Leif Arne Amundsen, Tom Karlsen, Karl Svela, Inger Johanne Riisdal,
Aud Tove Laupstad, Brit Halvorsen, Anders J. Anderssen
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Referat fra AMU 27.08.2015
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Vedtak: referatet godkjennes
Vernerunder 2015
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Odd Geir orienterte om framdrift. Vernerundene er noe utsatt etter oppsatt
plan, men blir ferdige før 2016.
Sykefravær 2015
Samlet sykefravær i september er på 11.35 % (5.69 % i 2014)
« januar-t.o.m. september er 10.58 % (9.07 % i 2014)
Se vedlagte scanna rapporter for nærmere informasjon.
Ledere i alle avdelinger må ha stort fokus på nærværsarbeid og se må
muligheter for å få sykemeldte tilbake i arbeidsrelatert aktivitet utfra
restarbeidsevne.
Saker innmeldt i synergi i perioden 27.08 – 22.10.2015
1. En ansatt som arbeidet under Kommunevalget sklei i trapp og fikk en
skade i ryggen som førte til sykemelding.
2. Tømmermann skulle på oppdrag i tom leilighet 2.etg. Og ble møtt av
beboer som bodde i 1. etg. Med øks i hånden.

Sak nr.:

Ansvar
3. Innleid entreprenør med arbeid ombygging på sykehjem glemte å
låse ytterdør til byggeplass ved arbeidsslutt for dagen.
4. En ansatt ble uvel og besvimte i arbeidstiden. Våknet opp på
sykehuset med. Kutt i hodet, han husker ikke hva som er skjedd.
Sykemeldt noen dager.
5. Renholder stakk seg på sprøytespiss under renhold/rydding av
leilighet.
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Det er enighet om at hendelser av psykisk art, eks. truing, utskjelling m.m.
skal rapporteres i synergi.
Informasjon fra bedriftshelsetjenesten
Helsekartlegging renholdere 2015.
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Event.

Ca. 250 spørre skjema ble sendt ut.
71 personer svarte
16 personer har utfra svar vært i HMS.avdelingen til personlig
oppfølging

Videre oppfølging: Stavanger byggdrift vil lage et kurs for de som har svart
på undersøkelsen i januar/februar 2016 med tema: Ergonomi og
kosthold/ernæringsveiledning.
Informasjon fra administrasjonen
Juletilstelning ansatte.
 Det ble informert om tilstelninger med datoer i alle avdelinger.
 Det ble informert om valg av ansattes representant og vara til styre
(Informasjonen er lagt ut på internettsiden til SBD)
Fagforbundet ved Tor Arvid Josdal leverte inn to saker.
1. Lønnssystem
2. 2.lønnsrammeplassering
(Vedlagt som scanna dokumenter)
Ad. 1, Amu slutter seg til dette og gir Kjetil Berg fullmakt til å nedsette
en partssammensatt gruppe.
Ad. 2. Amu tar dette til orientering. Ledelsen vil orientere fagforbundet
om dette i eget møte.
Administrasjonen:
1.Telefonordning ansatte i SBD.
 Kjetil Berg redegjorde for dagens praksis og redegjorde for ny
ordning. Egen rutine blir utarbeidet.

Neste møte: 12.12.2015
Innleveringsfrist for saker til neste møte:
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