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Referat fra AMU 20.02.2019
Vedtak: Referatet godkjennes med følgende kommentar: Sak 1/19 «Vedtak» ikke
«forslag» I sak 4/19 skal det stå: Ta opp om det bør innføres hjelm og personlig
verneutstyr.
Status vernerunder 2019
Kjartan orienterte om at det ikke er kommet i gang med vernerundene.
Oppretter en verneombudsgruppe og lagt inn i teams.
Andres har begynt. Nytt verneombud i prosjekt. Arnstein Johannessen. Han skal på
arbeidsmiljøkurs i mai og juni.
Odd Geir orienterte om vernerunder han og Kjetil hadde på prosjektavdelingen.
Fant endel ting å ta tak i.
Arbeidshelseundersøkelse straks. Rutiner for opplæring ikke god nok. BHT sender
rapport til Grethe.
Status sykefravær pr. mars 2019
Grethe orienterte.
Februar 8,7 korttid 3,2 langtids 5,4 hittil 8,5. I fjor 10, totalt. Sykefraværet hvilke
tiltak skal settes inn for å få ned sykefraværet. BHT ønsker å bli trekt inn i
dialogmøter.

04/19

Saker innmeldt i synergi i perioden 20.12 – d.d.
Odd Geir orienterte.
2 saker i synergi. Prosjekt: Brekt ben i håndledd. 4 uker sykemeldt. Drift: Rusk i øye
etter skifting av lysrør.

05/19

Informasjon fra BHT
Spørsmål: Ansatte fra Rennesøy/Finnøy skal de inn i vår loop i forhold til
helsekontroller.
Rekrutterer inn ny sykepleier da Malin skal i en prosjektstilling i sykeoppfølging.

06/19

Informasjon fra administrasjonen
- Nye stavanger Møte med Rennesøy/Finnøy 24 mai.
- Fokus på hms. Tette avvik. SE har vært på gjennomgang hos sbd. Stavanger
Bolig skal i november.
- Åpent landskap utskiftet lys. Det bygges om til noen cellekontorer og noen
gruppekontorer.
- Årsrapport fra BHT. Ønsker en rapport for SBD. Kommer til neste år er
tilbakemelding fra BHT.
- Lønnssystemet. Vært i møte med forhandlingsleder i kommunen angående
handlingsrommet.

Event.
- Forslag om at flere ledere skal delta på AMU. Blir ikke flere med i AMU.
Referat skrives mere utfyllende.
- Båttur event. Annet arrangement. Fest på Fabrikkveien 25 er det ett
alternativ som en forlengelse av HMS dagen.
- Fagforbundet ber om stopp på overvåking på elektronisk kjørebok.
- Ferieavvikling i påsken. Ledere Leif Arne og Veronika er på jobb.
- Alor nettverkssamlinger. Akan retningslinjer utarbeides til SBD.

Fravær meldes: Andres Delgado, 96827887
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