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Referat fra AMU 12.12.2020
Referatet godkjennes
Status vernerunder 2020
Plan for vernerunder frem til sommer er satt opp på renhold og drift. Planen blir
sendt ut til avdelingsledere, personalsjef, HMSK koordinator og daglig leder. De
inviterte setter seg opp på ønskede uker for deltakelse på vernerunder.
Odd Geir orienterte
Status sykefravær pr. des. 2019
Se eget vedlegg.
Grethe orienterte
Saker innmeldt i synergi i perioden 12.12.19 – d.d.
1 sak innmeldt i synergi. Klemskade finger uten sykefravær. (Førstehjelpsskade)
Odd Geir orienterte
Informasjon fra BHT
Informerte om nye kurs i kursbasen. Informerte nok en gang om den nye
bedriftslegen Maren Storaker.
Opplæring for helse pågår og nytt kurs kommer i løpet av våren.
Kristin Hole orienterte.
Informasjon fra administrasjonen
Sak i kommunestyret 5/19 og 61/19
• Fremdriftsplan
• 1. møte og intervju med konsulentfirma
• Møte med Tor Brynjar og Kjartan
E postutsendelser på etiske retningslinjer.
• Spørsmål om hvordan responsen er på utsendelser av disse e postene.
Fuelbox
• Tatt i bruk av leder på enkelte møter. Oppfordrer ledere til å ta i bruk denne.
Arbeidstid/Flexitid
• Ny rutine for Stavanger Kommune. Denne implementeres også i SBD.
Bilordning:
• Informasjon vedr. egen rutine med å tilby ansatte bruk av egen elbil i jobb.
• Det innhentes også tilbud på privatleasing og kjøp av elbiler til ansatte.

Sak nr.:
Event.
Valg AMU
Det skal være nytt valg av AMU på neste møte
Policy for rusmiddelbruk og spill.
Rutiner og Policy godkjennes med endring av ett avsnitt om spill i arbeidstid.
Se vedlegg.
Rutiner til bruk av databriller / arbeidsbriller.
Odd Geir sjekker ut praksis.

