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Referat fra AMU 23.01.2020
Referatet godkjennes
Valg.
Valg av ny leder og sekretær.
Grethe Eide valgt til ny leder
Kjartan Vedal valgt til sekretær
Enstemmig valgt.

10/20

11/20

12/20

13/20

14/20

Status vernerunder 2020
Alle vernerunder er utsatt p.g.a. covid19
Må lages en risikovurdering om når på dagen det er best å gå vernerunder.
Verneombudene setter opp en prioritert liste over hvilke bygg som skal besøkes når
det slippes opp for å kunne gjennomføre vernerunder.
Kjartan og Andres orienterte.
Status sykefravær pr. mars. 2020
Totale sykefravær pr mars 9,54%
Se eget vedlegg.
Grethe orienterte
Saker innmeldt i «si ifra!» i perioden 23.1.2020 – d.d.
Diskusjon rundt kjemikalier i bøttekott etter hendelse med klor.
Det lages ett skriv fra Miljø som sendes ut til virksomhetene om hvilke produkter
som de kan bruke og evnt. kjøpe.
Det er en del avvik som enda ikke er lukket som må tas opp med ledere og
mellomledere før det kan iverksettes tiltak.
Odd Geir orienterte
Informasjon fra BHT
Jobbet mye med risikovurdering ifm. Covid19. Helsefagarbeidere osv.
Olaug orienterte.
Informasjon fra administrasjonen
Kjetil orienterte om arbeidet med Covid 19. Oppstart 12-13 mars med
beredskapsplaner. 19 mars oppstart med beredskapsmøter i BMU hver dag.
Ble opprettet møter med ledergruppen i SBD hver dag med status o.l.
Økonomisk rapportering til Stavanger kommune.
Mat: Magne Christensen har laget beredskapsplaner for matproduksjon i
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Kommunen hvis Covid 19 utvikler seg. Beredskapskjøkken på Expo Forum er
etablert og produserer mat til hjemmeboende eldre. Det kjøres mat hjem til beboere.
Tørrvarelager flyttet til Matfylket sitt lager på Forus. Mange kokker i restaurant
bransjen i Stavanger er med i beredskapsplanene for matproduksjonen.
SBD har også omplassert noen personer til andre oppgaver i denne perioden.
Stavanger Bygg forvaltning og Stavanger Bolig har bidratt godt til at vi kan holde
våre folk i arbeid.
God informasjon gis ut til ansatte om smittebegrensning.
Info fra Stavanger kommune, Folkehelseinstituttet og sentrale myndigheter.
De ansatte gjør en fantastisk jobb. Får skryt fra Stavanger kommune for det arbeidet
som gjøres.
Kjetil orienterte
Event.
Policy for bruk og opptreden på sosiale medier.
Godkjennes.
Litt tekst endres fra bedrift til foretak.

Midlertidige ansettelser.
Det må bli slutt på midlertidige ansettelser. Alle kontrakter fases ut. Skal evnt bare gjelde for
Arbeidspraksis o.l.
Bilavtale til ansatte.
Det er laget en avtale om bil. Liten interesse for dette ser det ut til. Ved spørsmål kontakt
nærmeste leder eller Kjetil Berg pr mail.
Videre organisering Foretak.
Dette arbeidet er satt på vent inntil videre.
Ansatte savner mere info fra ledelsen.
Det er ansatte som ønsker litt informasjon utenom nyhetsbrev.

Fravær meldes: Grethe Eide Tlf. 995 70 222
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