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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2018/74 -1

Arkiv:

033

Saksbehandler: Nina Kristiansen
Dato:

07.03.2018

Saksfremlegg
Utvalgssak
1/18

Utvalgsnavn
Storfjord arbeidsmiljøutvalg

Referatsaker Arbeidsmiljøutvalget 16.03.18

a) Avvik
b) Årsrapport 2017 fra Inveni / BHT

Rådmannens innstilling
Referatsakene tas til orientering.
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Møtedato
16.03.2018

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2018/198 -1

Arkiv:

440

Saksbehandler: Nina Kristiansen
Dato:

07.03.2018

Saksfremlegg
Utvalgssak
2/18

Utvalgsnavn
Storfjord arbeidsmiljøutvalg

HMS-budsjett 2018 - prioriteringer
Saksopplysninger
Til tiltak innenfor HMS-området har kommunestyret i 2017 bevilget:
Kr. 35.000,- til HMS-tiltak
Kr. 100.000,- til arbeidsmiljøtiltak – bruk av fond
Arbeidsmiljøutvalget har i 2018 prioritert midlene slik:
- Velferdstiltak kr. 90.000,- HMS-tiltak etter søknad kr. 20.000,- Arbeidsmiljøpris kr. 2.000,- Til rådmannens disposisjon kr. 20.000,- Annet kr. 3.000,Velferdstiltak disponeres fritt på arbeidsplassene.
Bevilgningen i 2018 er lik bevilgningen i 2017.
Rådmannens innstilling
Arbeidsmiljøutvalget gjør følgende prioriteringer:
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Møtedato
16.03.2018

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2018/200 -1

Arkiv:

033

Saksbehandler: Nina Kristiansen
Dato:

07.03.2018

Saksfremlegg
Utvalgssak
3/18

Utvalgsnavn
Storfjord arbeidsmiljøutvalg

Møtedato
16.03.2018

Vedlegg
1

Retningslinjer for Arbeidsmiljøutvalget

Retningslinjer for Arbeidsmiljøutvalget

Saksopplysninger
Det finnes pr i dag ikke oppdaterte retningslinjer for Arbeidsmiljøutvalget (AMU) som organ,
og i den forbindelse har hovedverneombudet utarbeidet et forslag til retningslinjer.
Retningslinjene sier noe om AMU som samarbeids- og beslutningsorgan, og om dens funksjon,
organisasjon og oppgaver.
Vurdering
Det vurderes slik at retningslinjene skal fungere som en veileder for utvalgets medlemmer, samt
gi viktig innføring til nye medlemmer.
Rådmannens innstilling
Det tilrådes Arbeidsmiljøutvalget å godkjenne Storfjord kommunes retningslinjer for AMU.
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Vår 2018

HMS

ARBEIDSMILJØUTVALGET
-RETNINGSLINJER

Storfjord kommune
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Versjonsnr:01

AMU

Emne: Retningslinjer
Utarbeidet av:
Jill Fagerli -HVO

Fagansvarlig:
AMU

Utarbeidet: 20.02.18

Godkjent av:

Dokumenttype:

Planlagt revisjon:
Årlig

Storfjord kommune
ENDRINGSKONTROLL
Rev./dato
20.02.2018

Avsnitt
Alle

Beskrivelse av endring
Nytt dokument, alle sider

Referanse
Arbeidsmiljøloven og arbeidstilsynet

Begrepsavklaring:
AMU –Arbeidsmiljøutvalg
AML –Arbeidsmiljøloven
HA –Hovedavtalen
KS –Kommunenes sentralforbund
HVO –Hovedverneombud
VO - Verneombud

1

7

Versjonsnr:01

AMU

Emne: Retningslinjer
Utarbeidet av:
Jill Fagerli -HVO

Fagansvarlig:
AMU

Utarbeidet: 20.02.18

Godkjent av:

Dokumenttype:

Planlagt revisjon:
Årlig

Storfjord kommune

Innhold
ENDRINGSKONTROLL ...........................................................................................................1
Begrepsavklaring: .......................................................................................................................1
Formål .........................................................................................................................................3
Sammensetning ...........................................................................................................................3
Valg av medlemmer ................................................................................................................3
Krav til opplæring ...................................................................................................................4
Oppgaver og myndighet ..............................................................................................................4
Lovpålagte oppgaver for AMU:..........................................................................................5
Lovverk .......................................................................................................................................6

2

8

Versjonsnr:01

AMU

Emne: Retningslinjer
Utarbeidet av:
Jill Fagerli -HVO
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AMU
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Godkjent av:
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Årlig

Storfjord kommune

1 Formål
AMUs virksomhet er beskrevet i arbeidsmiljølovens kapittel 7 og i forskrift «Forskrift om
organisering, ledelse og medvirkning»
AMU er et besluttende og rådgivende samarbeidsorgan som skal virke for
gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten.
Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i
spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd, jf. kapittel 7 AMLs
bestemmelser.
AML og «Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning» stiller krav til formell struktur
og saksbehandling i AMU.

2 Sammensetning
Storfjord kommune har mer enn 50 ansatte og det stilles da krav om AMU.
Arbeidsgiver og arbeidstaker skal være representert med like mange representanter.
Dersom virksomheten har bedriftshelsetjeneste, skal den være representert i utvalget.
Storfjord kommune kjøper tjeneste av INVENI og en representant derfra deltar på AMUs
møter, som et rådgivende og uavhengig organ, og representere både arbeidsgiver og
arbeidstakersiden. Denne har ikke stemmerett i AMU.
Valg av medlemmer
Arbeidsgiver utpeker sine representanter i utvalget. En representant fra øverste ledelse i
virksomheten skal alltid være med i AMU.
Arbeidstakernes representanter velges normalt ved flertallsvalg. Hovedverneombudet skal
være en av representantene for de ansatte.
Der det finnes flere lokale fagforeninger som sammen organiserer et flertall av arbeidstakerne,
kan de avtale at valget skal skje som forholdstallsvalg eller at fagforeningene kan utpeke de
ansattes representanter.
Medlemmene velges for to år av gangen.
Storfjord kommune har vedtatt at leder velges for 2 år (jf. utvalgssak 2/13).
Leder velges blant medlemmer i AMU, og annen hver gang fra arbeidsgiver- og
arbeidstakersiden.
Personal, HMS/personalkonsulent fungerer som AMUs møtesekretær og saksforbereder.
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Krav til opplæring
Medlemmer av arbeidsmiljøutvalg har krav på nødvendig opplæring. Opplæringen skal
gjennomføres så snart som mulig etter et nyvalg.
Opplæringen skal gi kunnskap om hvordan verne- og miljøarbeid skal drives. Viktige områder
er hva AMU står for og dets myndighet. Likeså er det viktig at AMU har kjennskap til
ergonomi, støy, belysning, klima og trivselsskapende tiltak, forebygging av ulykker, bruk av
personlig verneutstyr med mer, slik at riktige vedtak treffes.
I tillegg skal opplæringen gi innføring i arbeidsmiljøloven og annet relevant regelverk.
Dersom virksomheten har særlige risikoområder skal opplæringen være tilpasset dette.
Opplæringen skal normalt være på minst 40 timer. Den bør legges til arbeidstiden, og
deltakerne skal ha full lønn og fri fra sine vanlige oppgaver. Dersom opplæringen blir lagt i
fritiden, skal det betales lønn som om det gjaldt ordinær arbeidstid, uten overtidstillegg.
Arbeidsgiver skal dekke utgifter til opplæring.

3 Oppgaver og myndighet
AMU skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten.
Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet i virksomheten, og følge nøye
med på utviklingen av arbeidsmiljøet.
Lovpålagte oppgaver for AMU:







Behandle spørsmål som angår bedriftshelsetjenesten og vernetjeneste.
Behandle spørsmål om opplæring og instruksjon på områder som kan ha betydning for
arbeidsmiljøet.
Behandle planer om nye lokaler, prosesser eller ombygginger som krever samtykke fra
Arbeidstilsynet.
Behandle andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, som nye
maskiner, rasjonaliseringstiltak, endringer i arbeidsprosesser og forebyggende
vernetiltak.
Delta aktivt i virksomhetens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Delta i kartlegginger,
utarbeidelser av handlingsplaner og gi råd i forhold til prioriteringer og tiltak.
Vurdere helse- og velferdsaspekter ved arbeidstidsordninger.
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Gjennomgå alle rapporter om ulykker, nestenulykker og sykdom som kan skyldes
arbeidsmiljøet. Ha fokus på årsaken til hendelsen og se til at arbeidsgiveren gjør det
som er nødvendig for å hindre at det skjer igjen.
 Gjennomgå alle rapporter om yrkeshygieniske undersøkelser og måleresultater.
 Behandle spørsmål om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert funksjonsevne.
 Utarbeide en årsrapport om arbeidet.
Dersom AMU mener det er nødvendig for å verne liv og helse, kan utvalget kreve at
arbeidsgiveren gjennomfører konkrete tiltak for å bedre arbeidsmiljøet. AMU kan sette en
frist for når tiltakene skal være gjennomført.
AMU kan ikke kreve tiltak utenfor arbeidsmiljølovens område. Når utvalget finner det
nødvendig, kan det vedta at det skal foretas undersøkelser av sakkyndige, fagpersoner eller en
granskingskommisjon som utvalget oppnevner.
For å finne ut om det foreligger helsefare, kan AMU kreve at arbeidsgiver gjennomfører
målinger eller andre undersøkelser av arbeidsmiljøet.
Hvis arbeidsgiver ikke ønsker å gjennomføre utvalgets vedtak, skal spørsmålet legges fram
for Arbeidstilsynet til avgjørelse.
Saksbehandling i utvalget
AMU bestemmer selv hvor ofte de skal ha møter, men normalt skal det holdes minst 4 møter
hvert år. Dersom to medlemmer krever det, skal utvalget holde møte.
Alle arbeidstakere kan henvende seg til AMU med et problem, og be dem ta opp saken. Ellers
tar AMU opp spørsmål på eget initiativ, eller etter innspill fra verneombud.
Når AMU ikke klarer å finne en løsning alle medlemmene er enige om, skal det foretas en
avstemning. Standpunkt fra begge sider skal fremkomme av møtereferatet. Det skal skrives
referat fra alle møtene i utvalget.
Medlemmene av AMU har taushetsplikt om personlige forhold og opplysninger som kan
utnyttes av andre til næringsvirksomhet (forretningshemmeligheter). Taushetsplikten gjelder
ikke når det er gitt samtykke, eller når det er nødvendig for å informere berørte arbeidstakere
om ulykke- eller helsefare.
Årsrapporten fra AMU
Arbeidsmiljøutvalget skal hvert år avgi en rapport om sitt arbeid til virksomhetens styrende
organer og arbeidstakernes organisasjoner. Rapportene som utarbeides skal ikke sendes inn til
Arbeidstilsynet, men oppbevares i virksomheten og skal kunne forevises dersom
Arbeidstilsynet ber om det.
5
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AMU står fritt i utformingen av rapporten, men den bør inneholde følgende elementer:



Fakta om utvalget: Dato for opprettelse av utvalget, antall stemmeberettigede
medlemmer, om bedriftshelsetjenesten er medlem, hvilken part som har hatt
formannsvervet det siste året og hvor mange møter som har blitt holdt.
Hovedpunktene i utvalgets arbeid: Kort beskrivelse av hvilke oppgaver de har hatt,
og hvordan de har deltatt i virksomhetens HMS-arbeid.

4 Lovverk
https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/lover/arbeidsmiljoloven/7/

https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-organisering-ledelse-ogmedvirkning/2/
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2017/105 -16

Arkiv:

461

Saksbehandler: Nina Kristiansen
Dato:

08.03.2018

Saksfremlegg
Utvalgssak
4/18

Utvalgsnavn
Storfjord arbeidsmiljøutvalg

Møtedato
16.03.2018

Vedlegg
1 Sykefravær 4. kvartal 2017

Sykefravær 4. kvartal 2017
Det vises til vedlegg over fraværsstatistikk for det enkelte arbeidssted for 4.kvartal.
Sykefraværsstatistikken for 4. kvartal (oktober – desember) 2017 viser egen- og legemeldt
fravær på 7,94 %. Det er totalt 13 arbeidssteder som har høyere sykefravær enn måltallet for
2017, som er 7,5 %. I 4.kvartal 2016, var fraværet 8,91 %, og sammenlignet med 2017, er det en
nedgang på 0,97 %.
Dersom man ser på sykefraværstallene for 4.kvartal 2015, så viser det et fravær på 9,37 %.
Denne nedgangen viser at sykefraværet har gått noe ned de siste 3 årene. 4.kvartal har generelt
høyt fravær, sammenlignet med resten av året.
Det er mottatt rapporter fra følgende avdelinger:
-

Økonomiavdelingen
Avd. for personal, lønn og service
Kulturskolen
Skibotn skole
Valmuen verksted
Rus- og psykiatritjenesten
IT-avdelingen
Hjemmetjenesten / Allmenn legetjeneste / BPA
Vaktmestere og renhold
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Ikke mottatt rapport fra:
- Storfjord språksenter
- Næringsavdelingen
Sykefraværsoversikt:
2014

2015

2016

2017

Totalt for året

11,88

2012 2013
8,98

9,76

9,22

9,14

8,58

Totalt for 1. kvartal

11,48 10,84

10,87

12,20

9,81

8,71

Totalt for 2. kvartal

10,61

9,69

Totalt for 3.kvartal

6,96

7,18

Totalt for 4.kvartal

8,91

7,94

Vurdering
Statistikken for 4.kvartal 2017, viser at vi ligger på 0,97 % lavere fravær for dette kvartalet,
sammenlignet med 4.kvartal 2016. Likevel er det avdelinger som jevnt over sliter med høyt
fravær, selv om det jobbes med sykefraværsarbeid ute i avdelingene. Dette gjelder spesielt
innenfor helse- og omsorg og ved skolene.
Sykefravær kan være en indikator på utviklingen av arbeidsmiljøet i virksomheten, men kan ha
en rekke andre årsaker. Høyt fravær over tid bør være sterkt førende for drøftinger i AMU.
AMU må kanskje gå inn å se på konkrete tiltak som fokuserer på å finne fram til tiltak i
virksomheten som sikrer at sykefraværet reduseres.
Målsettingen med AMU er blant annet å «virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig
arbeidsmiljø i virksomheten» og «delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet». AMU kan i
gitte situasjoner vedta konkrete tiltak for å bedre helsesituasjonen til enkelt arbeidstakere /
grupper.
Sykefravær er ferskvare og må arbeides med hver dag. Det er viktig at arbeidsstedene fortsetter
å jobbe systematisk videre i prosessen med å få ned sykefraværet. Det må være tema på
personalmøter, hvor også tillitsvalgte og verneombud må ha aktive roller i arbeidet med å
bevisstgjøre den enkelte om eget fravær og fraværsmønster. Lederne må sørge for at ansatte
gjøres kjent med sykefraværsrutinene, om plikter og rettigheter, og at den ansatte skal ha
samtale med leder før han eller hun oppsøker lege.

Rådmannens innstilling
Det tilrådes AMU å fokusere på avdelinger der fraværet jevnt over er høyt, og gjerne komme
med konkrete forslag til tiltak.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/1461 -4

Arkiv:

033

Saksbehandler: Nina Kristiansen
Dato:

07.03.2018

Saksfremlegg
Utvalgssak
5/18

Utvalgsnavn
Storfjord arbeidsmiljøutvalg

Møtedato
16.03.2018

Valg av leder og nestleder i Arbeidsmiljøutvalget for 2018/2019
Henvisning til lovverk:
AML § 7-1 (4), og forskrift om verneombud og Arbeidsmiljøutvalg.
Saksopplysninger
Arbeidsmiljøloven og forskriften bestemmer at lederen vekselsvis skal velges av arbeidsgiverog arbeidstakerrepresentantene. Viser til vedtak i Arbeidsmiljøutvalget arkivsaksnr. 2011/1196,
som sier at valgperioden for leder og nestleder blir 2 år.
I 2016 og 2017 var det arbeidsgiverrepresentantene som hadde funksjon som henholdsvis leder
og nestleder i Arbeidsmiljøutvalget.
For perioden 2018 og 2019 er det arbeidstakerrepresentantene som skal ha funksjon som leder
og nestleder.
Rådmannens innstilling
Som leder og nestleder i Arbeidsmiljøutvalget for 2018 og 2019 velges:
Leder:
Nestleder:
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