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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/113 -1

Arkiv:

033

Saksbehandler:

Nina Kristiansen

Dato:

27.02.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
1/19

Utvalgsnavn
Storfjord arbeidsmiljøutvalg

Referatsaker Arbeidsmiljøutvalget 08.03.19

a) Årsrapport 2018 fra Inveni BHT

Rådmannens innstilling
Saken ble referert og tas til orientering.

Møtedato
08.03.2019

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/112 -2

Arkiv:

440

Saksbehandler:

Nina Kristiansen

Dato:

27.02.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
2/19

Utvalgsnavn
Storfjord arbeidsmiljøutvalg

Møtedato
08.03.2019

HMS budsjett 2019 - prioriteringer
Saksopplysninger
Til tiltak innenfor HMS-området har kommunestyret i 2018 bevilget:
Kr. 35 000,- til HMS-tiltak
Kr. 95 000,- til arbeidsmiljøtiltak – bruk av fond
Arbeidsmiljøutvalget har i 2019 prioritert midlene slik:
- Velferdstiltak kr. 90.000,- HMS-tiltak etter søknad kr. 20.000,- Arbeidsmiljøpris kr. 2.000,- Til rådmannens disposisjon kr. 15.000,- Annet kr. 3.000,Bevilgningen i 2019 er lik bevilgningen i 2018.
Velferdstiltak disponeres fritt på arbeidsplassene og fordelingen beregnes ut fra antall årsverk.
Ved årets begynnelse kom det inn en epost med forslag om endring i bruken av velferdsmidler
for 2019. Forslaget var:
«Forslag om at det arrangeres ett julebord / julefest, der alle ansatte i kommunen blir invitert
med ledsager».
Begrunnelse:
«Det vil være et godt tiltak for å styrke knytningen mellom de ansatte i kommunen. Det sosiale
aspektet med en slik fest vil være mye bedre for kommunen som helhet. Samholdet blant
kommunens mange etater og avdelinger kan ha godt av en slik sammenkomst og at felles
julebord vil være et flott tiltak på årlig basis».
Forslaget ble sendt ut til alle avdelinger, med ønske om å få innspill innen 8.februar 2019.

Etter fristens utløp var det kommet inn følgende forslag:


Forebyggende avdeling adm.:
«Fantastisk forslag! Bra for Vi-følelsen og så slipper vi å bruke tid på planlegging,
organisere osv. – rett og slett effektiviseringstiltak!».



Furuslottet barnehage:
«ønsker ikke fellesarrangement, men at midlene fordeles slik som det har vært gjort før».



Næringsavdelingen:
«Enige om felles arrangement».



Sykehjemsavdelingen:
«Stor oppslutning om felles arrangement».



Oteren barnehage:
«Delte meninger, noen synes det er bra slik det er nå, mens andre går for felles
arrangementet. Ingen avgjørelse ble tatt, men vi kommer med noen momenter:
- Et minus er at det ikke vil passe for alle.
- Kan man ha flere datoer å velge mellom, og så se når det passer for flest?
- Hvis få fra en arbeidsplass kan delta, kan det lett bli en opplevelse av at man taper
velferdsmidlene.
- Det er lettere å tilpasse i egen avdeling, der man er færre ansatte».



Forebyggende avdeling rådhuset (felles husmøte):
«Delte meninger om dette. Vi har noen momenter:
- Innebærer forslaget at alle velferdspengene blir brukt til felles arrangement?
- Dersom noen ikke ønsker å delta, vil de likevel kunne få sine velferdsmidler og
bruke disse som de selv vil?
- Vi foreslår at velferdsmidlene fordeles avdelingsvis som før, og disponeres der.
- Vi anser det som positivt med felles arrangement, men tenker at det ikke skal tas fra
velferdsmidlene til dette formålet.
- Vi foreslår at et felles arrangement gjøres mer rimelig og enkelt, og til en annen tid
på året hvor det ikke skjer så mye annet som i førjulstiden. For eksempel grillfest på
høsten (Brenna/Otertun), hvor kommunen står for leie, men at hver enkelt tar med
egen grillmat og drikke».



Barneverntjenesten:
«Ønsker ikke felles arrangement, men heller lage egne arrangement innenfor
avdelingen».

Rådmannens innstilling
Saken legges frem til drøfting i Arbeidsmiljøutvalget.
Arbeidsmiljøutvalget gjør følgende prioriteringer:

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2018/390 -8

Arkiv:

461

Saksbehandler: Nina Kristiansen
Dato:

04.03.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
3/19

Utvalgsnavn
Storfjord arbeidsmiljøutvalg

Møtedato
08.03.2019

Sykefravær 4. kvartal 2018
Vedlegg
1

Sykefraværsstatistikk 4. kvartal 2018

Saksopplysninger
Det vises til vedlegg over fraværsstatistikk for det enkelte arbeidssted for 4.kvartal.
Sykefraværsstatistikken for 4. kvartal (oktober – desember) 2018 viser egen- og
legemeldt fravær på 8,37 %. Det er totalt 13 arbeidssteder som har høyere sykefravær
enn måltallet for 2018, som er 7 %. I 4.kvartal 2017, var fraværet 7,94 %, og
sammenlignet med 2018, er det en økning på 0,43 %.
Det er mottatt rapporter fra følgende avdelinger:
- personal, lønn, service- og bibliotek
- Valmuen verksted
- Sykehjemsavdelingen
- Storfjord språksenter
- Hjemmetjenesten
- Furuslottet barnehage
- Voksenopplæring
-Vaktmestere og renhold / Drift
- Brann og redning
- Driftsetaten adm.

Ikke mottatt rapport fra:
- Hatteng skole /Hatteng SFO
-Næringsavdelingen

Sykefraværsoversikt:
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Totalt for året

11,88 8,98

9,76

9,22

9,14

Totalt for 1. kvartal 11,48 10,84 10,87 12,20 9,81 8,71

9,84

Totalt for 2. kvartal

8,96

10,61 9,69

8,58

Totalt for 3.kvartal

6,96

7,18

8,91

Totalt for 4.kvartal

8,91 7,94

8,37

9,02

Vurdering
Sykefraværsstatistikken for 4.kvartal 2018, viser at vi ligger 1,37 % over måltallet på 7
%. Flere avdelinger har høy fraværsprosent og noe av dette kan forklares med at det er
få ansatte ved enkelte avdelinger.
Det må være et ufravikelig krav om at den ansatte skal kontakte leder først, så lege,
dersom den ansatte står i fare for å bli sykmeldt.
Det ble drøftet på AMU møte den 07.12.18, om muligheten for å finne ut nettoutgifter i
sykefravær. Det finnes pr i dag ikke et program som fanger dette opp, så det må gjøres
manuelt ved at man går igjennom egenmeldinger og sykmeldinger som den ansvarlige
ved økonomiavdelingen oppbevarer i permer. Dette lot seg ikke gjennomføre før møtet
nå i mars.
Av tilretteleggingstilskudd ble det i 2018 søkt om til sammen kr 120 000,-.
Rådmannens innstilling
Sykefraværsrapportene tas til orientering.

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/115 -1

Arkiv:
Saksbehandler: Nina Kristiansen
Dato:

27.02.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
4/19

Utvalgsnavn
Storfjord arbeidsmiljøutvalg

Møtedato
08.03.2019

Inkluderende arbeidsliv - ny IA avtale
Vedlegg
1

Ny IA avtale 2019-2022

2

Storfjord kommunes IA
mål 2015-2018

3

Intensjonsavtalen om et
mer inkluderende
arbeidsliv

Saksopplysninger
IA-avtalen er endret fra 2019. Det må lages nye mål for Storfjord kommune, man må diskutere
hensikten med ny avtale og se hvordan og hva vi kan gjøre lokalt. Det er viktig at AMU
diskuterer avtalen. Ny IA-avtale skal også drøftes i Rådmannens ledergruppe sammen med
tillitsvalgte.

Rådmannens innstilling
Saken legges fram til drøfting i Arbeidsmiljøutvalget.

STORFJORD KOMMUNE – IA-MÅL 2015 – 2018

Delmål 1 - sykefravær
Storfjord kommune har som mål at det totale sykefraværet innen utgangen av 2018
ikke skal være mer enn max 7 %.
Milepælsmål: 2015 – 8,5%
2016 – 8,0%
2017 – 7,5%
2018 – 7,0%
Tiltak:
 alle med personalansvar skal prioritere nærværsarbeidet
 fokus på tiltak som gir et godt arbeidsmiljø og skaper trivsel
 fokus på nærvær og forebygging. Ansatte involveres aktivt i forhold til nærvær
 innføre nærværstiltak etter avtale i arbeidsgiverperioden
 jobbe med holdninger og arbeidskultur
 særlig innsats for å redusere fraværet blant gjengangere
 alle medarbeiderne orienteres om eget nærvær/fravær hvert kvartal
 fastlegene må mer inn i sykefraværsarbeidet. Delta aktivt i kommunens
møtearenaer der nærværsarbeide er tema.
 HMS-punkt i medarbeidersamtalen (forebygging)
 tidlig dialog med den ansatte.
 ansvarliggjøre arbeidstakerne om sitt fravær i større grad
 ha fokus på at den ansatte blir sett, gi anerkjennelse og ha fokus på
framsnakking
 Nok personale på jobb for å unngå belastning over tid
 årlige arbeidsmiljøundersøkelser
 fysisk aktivitet og frisklivsresept
 økt involvering av hms-ansvarlig og bedriftshelsetjeneste

Delmål 2 – personer med redusert arbeidsevne
Det er et mål at Storfjord kommune skal kunne tilsette flere med redusert arbeidsevne. I
alle etater skal det tilrettelegges for personer med redusert funksjonsevne og hindre
utstøting fra arbeidslivet.

Tiltak:
 tett oppfølging av ansatte med nedsatt funksjonsevne, faste samtaler












åpne for arbeidsutprøving
gi mulighet for jobb-rotasjon
tilrettelegging på arbeidsplassen
eventuell bytte av arbeidssted
bruke stillingsbanken der det er mulig før tilsettinger av eksterne
samarbeid med NAV og fastleger
økt fokus på deltidsproblematikk
verdsette ansatte
lønnspolitikk
tiltak for å beholde nøkkelpersoner

Delmål 3 – økt yrkesaktivitet
Storfjord kommune har som mål å beholde våre arbeidstakere lengst mulig i jobb. Dette
kan skje ved at kommunen legger til rette for at eldre arbeidstakere får lyst til å fortsette
yrkesaktiviteten gjennom tilrettelegging, kompetansepåfyll og aktiv lønnspolitikk.
Tiltak:







motivere til å stå lengst mulig i arbeid
tilrettelegge for eldre arbeidstakere gjennom alternative arbeidsoppgaver
gi mulighet for kompetanseheving
årlige seniorsamtaler etter fylte 55 år
Lønnssamtaler etter fylte 60 år
årlige informasjonsmøter i samarbeid med KLP

Mål og tiltak vedtatt av rådmannen i Storfjord 25.03.15.

Trond R. Larsen (s.)
Konst. rådmann

Storfjord kommune

Arkivsak nr:

2017/324 -30

Arkiv:

614

Saksbehandler: Odd-Arne Jenssen
Dato:

28.02.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
5/19

Utvalgsnavn
Storfjord arbeidsmiljøutvalg

Møtedato
08.03.2019

Omsorgsboliger på Skibotn

Vedlegg
1

Omsorgsboliger på Skibotn

Saksopplysninger
Det er vedtatt å bygge omsorgsbolig på Skibotn i år.
Det er opprettet styringsgruppe og arbeidsgruppe i forbindelse med prosjektet. Styringsgruppa
består av politikere og representanter fra administrasjon i Storfjord kommune. Arbeidsgruppa
består av arbeidsgiver og arbeidstakerrepresentanter.
Beskrivelse av prosjektet og antall ansatte:
Det skal bygges ett bygg med seks boenheter og en fellesdel. Bygget bygges på et plan.
Fellesdelen skal inneholde entre, oppholdsrom, stue, kjølerom, kjøkken, lager, HC- wc dusj,
vaskerom som beboere og ansatte kan bruke.
Det bygges også i fellesdelen av bygget garderober, dusjrom, hvilerom, vaktrom, renholdsrom
og teknisk rom for de ansatte som skal jobbe i tilknytning til hjemmetjenesten på Skibotn og i
bygget.
Bygget får et bebygd areal med 698 m2 og med et bruksareal på 663 m2.
Bygget er universell utformet.
Antall ansatte: 4 - 6.

Dokumentasjon inneklima

Vurdering av aktuelle arbeidsmiljøfaktorer
Risiko for ulykker:
*Alt bygges på et plan
*Inngangs parti med ramper ihht forskrifter
*Minimal risiko for skader ved bruk av maskiner og utstyr. Alle maskiner med bruker
instruks, samt opplæring på disse.
*Førstehjelpsutstyr plasseres på egnede plasser.
Tilrettelegging for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne:
*Bygges som universelt utformet.
* Alle wc utformet som HC-WC.
Tilrettelegging for drift, vedlikehold og renhold:
*God adkomst til utvendige overflater grunnet lav høyde på bygget.
*Enkel adkomst til ventilasjons rom.
*Tilpasset renholdsrom i bygget.
Inneklima og ventilasjon:
*Se vedlegg fra ventilasjons entreprenør.
Forurensing i arbeidsatmosfæren:
*Ikke noen spesifikke tiltak nødvendig
Kjemisk/biologisk helsefare:
*Avfall i utvendige tette containere.
Risiko for stråling:
*Ingen spesifikke tiltak nødvendig.
Støy og vibrasjoner:
*Lite trafikk på nærliggende vei.
Ingen kjente støykilder.
Utforming av arbeidslokaler og adkomstveier:
*Er ivaretatt.
Transportveier og varemottak:
*Er ivaretatt.
Utendørs arbeid og lagring:
*Er ivaretatt.
Løfteinnretninger og utstyr:
*Ikke aktuelt.
Dagslys og utsyn:
*Er ivaretatt.
Belysnings og synsforhold:
*Er ivaretatt av underleverandør (elektriker).

Rømningsveier:
*Er ivaretatt.
Personalrom:
*Ett stort spise/pauserom, samt ett hvilerom og kontor.
*Separate dame og herre garderober med egne wc/dusj (HC-WC).
Ergonomiske forhold:
*Høyt fokus på utstyr som kan lette arbeidsoppgavene.
Rådmannens innstilling
Arbeidsmiljøutvalget godkjenner framlagte plan og tegninger

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2017/324 -31

Arkiv:

614

Saksbehandler: Odd-Arne Jensen
Dato:

04.03.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
6/19

Utvalgsnavn
Storfjord arbeidsmiljøutvalg

Møtedato
08.03.2019

Omsorgsboliger i Oldersletta boligfelt

Saksopplysninger
Det er vedtatt å bygge omsorgsbolig i Oldersletta boligfelt i år.
Det er opprettet styringsgruppe og arbeidsgruppe i forbindelse med prosjektet. Styringsgruppa
består av politikere og representanter fra administrasjon i Storfjord kommune. Arbeidsgruppa
består av arbeidsgiver og arbeidstakerrepresentanter.
Beskrivelse av prosjektet og antall ansatte:
Det skal bygges ett bygg med seks boenheter og en fellesdel. Bygget bygges på et plan.
Fellesdelen skal inneholde entre, oppholdsrom, stue, kjølerom, kjøkken, lager, HC- wc dusj,
vaskerom som beboere og ansatte kan bruke.
Det bygges også i fellesdelen av bygget garderober, dusjrom, hvilerom, vaktrom, renholdsrom
og teknisk rom for de ansatte som skal jobbe i bygget.
Bygget får et bebygd areal med 698 m2 og med et bruksareal på 663 m2.
Bygget er universell utformet.
Antall ansatte: 4 - 6.

Dokumentasjon inneklima

Vurdering av aktuelle arbeidsmiljøfaktorer
Risiko for ulykker:
*Alt bygges på et plan
*Inngangs parti med ramper ihht forskrifter
*Minimal risiko for skader ved bruk av maskiner og utstyr. Alle maskiner med bruker
instruks, samt opplæring på disse.
*Førstehjelpsutstyr plasseres på egnede plasser.
Tilrettelegging for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne:
*Bygges som universelt utformet.
* Alle wc utformet som HC-WC.
Tilrettelegging for drift, vedlikehold og renhold:
*God adkomst til utvendige overflater grunnet lav høyde på bygget.
*Enkel adkomst til ventilasjons rom.
*Tilpasset renholdsrom i bygget.
Inneklima og ventilasjon:
*Se vedlegg fra ventilasjons entreprenør.
Forurensing i arbeidsatmosfæren:
*Ikke noen spesifikke tiltak nødvendig
Kjemisk/biologisk helsefare:
*Avfall i utvendige tette containere.
Risiko for stråling:
*Ingen spesifikke tiltak nødvendig.
Støy og vibrasjoner:
*Lite trafikk på nærliggende vei.
Ingen kjente støykilder.
Utforming av arbeidslokaler og adkomstveier:
*Er ivaretatt.
Transportveier og varemottak:
*Er ivaretatt.
Utendørs arbeid og lagring:
*Er ivaretatt.
Løfteinnretninger og utstyr:
*Ikke aktuelt.
Dagslys og utsyn:
*Er ivaretatt.
Belysnings og synsforhold:
*Er ivaretatt av underleverandør (elektriker).

Rømningsveier:
*Er ivaretatt.
Personalrom:
*Ett stort spise/pauserom, samt ett hvilerom og kontor.
*Separate dame og herre garderober med egne wc/dusj (HC-WC).
Ergonomiske forhold:
*Høyt fokus på utstyr som kan lette arbeidsoppgavene.
Rådmannens innstilling
Arbeidsmiljøutvalget godkjenner framlagte plan og tegninger

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2018/84 -11

Arkiv:

52/29

Saksbehandler: Odd-Arne Jensen
Dato:

04.03.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
7/19

Utvalgsnavn
Storfjord arbeidsmiljøutvalg

Møtedato
08.03.2019

Vedlegg
1 Plantegninger Åsen

Totalrenovering av gammel del og tilbygg til kjøkken ved Åsen
omsorgssenter
Det er vedtatt å totalrenovere gammel del ved Åsen omsorgssenter i år.
Totalrenoveringen består i å bygge vegger rundt fundamentene og ringmur som er bæringen til
bygget. Eksisterende tregulv fjernes. Krypekjeller fylles igjen med lecakuler opp til isolasjon og
det legges varme i støpt gulv. Yttervegger og tak etterisoleres, vinduer byttes og innvendig rom
pusses opp til dagens standard.
Hoved-kjøkken bygges om og i tillegg bygges det et tilbygg til kjøkkenet. Tilbygget inneholder
nytt kontor, kjølerom, fryserom, tørrlager, lagerrom, sorteringslager, varemottak, avfallsrom og
ny rampe for mottak av varer. Bruksarealet vil bli 94 m2.
Det tas høyde for å få til en energieffektiv løsning for varme og ventilasjon.
Gjeldende krav i plan- og bygningsloven oppfylles og Norsk standard følges.
Der er nedsatt en styringsgruppe for prosjektet og en arbeidsgruppe som har gitt innspille til
styringsgruppa. Styringsgruppa består av politikere, leder ved Åsen omsorgssenter og
representanter fra administrasjon i Storfjord kommune.
Arbeidsgruppa består av leder for Åsen omsorgssenter og arbeidstakerrepresentanter.
Arbeidstakerrepresentanter er kjøkkensjef, verneombud, vaktmester og en fra pleiepersonalet.
Renholdsleder i kommunen har gitt innspill til renholdsrom og valg av materialer som skal
vaskes.
Det er 37 ansatte totalt på omsorgssenteret. Der jobbes det tredelt turnus. Det er maks 12 ansatte
pr. vakt. Tre ansatte i administrasjon benytter garderobene til skifte av tøy i svært liten grad.

Dokumentasjon inneklima
Dette skjemaet kan legges ved som et vedlegg til
«Søknad om Arbeidstilsynets samtykke – byggblankett 5177»
Se www.arbeidstilsynet.no/byggemelding
Eventuell supplerende informasjon, som funksjonsbeskrivelse, må legges ved dette
skjemaet.

Dokumentasjon av inneklima
Denne sjekklisten kan benyttes som grunnlag for dokumentasjon av inneklima ved søknad til Arbeidstilsynet etter
arbeidsmiljøloven § 18-9. Se også veiledningen Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen (best.nr. 444).
Søker/melder (etter arbeidsmiljøloven § 18-9)
Arbeidsgiver (for brukere av bygget)
Navn (med blokkbokstaver):

Navn (med blokkbokstaver):

Steinar Pettersen VVS-teknikk A/S
Anlegget er prosjektert av:

Tiltakshaver (byggherre) eller arbeidsgiver:

Steinar Pettersen
Adresse

Adresse

Rederveien 35
Postnr.

Poststed

9014

TROMSØ

Organisasjonsnummer

Postnr.

Poststed

Organisasjonsnummer

998 509 416
Kontaktperson

Kontaktperson

Steinar Pettersen
Telefon

E-post

97163961

spvvstek@gmail.com

Dato

Underskrift

25.01.19

Telefon

E-post

Dato

Underskrift

Steinar Pettersen

1. Grunnleggende forutsetninger for beregninger og dimensjonering
1.1 Ulike lokalers funksjon (kontor, forretning, frisør osv.)
1.2 Personbelastning – normverdi for luftmengde er 7–10 l/s pr. person
1.3 Byggematerialer/inventar
1.4 Forurensning fra prosesser/aktivitet

Angis i tabell 1
Angis i tabell 1 under a)
Angis i tabell 1 under b)
Angis i tabell 1 under c)

Beskriv ev. forurensing fra prosesser/aktivitet:

Ingen
Oppgi akseptkriterier:
Beskriv tiltak: Ingen

1.5 Hensyn tatt ved plassering av luftinntak
(Trafikk, avkast prosess/ventilasjon, varme, fuktinntrenging, annet)
Plassering:

Hvilke hensyn er tatt ved plassering:

På tak

Hindre støy og inntregning av snø

1.6 Intern varmebelastning (belysning, data, maskiner mv.) benyttet ved beregning av temperatur, i watt (w)
Type intern varmebelastning:

Watt (w):

Personer, lys teknisk utstyr etc

3000 w

1.7 Solavskjerming av solbelastede vinduer
Beskriv:

Utvendige persienner
1.8 Utetemperatur (klimadata for Norge) som grunnlag for beregnet innetemperatur (se pkt. 3.2)
Sommer

Vinter

22 °C

22°C
1.9 Inngår kravspesifikasjon for klima og luftkvalitet i kontrakter?
Hvis nei, beskriv hvordan overholdelse av normen sikres:

Ja

x

Nei

2. Ventilasjon/luftkvalitet
2.1 Funksjonsbeskrivelse og underlag for utforming og
dimensjonering av prosessventilasjon/avsug, følger vedlagt Ikke aktuelt x
Ja
Nei
For prosesser oppgi forurensningskilde ev. type kjemikalier.
2.2 Luftmengder skal angis i vedlagt tabell 1 med basis i personbelastning, byggematerialer og eventuelle
prosesser og aktiviteter. Se veiledning til skjema.
2.3 Tillegg i luftmengde for å kompensere for reduksjon under drift:
20 %
For sentrale
2.4 Mulig kapasitetsøkning:
For enkeltrom:
20 %
20 %
installasjoner:
2.5 Filterklasse
Tilluft, EU7
Før varmegjenvinner, EU7
2.6 Er rom med røyking eller annen forurensning sikret mot
Ja x
Nei
forurensningsspredning i bygningen?
2.8 Varmegjenvinning
Ja
Nei
Hvilken type?

roterende
2.10 Benyttes omluft?
Omluft reduserer kvaliteten på inneklimaet og må derfor beskrives nedenfor.
Hvis ja, gi en beskrivelse:

Ja x

Nei

Ja

Nei x

Omluft brukes etter arbeidstid for å holde lokalene oppvarmet.
2.11 Luftfukter
Hvis ja, beskriv hygienerutiner:

3. Termisk inneklima
3.1 Temperaturkontroll fremgår av egen funksjonsbeskrivelse vedlagt
(Oppvarming, kjøling, kaldrassikring, nattsenking, styringsfunksjoner, samvirkning med
ventilasjon).
Hvis nei, gi en beskrivelse:

3.2 Operativ innetemperatur er beregnet og lagt til grunn ved
dimensjonering.
3.3 Lufthastighet i oppholdssonen skal ikke overskride
4. Anlegg, drift og vedlikehold
4.1 Beskriv rutiner for rydding og renhold av bygning, bygningsdeler,
kanaler og installasjoner

Ja

x

Nei

Ja x

Nei

0,2 m/s

Ansvarlig virksomhet:

a) I byggeperioden:

Alle kanalender er tettet

Entreprenør ventilasjon

b) Sluttrengjøring før overlevering

Ja

Entreprenør

c) Er det avtalt dokumenterbare akseptkriterier for renhet?
4.2 Er atkomst og plass for inspeksjon, måling, renhold og
vedlikehold av kanaler og aggregater tilrettelagt?
4.3 Ansvarlig virksomhet for kontroll og dokumentasjon av:

Ja
Ja

Nei
x

Nei

Ja x
Ja x

Nei
Nei

a) Innregulering:

Ventilasjonsentreprenør
b) Funksjon og resultat i forhold til oppsatte funksjonskrav:

Ja
4.4 Ansvarlig virksomhet for drifts- og vedlikeholdsinstruks:

Entreprenør ventilasjon
4.5 Ansvarlig virksomhet for opplæring av driftspersonell/brukere:

Entreprenør ventilasjon
4.6 Fremgår ansvar og oppgaver etter pkt. 4.1 – 4.5 av kontrakter?
4.7 Har byggherre internkontrollsystem som ivaretar inneklima?
Hvis nei, gi begrunnelse

5. Utfyllende informasjon
Gi eventuell utfyllende informasjon her:

Vurdering av aktuelle arbeidsmiljøfaktorer
Risiko for ulykker:
*Alt bygges på et plan
*Inngangs parti med ramper ihht forskrifter
*Minimal risiko for skader ved bruk av maskiner og utstyr. Alle maskiner med bruker
instruks, samt opplæring på disse.
*Førstehjelpsutstyr plasseres på egnede plasser.
Tilrettelegging for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne:
*Bygges som universelt utformet.
* Alle wc utformet som HC-WC.
Tilrettelegging for drift, vedlikehold og renhold:
*God adkomst til utvendige overflater grunnet lav høyde på bygget.
*Enkel adkomst til ventilasjons rom.
*Stort bøttekott i bygget.
Inneklima og ventilasjon:
*Se vedlegg fra ventilasjons entreprenør. Det monteres punkavsug på medisinrom.
Forurensing i arbeidsatmosfæren:
*Ikke noen spesifikke tiltak nødvendig
Kjemisk/biologisk helsefare:
*Avfall i utvendige tette containere.
Risiko for stråling:
*Ingen spesifikke tiltak nødvendig.
Støy og vibrasjoner:
*Lite trafikk på nærliggende vei.
Ellers ingen kjente støykilder.
Utforming av arbeidslokaler og adkomstveier:
*Er ivaretatt.
Transportveier og varemottak:
*Er ivaretatt.
Utendørs arbeid og lagring:
*Er ivaretatt.
Løfteinnretninger og utstyr:
*Ikke aktuelt.

Dagslys og utsyn:
*Er ivaretatt.
Belysnings og synsforhold:
*Er ivaretatt av underleverandør (elektriker).
Rømningsveier:
*Er ivaretatt.
Personalrom:
*Ett stort spise/pauserom, samt ett mindre kombinert pauserom/gjestekontor.
*Separate dame og herre garderober med egne wc/dusj (HC-WC).
Ergonomiske forhold:
*Høyt fokus på utstyr som kan lette arbeidsoppgavene.

Rådmannens innstilling
Arbeidsmiljøutvalget godkjenner framlagte plan og tegninger.
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Klima- og miljøtiltak i Storfjord

Saksopplysninger
Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og
virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt
miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes på
og tilpasses klimaendringene (klimatilpasning).
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning
Kommunene har mange viktige virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser og oppnå
energieffektivisering og -omlegging. Gjennom kommunens ulike roller som myndighet, eier,
innkjøper, tjenesteleverandør og pådriver kan kommunene bidra betydelig til å redusere
utslippene. Disse virkemidlene samordnes gjennom kommunenes klima- og energiplanlegging
som er forankret i statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging. Kommunen kan selv
avgjøre om de ønsker en egen klima- og energiplan, eller integrere klima- og energiplanlegging
i øvrige planverk.
http://www.miljodirektiratet.no/no/Tema/klima/Lokalt-klima/

Storfjord kommune mangler per dags dato en oppdatert Klima- og miljøplan. Kommunen
mangler også en strategi for miljøsystemstyring.
Følgende tiltak er ment for å skape en miljø- og klimabevisstgjøring i Storfjord kommune. Det
er viktig å synliggjøre at kommunen tar hensyn til miljøet og klimaet, samt å bevisstgjøre egen
organisasjon om hvordan virksomheten påvirker miljø og klima. Dessuten trenger Storfjord
kommune et grønnere omdømme. Punktene skisserer enkle, konkrete tiltak som lett kan
gjennomføres i påvente av den regionale miljø- og klimaplanen.

Tiltak 1:
Tiltak 2:
Tiltak 3:
Tiltak 4:
Tiltak 5:
Tiltak 6:
Tiltak 7:
Tiltak 8:
Tiltak 9:
Tiltak 10:

Miljø-, plan- og driftsetaten - navneendring
Miljøfyrtårnsertifisering – skoler og rådhus
Prinsippvedtak plast
Strandrydding
ENØK og Earth Hour
Miljømerkede produkter
Informasjon på kommunens egne sider om miljøtiltak i hverdagen
El-biler - ladestasjoner
Humlevennlige grøntområder
Medlem i Klimapartnere i Troms

Tiltak 1:
Navneendring til miljø-, plan- og drift.
Miljøansvaret til kommunen må synliggjøres i etatsnavn. Dette vil tydeliggjøre for befolkningen
at kommunen har et miljø- og klimaansvar, men navneendringen vil også bevisstgjøre
kommunen om sitt samfunnsansvar for miljø- og klimaspørsmål.
Forslag
Plan- og driftsetaten endrer navn til Miljø-, plan- og driftsetaten. Plan- og driftsutvalget endrer
navn til Miljø-, plan og driftsutvalget.

Tiltak 2:
Miljøfyrtårnsertifisering
I 2017 ble regionen ved Visit Lyngenfjord merket som et bærekraftig reisemål. Dette betyr at
regionen skal ha en tydelig satsing på bevaring av natur, miljø og kultur, på styrking av sosiale
verdier og på økonomisk levedyktighet. Arbeidet er blant annet forankret i Reiselivsplanen for
Storfjord, Lyngen og Kåfjord. Bærekraftmerkingen medførte en nasjonal og internasjonal
markedsføringsverdi for regionen. Tilsvarende vil det negative omdømme bli stort dersom
regionen ikke klarer å re-merke seg som bærekraftig region innen tre år. Dette forutsetter en
miljøprofileringsinnsats fra de inkluderte kommunene, Storfjord, Lyngen, Kåfjord, Skjervøy og
Nordreisa. Første steg var at Skibotn skole og Hatteng skole skulle miljøfyrtårnsertifiseres.
Neste naturlige steg vil være miljøfyrtårnsertifiseringen av rådhuset.
Forslag
Prosessen med å miljøfyrtårnsertifisere Skibotn og Hatteng skoler skal gjennomføres.
Rådhuset skal miljøfyrtårnsertifiseres.

Tiltak 3:
Prinsippvedtak mot plast
Ved siden av klimaendringer er plastforurensing et av vår tids aller største utfordringer. Hvert år
havner 6,4 millioner tonn søppel i verdens hav. Mellom 70 og 80 prosent av dette er plast. Den
viktigste innsatsen for å forhindre at plasten kommer på avveie, er å begrense bruken av plast.
Kommunen bør gå foran som et godt eksempel for private og for bedrifter. Storfjord kommune
skal jobbe aktivt for å begrense mengden med plast i kommunal virksomhet. Bruken av ikkenedbrytbare engangsartikler kan enkelt unngås. Tynne handleposer, plastbestikk, plastkopper,
Q-tips og for eksempel sugerør er alle produkter som kan unngås eller erstattes med plastfrie
produkter.
Forslag

Storfjord kommune skal aktivt jobbe for å begrense mengden med plast. Ikke-nedbrytbare
engangsartikler skal unngås eller erstattes med plastfrie alternativer.

Tiltak 4:
Strandrydding
15 tonn plast havner i havet hvert minutt. I naturen har plast en levetid på opptil flere hundre år
og i havet brytes plasten enda saktere opp. Plast truer alt dyreliv i havet. Sjøfugl er spesielt
utsatt. En undersøkelse av havhester i Nordsjøen viste at hele 9 av 10 fugler har plast i
magesekken. Plast finnes både i havoverflaten, men også helt ned til de dypeste av verdens
havområder. Et viktig lokal tiltak er å rydde strendene for plast.
Forslag
Storfjord kommunen skal støtte og stimulere frivillige til å rydde strender og informere om
plast- og marin forsøpling ved en årlig strandrydderuke. Kommunen skal koordinere arbeidet
med strandrydding, blant annet ved tildeling av roder samt tilrettelegge for oppsamling av
strandsøppel.

Tiltak 5:
Enøk og Earth Hour
Den mest miljøvennlige energien er den vi ikke bruker. Energismart drift er opplagt lønnsomt,
Effektiv energibruk omfatter både enkle strakstiltak og langsiktige investeringer. Bevisstgjøring
av eget energiforbruk og gjennomføring av energisparing, er det enkleste tiltaket en kommune
kan iverksette. Miljøfyrtårnsertifiseringen gir konkrete eksempler på hva slags energisparende
rutiner og tiltak som kan iverksettes i hele kommunen.
Earth Hour er en verdensomspennende symbolsk markering der folk over hele verden blir
oppfordret til å slukke lyset en time for klimaet. Det er naturvernorganisasjonen WWF som står
bak kampanjen. Den symbolske markeringen har som formål å øke bevisstheten rundt
klimaproblematikken ved å få privatpersoner, virksomheter, myndigheter og organisasjoner til å
slå av elektrisk lys i én time. Selve lysslukkingen er ment som en symbolsk handling for å vise
at mennesker verden over står sammen for å stoppe klimaendringene
Forslag
Storfjord kommune skal ha kontinuerlig fokus på energisparing. Storfjord kommune skal delta
på den symbolske markeringen Earth Hour hvert år, samt informere innbyggerne i kommunen
om markeringen.

Tiltak 6
Velge miljøvennlige artikler
Det finnes en mengde merkeordninger som skal vise om produktene er miljøvennlige eller
etiske. Det mest kjente er nok Svanemerket.
Svanemerket ble opprettet som en offisiell miljømerkeordning av Nordisk ministerråd i 1989.
Svanemerket er en ikke-kommersiell merkeordning. Svanemerket er en del av den offentlige
verktøykassa vi har, for å gjøre det lett å velge mer miljøvennlige produkter, redusere
miljøskader, og for å stimulere til grønn innovasjon og vekst i næringslivet.
Forslag
Storfjord kommune skal velge offisielt miljømerkede produkter der de finnes, med spesielt fokus
på rengjøringsmidler og papir.

Tiltak 7:

Informasjon på kommunens egne sider om miljøtiltak i hverdagen.

Forslag
Kommunens hjemmesider skal ha en egen fane om miljø og klima, med informasjon til
innbyggerne om klima- og miljøtiltak i hverdagen.
Tiltak 8:
El-biler – ladestasjoner
Overgangen til elbiler er uten tvil Norges største satsing i klimakampen. Økt bruk av elbiler
samt tilrettelegging for moderne ladestasjoner er ett av kommunenes viktigste bidrag i å
redusere klimautslipp.
Forslag
Det skal tilrettelegges for normalladestasjoner ved kommunale bygg.
Det skal søkes Enova om støtte til etablering av hurtigladere på Skibotn og i området
Hatteng/Oteren.

Tiltak 9:
Humlevennlige grøntområder
Humlene spiller en nøkkelrolle i økosystemene og matproduksjonen, i Norge er humler og
villbier våre viktigste bestøvere av flere typer grønnsaker og de fleste frukt- og bærsortene vi
har. 30 % av alle norske bier- og humlarter er ført opp på Norsk rødliste.
Regjeringen har i 2018 lansert en nasjonal pollinatorstrategi (Nasjonal pollinatorstrategi - Ein
strategi for levedyktige bestandar av villbier og andre pollinerande insekt). I denne strategien er
kommunenes rolle for å berge mangfoldet av villbier og andre pollinerende insekter
oppsummert i følgende punkter:
- Kommunene bør øke kunnskapen sin om hvordan de kan forbedre forholdene for
pollinatorer i grønnstrukturen
- Kommunen bør ta hensyn til pollinatorvennlig utvikling og forvaltning av kommunal
grønnstruktur
- Tilrettelegge for pollinatorvennlige områder i arealplanlegging
Forslag
Storfjord kommune skal aktivt legge til rette for pollinerende insekter ved planlegging av nye og
rehabilitering av grøntområder.

Tiltak 10:
Klimapartner Troms
Klimapartnere i Troms er et offentlig-privat samarbeid som:





Formidler klimakunnskap
Utvikler og fremmer grønne forretningsideer
Skaper møteplasser for klimadebatt
Samhandler regionalt, nasjonalt og internasjonalt

Målet til klimapartnere er å redusere klimagassutslipp og stimulere til grønn samfunns- og
næringsutvikling. Kommuner i Troms som er med i samarbeidet er Harstad kommune, Tromsø
kommune og Kåfjord kommune.
Forslag

Rådmannen bes redegjøre for kommunestyret hva et klimpartnerskap vil bety for Storfjord
kommune.
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 15.03.2019

Behandling:
Tilleggsforslag fra Plan- og driftsstyret.
Tiltak 11.
Avfallsservice involveres aktivt på bred basis i miljøarbeidet.
Tiltak 12.
Tiltak 13.
Skrotnisseprosjektet tas opp igjen.
Tilleggsforslag fra Plan- og driftsstyret ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 12.03.2019

Behandling:
Forslag fra AP, SP, TPL, FRP, H og MDG:
Levekårsutvalget støtter de 10 punkt.
Det er viktig at Storfjord kommune har en grønn profil.
Ekstratiltak:
Alle kommunale institusjoner skal kildesortere.
Miljø, plan og driftsetaten skal tilrettelegge for dette.
Forslaget ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Levekårsutvalget støtter de 10 punkt.
Det er viktig at Storfjord kommune har en grønn profil.
Ekstratiltak:
Alle kommunale institusjoner skal kildesortere.
Miljø, plan og driftsetaten skal tilrettelegge for dette.

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 13.02.2019
Behandling:
Forslag fra Knut Jentoft:
Klima- og miljøtiltak som er lagt fram i 10 punkter ønskes behandlet i alle kommunale organer
og internt i kommunen.
Hensikten er å samles om viktige tiltak som skal forplikte.
Alle tiltak vil bli vurdert.
Kommunestyret skal prioritere og behandle miljøtiltakene i juni 2019.
Skrotnisse-rydding ønskes vurdert av Plan- og drift slik at det blir rydda der det trengs.
Forslaget fra Knut Jentoft ble tatt opp til votering.
Forslaget fra Knut Jentoft ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Klima- og miljøtiltak som er lagt fram i 10 punkter ønskes behandlet i alle kommunale organer
og internt i kommunen.
Hensikten er å samles om viktige tiltak som skal forplikte.
Alle tiltak vil bli vurdert.
Kommunestyret skal prioritere og behandle miljøtiltakene i juni 2019.
Skrotnisse-rydding ønskes vurdert av Plan- og drift slik at det blir rydda der det trengs.

