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Tilsyn - Søgne kommunes sentraladministrasjon
Det vises til Arbeidstilsynets skriv av 30. mars 2016 om vedtak om pålegg –
Arbeidsmiljøutvalg (AMU) – oppgaver og organisering.
Vi bekrefter med dette at Søgne kommunes arbeidsmiljøutvalg legger kravene i AML kap. 7
til grunn for sitt arbeid.
I tråd med Arbeidstilsynets vilkår vedlegges protokollene fra AMU-møter for første halvår
2016, se nedenfor.
Sak 8/16 Arbeidsmiljøutvalget – oppgaver og organisering ble behandlet i AMU 9. mars,
møteinnkalling til dette møtet og særutskrift/saksfremstilling fra Administrasjonsutvalgets
møte 12. april 2016, vedlegges.
Vedlegg 1: Møteprotokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget 19. februar 2016.
Vedlegg 2: Møteprotokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget 9. mars 2016 med møteinnkalling.
Vedlegg 3: Møteprotokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget 15. mars 2013.
Vedlegg 4: Særutskrift/protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 12. april 2016.
Vedlegg 5: Møteprotokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget 1. juni 2016.
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rådmann
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hovedverneombud
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SØGNE
KOMMUNE
Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Arbeidsmiljøutvalg
Rådhuset Rådmannens kontor
09.03.2016
14:30

Forfall meldes til utvalgssekretær Inga Fjeldsgaard (inga.fjeldsgaard@sogne.kommune.no) som
sørger for innkalling av vararepresentanter. Vararepresentanter møter kun ved spesiell
innkalling.

Innkalling er sendt til:
Navn
Gustav Skretting
Monica Nordnes
Kim Høyer Holum
Anne Ljosland
Hildegunn Fardal
Maigret Nilsen

Funksjon
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Leder

Representerer

I møtet vil det ble fremlagt utkast til svar til Arbeidstilsynet i forbindelse med tilsyn i
Administrasjonsavdelingen. I tillegg vil rådgiver Bente Hamre orientere og vise kommunens
avvikssystem.

Søgne, 04.03.16

Maigret Nilsen (sign.)
Leder

Inga Fjeldsgaard (sign.)
Utvalgssekretær
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Saksnr

Innhold

PS 7/16

Godkjenning av protokoll

PS 8/16

Arbeidsmiljøutvalg - oppgaver og organisering

PS 9/16

Årsrapport 2015 - Bedriftshelsetjenesten Stamina - utsatt sak

PS 10/16

Eventuelt
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Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

033
2013/1297 -10133/2016
Bente Hamre
03.03.2016

Saksframlegg
Godkjenning av protokoll fra møte 19.02.16
Utv.saksnr
7/16

Utvalg
Arbeidsmiljøutvalg

Møtedato
09.03.2016

Rådmannens forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget godkjenner protokoll fra møte 19.02.16.

Vedlegg
1 Protokoll fra møte 19.02.16
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SØGNE
KOMMUNE
Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Arbeidsmiljøutvalg
Rådmannens kontor Rådhuset
19.02.2016
12:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Gustav Skretting
Medlem
Monica Nordnes
Medlem
Kim Høyer Holum
Medlem
Hildegunn Fardal
Medlem
Maigret Nilsen
Leder
Forfall faste medlemmer:
Navn
Anne Ljosland

Representerer

Funksjon
Medlem

Representerer

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Inga Fjeldsgaard
Utvalgssekretær/seniorrådgiver
Hovedverneombud Maigret Nilsen ble konstituert som ny leder av Arbeidsmiljøutvalget. Samtidig
endret Kim Høyer Holum funksjon fra leder til medlem. Maigret Nilsen ledet møte.
Ny kontaktperson i Falck Helse, Karine Gislefoss Storesund – orientert om sin bakgrunn og deltok i
møtet.
Ingen merknader til innkalling og sakskart datert 10.02.2016.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Maigret Nilsen
Leder

Inga Fjeldsgaard
Utvalgssekretær
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Saksnr

Innhold

PS 1/16

Godkjenning av protokoll fra møte 07.12.15

PS 2/16

Referatsaker 19.02.16

RS 1/16

Tilsynsrapport - Søgne kommune Administrasjonsavdelingen

RS 2/16

Undertegnet kontrakt fra 2016 med Falck Helse AS og Søgne,
Songdalen, Vennesla, Iveland, Birkenes og Lillesand kommuner

PS 3/16

Avvikshåndtering - status for 2015

PS 4/16

Årsrapport 2015 - Bedriftshelsetjenesteordningen Stamina

PS 5/16

Verneombud for Enhet for helsetjenester og PP-tjenesten - avklaring

PS 6/16

Eventuelt

PS 1/16 Godkjenning av protokoll fra møte 07.12.15
Rådmannens forslag til vedtak:

AMU godkjenner protokoll fra møte 07.12.2015.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 19.02.2016
Behandling:
Protokoll fra møte 7. desember 2015 ble første gang sendt ut 10. desember 2015.
Hildegunn Fardal ga tilbakemelding med merknad i sak 12/15 Trening – premiering av medarbeidere
som trener. De øvrige medlemmene sluttet seg til Fardals merknad.
Vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget godkjenner protokollen med følgende presisering i sak PS 12/15 Trening
– premiering av medarbeidere som trener: Treningskonkurransen gjelder «organisert trening,
ikke bare trening i treningssenter».

PS 2/16 Referatsaker 19.02.16
Rådmannens forslag til vedtak:
AMU tar referatsaken(e) til orientering.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 19.02.2016
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Behandling:
RS 1/16 Tilsynsrapport – Søgne kommune Administrasjonsavdelingen
Det ble orientert om at det avvikles samling i Administrasjonsavdelingen, hvor Agenda Kaupang vil
presentere det som kommer fram i samtaler med medarbeiderne. Brevet fra kommunen til Arbeidstilsynet
(svarfrist 11. mars), gjennomgås i AMU-møte 9. mars. Oversikt over tema og hvordan det skal arbeides
videre med disse, f.eks. Retningslinjer for konflikthåndtering, legges fram.
RS 2/16 Undertegnet kontrakt fra 2016 med Falck Hele AS og Søgne, Songdalen, Vennesla, Iveland, Birkenes
og Lillesand kommuner
Kontrakten tas til orientering.

Vedtak:
RS 1/16 Tilsynsrapport – Søgne kommune Administrasjonsavdelingen
Arbeidsmiljøutvalget tar referatsaken til orientering og vil følge prosessen videre.
RS 2/16 Undertegnet kontrakt fra 2016 med Falck Hele AS og Søgne, Songdalen, Vennesla,
Iveland, Birkenes og Lillesand kommuner
Arbeidsmiljøutvalget tar referatsaken til orientering.

RS 1/16 Tilsynsrapport - Søgne kommune Administrasjonsavdelingen
RS 2/16 Undertegnet kontrakt fra 2016 med Falck Helse AS og Søgne,
Songdalen, Vennesla, Iveland, Birkenes og Lillesand kommuner
PS 3/16 Avvikshåndtering - status for 2015
Rådmannens forslag til vedtak:
Administrasjonsutvalget tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 19.02.2016
Behandling:
Spørsmål om hvordan avvikssystemet virker rent praktisk. Saksbehandler vil gi en orientering i neste møte i
utvalget. Ingen merknader for øvrig.
Arbeidsmiljøutvalget innstiller følgende til Administrasjonsutvalget.

Innstilling:
Administrasjonsutvalget tar saken til orientering.

6

PS 4/16 Årsrapport 2015 - Bedriftshelsetjenesteordningen Stamina
Rådmannens forslag til vedtak:
Årsrapporten fra Stamina Helse bedriftshelsetjenesteordning tas til orientering.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 19.02.2016
Behandling:
Vedlegg til saken manglet.

Vedtak:
Saken utsettes til neste møte i AMU.

PS 5/16 Verneombud for Enhet for helsetjenester og PP-tjenesten - avklaring
Rådmannens forslag til vedtak:

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 19.02.2016
Behandling:
HVO gjennomgikk sine «innspill» som var vedlagt saken.

Vedtak:
PP-tjenesten for Søgne og Songdalen defineres som eget verneområde og det velges/utpekes
verneombud.

PS 6/16 Eventuelt

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 19.02.2016
Vedtak:
Innkalling og protokoll for AMU sendes de hovedtillitsvalgte.
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Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

440
2016/618 -10072/2016
Monica Nordnes
02.03.2016

Saksframlegg
Arbeidsmiljøutvalg - oppgaver og organisering
Utv.saksnr
8/16

Utvalg
Arbeidsmiljøutvalg

Møtedato
09.03.2016

Rådmannens forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.
I forbindelse med Arbeidstilsynets tilsyn i Søgne kommune 08.12.15 er det pekt på forhold
som må følges opp, når det gjelder Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver og organisering.
Saksutredning:
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidsmiljøutvalget deltar i planleggingen av verne- og
miljøarbeidet i virksomheten og følger utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet,
helse og velferd.
Vilkår:
 Oversikt over medlemmene i arbeidsmiljøutvalget, inklusiv stedfortredere.
 Beskrivelse av hvilke oppgaver arbeidsmiljøutvalget vil behandle
 Referat fra møtene i arbeidsmiljøutvalget første halvår 2016
Hjemmel: arbeidsmiljøloven §§ 7-1 fjerde ledd og 7-2 og forskrift om organisering, ledelse og
medvirkning §§ 2-3 og 3-11
Dersom Arbeidstilsynet gir pålegg, settes fristen til: 01.09.2016
Oppgaver og organisering:
1. Velge vara for medlemmene i AMU.

2. Minimum fire møter i AMU pr. år.
3. Referater fra informasjons- og
drøftingsmøte mellom administrasjonen
og HTV/HVO skal gjøres tilgjengelige for
alle ansatte i kommunen.
4. Medarbeiderundersøkelser skal
behandles i AMU.
5. Det skal foretas lederskifte i AMU.
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Status:
Under arbeid: Samarbeidsutvalget
foreslår kandidater. Det foretas valg, hvis
det er forslag på flere, evt. «utpekes» den
som er foreslått.
Det legges opp til minimum fire møter i
2016.
Referater gjøres tilgjengelig fra og med
samarbeidsmøte 08.03.16.
AMUs møteinnkallinger m/ protokoller har
alltid vært tilgjengelig via intranett. Fra
2016 sendes disse direkte til HTV’ene.
Neste medarbeiderundersøkelse skal
gjennomføres våren 2017.
Lederskifte ble foretatt i AMU møte

6. Plan for bedriftshelsetjenestens bistand
skal behandles i AMU.
7. Verneombud eller
hovedverneombud skal ha kopi av
avviksmeldinger som angår helse, miljø
og sikkerhet.
Rådmannens merknader:
Ingen merknader.
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19.02.16. Hovedverneombudet ble leder
fra denne dato.
Behandles i løpet av våren.
Rutine med hensyn til hvordan dette
praktisk skal gjennomføres tas opp i AMU
møtet.

Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

441
2011/3358 -10218/2016
Inga E. Fjeldsgaard
03.03.2016

Saksframlegg
Årsrapport 2015 - Bedriftshelsetjenesten Stamina
Utv.saksnr
9/16

Utvalg
Arbeidsmiljøutvalg

Møtedato
09.03.2016

Rådmannens forslag til vedtak:
Årsrapporten fra Stamina Helse bedriftshelsetjenesteordning tas til orientering.

Bakgrunn for saken:
Søgne kommune har hatt avtale med Stamina (tidligere Hjelp 24) fra 2007. Avtalen er sagt
opp med virkning 31. desember 2015. Det er inngått ny avtale om bedriftshelsetjenesteordning
etter anbudsrunde, i samarbeid med kommunene i Knutepunkt Sørlandet, med unntak av
Kristiansand kommune.
Saksutredning:
Det har vært noe ulik praksis, når det gjelder sakstype, når årsrapporten fra
bedriftshelsetjenesten er lagt fram for AMU. De seneste årene er rapporten tatt inn som
«referatsak» og ikke som «politisk sak».
AMU har gjennomgått årsrapporten, som har vært drøftet med samme utgangspunkt som om
den var meldt opp som P-sak, men det er altså ikke fattet vedtak.
Årsrapporten for 2014 ble også behandlet i Administrasjonsutvalgets møte 10. februar2015.
I skriv av 22. januar 2016 om Arbeidstilsynets tilsyn i sentraladministrasjonen, under avsnittet
Systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet, bygges funn bl.a. på at AMU kun har hatt
«plan for bedriftshelsetjenestens bistand, som referatsak, ikke til reell behandling».
Saksbehandler/utvalgssekretær tar dette til etterretning og tar bedriftshelsetjenestens årsrapport
inn som P-sak og presiserer at den tidligere har vært behørig drøftet i AMU. Dette gjelder også
bedriftshelsetjenestens handlingsplan.
Rådmannens merknader:
Ingen ytterligere merknader.
Vedlegg
1 Årsrapport 2015
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Bedriftsnavn: Stamina/NIMI

Årsrapport for 2015 for
Søgne kommune
RAPPORT FRA STAMINA HELSE

Distribuert til
Inga Fjeldsgaard
Utarbeidet av
Lene Coward Markussen

Oversendt kunde: 18.12.15

Stamina Helse // Barstølveien 34 // NO-4636 Kristiansand // staminagroup.no
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SIDE 2

1. Innledning
Årsrapporten er en oppsummering av de tjenester Stamina Helse har bistått med gjennom året. Tjenesten
skal dekke virksomhetens behov for HMS-oppfølging og bistand i henhold til Arbeidsmiljølovens § 3-3,
Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kapittel 13 og Forskrift om systematisk HMS-arbeid § 5.
Rapporter/notater som beskriver utførte oppdrag er oversendt løpende i året som er gått.

2. Rådgivere fra Stamina Helse
Kundeansvarlig i 2015 har vært Lene Coward Markussen, HMS-rådgiver / ergoterapeut.
Andre rådgivere som har bistått i 2015 er:
 Cathrine Johannessen, HMS-rådgiver / bedriftssykepleier
 Elin Steen, senior HMS-rådgiver / spesialist i arbeidsmedisin / lege
 Jens Stenersen, senior HMS-rådgiver / sertifisert yrkeshygieniker
 Trond Klemetsen, HMS-rådgiver / spesialist i arbeidsmedisin / lege

3. Aktivitetsoversikt for 2015
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Diagram 1: Viser leverte tjenester i 2015 i timer for de ulike tjenesteområdene.

Stamina Helse // Barstølveien 34 // NO-4636 Kristiansand // staminagroup.no
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SIDE 3

Tjenestekategori / Tjeneste
03 Systematisk HMS arbeid




Deltagelse AMU, andre HMS-utvalg
Systematisk rapportering
(periodiske/årsrapporter)

04 Arbeidshelse

Sum
timer
7.00
2.50
5.00
46.50



Audiometri kontroll



Rapport etter HK. For/etterarbeid

13.50



HK Arbeidshelse Lovpålagt

20.00



Vaksinering

05 Ergonomi



Arbeidsplass tilpassing individ

06 Psykososialt arbeidsmiljø



Rådgivning Konflikt/mobbing/trakassering

07 Fysisk, kjemisk og biologisk am.



Måling Støy

08 Rus/avhengighet

8.00

5.00
2.50
2.50
1.50
1.50
8.00
8.00
4.50



Planlegging / tilrettelegging leveranse

1.00



Rusforebyggende arbeid

3.50

10 Undervisning og kurs



24.00

Basal hjert-lungeredning (BHLR)

24.00

11 Planlegging og tilrettelegging AVTALE

2.00



Avtaleoppfølging

1.00



Sentralt KAM arbeid

0.50

Totalt

96.00

Diagram 1: Viser leverte tjenester på abonnementet i 2015.

4. Beskrivelse av aktiviteter
Systematisk HMS-arbeid
Handlingsplan for 2015 ble utarbeidet den 12.desember 2014, og ferdigstilt den 13.januar 2015.
Søgne kommune har innkalt Stamina Helse til 2 AMU møter. På 1 av møtene måtte Stamina Helse avlyse
deltakelse.
Årsrapport for 2015 ble oversendt den 18.desember.
Stamina Helse // Barstølveien 34 // NO-4636 Kristiansand // staminagroup.no
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SIDE 4

Arbeidshelse
I 2015 var det ingeniørvesenet og kjøkken / vaskeri som var innkalt til lovpålagte helsekontroller.
Helsekontrollene ble gjennomført ute i kommunen. Rapporter er sendt til avdelingene.
Stamina Helse har bistått Søgne kommune med yrkesvaksinering av de ansatte.
Ergonomi
Stamina Helse har gjennomført 7 arbeidsplassvurderinger i ulike avdelinger i Søgne kommune.
Psykososialt / organisatorisk
Stamina Helse har bistått i møter vedrørende utfordringer i det psykososiale arbeidsmiljøet i 1 avdeling.
Fysisk/kjemisk/biologisk
Den 15.desember bistod Stamina Helse med støymålinger i Sjøstjernen barnehage.
Rus/avhengighet
Stamina Helse bistod i 12.februar med undervisning på en AKAN-samling.
Undervisning / kurs
Stamina Helse har arrangert 4 førstehjelpskurs den 14. og 16.desember.

På vegne av Stamina Helse takker jeg for samarbeidet i året som gikk, og ønsker dere lykke til videre med
HMS-arbeidet.

Mvh
Lene Coward Markussen
Tlf: 911 53 712
Mail: lene.c.markussen@staminagroup.no

5. Referanser
Arbeidsmiljølovens § 3-3
Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kapittel 13
Forskrift om systematisk HMS-arbeid (internkontrollforskriften) § 5

Stamina Helse // Barstølveien 34 // NO-4636 Kristiansand // staminagroup.no
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SIDE 5

Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

033
2013/1297 -10132/2016
Bente Hamre
03.03.2016

Saksframlegg
Eventuelt
Utv.saksnr
10/16

Utvalg
Arbeidsmiljøutvalg

Møtedato
09.03.2016
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SØGNE
KOMMUNE
Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Arbeidsmiljøutvalg
Rådmannens kontor Rådhuset
09.03.2016
14:30

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Monica Nordnes
Medlem
Kim Høyer Holum
Medlem
Anne Ljosland
Medlem
Hildegunn Fardal
Medlem
Maigret Nilsen
Leder
Forfall faste medlemmer:
Navn
Gustav Skretting
Karine Storesund Gislefoss

Funksjon
Medlem
Observatør

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for

Representerer

Representerer

Representerer

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Bente Hamre
Rådgiver
Inga Fjeldsgaard
Utvalgssekretær
Rådgiver Bente Hamre orienterte om kommunens avvikssystem.

Endring i saksliste
2 oppfølgingsforhold fra forrige møte (PS 3/16 og RS 1/16) ble behandlet i forkant av PS 7/16
Godkjenning av protokoll fra møte19.02.16. Behandling av PS 3/16 og RS 1/16 er å finne under PS
10/16 Eventuelt.

Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Maigret Nilsen
Leder

Inga Fjeldsgaard
Utvalgssekretær

Saksnr

Innhold

PS 7/16

Godkjenning av protokoll

PS 8/16

Arbeidsmiljøutvalg - oppgaver og organisering

PS 9/16

Årsrapport 2015 - Bedriftshelsetjenesten Stamina - utsatt sak

PS 10/16

Eventuelt

PS 7/16 Godkjenning av protokoll fra møte 19.02.16
Rådmannens forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget godkjenner protokoll fra møte 19.02.16.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 09.03.2016
Behandling:
Protokoll fra møte 19. februar 2016 ble første gang sendt ut 24. februar 2016.
Det ble pekt på at det er tatt inn «Administrasjonsutvalget tar saken til orientering.» Dette skyldes at
saken ved oppstart ble feil oppmeldt, noe som ikke ble fanget opp ved generering i utvalgsmodulen i
ePhorte.
Vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget godkjenner protokollen.

PS 8/16 Arbeidsmiljøutvalg - oppgaver og organisering
Rådmannens forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 09.03.2016
Behandling:
I tabellen over oppgaver og organisering, kolonne Status gjøres noen endringer:
I pkt. 1 tas inn navn på vararepresentanter til AMU/HVO. Samarbeidsutvalget har behandlet forslag til
vararepresentantene og utpekt disse i og med at det kun var fremmet forslag på en person pr. representant.
I pkt. 6 skal det fremgå at Falck Helse er ny bedriftshelsetjenesteordning fra 2016. Rutine for hvordan
HVO/VO skal få innsyn i avviksrapporteringen tas inn i pkt. 7 i h t vedtak, se nedenfor.

Vedtak:
Oppdatert tabell over oppgaver og organisering, samt status legges fram som referatsak i neste
AMU-møte.
Sak om avvikshåndtering i h t rutine for innsyn i sakene for HVO/VO, legges fram for HMSgruppene og i AMU minimum 4 ganger i året.

PS 9/16 Årsrapport 2015 - Bedriftshelsetjenesten Stamina - utsatt sak
Rådmannens forslag til vedtak:
Årsrapporten fra Stamina Helse bedriftshelsetjenesteordning tas til orientering.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 09.03.2016
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Årsrapporten fra Stamina Helse bedriftshelsetjenesteordning tas til orientering.

PS 10/16 Eventuelt

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 09.03.2016


PS 3/16

Behandling:

AMU behandlet sak PS 3/16 – Avvikshåndtering – status for 2015 i møte 19. februar 2016, hvor
det ble bestemt at saksansvarlig for kommunens elektronisk avvikshåndteringssystem skulle møte i
AMUs møte 9. mars for å orientere om - og vise gangen i - systemet.
Bente Hamre orienterte om avvikssystemet og redegjorde for antall saker til nå i 2016 og hvordan de
er behandlet. Sakene skal lukkes innen 30 dager.
I denne sammenheng ble utkast til sak PS 21/16 Avviksrapport til formannskapet lagt fram for
AMU.
Vedtak:
AMU har drøftet avviksrapporten nærmere og mer detaljert.
På bakgrunn av denne gjennomgangen tar AMU rapporten til orientering.
AMU ønsker tilsvarende rapport lagt fram som referatsak til hvert møte.


RS 1/16

Behandling:
AMU behandlet RS 1/16 – Tilsynsrapport – Søgne kommune Administrasjonsavdelingen i møte
19. februar 2016, hvor det ble redegjort for den prosessen det er lagt opp til og hvordan det skal
arbeides videre ut fra denne.
Utkast til brev ble ikke lagt fram i og med at det er noen avklaringer som fortsatt må «på plass».
Rådmannen orienterte om det som kom fram i Agenda Kaupangs gjennomgang (på Fevik
strandhotell) og foreløpige konklusjoner etter at avdelingens medarbeidere hadde drøftet temaene i
gruppearbeid. Det er ikke kommet fram forhold som er i strid med AML.
Kommunikasjonsseminar og HMS-gruppenes arbeidsform var blant temaene som ble drøftet i
AMUs møte. Avvikshåndtering, sykefravær- og arbeidsmiljø-forhold skal være tema i HMSgruppenes møter, som bør avvikles minimum 4 ganger i året.
Det legges opp til at det skal avvikles en dagssamling på SGP for alle HMS-gruppene. Kommunens
kontaktperson i Falck Helse vil bli invitert til samlingen. Det legges også opp til at bht-kontakten og
kommunens IA-koordinator vil kunne møte i HMS-gruppene, etter ønske fra gruppene.
Arbeidstilsynet har gitt frist til 11. mars d.å. for tilbakemelding på tilsynsrapporten. AMU
konkluderte med at HTV’ene (utpekt av samarbeidsutvalget) og vernetjenesten, i egenskap av å
følge prosessen nærmest, behandler rådmannens utkast til brev til Arbeidstilsynet.
Vedtak:
Brevet til Arbeidstilsynet legges for fram for AMU som referatsak snarest.



Eventuelt 09.03.16

HVO stilte spørsmål ved om alle i AMU har gjennomført grunnopplæring i h t AML, noe alle mente
de hadde. Hun tok videre opp at hun har fått anbefalt forfatter av boka, Arbeidsmiljøutvalget,
håndbok for arbeid i AMU, som foredragsholder i eventuelt kurs for AMU. Det ble konkludert med

at det ikke er behov for det på nåværende tidspunkt. Håndboka er tilgjengelig for AMUs
medlemmer, verneombud og eventuelt andre.
HVO opplyste at innsendt kurssøknad for henne likevel ikke er aktuell ettersom kurset er avlyst.
Rådmannen presiserte at det kan oppstå problemstillinger i forbindelse med saken i Adm.avd./evt.
pålegg fra Arbeidstilsynet, som gjør at HVO bør være mest mulig til stede og tilgjengelig i den 20%
funksjonen hun har.

SØGNE
KOMMUNE
Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Arbeidsmiljøutvalg
Rådmannens kontor Rådhuset
19.02.2016
12:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Gustav Skretting
Medlem
Monica Nordnes
Medlem
Kim Høyer Holum
Medlem
Hildegunn Fardal
Medlem
Maigret Nilsen
Leder
Forfall faste medlemmer:
Navn
Anne Ljosland

Representerer

Funksjon
Medlem

Representerer

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Inga Fjeldsgaard
Utvalgssekretær/seniorrådgiver
Hovedverneombud Maigret Nilsen ble konstituert som ny leder av Arbeidsmiljøutvalget. Samtidig
endret Kim Høyer Holum funksjon fra leder til medlem. Maigret Nilsen ledet møte.
Ny kontaktperson i Falck Helse, Karine Gislefoss Storesund – orientert om sin bakgrunn og deltok i
møtet.
Ingen merknader til innkalling og sakskart datert 10.02.2016.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Maigret Nilsen
Leder

Inga Fjeldsgaard
Utvalgssekretær

Saksnr

Innhold

PS 1/16

Godkjenning av protokoll fra møte 07.12.15

PS 2/16

Referatsaker 19.02.16

RS 1/16

Tilsynsrapport - Søgne kommune Administrasjonsavdelingen

RS 2/16

Undertegnet kontrakt fra 2016 med Falck Helse AS og Søgne,
Songdalen, Vennesla, Iveland, Birkenes og Lillesand kommuner

PS 3/16

Avvikshåndtering - status for 2015

PS 4/16

Årsrapport 2015 - Bedriftshelsetjenesteordningen Stamina

PS 5/16

Verneombud for Enhet for helsetjenester og PP-tjenesten - avklaring

PS 6/16

Eventuelt

PS 1/16 Godkjenning av protokoll fra møte 07.12.15
Rådmannens forslag til vedtak:

AMU godkjenner protokoll fra møte 07.12.2015.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 19.02.2016
Behandling:
Protokoll fra møte 7. desember 2015 ble første gang sendt ut 10. desember 2015.
Hildegunn Fardal ga tilbakemelding med merknad i sak 12/15 Trening – premiering av medarbeidere
som trener. De øvrige medlemmene sluttet seg til Fardals merknad.
Vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget godkjenner protokollen med følgende presisering i sak PS 12/15 Trening
– premiering av medarbeidere som trener: Treningskonkurransen gjelder «organisert trening,
ikke bare trening i treningssenter».

PS 2/16 Referatsaker 19.02.16
Rådmannens forslag til vedtak:
AMU tar referatsaken(e) til orientering.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 19.02.2016

Behandling:
RS 1/16 Tilsynsrapport – Søgne kommune Administrasjonsavdelingen
Det ble orientert om at det avvikles samling i Administrasjonsavdelingen, hvor Agenda Kaupang vil
presentere det som kommer fram i samtaler med medarbeiderne. Brevet fra kommunen til Arbeidstilsynet
(svarfrist 11. mars), gjennomgås i AMU-møte 9. mars. Oversikt over tema og hvordan det skal arbeides
videre med disse, f.eks. Retningslinjer for konflikthåndtering, legges fram.
RS 2/16 Undertegnet kontrakt fra 2016 med Falck Hele AS og Søgne, Songdalen, Vennesla, Iveland, Birkenes
og Lillesand kommuner
Kontrakten tas til orientering.

Vedtak:
RS 1/16 Tilsynsrapport – Søgne kommune Administrasjonsavdelingen
Arbeidsmiljøutvalget tar referatsaken til orientering og vil følge prosessen videre.
RS 2/16 Undertegnet kontrakt fra 2016 med Falck Hele AS og Søgne, Songdalen, Vennesla,
Iveland, Birkenes og Lillesand kommuner
Arbeidsmiljøutvalget tar referatsaken til orientering.

RS 1/16 Tilsynsrapport - Søgne kommune Administrasjonsavdelingen
RS 2/16 Undertegnet kontrakt fra 2016 med Falck Helse AS og Søgne,
Songdalen, Vennesla, Iveland, Birkenes og Lillesand kommuner
PS 3/16 Avvikshåndtering - status for 2015
Rådmannens forslag til vedtak:
Administrasjonsutvalget tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 19.02.2016
Behandling:
Spørsmål om hvordan avvikssystemet virker rent praktisk. Saksbehandler vil gi en orientering i neste møte i
utvalget. Ingen merknader for øvrig.
Arbeidsmiljøutvalget innstiller følgende til Administrasjonsutvalget.

Innstilling:
Administrasjonsutvalget tar saken til orientering.

PS 4/16 Årsrapport 2015 - Bedriftshelsetjenesteordningen Stamina
Rådmannens forslag til vedtak:
Årsrapporten fra Stamina Helse bedriftshelsetjenesteordning tas til orientering.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 19.02.2016
Behandling:
Vedlegg til saken manglet.

Vedtak:
Saken utsettes til neste møte i AMU.

PS 5/16 Verneombud for Enhet for helsetjenester og PP-tjenesten - avklaring
Rådmannens forslag til vedtak:

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 19.02.2016
Behandling:
HVO gjennomgikk sine «innspill» som var vedlagt saken.

Vedtak:
PP-tjenesten for Søgne og Songdalen defineres som eget verneområde og det velges/utpekes
verneombud.

PS 6/16 Eventuelt

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 19.02.2016
Vedtak:
Innkalling og protokoll for AMU sendes de hovedtillitsvalgte.

SØGNE
KOMMUNE
Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Arbeidsmiljøutvalg
Rådmannens kontor Rådhuset
01.06.2016
13:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Gustav Skretting
Medlem
Monica Nordnes
Medlem
Kim Høyer Holum
Medlem
Anne Ljosland
Medlem
Maigret Nilsen
Leder

Representerer
Arbeidsgiversiden
Arbeidsgiversiden
Arbeidsgiversiden
Arbeidstakersiden
Arbeidstakersiden

Forfall faste medlemmer:
Navn
Hildegunn Fardal

Representerer
Arbeidstakersiden

Funksjon
Medlem

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Birthe Louise Jakobsen
Hildegunn Fardal
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Inga E. Fjeldsgaard
Karine Gislefoss Storesund
Kenneth Harbak

Representerer
Arbeidstakersiden

Stilling
Sekretær
Kontaktperson for bedriftshelsetjenesten, Falck Helse
Avdelingsleder, Eiendomsenheten

I h t PS 13/16 HMS-rapport 2015, behandlet i AMU 15. mars d.å., orienterte Kenneth Harbak om
brannrutinene og hvordan temaet følges opp overfor de respektive ledere i bygningene.
Enhetslederne har ansvar for at det avvikles brann øvelser, selv om bygget ikke er omfattet av «§13kravene». Når det er gjennomført ROS-analyser, og disse er gjennomgått sammen med Eiendom i
forkant av øvelsene, avdekkes det få avvik ved branntilsyn. Når det gjelder rådhuset, er det avklart at
det ikke er krav om årlig brannøvelse. Aktuelle ledere i rådhuset gis melding om at det ikke er
mangler i deres rapportering, jfr. RS 16/16.

Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Maigret Nilsen (sign.)
Leder

Inga E. Fjeldsgaard (sign.)
Utvalgssekretær

Saksnr

Innhold

PS 15/16

Godkjenning av protokoll fra amu 15.03.16

PS 16/16

Referatsaker 01.06.16

PS 17/16

Bedriftshelsetjenesten - handlingsplan 2016

PS 18/16

Eventuelt 01.06.16

RS 3/16

Vedrørende mottatt tilbakemelding - Tilsyn 02.02.16

RS 4/16

HMS-rapportering 2015 - tilbakemelding

RS 5/16

HMS-rapportering 2015 - tilbakemelding

RS 6/16

HMS-rapportering 2015 - tilbakemelding

RS 7/16

HMS-rapportering 2015 - tilbakemelding

RS 8/16

HMS-rapportering 2015 - tilbakemelding

RS 9/16

HMS-rapportering 2015 - tilbakemelding

PS 15/16 Godkjenning av protokoll fra AMU 15.03.16
Rådmannens forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget godkjenner protokoll fra møte 15.03.16.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 01.06.2016
Behandling:
Protokoll fra møte 15. mars 2016 ble sendt medlemmene 17. mars.

Vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget godkjenner protokoll fra møte 15.03.16.

PS 16/16 Referatsaker 01.06.16
Rådmannens forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 01.06.2016
Behandling:
RS 4/16 – RS 9/16: Aktuelle ledere i rådhuset gis melding om at det ikke er mangler i deres rapportering, jfr.
orientering v/ Eiendomsenheten i starten av dette møtet om at brannøvelser avvikles annet hvert år.

HVO og saksbehandler gjennomgår skjemaet for HMS-rapportering mtp eventuell forenkling.

Vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar referatsakene til orientering.

PS 17/16 Bedriftshelsetjenesten - handlingsplan 2016
Rådmannens forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar handlingsplanen til orientering.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 01.06.2016
Behandling:
Karine Gislefoss Storesund orienterte om at handlingsplanen for våren 2016 er fulgt opp i sin helhet.
Rapport om helsekontroller for medarbeidere innen hjemmetjenester, psykisk helsearbeid og habilitering,
samt institusjonstjenester (nattarbeidere) og for kommunens renholdere ble lagt fram i møtet.
Storesund redegjorde for de gjennomførte helseundersøkelsene. Søgne kommune har svært gode resultater og
langt over gjennomsnittet, med utgangspunkt i «det normale».
På bakgrunn av osteopatiske funn er det gitt veiledning mtp hva den enkelte medarbeidere kan foreta seg ved
undersøkelsen. Forebyggingstiltak for grupper kan være aktuelt.
Rapporten for medarbeidere innen helse og omsorg konkluderer bl.a. med: «Det er tilsynelatende stor trivsel
blant de ansatte, dette gjelder ift kolleger, ledelse og arbeidsoppgaver. Dette er flott.»
Tilsvarende for renholdere (som er organisert i eiendomsenheten): «Det er tilsynelatende en veldig høy trivsel
blant de ansatte. Det gjelder i forhold til kolleger og arbeidsoppgaver. I tillegg får sjefen og ledelsen generelt
høy score. Dette kan avdeling renhold være veldig stolt av!»

Vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar handlingsplan og rapporter om helsekontroller til orientering.
De gode resultatene av helsekontrollene skal fremheves.

PS 18/16 Eventuelt 01.06.16

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 01.06.2016
Behandling:
Opplegget for samling for HMS-gruppene, som avvikles 14. juni 2016 i regi av Arbeidsmiljøutvalget på
Søgne gamle prestegård, ble gjennomgått.

RS 3/16 Vedrørende mottatt tilbakemelding - Tilsyn 02.02.16
RS 4/16 HMS-rapportering 2015 - tilbakemelding
RS 5/16 HMS-rapportering 2015 - tilbakemelding
RS 6/16 HMS-rapportering 2015 - tilbakemelding
RS 7/16 HMS-rapportering 2015 - tilbakemelding
RS 8/16 HMS-rapportering 2015 - tilbakemelding
RS 9/16 HMS-rapportering 2015 - tilbakemelding

SØGNE
KOMMUNE
Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Arbeidsmiljøutvalg
Rådmannens kontor Rådhuset
15.03.2016
13:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Gustav Skretting
Medlem
Monica Nordnes
Medlem
Kim Høyer Holum
Medlem
Anne Ljosland
Medlem
Hildegunn Fardal
Medlem
Maigret Nilsen
Leder

Representerer
Arbeidsgiversiden
Arbeidsgiversiden
Arbeidsgiversiden
Arbeidstakersiden
Arbeidstakersiden
Arbeidstakersiden

Forfall faste medlemmer:
Navn

Funksjon

Representerer

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for

Representerer

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Inga. E. Fjeldsgaard
Sekretær
Karine Gislefoss Storesund
Kontaktperson fra bedriftshelsetjenesten, Falck Helse

Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.
Maigret Nilsen (sign.)
leder

Inga. E. Fjeldsgaard (sign.)
utvalgssekretær

Saksnr

Innhold

PS 11/16

Godkjenning av protokoll fra møte 09.03.16

PS 12/16

Trening i arbeidstida - nytt tilbud?

PS 13/16

HMS-rapport 2015

PS 14/16

Eventuelt 15.03.16

PS 11/16 Godkjenning av protokoll fra møte 09.03.16
Rådmannens forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget godkjenner protokoll fra møte 09.03.16.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 15.03.2016
Behandling:
Protokoll fra møte 9. mars 2016 ble sendt medlemmene 15. mars.
PS 8/16 Arbeidsmiljøutvalg – oppgaver og organisering: Oppdatert tabell over oppgaver og
organisering, samt status, ble lagt fram i møtet. Vararepresentanter for arbeidsgiversiden til AMU,
tas inn i tabellen.
Eventuelt: HVO/leder av AMU gjorde oppmerksom på at hennes kurssøknad ble uaktuell pga at
kurset var fulltegnet og ikke fordi det var avlyst. Det var ikke hennes mening at orientering om det
skulle tas inn i protokollen.
Vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget godkjenner protokollen med ovennevnte merknader.

PS 12/16 Trening i arbeidstida - nytt tilbud?
Rådmannens forslag til vedtak:

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 15.03.2016
Behandling:
Tilbudet om gratis trening i arbeidstida i Nygårdshallen og det forhold at enkelte enhetsledere har
gitt ulike tilbud til medarbeiderne, ble diskutert. AMU har lagt til grunn at tilbud om trening i
arbeidstida falt bort ved vedtak i AMU 07.12.2015 om å tildele bedriftsidrettslaget et betydelig beløp
til fordeling blant ulike treningsaktiviteter og premie i treningskonkurranse for kommunens
medarbeidere.
Vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget har fattet vedtak om å stimulere til trening og bevilget midler som «spore» til
økte treningsaktivitet blant medarbeiderne. Det legges ikke opp til at trening kan finne sted i
arbeidstida.

PS 13/16 HMS-rapport 2015
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannen/kommunalsjefene følger særskilt opp enheter som har sykefravær >7%.
Frist for HMS-rapportering til AMU, inkl. om HMS-gruppenes arbeid, innarbeides i enhetenes
årshjul for Internkontroll.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 15.03.2016
Behandling:
Rapporteringsrutinene/skjemaet: Fra noen enheter er rapporteringen unødvendig detaljert, mens
viktige temaer er utelatt hos andre. Kommunalsjef oppvekst bør f.eks. kvalitetssikre
organisering/fordeling mellom skolene er hensiktsmessig. Skjemaet vil bli oppdatert og aktuelle
ledere vil få tilbakemelding om forhold som kan utelates. I og med ulik praktisering er det ikke
behov for at de legges ved skjema fra vernerunder, da dette er forhold som forutsettes ivaretatt på
enhets-/avdelingsnivå. Enhetsledere som har avdelinger spredt på flere bygninger/verneområder
sørger for at alle verneombud deltar i utfyllingen av skjemaet. Med denne forutsetningen er det ikke
nødvendig å sende inn mer enn en samlerapport, unntaket er barnehagene.
Saksbehandler har minnet på, purret og sendt egne meldinger om mangler i rapporteringen. Frist for
årlig rapportering er satt til 15. februar. Flere rapporter kom inn alt for sent og det var derfor ikke
mulig å følge opp alle ledere med tanke på å få rettet opp mangler i skjemaene. Dette gjelder antall
medarbeidersamtaler, avviklet vernerunder, orientering om HMS-gruppenes arbeid, brannøvelser og
bruk av kommunens avvikssystem.
Forebyggingsaspektet ble diskutert. Innen temaet avvik ble risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) pekt
på som et viktig verktøy, helsemestringsprosjekt med tanke på forebygging av muskel-/skjelett
skader, f.eks. innen løfteteknikk o.l. og rutiner for bruk av - og ansvar for å ta i bruk – hjelpemidlene
som finnes.
Kommunens brannvernleder bes om å gi AMU en orientering om brannrutiner og hvordan dette
følges opp overfor de respektive ledere i bygningene mm.
Vedtak:
Rådmannen/kommunalsjefene følger særskilt opp enheter som har sykefravær >7%.
Frist for HMS-rapportering til AMU, inkl. om HMS-gruppenes arbeid, innarbeides i enhetenes
årshjul for Internkontroll.
Rådmann/kommunalsjef følger opp mangler i HMS-rapporteringen.

PS 14/16 Eventuelt 15.03.16

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 15.03.2016

Anne Ljosland «etterlyste» brevet til Arbeidstilsynet. Kopi av brevet sendes AMUs medlemmer
snarest.

Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

440
2016/618 -14860/2016
Inga E. Fjeldsgaard
05.04.2016

Saksframlegg
Arbeidsmiljøutvalget - oppgaver og organisering
Utv.saksnr
12/16

Utvalg
Administrasjonsutvalget

Møtedato
12.04.2016

Rådmannens forslag til vedtak:
Administrasjonsutvalget tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 12.04.2016
Behandling:
Ingen merknader.
Administrasjonsutvalget fattet enstemmig vedtak.

Vedtak:
Administrasjonsutvalget tar saken til orientering.

Bakgrunn for saken:
I Arbeidstilsynets tilsynsrapport – sentraladministrasjonen i Søgne kommune – av 08.12.15 er det pekt
på forhold som må følges opp, når det gjelder Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver og organisering.

Saksutredning:
Arbeidstilsynet har i h t forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §3-11, §§ 2-3 og 2-4, samt
arbeidsmiljøloven §§ 7-1 fjerde ledd og 7-2 satt følgende vilkår:




Oversikt over medlemmene i arbeidsmiljøutvalget, inklusiv stedfortredere.
Beskrivelse av hvilke oppgaver arbeidsmiljøutvalget vil behandle
Referat fra møtene i arbeidsmiljøutvalget første halvår 2016

Arbeidsmiljøutvalget behandlet i møte 09.03.2016 sak PS 8/16 Arbeidsmiljøutvalg – oppgaver og
organisering. Følgende vedtak ble fattet:
«Oppdatert tabell over oppgaver og organisering, samt status legges fram som referatsak i neste
AMU-møte.

Sak om avvikshåndtering i h t rutine for innsyn i sakene for HVO/VO, legges fram for HMS-gruppene
og i AMU minimum 4 ganger i året.»
Særutskrift av ovennevnte tabell:

Arbeidsmiljøutvalg - oppgaver og organisering
1.

Oppgaver og organisering:
Velge vara for medlemmene i AMU.

2.

Minimum fire møter i AMU pr. år.

3.

Referater fra informasjons- og
drøftingsmøte mellom administrasjonen og
HTV/HVO skal gjøres tilgjengelige for alle
ansatte i kommunen.

4.

Medarbeiderundersøkelser skal behandles i
AMU.
Det skal foretas lederskifte i AMU.

5.
6.
7.

Plan for bedriftshelsetjenestens bistand
skal behandles i AMU.
Verneombud eller
hovedverneombud skal ha kopi av
avviksmeldinger som angår helse, miljø og
sikkerhet.

Rådmannens merknader:
Ingen ytterligere merknader.

Status:
Vara for AMU medlemmer, utpekt av
Samarbeidsutvalget: Birthe Louise
Jakobsen (for Hildegunn Fardal), Torunn
Galteland (for Anne Ljosland) og
Benedicte Launes Iglebæk (for Maigret
Nilsen, også som HVO).
Vara for AMU medlemmer, utpekt av
rådmannen: Torkjell Tofte (for Kim Høyer
Holum), Jon Wergeland (for Gustav
Skretting) og Ståle Øverland (for Monica
Nordnes).
Det legges opp til minimum fire møter i
2016.
Referater gjøres tilgjengelig fra og med
samarbeidsmøte 08.03.16.
AMUs møteinnkallinger m/ protokoller har
alltid vært tilgjengelig via intranett. Fra
2016 sendes disse direkte til HTV’ene.
Neste medarbeiderundersøkelse skal
gjennomføres våren 2017.
Lederskifte ble foretatt i AMU møte
19.02.16. Hovedverneombudet ble leder
fra denne dato.
Ny bht-ordning fra 2016: Falck Helse.
Planen behandles i løpet av våren.
HMS-gruppene gjennomgår
avvikshåndteringen, minimum 4 ganger i
året. Sak om avvikshåndtering legges
tilsvarende fram for AMU.

