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Årsrapport vernerunder - til AMU - for 2017

Rådmannens forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar årsrapport for vernerunder 2017 til orientering.

Bakgrunn for saken:
Det vises til Arbeidsmiljøloven § 7-2, Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver:
(1) Arbeidsmiljøutvalget 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.
Arbeidsmiljøutvalget skal hvert år orienteres om vernearbeidet i de ulike virksomhetene i
Gildeskål kommune.
Følgende orientering gjelder 2017. Når det her refereres til avvik, er det de avvik som
fremkommer under vernerunden. Denne gjennomgangen inneholder en oversikt over:
1. Hvor det er gått vernerunder
2. Funnene på disse
3. Status over hvor mye av dette som er fulgt opp

Vurdering:
Økonomi og administrasjon, Plan og utvikling og Politisk sekretariat/arkiv
Det ble ikke uført vernerunder i 2017.

Pleie og omsorg
Vernerunder er gjennomført i pleie og omsorg i 2017. Skjema for HMS/vernerunde fra HMS
internkontrollhåndboken benyttes. Ansatte som ikke kan være tilstede gis anledning til å fylle
ut skjemaer i forkant, som leveres leder og tas med på vernerunden. På vernerundene deltar
avdelingens leder, verneombud og ansatte.
Funn i forbindelse med vernerundene overføres i en handlingsplan med forslag til tiltak for
den enkelte avdeling. Avdelingsleder og verneombud lager handlingsplanen som gjennomgås
med kommunalsjef teknisk avdeling og Det settes frist for utbedring av funn og mangler og
hvem som er ansvarlig.
Gjennomgang av handlingsplaner har i 2017 vært mangelfull, men målet er å få det på plass
etter vernerundene i 2018
Resultat og funn fra vernerundene i virksomheten er i hovedsak relatert til bygningsmessige
forhold, både på Gibos og kommunens to eldresenter. Mangler er knyttet til:

Gibos


Belysning ute, på pasientrom og bad.
Status; Utelys rundt Gibos er montert.
Fortsatt dårlig lys på bad



Ødelagte markiser og manglende solavskjerming
Status; Ikke ordnet



Nedslitt kjøkken på av E, mangler fortsatt plater eller fliser over benk og vask på
avdelingskjøkken
Status; ikke ordnet, har pålegg i forbindelse med tilsyn



Trekk fra verandadører, noen er vrien å få opp
Status; Vridere og lås er sjekket/ordnet, mangler fortsatt tetningslister



Flere nødutganger fungerer ikke optimalt/løse panikkbeslag
Status; Fortsatt mangler



Manglende smekklås på ytterdører Gibos.

Status; Mangler fortsatt


Støv og manglende renhold i sikringsrom/ventilasjon/fellesrom
Status; Bedre rutiner for renhold er på plass og plan for rundvask.



Fokus på ergonomi/forflytning
Status; Meldt til Hemis med ønske om kurs, kommer i 2018.Lokale tiltak med
opplæring /veiledning er gjennomført.



Manglende strøing utenfor Gibos når det er isete.
Status; I perioder bedre, men strøbilen kommer for seint på dagen.

Vaskeri Gibos


Manglende sokkel under tørketrommel – arbeidsplasstiltak
Status; sokkel kjøpt, men ikke montert



Rør og lokasser ligger ned mot gulv og hindrer rengjøring
Status; Ikke utbedret

Nygårdsjøen Eldresenter


For høye sluker på beboerrom på eldresenter, som medfører at vann flyter utover
gulvet.
Status; Er med i vedlikeholdsplan, men ikke utbedret



Dårlig belysning i korridor, på bad og beboerrom
Status uendret



Avfallsdunkene ute har ikke forsvarlig plassering i forhold til brannforskrift
Status; Ikke utbedret



Gamle sikringsskap med skrusikringer
Status; ikke montert automatsikringer



Utslitte blandebatteri i dusj; plutselig veldig varmt/kaldt vann
Status; Ikke skiftet blandebatteri



Rømningsvei/balkongdør lar seg vanskelig åpne. Trekk fra dårlige
vinduer/balkongdører
Status; Ikke utbedret



Dårlig solskjerming
Status; Ikke monter ny solskjerming

Sandhornøy eldresenter


Dårlig belysning ved arbeidsbenker, manglende strøm/lys i bod
Status; Montert lys over arbeidsbenk, men fortsatt ikke strøm/lys i bod.



Sikring i korridor går når lysbryter slås av

Status; Meldt vaktmester, men ikke utbedret.


Arbeidsrom slitt og overfylt
Status; Ryddet og flyttet ut diverse skap, ok nå men trenger maling.



Støy fra ventilasjonsanlegg, varmt om sommeren /kaldt på vinter
Status; Vaktmester har prøv justering



Dårlige Trekk fra ytterdør, knust glass i mellomdør - nødvendig å endre mellomgang
pga. adkomst. Vinduer/verandadører er dårlige.
Status; Ingen utbedring eller plan for utbedringsarbeid



Manglende datablad (kartotek)
Status; Datablad oppdatert, oppbevares på arbeidsrom.

Lokaler Psykisk helse


Inneklima er dårlig, mugglukt
Status; Målinger er utført og muggsopp påvist. Finne nye lokaler

Vaktmestervakt som kan kontaktes ved akutte hendelser er kommet på plass i 2017.

Helse og sosial


Manglende rømningsvei i ekspedisjon på legekontor
Status; Det er satt inn dør mellom ekspedisjon og laboratoriet.



Manglende skjerming på vinduer hos lege/helsesøster
Status; innkjøpt men ikke montert.

Oppvekst og kultur
Det er gjennomført vernerunder på alle enheter innenfor oppvekst og kultur – unntatt
Voksenopplæringen og de administrative arbeidsplasser på kommunehuset.
Ved vernerunder brukes en felles handlingsplan. Den omhandler tema – forhold- registrering
avvik med beskrivelse – forslag på tiltak – ansvarlig og frist for lukking av avvik. Flere av
forholdene som tas opp ved vernerundene er felles for flere enheter, og lukkes der det er
mulig. Noen avvik er ikke realistisk å lukke på den enkelte enhet – det må inn i en plan for
investering.
Resultatene fra vernerundene omhandler følgende forhold:


Orden og renhold



Inneklima – ventilasjon



Støy



Uønskede hendelser



Ergonomi



Belysning, innendørs/utendørs



Arbeidslokaler



Manglende vikarer

Avvik på renhold søkes forbedre gjennom bedre rutiner.
Manglende ventilasjon er i prosess med å bli lukket og arbeidet ferdigstilles våren 2018. Det
er også meldt om avvik vedr. ventilasjon og støy, og dette arbeidet må inn i en plan for
vedlikehold.
Avvik vedrørende støyplager ved Sandhornøy og Inndyr barnehage er begge lukket ved at
det er montert lyddempende plater i tak samt andre fysiske tiltak.
Det skal være en årlig gjennomgang og sikring av alle lekeapparater. Dette arbeidet er nå i
gang, og meldte avvik lukkes etter hvert som det har vært tilsyn av vaktmester som er
sertifisert for dette arbeidet.
Avvik vedrørende innendørs belysning ved Nygårdsjøen oppvekstsenter er under arbeid og
avvik vil bli lukket. Avvik vedrørende harde gulv i barnehagen er lukket. Det er montert
tilpasset gulvbelegg.

Fysiske og psykososiale forhold er tema på ledermøter for oppvekst og kultur. Ved forhold
som skyldes manglende oppfølging av rutinebeskrivelser - går det en kontinuerlig prosess
blant ansatte og brukere for at rutinene skal forbedres.
Tekniske forhold er utbedret i den grad det lar seg gjøre uten at det kreves store
investeringer.

Teknisk
Det ble ikke uført vernerunder i 2017.

Konklusjon:

Arbeidsmiljøutvalget tar årsrapport for vernerunder 2017 til orientering.

