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Årsrapport fra AMU - til styrende organer - 2015

Rådmannens forslag til vedtak:
1. AMU vedtar årsrapport for 2015 slik den foreligger.
2. AMUs årsrapport 2015 refereres for administrasjonsutvalg, formannskap og
kommunestyre.

Bakgrunn for saken:
AML § 7-2 (6) sier følgende: «Arbeidsmiljøutvalget skal hvert år avgi rapport om sin
virksomhet til virksomhetens styrende organer og arbeidstagernes organisasjoner.
Direktoratet for arbeidstilsynet kan gi nærmere regler om årsrapportens innhold og
utforming.»
Rapporten som utarbeides skal ikke sendes inn til Arbeidstilsynet, men oppbevares i
virksomheten og skal kunne forevises dersom Arbeidstilsynet ber om det.
Rapporten nedenfor bygger på Arbeidstilsynets anbefalinger.

Årsrapport 2015:
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) har 10 stemmeberettigede medlemmer, 5 fra arbeidstakersiden
og 5 fra arbeidsgiversiden. Hovedverneombudet inngår som en av representantene for
arbeidstakersiden.
Leder for utvalget velges vekselsvis blant arbeidsgiver- og arbeidstakersiden for 2 år om
gangen. Arbeidsgiversiden overtok ledervervet fra årsskiftet 2013/14, fra 2015/2016 går
ledervervet over til arbeidstakersiden.
Medlemmene av AMU velges for 2 år av gangen, og dagens AMU har nå fungert i 2 år.
Bedriftshelsetjenesten representert ved Hemis, har møtt som rådgivende organ uten
stemmerett.
I 2015 har det blitt avholdt 4 møter, henholdsvis 04.02, 13.05, 09.09 og 11.11.
AMU 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.

AMU har behandlet følgende saker i 2015:
04.02.15
Saker

1/15 (13/64) Årsrapport vernerunder til AMU 2014
2/15 (13/369) Årsrapport avviksmeldinger til AMU 2014
3/15 (13/161) Handlingsplaner Bedriftshelsetjenesten 2015

Orienteringer
 Fortettet omsorg og service, prosess så langt.
13.05.15
Saker

4/15 (12/982)
5/15 (13/260)

Sykefravær 2014, unntatt offentlighet ofl. § 13
Oppnevnelse av AKAN-kontakt for perioden 01.06.15-31.05.17

Referater
 (14/1024) Sluttrapport prosjekt Fortettet omsorg og service
09.09.15
Saker

6/15 (15/1236) Halvårsrapport sykefravær 2015, unntatt offentlighet ofl. §13
7/15 (15/1237) Oppfølging forvaltningsrevisjon – sykefraværsoppfølging
innen pleie og omsorg

Orienteringer
 Halvårevaluering handlingsplan bedriftshelsetjenesten 2015
 Fortettet omsorg og service
 Kommunereform
 Nyvalg Arbeidsmiljøutvalget
 Folkehelse/friskliv
 Gildeskål Eiendom KF
11.11.15
Saker

8/15
9/15
10/15
11/15

(15/1365)
(15/1560)
(15/1262)
(15/1376)

Årshjul HMS – for 2016
Arbeidsmiljøutvalg, sammensetning og valg – AMU 2016-17
Budsjett 2016/Økonomiplan 2016-2019, rådmannens forslag
Årsrapport fra AMU - til styrende organer - 2015

Orienteringer
 AKAN-arbeid v/AKAN-kontakt Tommy Westblikk
 Organisering av kommunens eiendomsforvaltning
 IA-arbeid
Konklusjon:
Rådmannen anbefaler AMU å vedta årsrapport for 2015 slik den foreligger, og at denne
refereres i sin helhet for administrasjonsutvalg, formannskap og kommunestyre.

