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Saksnr
Innhold
PS 10/17 Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 11/17 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte
PS 12/17 Orientering fra renholdsleder ved Bygg og eiendom Levanger
PS 13/17 Orientering om nytt felles dokument "Vernerunde med risikovurdering"
PS 14/17 Orienteringer
- Avvikling av Innherred samkommune ved administrasjonssjef Ola
Stene
- Evaluering og revidering av HMS/IA planer for 2016 og 2017 ved
HMS – og kvalitetskoordinator Sølvi melvold

Kari Olafsen Aunet
leder
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Levanger kommune
Sakspapir

Orientering fra renholdsleder ved Bygg og eiendom Levanger
Saksbehandler: Sølvi Melvold
solvi.melvold@innherred-samkommune.no
E-post:
74052767
Tlf.:

Utvalg
Levanger Arbeidsmiljøutvalg

Møtedato
13.03.2017

Arkivref:
2017/363 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
12/17

Rådmannens forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Viser til gjennomgang av sykefraværsstatistikk på AMU møte den 13.02.17.
Sykefraværet fra bygg og eiendom og spesielt blant renholdstjenesten ble et
diskusjonstema, da denne enheten hadde det høyeste fraværet blant alle enheten i
Levanger kommune i 2016. Sykefraværet totalt for hele enheten var på 10,6% i 2016.
Det ble ytret ønske om å invitere renholdsleder til neste AMU møte for å orientere om
drift av tjenesteområdet og hva som ligger bak sykefraværstallene.
Vedlegg:
Ingen
Saksopplysninger:
Renholdsleder Morten Lilleeng orienterer om renholdstjenesten i Levanger Kommune.
Orienteringen består av følgende tema:
1. Info om renholdstjenesten, antall ansatte, organisering og arbeidsmiljø.
2. Sykefraværstall 2015, 2016 og hittil i år 2017, hva ligger bak tallene?
3. Utfordringsbildet hos renholdstjenesten (Hva fungerer bra og hva kan vi bli bedre
på?)
4. Avvikshåndtering, det kan meldes avvik direkte til renholdstjenesten, hvilke avvik
meldes?
Vurdering:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.
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Levanger kommune
Sakspapir

Orientering om nytt felles dokument "Vernerunde med risikovurdering"

Saksbehandler: Sølvi Melvold
solvi.melvold@innherred-samkommune.no
E-post:
74052767
Tlf.:

Utvalg
Levanger Arbeidsmiljøutvalg

Møtedato
13.03.2017

Arkivref:
2017/363 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
13/17

Rådmannens forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Alle ledere med personalansvar har ansvar for å gjennomføre årlige vernerunder og
gjennomføre risikovurderinger på sitt verneområde. Jfr krav fra arbeidsmiljøloven og
HMS forskrifter. Erfaringer viser at mange ledere ikke har gjennomført
risikovurderinger, da dette oppleves som både tidkrevende, vanskelig og uklart hvordan
skjema skal fylles ut. Arbeidstilsynet har påpekt dette med risikokartlegging på alle
tilsyn og gitt pålegg for manglende gjennomføring og handlingsplaner på risikoforhold.
Vernerunde og risikovurdering kan gjennomføres i en og samme operasjon, og for å
forenkle dette arbeidet er alle skjema nå samlet i et og samme dokument.
Vedlegg:
Ingen
Saksopplysninger:
Hovedvernombud Jostein Hulbækdal og HMS- og kvalitetskoordinator Sølvi Melvold
orienterer om det nye felles dokumentet «Vernerunde med riskovurdering». Dokumentet
er sammenfattet av tidligere tre ulike «skjema»:
1.
2.
3.
4.

Vernerundeskjema
El-tilsynskjema
Risikovurdering analyseskjema
Handlingsplan

Vurdering:
Dokumentet «Vernerunde med risikovurdering» iverksettes umiddelbart og evalueres
etter et år. Hovedvernombud og HMS- og kvalitetskoordinator tar ansvar for
implementering og evaluering av dokumentet.
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