Referat AMU – 9. desember 2015

Tilstede:
Fra Arbeidsgiversiden:
direktør Gyrid Garshol
seksjonsleder Arvid Andresen
dekan Ellen Aslaksen
Fra arbeidstakersiden:
hovedverneombud: Yngve Muri
Verneombud Kikki Noreen Løwgren
Verneombud Jan Eirik
Bedriftshelsetjenesten: Hilde Stensrud
Referent: Rannveig Reknes Overvik

Sak 06/01/2015

Godkjenning referat

Orienteringssaker


Skadesaker / rutiner ved innmelding av skader.
Ingen nye skademeldinger. Totalt i år er det meldt inn 6 skader.



Vernerunder – informasjon om vernerunder gjennomført i 2015:
Det er gjennomført vernerunder på alle verksteder og scener, samt
undervisningsrom og studentlokaler på Design. Vi er i gang med å utarbeide
handlingsplaner. Vider vil det bli gjennomført vernerunder for
undervisningsrom og kontorer i vårsemesteret.



Kjemikalieregister / personalregister. Det er avtalt møte med kjemiker fra
BHT den 17.12.15. HVO ber om at dette ferdigstilles med tidsfrist. Det er
usikkerhet knytte til personalregisteret. Det bør settes frist til april 2016.



Informasjon om kurs i regi BHT:
o Kurs i konflikthåndtering for verneombud og tillitsvalgte den 15.12.

o



Sak 06/02/2015

Frisk rygg - januar 2016. Til sammen 10 ganger. Kurset er ment å
være forebyggende og for de med plager. Kurset holdes av Svein
Løkhaug, fysioterapeut ved NIMI.

Skifte fra BHT. Dette blir sist AMU møtet for Hilde Stensrud. Solbjørg
Hoftstvedt overtar for henne.

Ny beredskapsplan. Safetec har i samarbeid med ledelsen vurdert
beredskapen ved Kunsthøgskolen. Det er utarbeidet ny
beredskapsplan med tiltak. Det er AMU som godkjenner ny
Beredskapsplanen.
Beredskapsplan ble gjennomgått i møtet. Det må opprettes
tiltakskort på IT, pandemi og reise. I tillegg ber BHT om at vårt
varslings ark gjøre mer konkret med navn og tlf., beskrivelse av roller
og ansvar ol beholdes i planen slik det er i dag. Planen vedtas i nytt
AMU møtet januar.

Sak 06/03/2015

Beredskapsøvelse – planlegging tas i AMU møte i januar.

Sak 06/04/2015

IA avtalen. NAV ber om mer informasjon før godkjenning av ny IA
avtale. Se vedlagt forslag til IA avtale med korrigeringer. Amu har
ingen kommentarer og handlingsplanen sendes NAV for godkjenning.

Sak 06/05/2015

Informasjon om ARK (Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen 2016)

Sak 06/06/2015

Kort orientering fra direktør om saker til Styremøtet den
15.desember:
- Kvalitetsrapport og plan
- Budsjett

Sak 06/07/2015

Årsrapport fra AMU 2015 – foreløpig årsrapport - skader,
sykefravær, kurs – aktivitet. Kommer på neste AMU.

Eventuelt:

