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Henvisning:
• Arbeidsmiljøloven med forskrifter
• As kommunes tertialrapporter og årsmelding 2013
Kommunen er forpliktet til ? utarbeide en intern årsmelding for verne- og
miljøarbeidet. Ved en eventuell kontroll/tilsyn skal årsmeldingen forelegges
arbeidstilsynet.

1. ARBEIDSMILJØUTVALGET (AMU):
Arbeidsmiljøutvalget består av 10 medlemmer med stemmerett, 5 fra
arbeidstakersiden og 5 fra arbeidsgiversiden. I 2013 har
arbeidstakerorganisasjonene hatt leder- og nestledervervet. Eli Stokkebø,
Fagforbundet, har vært leder og Audun Johannessen, Utdanningsforbundet, har
vært nestleder. Anne Mari H. Borge er hovedverneombud (HVO).
Utvalget hadde følgende medlemmer ved utgangen av året:
Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

r
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Medlemme
aramedlemmer
/Trine Christensen, radmann
Wenche Vedhugnes, org. pers.sjef
Schmidt, okonomisjef
[2. Arne Hagensen, fagkonsulen
MaritLeinhardt, helse- og sos.sjef
Andreas Brodahl, serv. og kom.sjef
[Arnt
Øybekk,
teknisk
sjef
Irma Kristense
-,--"···"''----------------Ellen Benestad, oppv.- og kult.sjef
'Anne Mari H.Borge, HV
HV(ikkevalgt)
Johannessen, Udf
[Hanne Nesfeldt, d f
Eli Stokkebo, Fagforbundet
[Astrid Svingen, Fagforbundet
!Thomas Andre Sandvik, Spl.forb. i Ikke valgt Fagforbundet
[Anne Rysstad, Fagforbundet
[Inge Endre Dybedahl Jenssen (Delta)
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Representanter fra Follo Bedriftshelsetjeneste AS har deltatt på 3 av 6 AMU møter.
BHT har talerett i utvalget.
NAV arbeidslivssenter har deltatt på 3 av 6 AMU møter.
AMU har behandlet 15 saker. 6 møter er avholdt (et ekstra møte ifht planlagt).
AMU har referatsaker og orienteringssaker, samt et punkt for eventueltsaker på alle
møter.
Freskuka
Freskuka er gjennomført og vil etter hvert integreres mer i folkehelsearbeidet. ÅRAarrangementene (ÅRA (Ås Regelmessige Aktivitet) har vært gjennomført og det er
godt oppmøte. Arbeidet med å utvikle arrangementene og motivere til deltakelse har

As kommune - Organisasjon og personal
Vår ref.: 14/01678-1

Side 2 av 10

vært arbeidet aktivt med gjennom hele året. AMU orienteres om samtlige tiltak og har
muligheter for å komme med innspill og forslag til arbeidet/ arrangementene.
Arbeidsmiljøsaker i kommunen:
Arbeidstilsynet har vært på flere tilsynsbesøk i kommunen siste år. Tema har vært
systematisk oppfølging av helse- miljø og sikkerhetsarbeid. Resultatene fra tilsyn er
relativt få pålegg og at enhetene i stor grad har et systematisk helse- miljø og
sikkerhetssystem. Kravene i loven etterfølges. Kommunen har ingen pålegg som ikke
er lukket per 31.12.2013.
Bedriftshelsetjenesten (BHT): kommunen har avtale om leveranse av BHT med
Follo bedriftshelsetjeneste. Samarbeidet er godt og konstruktivt. I 2013 kjøpte As
kommune 262,5 timer bedriftshelsetjeneste. Det er 175 timer mer enn det som
kjøpes fast gjennom avtalen. Overskytende timer finansieres ved tilskudd fra NAV.
ARBEIDSMILJØUTVALGETS SAKER:
Møtedato

5.2.
5.2.
12.3.
12.3.
15.4.
15.4.
15.4.
12.6.
25.06.

24.09.
24.09.
24.09.
24.09.
12.11.
12.11.
12.11.

AMU- Sakens tittel (evt. forkortet)
sak
nr.
1. tertial 2013
1/13 Handlin splan IK-HMS -- forsla til aktivitetsplan 2013
2/13 Val av leder o nestleder AMU 2013
3/13 Fl ttin av Nordb bibliotek til Vinterbrosenteret.
4/13 Mangel på sykehjemsplasser i As kommune 2013-forsla til tiltak
5/13 Arsmeldin arbeidsmil"øutval et 2012
6/13 Re ulerin , plan o utviklin i en avdelin
7/13 Or anisas'onsendrin fritid for funks onshemmede
2. tertial 2013
Møtet avl st
3. tertial 2013
8/13 Inkluderende arbeidsliv 2010-2013 IA-arbeidet, status
i arbeidet
4. tertial 2013
9/13 Tertialrapport 2. tertial 2013
10/13 Tilstandsrapport for barnehager og skoler -- innhold og
utformin i fremtidi e rapporter, med tille snotat
11/13 Medarbeiderundersokelsen - h ppi het
12/13 Kommunal kore odt 'orelse
13/13 Forsla til handlin spro ram 2014-2017
14/13 Seniorpolitikk i As kommune
15/13 Møte Ian 2014

Det ble ikke fremmet noen saker under «eventuelt» i 2013
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AMU er orientert om følgende saker:
1. Tilsynssak skolene, sak: 12/2781. Notat, oppfølging av pålegg fra
Arbeidstilsynet.
2. Rapport fra Mycoteam, Erik Johansenbygget, situasjonsrapport. Videre
oppfølging av saken.
3. Sykefravær- kommunale barnehager. Utskrift av møtebok, s.nr.: 12/2510.
4. HMS-handlingsplan - mote med KLP.
5. Overtid. Gjennomgang/revisjon.
6. Barnehagesituasjonen
7. Prosjektplan - kjøregodtgjørelse
8. Eie/Leie - kontorlokaler
9. Oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet, Rustad, Kroer og Solberg skole
10. Parkering i As sentrum. Arbeidsmiljøkonsekvenser orienteres om.
11. Freskuke, oppstart og kort evaluering av Freskuke 2012.
12. Ny rutine for bestilling av bedriftshelsetjeneste.
13. Ny rutine for vernerunder.
14. Oppdatert informasjon om nytt saksbehandlingssystem
15. Lederopplæring for nytilsatte ledere, igangsetting av arbeid
16. Felles opplæring for ledere og medlemmer av ATO
(arbeidstakeror anisas'onene).
17. Kurs for AMU medlemmer i Frogn avholdt.
18. Kontorarbeidsplasser administrasjonen.
19. Evaluering av ARA-året.
20. Kontorarbeidsplasser administrasjonen.
21. HR-Manager
22. P360
23. Arbeidstider Hovedverneombudet
24. Verneområder
25. Heltid/deltid
26. MOT i As kommune - «Et lokalsamfunn med MOT»
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Referatsaker til AMU:
Periodevis plan BHT, avsluttet 2012. s.nr: 12/105
Årsrapport BHT 2012, s.nr .. : 12/105
Rapport etter arbeidsplassvurdering, jordmor.
Rapport etter spirometri/lungefunksjonsmåling, BHT høsten 2012: s.nr 12/108
Arbeidstilsynet:11/3175 -- Lukking av pålegg, As voksenopplæring
Arbeidstils net: 11/2950 -- Forlen else av frist, NAV As
Arbeidstils net: 12/2520 -- Tils nsrapport, Barnevernet
Aktivitetsplan BHT, status per 9.4.2013
Arbeidstils net: 11/2950, NAV As, lukkin av pålegg
Arbeidstilsynet: 12/2781, Sentraladministrasjonen, pålegg fra arbeidstilsynet.
Fores ørsel om forlen et frist til 1.6.2013 frist 31.3.2013 .
11. Sak 09/3066, Sagalund barnehage. Brannsyn med tilsynsrapport. Ett avvik og
en anmerkning.
12. Sak 09/307, Tunveien barnehage. Brannsyn med tilsynsrapport. Ett avvik og
en anmerkning.
13. Sak 08/1261, As voksenopplæringssenter. Brannsyn med tilsynsrapport. Tre
avvik og en anmerkning.
14. Sak 07/2374, Søråsteigen barnehage. Varsel om branntilsyn.
15. Sak 03/88, Togrenda barnehage. Varsel om branntilsyn.
16. Arbeidstilsynet: oppfølging av tilsyn - vedtak om pålegg, As ungdomsskole.
17. Arbeidstilsynet: oppfølging av tilsyn - vedtak om pålegg, Nordbytun u.skole.
18. Arbeidstilsynet: svar på pålegg, sak 12/2781, Sentraladministrasjonen.
19. Rådhusplassen 29, rapport fra Mycoteam
20. HOK, behandling og vedtak i møte den 13.6., Sykefravær i kommunale bhg.
21. IA-evaluering av IA-avtalen (2010-2013) av 26.05.2013, fra Kommuneforlaget
AS kan leses å KF-infoserie .
22. Standard mal, til Arbeidstilsynet, for «søknad om tillatelse - overtidsarbeid, jf
AML 10-6, er utarbeidet. Li er i e-sak som mal.
23. Søndre Follo brannvesen IKS, tilsynsrapport med avvik Togrenda bhg, frist
30.6.2013.
24. Tilskudd fra KLP:
- Premie kr. 2.000,- til Freskuka, pluss profilartikler
- Tilskudd til prosjekt «ÅRA» kr. 60.000,- Tilskudd til ros'ekt «kurs for nattevakter», kr. 85.000,25. Statusrapport Follo BHT per 31.08.2013
26. Ny kontaktperson Follo BHT, Elise Vedum Bøe.
27. Arbeidstilsynet: melding om tilsyn Helse- og sosialetaten
28. Arbeidstilsynet: melding om tilsyn Hjemmetjenesten
29. Arbeidstilsynet: melding om tilsyn Moer sykehjem
30. Freskuka 2013
31. ÅRA 2013/2014
32. Nytt BHT anbud. Dagens anbud går ut 30.04.2014.
33. Statusrapport Follo BHT per 31.10.2013
34. Freskuka 2013, egen statusrapport fra prosjektgruppa deles ut i møtet.
35. Nyhetsbrev// nr. 01-2013 fra NAV, inkluderende arbeidsliv.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

AMUS ARBEIDSUTVALG
AM Us arbeidsutvalg har ikke hatt noen saker til behandling.
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HOVEDVERNEOMBUDET:
Anne Mari Hojem Borge har frikjøpt tid i 50 % stilling. Hovedverneombudet
utarbeidet egen årsrapport.

har

2. KOMMUNENS ARBEID MED ARBEIDSMILJØET:
Sykefravær
Sykefraværet er 8,5 %, en svak oppgang fra 2012. Korttidsfraværet er på 2,2 %, en
svak nedgang fra 2012.
Arbeidet med sykefravær må sees som et langsiktig arbeid. Sykefraværet har vært
på omtrent samme nivå de siste 5 årene.
Historisk oversikt
Totalt

9,0

8,9

S kefraværet i 2013 fordeler se
Korttidsfravær
< 16 da er
Sykmelding >
16 dager
Samlet

8,7

8,6

8,2

8,5

på føl ende måte:

2,2

2,0

2,3

2,3

1,2

1,2

6,3

2,0

6,8

6,6

4,5

5,9

8,5

4,0

9,1

8,9

5,7

7,1

Tab 10: Oversikt over sykefraværet fra 2008 til 2013. Tallene baserer seg på kommunens egne tall,
inklusive legemeldt og egenmeldt fravær.

As kommunens mål er at sykefraværet ikke skal overstige 7 %. Det høyeste fraværet
har Oppvekst- og kulturavdelingen, hvor barnehagene ligger på over 11 %.
Renholdsavdelingen, som tidligere har hatt et høyt sykefravær, har i 2013 et fravær
på 8,9 %. Administrasjonen har redusert fraværet til 4 %. Et sykefravær mellom
3 -5 % er innenfor det man kan kalle sesongavhengig fravær/ epidemier.

a

Det legges store ressurser i arbeidet for gi enkeltpersoner god oppfølging under
sykefravær. As kommune har sentral organisering av dialogmøter og
oppfølgingsmøter, med rådgiver fra organisasjons- og personalavdelingen til stede.
Bedriftshelsetjenesten er med på alle dialogmøte I saker.
Kommunen er IA-bedrift og har som mål å forebygge og redusere sykefravær, styrke
jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra
arbeidslivet. Seniorpolitiske tiltak er også en del av dette arbeidet. As kommune har
hatt bedriftsinterne praksisplasser, mange via NAV og andre for å forebygge frafall
fra eller bygge kompetanse for arbeidslivet. I tillegg har kommunen tilbudt mange
studenter praksis. Praksisplassene er av varierende lenge og innhold avhengig av
hva behovet til praksiskandidaten er og hva som den enkelte arbeidsplass kan tilby.
De ansatte som ikke får tilbud om dialogmøte I, oppfølgingsmøte eller dialogmøte II
har diagnoser, andre forhold, som gjør at det er åpenbart unødvendig med
oppfølging fra arbeidsgiver, for eksempel medisinsk behandling.

As kommune - Organisasjon og personal
Vår ref.: 14/01678-1

Side 6 av 10

Oppfølging av gravide arbeidstakere fortsetter. Bedriftsjordmor blir engasjert både
som forebyggende tiltak og når eventuelt den ansatte blir sykmeldt. Målet er ?
igangsette tiltak for forhindre sykmelding.
Samarbeidet med NAV arbeidslivssenter i Akershus har blitt bedre og tettere. Det
arbeides med dialog, særlig rundt kompliserte enkeltsaker. NAV arbeidslivssenter har
også vært inne som aktør i kommunens arbeid med forebygging før og evt.
tilrettelegging for arbeidstakere i barnehagene.
Oversikt over kontinuerli e tiltak i arbeidet med s kefraværet:
Dialogmøte I og oppfølgingsmøter gjennomføres i henhold til sykefraværsprosessen i
As kommune. Møtene holdes sentralt i kommunen, med bistand fra organisasjonsog personalavdelingen i de fleste saker. Bedriftshelsetjenesten deltar på alle
dialogmøte I. Lege blir innkalt til dialogmøte I. I tillegg arrangeres det dialogmøte II på
NAV, oppfølgingsmøter og dialogmøter (gravide) ute i enhetene, samt andre møter
på Cato-senteret m.v. Organisasjons- og personalavdelingen deltar i den grad det er
hensiktsmessig/ønskelig fra leder/ansatt. Vi bruker NAV arbeidslivssenter i
vanskelige saker.
Antall dialogmøte I: 72 møter
Ansatt oppfølgingsmøter: 30 møter
Lederen:
Følger opp ansatte kontinuerlig i tråd med de omfattende rutinene og
dokumentere oppfølgingen. Dette krever store ressurser for ledere med mange
syke.
Innkalle og gjennomføre "Dialogmøte I" og oppfølgingsmøter.
Delta i "Dialogmøte II" (på NAV).
Kontinuerlig drøfting, avklare forhold og ha dialog med den ansatte evt
m/tillitsvalgte, organisasjons- og personalavdelingen, de ulike NAV-kontorene,
Bedriftshelsetjenesten og Arbeidslivstjenesten.
Evt omplassering eller avvikle arbeidsforhold der tilbakeføring ikke lykkes. Dette
krever også store ressurser fra leder og organisasjons- og personalavdelingen.
Organisasjons- og personalavdelingen:
• Ajourhold og tydeliggjøring av sykefraværsrutinene.
• Opplering i sykefraværsarbeid til ledere og tillitsvalgte i organisasjonen.
• Opplæring i vernerunder/risikoanalyser til ledere og tillitsvalgte i organisasjonen.
• Kontinuerlig veiledning til ledere og ansatte ved behov.
• Gjennomført "Dialogmøte I" og oppfølgingsmøter. Antall saker har økt gjennom
året.
• Deltar sammen med ledere på Dialogmøte II (på NAV) ved behov.
• Viktige saker løftes inn i AMU for avklaring/videre oppfølging i organisasjonen.
• Gjennomført interne arbeidsmiljøprosesser etter behov.
• Koordinering av vernetjenesten/verneombud
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NAV:
• NAV er en viktig aktør for ansatte som er sykmeldte, eller som ikke kan komme
tilbake i arbeid i kommunen. God dialog er viktig både for den ansatte og
kommunen som arbeidsgiver.
• Fra sommeren 2010 arbeider arbeidslivssenteret mer på systemnivå og mindre
med enkeltsaker.
• NAV lokalkontor skal bistå arbeidsgivere og ansatte med veiledning i enkeltsaker.
Dette fungerer veldig forskjellig på de enkelte NAV kontor.
• Arbeidslivssenteret gir veiledning om tilskuddsordninger fra NAV
(tilretteleggingstilskudd m.m.), rådgivning, kurs og kontakt i vanskelige
enkeltsaker.
• Arbeidslivssenteret deltar i AMU, når det har vært spesielt aktuelle saker.
Follo BHT:
• As kommune kjøper 180 timer med bedriftshelsetjeneste fra Follo BHT. Totalt
forbruk av timer for 2013 er 262,5 timer. Kjøp av ekstra timer finansieres
hovedsakelig gjennom tilskudd fra NAV.
• Deltatt på samtlige "Dialogmøte I" (93,5 timer).
• Deltatt regelmessig på AMU (8 timer).
• Deltatt på oppfølgingsmøter etter behov.
• Helsekontroller (59 timer).
• Arbeidsplassvurderinger (38,5)
• Samtaler (50,5 timer).
• Samtaler med jordmor (54,5 timer)
Tiltak som gjennomføres når sykmelding foreligger:
De viktigste tiltakene gjøres ute i enhetene ved at ledere, tillitsvalgte og ansatte har
gode og enkle rutiner, samt tilbud om veiledning ved behov.
As kommunes ledere følger opp sine ansatte i tråd med rutinene. Arbeidet med å få
flere sykmeldte ansatte inn til "Dialogmøte I" har lykkes. Resultat for enkeltansatte
som følge av oppfølgingen er ulik.
I tillegg gjøres en mengde forebyggende arbeid ute i enhetene. Tilskudd til
arbeidsmiljøtiltak fra NAV søkes også av enkeltenheter i As kommune (ergonomi,
miljørettede tiltak, tilretteleggingstilskudd m.m.).
IA-avtalens mål om å hindre frafall og øke sysselsetting av personer med
nedsatt funksjonsevne
Praksisplasser
via NAV

Praksispl. bedriftsinterne

Studentpraksis

Lære- /
praksiskandidater
utenom lærlin er

Andre

49

6

78

12

22

Plassene er jevnt fordelt på alle kommunens etater og avdelinger. I tillegg kommer
lærlinger.
Seniorpolitikk
Det henvises til kommunens årsmelding. Sakene har vært orientert om i AMU.
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Arbeidsmiljøkartlegging/undersøkelser, helsekontroll og andre tiltak på
arbeidsplassene
Arbeidsmiljøkartleggingene, helsekontroller og oppfølging av
medarbeiderundersøkelser foretas etter en årlig plan godkjent av AMU eller etter
særskilt meldt behov fra ledere.
Medarbeiderundersøkelse
Formannskapet vedtok i møte 23.10.2013 (13/000112) at medarbeiderundersøkelsen
gjennomføres annet hvert år. Neste undersøkelse gjennomføres i 2014.
Kvalitetssystem og avviks/forbedringssystem
Kvalitetsstyringssystemet KSS bidrar til å gi ansatte en god oversikt over prosesser
og retningslinjer som er styrende for utøvelse av arbeidsprosesser. KSS har også en
avviks- og forbedringsdel som bidrar til forbedring av tjenester og ivaretar internt
forbedringsarbeid. Verneombudene har fått en aktiv rolle i avvikssystemet. Ingen
HMS-avvik kan lukkes før VO har lest et slikt avvik.

3. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET - ORGANISERING
Henvisning:
• Prosessbeskrivelse helse, miljø og sikkerhet (kvalitetssystemet).
Rutiner/retningslinjer:
Kommunens organisering og rutiner innen helse, miljø og sikkerhet fremgår av
kvalitetssystemet.
Vernerunder:
I henhold til retningslinjer for IK-HMS gjøres bl.a. følgende av enhetene/etatene
(verneområdene):
• Vernerunder med påfølgende registreringer foretas som hovedregel en gang pr.
år i februar/mars. Registreringer foretatt under vernerunden vurderes av
enheten/etaten.
- HMS registreringer knyttet til arbeidsmiljøet, som ikke kan løses lokalt
rapporteres til rådmann for behandling i AMU.
- Registreringer knyttet til renhold, bygningsvedlikehold m.m. rapporteres
imidlertid fortløpende til teknisk etat på eget fastsatt skjema.
• HMS-registreringer knyttet til arbeidsmiljøet, sykefraværsoppfølging og annen
kjennskap til arbeidsmiljøforhold danner også grunnlaget for AM Us utarbeidelse
av kommunens årlige aktivitetsplan for bedriftshelsetjenesten.
Ingen saker ble meldt til AMU etter vernerunder.
Tilsyn med arbeidsmiljø og arbeidslokaler:
Arbeidstilsynsrapporter følges opp fortløpende av enhetslederne og legges som
referatsak i AMU og i Administrasjonsutvalget.
AKAN
As kommune har eget AKAN-reglementet. Lederne følger opp. Det har vært aktuelle
oppfølgingssaker i 2013. Saker som meldes til organisasjons- og personalavdelingen
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blir fulgt opp sammen med leder og eventuelt bedriftshelsetjenesten, samt lege, der
det er hensiktsmessig/nødvendig. Akansaker kan behandles ute i enhetene uten at
andre avdelinger blir involvert.
Likestilling og mangfold
Det henvises til kommunens årsmelding for 2013.
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Årsmelding fra hovedverneombudet i As kommune

2013

Ås kommune har et frikjøp på hovedverneombudet i 50 prosent stilling. Anne Mari Hojem Borge
innehar vervet. Fagforeningstilhørighet er Fagforundet, men ombudsrollen er for alle ansatte i Ås
kommune. Valget har ATO tatt. Ås kommune mangler fortsatt et stedfortredende
hovedverneombud.
Hovedverneombudets rolle og oppgaver i Ås kommune
•
•

Tar seg av saker som har med helse, miljø og sikkerhet å gjøre slik at saker blir løst på lavest
mulig nivå.
Samordne Ås kommunes behov, har 42verneombud og forholde meg til, samt at det ca 1400
ansatte i Ås kommune

•

Abeidsmiljloven

med forskrifter er mitt arbeidsfelt, og holde meg oppatert på hva som skjer
av endringer innenfor lovverket.

•

Følge opp IA-avtalen og dens intensjoner

•

Taushetsplikten er der og må overholdes

•

Drive forbeyggende helsearbeid, Åra begynte hovedverneombudet %delta på men falt ut på
grunn av manglende kapasitet, men er salvsagt en pådriver til å få ansatte med og gi råd om
hva man kan gjøre for egen velferd.

•

Trygge arbeidstakers arbeidsmiljø, være viss på at de får et svar om det er verneombud eller
ansatte som spør

•

Løse problemer i samarbeid med arbeidslivets parter
Her har det vært saker med Kroer skole, Voksenopplærngen, Nordby skole, Helsestasjonen,
Togrenda barnehage, Barnevernet, NAV, Bronnerud skole, Tunveien, hjemmesykepleien
Sor,Biblioteket,konomiavdelingen,
, Asgrd skole,Fiks, PPS,Solbergtunet barnehage hvor
det har vært saker jeg har vært inne i som hovedverneombud

•

Samtaler angående vanskelige saker
Her har det året som har gått vært mange spørmål og besøk om enkelte saker som ansatte
ledere og verneombud har opplevd som vanskelige i de daglige

•

Være oppdatert på lovverk og kurs

•

Har inneværende år tatt kurs hos Fagforbundet og Utdanningsforbundet, samt at disse
fagforeningene har egne HVO- forum som man kan delta på.
Intern opplæring i kommunen, har selv deltatt på frokostmøter, samt hatt en runde på litt
mer opplæring på behandlig av avviksrutiner i Ås kommune

•

Oppfolgingfav sykmeldte.
Her har det vært saker og spørsmål.

•

Bistå og samarbeide verneombud

og vernetjenesten som jeg gjør til daglig. Det var 2
verneombudsmøter i 2013, samt verneombudene kunne delta på forskjellige emner på
frokostmøtene i kommunen.

•

Følge opp byggesaker/rehabilitering
Erik johansen-bygget har vært igjennom en omfattende rehabilitering. I samråd med
kommuneoverlegen var også bygget stengt, da ansatte ble syke av ombyggingen.
Voksenopplæringen har også et behov for utbedring av sine lokaler
Solbergtunet barnehage skal bygge ut med 3 avdelinger

•

Prosjekter i arbeidsgivers regi.
KLP

Her har OK-sjefen startet et prosjekt som går på sykefraværet i barnehagene
•

Vu redere risiko og kartlegge det fysiske og psykiske arbeidsmilø, samarbeider med BHT i
vanskelige spørsmål

•

Samarbeide med ledere på alle mulige nivåer når det gjelder saker og spørsmål

•

Samarbeide med tillitsvalgte som jeg gjør hele tiden, og deler også kontorlokaler med de.
Bistå vernerunder/vedtaksfeste tiltak

•

Internkontroll, vedlikeholsspørsmål

hvor det er en del hendelser og samtaler. Det meste går
på inneklima og renhold. Har en god dialog med drift og vedlikehold, samt renholdsledere. Ås
kommune har en stor byningsmasse å forholde seg til.
•

Fast medlem av AMU og følge opp viktige saker, heunder også følge opp AM Us handlingsplan

•

Fast medlem sammen med rådmann angående varsling og kritikkverdige forhold på
arbeidsplassen
Ås kommune har hatt to saker det siste året som følges opp tett av arbeidsgiver.NAV og
Bronnerud skole

•

Samarbeide med organisasjons og personalavdelingen.

De er gode og ha i vanskelige

sprsmil
•

Tilsyn har i år vært Arbeidstilsynet og Forebyggende helsetilsyn med kommuneoverlegen
Her har det vært tilsyn på sykehjemmet som virksomhet, fortsatt oppfølging av skolene .
Sammen med eiendomsavdelingen har det vært en god dialog og har fått til sluttresultater.

Ås den 20. mars 2014

Anne Mari Hojem Borge

