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Bakgrunn 

Arbeidsmiljøutvalget skal hvert år avgi en rapport om sitt arbeid til virksomhetens styrende 

organer og arbeidstakernes organisasjoner. Rapportene som utarbeides skal ikke sendes inn til 

Arbeidstilsynet, men oppbevares i virksomheten og skal kunne forevises dersom 

Arbeidstilsynet ber om det. (AML Kap. 7, § 7-2 nr. 6.) 

Fakta om utvalget 
AMU ble konstituert i AMU PS 14/18 og 16/18 den 28.5.2018. 

Utvalget består av 3 representanter fra arbeidsgiversiden og 3 representanter fra 

arbeidstakersiden. Det er utpekt personlig varaer for de faste medlemmene.  

Disse er pr d.d.: 

 
Arbeidsgiversiden: 

 Harald Larssen, rådmann Vara: Lise B. Øfeldt, oppvekstsjef 

 Muna Larsen, helse- og omsorgssjef Vara: Paula Ylinampa, avd.leder 

 Birger Wallenius, teknisk sjef Vara: Øystein Persen, driftsleder 

 

Ansattes representanter: 

 Sonja Paulsen, HVO Vara: Lise Rasmussen, Utdanningsforb. 

 Kristin Johnsen, Fagforb. Vara: Solveig Tonning, Fagforb. 

 Leif Pedersen, Utdanningsforb.  Vara: Maria Wik, Sykepleierforb. 

  

Utvalgssekretær: Anne Lill Fallsen, personal- og serviceleder 

 

I tillegg har ordfører møte- og forslagsrett.  

Verne- og helsepersonell har møterett, men ikke forslags- og stemmerett i utvalget.  

Bedriftshelsetjenesten Hemis innkalles og så til møtene. Leder velges av utvalget selv, og 

arbeidsgiver- og arbeidstakersiden sitter et år hver.  

Utdanningsforbundets representant har hatt ledervervet i 2018.  

 

 

Møtevirksomhet 
Det skal avholdes 4 møter pr år. Møteplan for 2018 var 

6.3.18, 23.5.18. 25.9.18 og 23.11.8.  

Møteplan blir vedtatt i det første utvalgsmøte hvert år. 

 

Utvalgets arbeid 
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 arbeidstakerens sikkerhet, helse og velferd.  

 

Utvalget har behandlet årsplan (HMS-plan) for samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Årsplanen 

er basert på inngåtte avtaler og inneholder aktiviteter som skal gjennomføres. 

I 2018 har reglement for Arbeidsmiljøutvalget vært gjennomgått og vedtatt.  
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Utvalget har også hatt en gjennomgang og vedtatt plan for reglement/retningslinjer som skal til 

rullering, herunder også de ulike personalpolitiske retningslinjene. 

Retningslinjer for AKAN-arbeid har også vært til behandling i utvalget. 

Arbeidsmiljøutvalget har i tillegg hatt valg for både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden til 

behandling. Verneombudsordning og HMS/Internkontroll har vært oppe som diskusjonssak. 

Det orienteres det om sykefravær og økonomi i hvert møte. 

 
Arbeidsmiljøutvalget skal gjennomgå alle rapporter om ulykker, nestenulykker og sykdom som 

kan skyldes arbeidsmiljøet. Utvalget skal ha fokus på hendelsen og se til arbeidsgiveren gjøre det 

som er nødvendig for å hindre at det skjer igjen.  

Gjennomgang viser at dette ikke har vært oppe som sak i 2018 (rapporter fra 2017).   

Sak om ulykker, nestenulykker og sykdom tas opp i utvalgsmøte. 

 

 

 


