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Behandling: 

Forslag fra AMU: 

Som innstilling med følgende endringer 

 

1) Korrigeringer til reglement: 

§2 Ansvarsområdet 

- nytt pkt. 6- 

Gjennomgå alle rapporter om ulykker, nestenulykker og sykdom som kan skyldes 

arbeidsmiljøet. Ha fokus på hendelsen og se til at arbeidsgiveren gjør det om er nødvendig for 

å hinder at det skjer igjen. 

 

§ 5 Arbeidsmiljøutvalgets møter 

- korrigeringer 

Pkt 5.2  endres fra «AMU skal ha møter når leder eller minst 3 av medlemmene finner det 

påkrevet» til «AMU skal ha møter når leder eller minst 2 av medlemmene finner det 

påkrevet.» 

Pkt 5.3 endres fra «AMU innkalles skriftlig ( e-post kan benyttes) med minst 7 dagers varsel. 

Møteinnkalling sendes medlemmene og 1. varamedlem og andre med møterett» til 

«AMU innkalles skriftlig ( e-post kan benyttes) med minst 8 dagers varsel. 

Møteinnkalling sendes medlemmene. Varamedlemmer og andre med møterett 

informeres samtidig om innkalling og sakspapirer.» 

 

-Ny § 7 – Opplæring AMU-medlemmer 

«Man må påse at medlemmer i AMU har opplæring i hht. lovkrav» 

 

 

2) Korrigeringer til plan for rullering: 

- Introduksjon til nyansatte i Lebesby kommune: VO og AMU skal også være høringsinstans 

- Reglement for helsemessig og synskorrigerende tiltak (syn og fysioterapi): AMU skal 

også være høringsinstans. 

- Omplassering ved sykdom og omstilling: AMU skal også være høringsinstans. 
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Som forslag 

*** Enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget tar oversikt og plan med korrigeringer for rullering til etterretning. 

Reglement for Arbeidsmiljøutvalget utarbeides i møtet før det endelig vedtas av 

Kommunestyret. 

 

 

1) Korrigeringer til reglement: 

§2 Ansvarsområdet 

- nytt pkt. 6- 

Gjennomgå alle rapporter om ulykker, nestenulykker og sykdom som kan skyldes 

arbeidsmiljøet. Ha fokus på hendelsen og se til at arbeidsgiveren gjør det om er nødvendig for 

å hinder at det skjer igjen. 

 

§ 5 Arbeidsmiljøutvalgets møter 

- korrigeringer 

Pkt 5.2  endres fra «AMU skal ha møter når leder eller minst 3 av medlemmene finner det 

påkrevet» til «AMU skal ha møter når leder eller minst 2 av medlemmene finner det 

påkrevet.» 

Pkt 5.3 endres fra «AMU innkalles skriftlig ( e-post kan benyttes) med minst 7 dagers varsel. 

Møteinnkalling sendes medlemmene og 1. varamedlem og andre med møterett» til 

«AMU innkalles skriftlig ( e-post kan benyttes) med minst 8 dagers varsel. 

Møteinnkalling sendes medlemmene. Varamedlemmer og andre med møterett 

informeres samtidig om innkalling og sakspapirer.» 

 

-Ny § 7 – Opplæring AMU-medlemmer 

«Man må påse at medlemmer i AMU har opplæring i hht. lovkrav» 

 

 

2) Korrigeringer til plan for rullering: 

- Introduksjon til nyansatte i Lebesby kommune: VO og AMU skal også være høringsinstans 

- Reglement for helsemessig og synskorrigerende tiltak (syn og fysioterapi): AMU skal 

også være høringsinstans. 

- Omplassering ved sykdom og omstilling: AMU skal også være høringsinstans. 
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