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Sak:

Dato:

Møte
nr.:
Deltakere møtt: Agnar Svanes, Heidi I. Gravdal, Susanne Hein, Trond Å. Karlsen, Morten Iversen, Arild
Sandstøl, Eivind Galtvik, Merete Hustoft, Merethe Håvarstein, Ingeborg Havsø og Gro Anita Trøan
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Skype

Tid

03.04.20

(Fra/til):

14:00 – 15:00

Deltakere ikke møtt: Jone Omdal
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Referat
Godkjenning av referat fra forrige møte, 06.02.20
Referat godkjent uten merknader
Behandling av byggesak: Driftsbase, ny gravlund
Gjennomgang av referat fra behandling i byggeutvalg. Arbeidsmiljøutvalget har ingen
merknader utover de anbefalinger som er gitt av byggeutvalget
Status: Omdisponering av arbeidstakere
Det er etablert bemanningssentral for å kartlegge disponibelt personell og behov fra
arbeidsplasser som ikke har redusert drift. Ledige ressurser vil vurderes omdisponert ut fra
gitte prinsipper.
Ingen merknader fra arbeidstakersiden
Informasjon fra BHT
 Stamina sentralt har etablert en korona telefon som betjenes av leger
 Det leveres enkelte tjenester via webinar. Disse er tilgjengelinge via Stamina sine
nettsider
 Viser til anbefalinger fra Folkehelsetilsynet og Arbeidstilsynet når det gjelder
håndtering av personalprosesser, risiko og arbeidsmiljø
Arild: Situasjonen slik den er nå kan være krevende ergonomisk og psykososialt. Viktig å være
bevisst dette og finne gode løsninger.
Stamina: Viktig å opprettholde møtevirksomhet/treffpunkt tilnærmet normalt. Merete Hustoft
sender et informasjonsskriv om ergonomiske tips.
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Saker fra arbeidstakere
 Arbeidstøy i skoler: Saken er drøftet med kommuneoverlege. Konklusjon er at vi
fortsetter slik vi gjør og vurderer eventuelle nye tiltak dersom smitterisiko øker.
Arbeidstøy vurderer ikke som aktuelt på nåværende tidspunkt
 Generell redsel for smitte fra brukere, spesielt fra psykiatriske pasienter. Ingeborg: Vi
må gjøre så godt vi kan da vi ikke kan gjennomføre tvangstiltak for å unngå smitte
 Arbeide på flere enheter: Ut fra et smittevernhensyn er det ikke anbefalt å arbeide
flere steder, men rent arbeidsrettslig vil ikke dette være styrende. Handler om å
forsøke å finne gode løsninger
Eventuelt
 Rådmann: Organisasjonen gjør en god innsats med enorm fleksibilitet i den krevende
situasjonen vi står i. Viktig å bruke de etablerte samarbeidsorgan for å finne gode
løsninger.
Ønsker innspill fra HAMU når det gjelder å bygge intern robusthet. Hva kan vi gjøre
mer eller mindre av?
- Heidi: Tydelig kommunikasjon og flott at det er henvist til smittevernvideo
 Eivind: Opplever godt samarbeid med HTV/HVO. Kjenner seg igjen i de beskrivelser
rådmann presenterer.
 Ingeborg: Når det gjelder sommerturnus må man ha dialog med HTV/HVO når det
gjelder en «plan B turnus» dersom driftssituasjonen blir svært kritisk
 BHT: Viktig at mulige endringer blir signalisert på et tidlig tidspunkt slik at ansatte er
forberedt hvis endringene skjer

Merknader til referatet må gis innen: 17.04.20

Med vennlig hilsen

Morten Iversen
Personalrådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift
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