MØTEPROTOKOLL

Sted:

Oslo

Dato:

04.05.2015

Arbeidsmiljøutvalget
Møtedato

15.04.2015

Tidspunkt

1230-1330

Møtested

Møterom bibliotek

Til stede:

Arbeidstakerrepr HVO og leder for AMU Rita Strand Frisk
Arbeidstakerrepr Åse Karin Hjelen (vara for Sven Petter Myhr Næss)
Arbeidstakerrepr Håkon Storm-Mathisen
Arbeidstakerrepr Victoria Jakhelln
Arbeidsgiverrepr direktør Tove Blix
Arbeidsgiverrepr seksjonsleder Knut Jarbo
Arbeidsgiverrepr fagseksjonsleder Mats Claesson

Forfall

Arbeidsgiverrepr prorektor Hilde Ringlund

UNICARE:

Bjørnar Sagdahl og Fride Hegge

Fra adm:

Torild Gjerdet (utvalgets sekretær)
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Eventuelt

07/2015

Godkjenning av referat fra AMU-møte den 14.01.2015
Referatet godkjennes.

08/2015

Orienteringer
Muntlig orientering fra personal om






Norges musikkhøgskole
Org. nr: 974 761 106

Sosialt – tur-dag onsdag 27. mai
Informasjonsmøte for studenter og ansatte om musikeres hørsel og helse
onsdag 13. mai - det foreslås å invitere Tinnitusforeningen
IKT-strategi – fra AMU intervjues Rita og Victoria
Søppelhåndtering og renhold – et forslag om å la hver enkelt bringe sortert
søppel fra kontoret og til en felles stasjon er under utredning, klager på
renhold skal rettes til drift, vindusvask etterlyses
Oppnevning av nytt verneombud for faglig ansatte – organisasjonene har
ansvar for å oppnevne/re-oppnevne to verneombud og hovedverneombud
for neste periode som er 2015 – 2017
Slemdalsveien 11
PB 5190, Majorstua
NO-0302 OSLO

T: +47 23 36 70 00
E: post@nmh.no
nmh.no





09/2015

10/2015

Ny AMU-periode fra august – oppnevning av leder og representanter for 2015
– 2017 – arbeidsgiver- og arbeidstakersiden har ansvar for å oppnevne/ reoppnevne hver av de to sidenes respektive fire representanter for neste
periode, direktør har ansvar for å oppnevne AMU-leder for neste periode
Sykefraværsrapporten for 2014 ble delt ut
Årsrapport 2014 fra bedriftshelsetjenesten ble delt ut – Unicare orienterte

AMUs handlingsplan 2015 – planlegging av høstens aktiviteter


Oppsummering og oppfølging av HMS-seminar 11. februar – ny AMUleder sammen med HVO, Unicare og AMU-sekretær møtes den 1. juni for
å utarbeide en plan for høsten.



Oppfølging etter vernerunder – en gjennomgang av rapporten fra
november 2014 viser at alle tiltak i hovedsak er gjennomført. Møbler er
kjøpt inn og fysioterapeuten har hatt veiledning der behov er meldt.
Problemer knyttet til rombehov kan mest sannsynlig i kke løses de
nærmeste årene.

Eventuelt


Møteplan for høsten:
Mandag 14. september kl. 1300
Mandag 9. november kl. 1300
Møteinnkalling sendes når representantene er oppnevnt.
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AMUs leder takket for to lærerike og morsomme år som leder av utvalget.

