AMU for dummies
AMU eller Arbeidsmiljøutvalget er et viktig organ for alle oss som er ansatt i
Gran kommune. Men ting tyder på at mange ikke vet så mye om hva AMU
driver med, hvem som deltar på møtene og om hvorfor vi snart får lokale
arbeidsmiljøutvalg på alle arbeidsplasser i Gran kommune.

Hva er AMU
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er et partssammensatt utvalg som skal arbeide
for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i hele kommunen. Utvalget skal delta i
planlegging av verne- og miljøarbeidet og følge nøye med på utviklingen
av arbeidsmiljøet.

Hvem skal være med i AMU?
Arbeidsgiver og arbeidstaker skal være representert med like mange
representanter. Flest mulig ulike grupper innen virksomheten bør være
representert. Utvalget skal ha minimum fire medlemmer, men bør ikke
bestå av flere enn åtte personer. Hvis det er uenighet mellom partene, er
det arbeidsgiver som bestemmer antallet.
Medlemmene velges for to år av gangen. Hvis ikke annet er bestemt bytter
arbeidsgiver og arbeidstaker på å være leder for AMU hver sine perioder.
Dersom virksomheten har bedriftshelsetjeneste, skal den være
representert i utvalget. Bedriftshelsetjenesten skal være et rådgivende og
uavhengig organ, og representere både arbeidsgiver og arbeidstakersiden.
Bedriftshelsetjenesten har ikke stemmerett i AMU.

Hva gjør AMU?
Arbeidsmiljøutvalget behandler saker knyttet til:











sykefravær
helse, miljø og sikkerhet og avvik knyttet til dette
arbeidsmiljøprosesser
aktiviteter knyttet til vernetjenesten og bedriftshelsetjenesten
arbeidsmiljøundersøkelser
planlagt byggearbeid, renovasjon og innkjøp av større maskiner som
påvirker ansatte
forebyggende vernetiltak
effektiviseringstiltak
arbeidstidsordninger
velferdsordninger

Hvem er AMU 2022?
Arbeidsgiverrepresentanter





Torbjørn Hansen, rådmann
Heidi Lervåg, HR-sjef
Ellen Sagengen, kommunalsjef stab og støtte
Gunn Rønningen – utvalgets sekretær

Arbeidstakerrepresentanter





Finn Hvalsbråten, ansattrepresentant
Anne Berit Rækken, ansattrepresentant
Eva Dalby, ansattrepresentant
Ingrid Frydenlund, hovedverneombud

Andre som deltar på møtene, men som ikke har stemmerett



Anne Bråthen Skiaker, NAV arbeidslivssenter
Jan Haug, BHT, bedriftshelsetjenesten

Hva er lokale AMU?
Rådmannen har besluttet at vi skal opprette arbeidsmiljøgrupper på
tjenestenivå. I Gran kommune kaller vi dette lokale AMU.
Lokale AMU blir opprettet for å bedre partssamarbeidet ute i tjenestene, for
å styrke lederstøtte og arbeide aktivt med utviklingsarbeid knyttet til
arbeidsmiljøet, noe som blant annet kan ha betydning for å få lavere
sykefravær.

Når skal lokale AMU være på plass?
Vi har allerede etablert lokale AMU i barnehage, hjemmetjeneste,
tilrettelagte tjenester og på sykehjemmene.
Det skal gjennomføres tre samlinger om opprettelse av flere lokale AMU i
høst, men foreløpig vet vi ikke helt når vi er ferdige eller hvor mange lokale
AMU vi ender opp med.

Hvem skal sitte i de lokale AMU-ene?
I lokale AMU sitter leder, verneombud og lokal tillitsvalgt eller en
ansattrepresentant hvis man ikke har lokal tillitsvalgt.

