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Årsrapport for systematisk HMS arbeid i SiT 2013 
 

Grunnlag  

HMS arbeid i SiT baserer seg på systematisk oppfølging av krav fastsatt i internkontrollforskriften, 

arbeidsmiljøloven, og sentrale arbeidsmiljøforskrifter.  

 

Overordnet mål 

SiT har et overordnet mål med fokus på et arbeidsmiljø som er basert på våre kjerneverdier 

(ÅKEIA) som fremmer arbeidsglede, læring, trivsel og vern mot arbeidsrelatert sykdom. SiT har 

fokus på vern av det ytre miljø mot forurensing og overforbruk. 

 

Sammendrag 

 Organisering av HMS-arbeidet i konsernet bidrar til tett kontakt mellom AMU og det operative 

arbeidet i enhetene.  

 Den overordnede handlingsplanen for HMS-arbeidet har sikret at viktige kontrollpunkter har 

blitt fulgt opp i løpet av året. Systematisk arbeid med levendegjøring og videreutvikling av 

systemer og verktøy som HMS-håndboken og SharePoint, er viktig for å komme i mål med 

leveranse på viktige punkter i handlingsplanen.  

 De sentrale HMS-arrangementene har hatt hovedfokus på roller og ansvar og helsefremmende 

arbeidsplasser.  

 HMS-indikatorene bidrar til å følge status på viktige tema for HMS-arbeidet sentralt og lokalt. 

 

AMU uttaler: 

AMU konstaterer at HMS-arbeidet har hatt en fin utvikling med forbedring av rutiner, god 
samordning, tydelige strukturer og gode arbeidsverktøy. Regler og retningslinjer følges opp på en 
god måte. HMS-forumene jobber godt og systematisk og verneombudene bidrar i stadig større 
grad. Sykefraværet ligger på et godt akseptabelt nivå og PTI har hatt en forbedring fra 
foregående år.  Arbeidet med HMS er godt forankret og er en prioritert oppgave i hele konsernet. 
 

Rapporter 

AMU behandlet i sitt møte 24. januar 2014: ”Årsrapporter HMS til konsernstyret”. 

a) Årsberetning fra AMU 2013 inkl. årssammendrag fra enhetene. 

b) Årsrapport Lade bedriftshelsetjeneste (LBHT) 

 

Rapportene ble godkjent og vedtatt oversendt konsernstyret som Årsrapport for HMS arbeid i SiT 

2013. 

 

Saksbehandler: Rikke Sivertsen Dahl  

 

http://lovdata.no/forskrift/1996-12-06-1127/§1
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Tilrådning:  
Konsernstyret støtter seg til AMUs uttalelse om HMS arbeidet i SiT og tar  oppsummering av 

HMS arbeidet i SiT for 2013 og AMUs årsberetning til etterretning. Årsrapport fra Lade 

bedriftshelsetjeneste tas til orientering. Rapportene bekrefter godt og systematisk helse, miljø og 

sikkerhetsarbeid i SiT. 

 

Trondheim, 29. januar 2014 

 

 

Knut Solberg 

 

Vedlegg: 

 

1. Årsberetning fra AMU 2013 

i. Årssammendrag av enhetenes kvartalsvis HMS-rapporter 2013 

ii.  Årsrapport Lade bedriftshelsetjeneste (LBHT) 2013 
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