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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.  

 

Saksbehandling 
Enhetene i SiT evaluerer og oppsummerer HMS-arbeidet sitt ved årsslutt. HR-avdelingen henter 

inn grunnlagsdata og sammenfatter en årsrapport som presenteres for AMU.  

 

AMU behandlet i sitt møte 23. januar 2015 «AMUs Årsrapport 2014» med følgende vedlegg:  

 

a) Overordnet handlingsplan for HMS i SiT 2014   

 

b) Årssammendrag av enhetenes HMS-arbeid 2014  

 

c) Årsrapport fra Lade bedriftshelsetjeneste (LBHT)  

 

Rapporten ble presentert, diskutert, godkjent og vedtatt oversendt konsernstyret som Årsrapport 

for HMS arbeid i SiT 2014.  

 

AMUs uttalelse 
AMU mener at organiseringen av HMS-arbeidet i konsernet bidrar til tett kontakt med det 

operative arbeidet i enhetene. Dette samarbeidet sørger for kontinuitet og oppfølging på de 

viktigste fokusområdene og tiltakene for HMS-arbeidet i virksomheten.   

 

Handlingsplanen er grunnlaget for HMS-arbeidet i SiT, og bidrar til et helhetlig og godt bilde av 

våre overordnede HMS-oppgaver. Planen er et nyttig hjelpemiddel for å sikre at viktige 

kontrollpunkter blir fulgt opp i løpet av året. AMU er fornøyd med at SiT i store trekk har kommet 

i mål med handlingsplanen, og at enkeltavvik blir fulgt opp fortløpende. AMU ser fortsatt behov 

for økt fokus på arbeid med identifisering og håndtering av risiko, avvik og uønskede hendelser 

som påvirker arbeidsmiljøet. AMU ser også at arbeidet med å anskaffe, levendegjøre og 

videreutvikle systemer og verktøy på HMS-siden, er viktig for å forbedre arbeidsmetode og 

dokumentasjon av hvordan vi jobber.   
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Verneombudets rolle er styrket, og samarbeidet mellom ledere og verneombud fungerer godt og 

konstruktivt. Rutiner og systemer er videreutviklet, og det samhandles godt med eksterne 

samarbeidspartnere.  

 

AMU opplever at HMS-arbeidet er høyt prioritert, godt forankret, og at det jobbes systematisk og 

effektivt opp mot HMS-målene i SIT.   

 

Saksbehandler: Heidi Torstad 

 

Tilrådning:  
Konsernstyret støtter seg til AMUs uttalelse om HMS arbeidet i SiT og tar AMUs årsrapport med 

vedlegg til orientering.   

Rapportene bekrefter godt og systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i SiT.  

 

 

Trondheim, 27. januar 2015 

 

 

Knut Solberg 

 

AMUs årsrapport 2014 med vedleggene: 

i) Vedlegg 1: Overordnet Handlingsplan for HMS i SIT 2014  

ii) Vedlegg 2: Årssammendrag av enhetenes HMS-arbeid 2014  

iii) Vedlegg 3: Årsrapport Lade bedriftshelsetjeneste (LBHT) 2014  
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