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Arbeidsmiljøutvalget (AMU) skal hvert år avgi 

rapport om sin aktivitet til virksomhetens 

styrende organer og arbeidstakernes 

organisasjoner. 

Her oppsummerer vi hva vi har jobbet med og 

endret siden sist, hva vi har prioritert, hva vi 

har lykkes med og hva vi må bli bedre på. 
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1 Mål for HMS-arbeidet i SiT 
SiT skal ha et arbeidsmiljø basert på våre kjerneverdier (ÅKEIA) som fremmer arbeidsglede, læring, 
helse, trivsel og vern mot arbeidsrelatert sykdom.  
SiT skal verne det ytre miljø mot forurensing og overforbruk. 

2 Organisering av HMS-arbeidet 
Gjeldende organisasjonsmodell (se modell) fungerer i store trekk godt.  

 
Nye ledere og 
verneombud får tilbud om 
HMS-opplæring, og følges 
opp med tanke på 
gjennomføring av deres 
mandat. Beskrivelse av 
mandat, roller og ansvar 
er godt dokumentert i 
HMS-håndboken. 
 
HR-avdelingen jobber som 
pådriver for sentrale HMS-
tiltak i SiT, og har hatt 
rollen som arrangør, 
observatør og deltaker på 
sentrale og lokale HMS-
arrangement, møter og 
samlinger i 2015.  
 
 

2.1 Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 

Konstituering av AMU 23. januar 2015: Lederrollen alternerer årlig mellom arbeidsgiver- og 
arbeidstakersiden. Administrerende direktør Knut Solberg tiltrådde rollen som leder for AMU i 2015.  
 
AMUs sammensetning ved årets utgang, 2015: 
 

Rolle Enhet Medlem: Vara 
AMU Leder SiT Knut Solberg (adm.dir)  
HVO SiT Eva Irene Hansen Halvar Lindvåg 

Leder HMS-Forum SiT Kafe Kjell Erik Ronæss (Kafe-dir.) Snorre Simonsen 
LHVO SiT Kafe Åse M. Juberg Ida Marie Grav 

Leder HMS-Forum G Travel Sigbjørn Hoff (adm.dir) Audun Hovland 

LHVO G Travel Elisabeth Skogstad  
Leder HMS-Forum SiT Bolig Lisbeth Glørstad Aspås (Bolig-dir.) Jan Håkon Bekkavik 

LHVO SiT Bolig Halvar Lindvåg Gerd Sørgård 

Leder HMS-Forum SiT Velferd Espen Munkvik (Velferds-dir.) Kristin Færø 
LHVO SiT Velferd Kristin Valen Trine Rishovd 
Leder HMS-Forum SiT Fellestjenester Heidi Torstad (HR-dir.) Halvard Danielsen 

LHVO SiT Fellestjenester Ragnar M. Pedersen  Astrid Bøysen 

Observatører:    

Observatør HMS-seksjonen NTNU Tove Karin Gjelset  
(HMS-rådgiver) 

 

Observatør AktiMed Bedriftshelsetj. Elin Busch Reitan Hanna Larsson 

Observatør/ 
Sekretær 

SiT Fellestjenester Solveig Hollekim 
(HMS/HR-Konsulent) 

Astrid Ohlgren 
(HR-konsulent) 
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Det er gjennomført fire ordinære møter i AMU 2015, og det har blitt behandlet totalt 40 saker. 
 
3 Status for HMS-arbeidet 2015 
Dette kapittelet følger opp kvantitative og kvalitative HMS-indikatorer, som gir signal om status og 

utvikling over tid. Indikatorene danner utgangspunkt for dialog og nye aktiviteter sentralt og lokalt. 

 

3.1 Overordnet handlingsplan for HMS og fokusområder 2016 

AMU godkjente den overordnede handlingsplan for HMS-arbeid i SiT på årets første møte. 

Handlingsplanen gir en god og ryddig oversikt over temaene som SiT jobber med, beskriver hvem 

som er ansvarlig, fremdrift på tiltak, og sørger for oppfølging av internkontrollforskriftens 

bestemmelser. Handlingsplanens vektlegging av de ulike elementene varierer avhengig av 

virksomhetens behov og ønsker.  

  
Handlingsplanen er vedlagt årsrapporten (vedlegg 1), og viser at SiT har i viktige trekk kommet i mål 

med tiltakene som var satt opp i starten av 2015. To forhold har hatt innvirkning på HMS-arbeidet i 

2015. Ifm med virksomhetsoverdragelsen ble enkelte aktiviteter besluttet utsatt til 2016, i tillegg til 

at implementeringen av nytt HR-/lønnssystem påvirket fremdriften på enkeltaktiviteter i 

handlingsplanen: Dette gjelder HMS-kampanjen, arbeidet med evaluering og effektivisering av avvik 

og hendelser, samt gjennomføring av en Skrivebordsøvelse i krise og beredskap.  

 

I tillegg til disse aktivitetene vil viktige satsingsområder i 2016 være kompetanseheving og bistand til 

ledere og verneombud i oppfølgingsarbeidet med PTI-undersøkelsen, sikre oppdaterte 

risikovurderinger for alle enheter i organisasjonen, samt samordne HMS-arbeidet i ny organisasjon, 

herunder organisering av HMS-arbeidet, HMS-opplæring, samt overordnet krise- og beredskapsplan. 

 

HMS-arbeidet følges opp gjennom kvartalsrapporter og møtevirksomhet i HMS-organisasjonen. SiT 

er en virksomhet med forskjellige bransjer og utfordringer og hva verneområdene har fokus på 

varierer i tråd med dette. Vedlegg 2 gir årssammendrag fra aktivitetene ute i enhetene. 

 

3.2 Medarbeiderundersøkelsen (PTI) 
Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres årlig og er et av SiTs viktigste styringsverktøy for det 

psykososiale arbeidet i organisasjonen.  

Alle enheter jobbet med å utvikle tiltak for bevaring og utvikling i oppfølgingsarbeidet av resultatene 

fra 2014. Noen enheter fikk bistand fra HR i oppfølgingen. Erfaringsutveksling fra PTI-arbeidet var 

tema for et AMU-møte i 2015.  

 

HR-avdelingen, i samarbeid med en ressursgruppe i virksomheten, gjennomførte våren 2015 en 

anskaffelsesprosess på leverandør av medarbeiderundersøkelse. Tre leverandører ble invitert til å 

levere tilbud. Ressursgruppen evaluerte leverandørene både kvalitativt og semi-kvantitativt opp mot 

et vektet grunnlag.  Sentio Research Norge A/S ble, basert på dette, innstilt og godkjent som vår nye 

leverandør av medarbeiderundersøkelse fra september 2015. 

 

En revidering av PTI-undersøkelsen i 2015, både mht til innhold og psykometri/metodikk, gir et 

brudd i sammenligningsgrunnlaget for tidligere år. Det betyr at en ikke kan konkludere om PTI-
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målsetningen som ble satt ved inngangen til 2015 er nådd. Andre indikatorer, som tolkeveileder 

som angir kvaliteten på resultatene, benchmark mot norsk arbeidsliv samt sammenlignbare 

enkeltfunn gir grunnlag for å kunne si noe om resultatene. 

 

Årets PTI-resultat er 84 poeng og det er jevnt svært gode resultater på tvers av organisasjonen; 

resultatene mellom enhetene varierer mellom 80 til 89 poeng. På avdelingsnivå trekker noen 

avdelinger en del ned mens flere avdelinger trekker kraftig opp. Resultatene fra undersøkelsen vil 

presenteres og bearbeides avdelingsvis primo 2016, og følges opp i HMS-forum og AMU.  

 
 
 

3.3 HMS-opplæring 

HMS-opplæringen i SiT består av obligatoriske kurs for verneombud og ledere, og tilpassede kurs til 

øvrige behov. Våre retningslinjer for opplæring er godt definert i HMS-håndboken.  

 

HMS fellesopplæring (opplæring for verneombud og ledere) 
Fellesopplæringen i HMS med NTNU og SINTEF har vært godt besøkt også i 2015. Det har blitt 

gjennomført 5 kurs hvor 16 av 20 tilgjengelige plasser har blitt fylt. Med bakgrunn i lovkrav og 

virksomhetenes behov for effektivitet og bransjetilpassing, ble det gjennomført endringer i 

programmet for felleskursene i 2015: En modul ble (lab og verksted) fjernet og erstattet med en 

bedriftsintern modul om arbeidsmiljøfaktorer og risikovurdering. Evalueringene fra deltagerne viser 

at kurset er treffer godt og er verdsatt av deltagerne. SiT fortsetter samarbeidet med NTNU og 

SINTEF om både grunnkurs og kurs for psykososialt arbeidsliv.  

 

Tilpassede kurs 
Etter behovsavklaringer lokalt har det blitt gjennomført førstehjelpskurs.  

 

Kurs i risikovurdering   

Det har i samarbeid med AktiMed (BHT) blitt utviklet et kombinert opplegg for opplæring og 

gjennomføring av risikovurdering i SiT. Opplegget ble testet på to bransjegrupper i SiT i november og 

evaluert i etterkant. Metodikken ble presentert og vedtatt som metode i årets siste AMU og vil rulles 

ut i SiT i løpet av 2016.  

 

3.4 HMS-arrangement 
Det har blitt arrangert 3 sentrale HMS-arrangement i SiT i 2015.  
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HMS-konferansen i SiT 2015 
Nærvær og helse i arbeidslivet var overskriftene på årets HMS-konferanse som fant sted på Oppdal. 

Den 28. og 29. mai var det lagt opp til et program som skulle sette årets sentrale HMS-oppgaver på 

agendaen. Det var totalt 29 deltakere på arrangementet. Evalueringsrapporten viser blant annet at 

på en skala fra 1 til 6 der 6 er svært fornøyd, angir deltakerne at helhetsopplevelsen av konferansen 

var på 5,2 poeng.  

 
Forum for verneombud 2015 
Verneombudene i SiT benyttet årets verneombudsforum 6. november til å prate om 

konflikthåndtering i et psykisk helseperspektiv og verneombudenes rolle i dette. Dette var også 

temaet for det siste Temamøte for ledere. Innspillene og refleksjonene fra ledere og verneombud 

kommer til å danne utgangspunkt for utvikling av retningslinjer angående konflikthåndtering i SiT i 

2016. NAV arbeidslivssenter holdt foredrag for verneombudene i SiT. Verneombudene opplever 

forumet som en viktig kompetanseutviklingsarena men ønsker enda mer tid til erfaringsdeling.  

 
Høstfest og priser i SiT 2015 
Årets høstfest og store sosiale samling for SiTs ansatte ble holdt på Royal Garden Hotel Trondheim 

fredag 23. oktober. I forkant av festen ble ansatte bedt om å foreslå ansatte i SiT som de mener 

strekker seg ekstra for å gjøre hverdagen bedre for kolleger og kunder. Mange ulike kandidater ble 

nevnt med like mange ulike og gode begrunnelser. Årets Servicepris, Knutsenprisen, gikk til Beathe 

Lillejord hos SiT Barn Dragvoll, og Kreativitetsprisen gikk til SiT Kafe Realfag. 

 
Sporprisen er en påskjønnelse og oppmuntring til en ansatt eller en gruppe av medarbeidere som ved 

SiTt engasjement og innsats i å skape trivsel og en lysere hverdag for sine medansatte, bidrar til å 

skape forståelse for betydningen av et godt arbeidsmiljø. Årets vinner av Sporprisen var Åse 

Michelsen Juberg i SiT Kafe. Følgende er hentet fra juryens begrunnelse ifm prisutdelingen: 

«Sporprisen gikk i år til en kandidat som har tatt ansvar og lagt ned en betydelig innsats for 

oppfølgingen av arbeidsmiljøet i sin enhet. Kandidaten er genuint opptatt av at det må skapes et 

godt arbeidsmiljø i alle avdelinger, og hun har blant annet startet opp og vært pådriver for utflukter i 

Bymarka for alle ansatte i sin enhet som har lyst til å være med. Juryen har lagt vekt på kandidatens 

engasjement for å skape et godt arbeidsmiljø i SiT og den gode kollegastøtten som fremvises i enhver 

sammenheng. God etterlevelse av vår visjon og verdier gjør kandidaten til en verdig vinner.» 

3.5 Inkluderende arbeidsliv 

23. april 2014 signerte partene i SiT ny og revidert IA-avtale som gjelder fra 2015 til 2018. Til IA-

avtalen har partene laget en mål- og aktivitetsplan som er vedtatt i AMU. Planen inngår og følges opp 

i den årlige overordnede handlingsplanen for HMS. 

 
Delmål 1 Sykefravær 2015 
Sykefraværsprosenten for SiT inkludert G Travel ble i 2015 på 7,6, som at betyr at målsetningen på 

6,4 ikke ble nådd. Ekskludert G Travel har sykefraværet i SiT sunket til 6,8 % i år fra 7,2 % i fjor.  

Sykefraværet for SiT totalt har imidlertid vært oppadgående fra 6,1 % siden 2012, men er fortsatt 

lavere enn for perioden 2007-09. Videre viser statistikkene at fraværet var høyere i 1., 2. og 3. kvartal 

enn tilsvarende perioder i 2014, mens fraværet i 4. kvartal var mindre enn tilsvarende periode i fjor.  
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Resultatene for SiT totalt må sees i sammenheng med G Travel sin driftssituasjon i 2015. G Travel har 

stått i en lengre omstilling- og nedbemanningsprosess i som har vært svært krevende. Sykefraværet i 

G Travel steg ila de første 3 kvartal før det sank kraftig i siste periode av 2015. 

Hos SiT Kafe har sykefraværet sunket betraktelig. Også i SiT Fellestjenester har sykefraværet gått 

ned.  Hos SiT Velferd og SiT Bolig har sykefraværet økt hhv lite og moderat.  

I samarbeid med ny bedriftshelsetjeneste har vi hatt fokus både på det forebyggende og 

helsefremmende arbeidet med sykefraværet i 2015. Aktimed (BHT) har også bistått med oppfølging i 

enkeltsaker. 

 
 
 
Sykefravær 2015 (mål) 
 
SiT Fellestj.: 2,4 % (< 5 %) 
SiT Bolig: 6,1 % (< 5 %) 
SiT Velferd: 6,9 % (< 6 %) 
SiT Kafe: 8,8 % (< 10 %) 
G Travel: 11,1 % (5 %) 
SiT Totalt: 7,6 % (6,4 %) 

Delmål 2 Redusert funksjonsevne 
Det eksisterer ingen måltall for dette området men det jobbes målrettet med konkrete 

oppfølgingsplaner, og aktiv bruk av de midler som er tilgjengeliggjort gjennom IA-avtalen.  

 
Delmål 3 Økt Avgangsalder 
Avgangsalder blir i SiT gjennomsnittberegnet over 10 år. I 2015 ligger gjennomsnittet på 63,2 år. 

Dette er 0,5 år mer enn i fjor, og 0,2 år mer enn måltallet på 63 år for 2015. Datasettet med 

avgangsalder de siste 10 årene, har hatt en lineær vekst. SiT har gjennomført handlingsplanens tiltak 

og aktiviteter. Måltallet vil være gjenstand for en evaluering om økning iom endringen i 

arbeidsmiljøloven om høyere aldersgrense for stillingsvern. 

 

Temadager i regi av HR 
Temamøter for ledere er en del av oppfølgingen av samtlige mål i IA-arbeidet, og er en del av 

lederopplæringen i SiT. I tabellen under ser vi oversikt over gjennomsnittscore (1 til 6 der 1 er svært 

liten grad og 6 er svært stor grad) på temasamlingene vi har hatt i SiT i 2015. 
 

Tema 
Psykisk helse 
i arbeidslivet Pensjon 

Tids- 
planlegging/ 
Møteledelse 

Konflikt- 
håndtering 

Kursholder AKTIMED/NAV GARDE SiT RÅD KONFLIKTRÅDET 

Dato 12.02.2015 30.04.2015 18.09.2015 19.11.2015 

9,5 %

7,1 %

8,6 % 8,4 % 8,1 %

6,0 % 6,3 % 6,1 % 6,3 %

7,1 %
7,6 %

0,0 %

1,0 %

2,0 %

3,0 %

4,0 %

5,0 %

6,0 %

7,0 %

8,0 %

9,0 %

10,0 %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Akkumulert fravær 2005-2015
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Antall deltakere 20 20 20 17 

Hvor fornøyd er du med temaet på kurset 4,7 5,2 -*  5,1 

Hvor fornøyd er du med 
helhetsopplevelsen av kurset 4,3 5,1 -* 4,3 

Hvor fornøyd er du med nytteverdien på 
temasamlingen? 4,4 5,1 -* 4,3 

*Mangler data grunnet teknisk sv ikt ved utsendelse av evalueringsskjema 

 

3.6 Overtid (OT) 2015 
OT-rapporten viser oversikt over innrapportert timearbeid utover 7,5t pr dag, og 37,5t pr uke (alle 

ansatte). Endrede rutiner for lønnsavdelingen gjør at vi ikke har tilgang på overtidstall for desember 

som grunnlag for sammenligning med foregående år. SiT har 35 forekomster av > 25t OT registrert pr 

måned, og det har vært 5 forekomster av OT på mer enn 200t på hele året. Tallene benyttes 

veiledende slik at ledere kan legge til rette for den robustheten og fleksibiliteten de har behov for i 

tråd med våre retningslinjer og uten uønskede helseutfall. Se oppsummering av hovedtall i tabellen 

under: 
 

OT 2015 Totalt OT OT som årsverk OT/Årsv* kvinner menn % K % M 

SiT Fellestj 32,9 0,0 1,24 22,43 10,47 68 32 

SiT Bolig 688,3 0,4 15,19 174,5 513,8 25 75 

SiT Kafe 2333,6 1,2 36,29 1408,27 925,33 60 40 

SiT Velferd 182,9 0,1 2,03 180,91 1,99 99 1 

SiT totalt 3237,8 1,7 13,84 1786,11 1451,69 55 45 

G Travel 1721 0,9 35,56 1597,5 123,5 93 7 

Totalt 4958,8 2,5 18,06 3572,22 1386,58 72 28 

* OT/årsverk må sees i lys av at OT-timer er hentet inn for alle ansatte, mens årsverk kun inkluderer faste ansatte. 

 

3.7 Skader og uhell 
Statistikk over rapporterte personskademeldinger med og uten sykemelding over de siste årene er 

vist i nedenstående tabell: 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Med sykemelding 4 5 4 1 3 1 0 1 4 3 2 0 

Uten sykemelding 0 0 1 2 3 3 5 6 4 4 6 3 

Totalt 4 5 5 3 6 4 5 7 8 7 8 3 
 

Personskademeldingene i 2015 består av 1 brannskade og 2 kuttskader. Sakene håndteres primært 

av leder og verneombud lokalt, og rapporteres inn til HMS-forum og AMU. 

 
 

3.8 Ytre miljø 
SiTs virksomheter ønsker å bidra til vern av det ytre miljøet. SiT sorterer avfallet iht. utleiers 

sorteringskriterier som har leveringsavtaler med godkjente mottakere. SiT har rutiner for 

energisparing, og printere er satt opp med standard tosidig og sort/hvitt der det er praktisk mulig. 

Bolig har stort fokus på energieffektive løsninger ved nybygging og rehabiliteringer og har i løpet av 

året skiftet ut et betydelig antall energikrevende utebelysning til energieffektiv LED-belysning.  SiTs 

barnehager er miljøsertifisert til Trondheim kommunes ”Grønt Flagg” og resertifiseres hvert år. G 
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Travel er miljøsertifisert. Årssammendragene (vedlegg 2) og nettsiden www.SiT.no/miljø 

kommuniserer enda mer om hvilke tiltak vi praktiserer. 

3.9 HMS-arbeidet etter virksomhetsoverdragelsen 

Kunnskapsdepartementet vedtok 28. september sammenslåing av Studentsamskipnaden i 

Trondheim med studentsamskipnadsvirksomhetene i Gjøvik og Ålesund. Virksomhetsoverdragelsen 

ble iverksatt 1.1.1016.  

Det er startet et arbeid med å samordne og organisere det systematiske HMS-arbeidet i ny 

organisasjon. Valgte verneombud fra Ålesund og Gjøvik vil representere i de ulike 

hovedverneområdenes HMS-forum. Alle lokale verneombud vil organiseres under ett felles 

hovedverneombud for hele SiT.  

SiT sitt HMS-system bestående av HMS-håndbok, retningslinjer, beredskapsplan, avvik- og 

risikovurdering, medarbeiderundersøkelse o.a som danner grunnlaget for det dokumenterte HMS-

arbeidet i SiT vil være gjeldende for hele SiT sin virksomhet, men tilpasses eventuelle lokale forhold.  

Det pågår også et arbeid for å organisere og gjennomføre nødvendig opplæring rundt retningslinjer, 

rutiner og systemer i HMS-arbeidet for ansatte i Ålesund og Gjøvik. Fra våren 2016 vil valgte 

verneombud og ansatte med ansvar, roller og oppgaver i HMS-arbeidet bli invitert til å delta i HMS-

fellesopplæringen i SiT. 

De tidligere samskipnadene har hatt hver sin eksterne bedriftshelsetjeneste. SiT har overdratt de 

lokale avtalene til Gjøvik og Ålesund med tilhørende rettigheter og forpliktelser med virkning fra 

01.01.2016. HR-avdelingen vil ila 2016 evaluere og revidere de lokale avtalene for å sikre et likeverdig 

tilbud på bedriftshelsetjenester for alle i SiT. 

 
4 Sentrale samarbeidspartnere 
 
Bedriftshelsetjeneste 
SiT har samarbeidet med AktiMed Bedriftshelsetjeneste i 2015. Det er registrert et samlet tidsforbruk 

på 338 timer. Hovedvekten på bistand til virksomheten har vært HMS-konferansen, 

sykefraværsoppfølging, og støttesamtaler, veiledning om og kartlegging av ergonomi på 

arbeidsplassen, og metodikk for risikokovurdering. Se vedlegg 3, årsrapport fra BHT for 2015 for 

ytterligere detaljer. Anbefalingene i rapporten blir evaluert og tatt med i planlegging av tiltak for 

2015. 

 
MINSO (Midtnorsk sikkerhetstjeneste)  

Tilbyr oss Brann- og evakueringsøvelser, kurs i førstehjelp og bruk av hjertestarter, 

konsulenttjenester rundt risikovurdering og håndtering av vold og trusler. 

 

Utdanningsinstitusjonene  

Samarbeid med NTNU og SINTEF om opplæring i HMS-arbeid, erfaringsutveksling, beredskap i 

forhold til uvanlige hendelser. 

 
NAV og NAV arbeidslivssenter 
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Nær samarbeidspartner i forbindelse med oppfølging av IA-avtalen, samarbeidsmøter i 

virksomhetsteamet, sykefraværsoppfølging, foredragsholdere på tema knyttet til IA-arbeidet. 

Tilbakemeldinger fra både ledere og ansatte vitner om et godt samarbeid, og NAV arbeidslivssenter 

oppleves som en ressurs både for HR og SiT totalt både når det gjelder kompetanse og bistand ifm 

tilrettelegginger. Å ha en fast kontaktperson fra begge samarbeidspartnere anses som et viktig 

kriterium for det utviklende og forebyggende IA-arbeidet i virksomheten. 

 
Compendia 
Samarbeidspartner og tilbyder av fagsystem for medarbeiderhåndbok, lederhåndbok, og HMS-

håndboken i SiT. 
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5. 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 bidrar til et helhetlig og godt bilde av overordnede HMS-oppgaver- og prioriteringer 
i SIT. AMU er fornøyd med at SiT i store trekk har kommet i mål med handlingsplanen, og at 
enkeltavvik blir fulgt opp fortløpende.  
 
AMU ser det som svært viktig at arbeidet med samordningen av det systematiske HMS-arbeidet i ny 
organisasjon ivaretas på en god måte.  Sykefraværet er økende og AMU ber om at man fortsetter å 
følge utviklingen nøye og jobbe langsiktig med forebygging og tilrettelegging i tett dialog med NAV og 
BHT. AMU ser også at et fortsatt arbeid med å levendegjøre og videreutvikle systemer og verktøy på 
HMS-siden, er viktig for å forbedre arbeidsmetode og dokumentasjon av hvordan vi jobber.  
 
Det jobbes godt med å styrke verneombudsrollen og det er en positiv utvikling når det gjelder det 
konstruktive samarbeidet mellom ledere og verneombud. PTI-resultatet viser at det jobbes godt med 
det psykososiale arbeidsmiljøet i organisasjonen. Det er et godt og produktivt samarbeid 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.  

 
Trondheim 21.1.2016 
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Fargekoden i kolonnen Utført dato/ sign. er en samlet kvalitativ vurdering ved årets slutt. Den og er kun ment veiledende hvor grønn 
indikerer at tiltakene er gjennomført i store trekk, gul indikerer at det er noen moderate avvik, og rød indikerer at vesentlige mangler.  

Overordnet handlingsplan for HMS i SiT 2015 
Administrerende direktør i SiT: Knut Solberg 
Hovedverneombud i SiT: Eva Irene Hansen 

Overordnet HMS-mål i SiT:  
SiT skal ha et arbeidsmiljø basert på våre kjerneverdier (ÅKEIA) som fremmer arbeidsglede, læring, helse, trivsel og vern mot arbeidsrelatert sykdom.  

SiT skal verne det ytre miljø mot forurensing og overforbruk. 

Arbeidsmiljøforhold/ Sak Tiltak / aktivitet Ansvarlig Tidsfrist Utført dato/ sign. Kommentarer 

HMS-organisering, ledelse 
og medvirkning 
 
 
 
 

1. Videreutvikle effektive HMS-
indikatorer og rapporteringsrutiner. 

2. HMS-arrangement for ledere og 
vernetjenesten i tråd med 
tilbakemeldinger. 

3. Samarbeid rundt rutiner for 
internkontrollforskriften§5. 

4. Tilrettelegge for HMS-bistand ved 
planlegging og gjennomføring av 
fysiske og organisatoriske endringer i 
virksomheten (arbeidsplasser, utstyr og 
arbeidsprosesser). 

1. HR, ledere og 
VO. 

2. HR, BHT 
3. Ledere, VO, 

HR 
4. Ledere, VO, 

HR, BHT 

1. Kont. 
2. vår og høst 
3. Ved 

endringer 
4. Ved 

endringer 

1. Fortløpende 
2.  
• HMS-konf. 28. – 29. mai 
• 5. nov Forum for 

Verneombud 
• Temadag for ledere om 

Konflikthåndtering 

• Temadag for ledere om 
Psykisk helse i 
arbeidslivet 

3. OK 
4. OK 

1. Gjennomgås i årsrapport, HMS-
opplæring, kvartalsrapport og HMS-
forum. HMS-indikatorer og 
rapporteringsrutiner bør evalueres for å 
utvikle mer presise, nyttige og 
ressurseffektive verktøy. 
 
2. Svært gode tilbakemeldinger på HMS-
konferansen 2015. 
 
 

 
 

IA-handlingsplan (mål 2015) 
• Sykefravær (6,4 % eller 

lavere) 
• Redusert funksjonsevne 

(SiT skal jobbe aktivt for 
at arbeidstakere med 
nedsatt funksjonsevne 

5. Etablere måltall for 2015 
6. Innarbeide tydelige 

sykefraværsrutiner i avdelingene, 
legge til rette for arbeidstakere med 
nedsatt funksjonsevne, levendegjøre 
livsfasepolitikken, og følge opp øvrige 
IA-tiltak i HMS-forum. 

7. Gjennomføre møter med 

5. AMU, HMS-
forum 

6. Leder, 
vernelinja, 
HR 

7. HR, HVO, 
HTV, NAV, 
BHT 

8. IA-gruppen 

5. AMU 
23.jan 

6. Fortl. 
7. Kvartals-vis 
8. Vår og høst 
9. Fortl 
10. 4 x pr. år 

5. OK 
6. OK 
7. OK 
8. OK 
9. OK 
10. OK 

Foreslått 23. jan vedtatt 23.april. 
Målsetning ikke nådd, 7,6 % sykefravær i 
SiT i 2015. 
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Arbeidsmiljøforhold/ Sak Tiltak / aktivitet Ansvarlig Tidsfrist Utført dato/ sign. Kommentarer 

skal kunne jobbe i 
organisasjonen) 

• Økt avgangsalder (63 
år) 

 
 
 

virksomhetsteamet. 
8. Gjennomføre to møter mellom partene 

for å planlegge/evaluere IA-arbeidet, jf. 
3.2 i IA- avtalen 

9. Oppfølging av SiTs sykefraværsrutiner, 
statistikker, og livsfasepolitikk. 

(HR, direktør, 
HVO, HTV) 

9. HR, Ledere, 
VO 

10. HR, NAV, 
foredrags- 
holdere. 

10. Temadager for ledere, HVO og HTV   

Samarbeid med 
bedriftshelsetjeneste 
 

11. Årsrapport, handlingsplan og arena for 
samarbeid  

12. Oppfølging handlingsplan. 

11. HR, BHT, 
ledere og VO 

11. AMU 
23.jan 

12. Kvartalsvis 

11. OK  

12. HR og ledere 
BHT, VO 

12. OK  

Rusmiddelpolitikk 13. Møte med AKAN-utvalget for å 
diskutere levendegjøring av 
rusmiddelpolitikken. 

13. HR, HVO, 
BHT 

13. 13. april 13. OK  

Miljøprofil 14. Tilrettelegge for en bevisst miljøprofil 
som utvikler seg med virksomheten, og 
sørge for at www.SiT.no/miljø er 
oppradert. 

14. Ledere, VO, 
HR 

14. HMS-
forum 

14. OK  
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Arbeidsmiljøforhold/ Sak Tiltak / aktivitet Ansvarlig Tidsfrist Utført dato/ sign. Kommentarer 

HMS-opplæring 
 
 
 
 
 

15. HMS-fellesopplæring for ledere og 
vernetjenesten gjennomføres i 
samarbeid med NTNU og Sintef.  

16. Forbedre HMS-opplæring for ledere, 
AMU og verneombud 

17. HMS-opplæring for nyansatte i tråd 
med gjeldende retningslinjer. 

18. Introduksjonsdag i SiT 
19. Kurs og øvelser i førstehjelp og 

brannvern. SiT har avtale med Minso 
AS for slike kurs, og ses i lys av 
risikovurderinger. 

20. Tilrettelegge for kurs og øvelser rundt 
sikkerhetsmessige problemstillinger 
(vold og trusler, adgang, alarm, 
innbrudd, ran…). 

15. HR, ledere 
(LG1 -3), VO, 
BHT 

16. HR, BHT, 
AMU, HMS-
forum 

17. Ledere, 
vernelinja, 
områdeansva
rlige, etc. 

18. HR 
19. Ledere og HR  
20. HR og ledere 

15. Fortl. 
16. Våren 

2015 
17. Fortl. 
18. Våren 

2015 
19. Fortl 
20. Våren 

2015. 

15. OK 
16. OK 
17. OK 
18. – 
19. OK 
20. - 

15. HMS-plattform jan., mai, okt. 
Psykosos. Kurs mars/nov. med god 
oppslutning 
 
16. HMS-plattform og psykosos.kurs 
oppdatert. En modul fjernet og erstattet 
med lokalt tilpasset kurs om 
arbeidsmiljøfaktorer og risikovurdering. 
 
Kurs i risikovurdering utviklet, testet, 
evaluert og vedtatt som metode for 
opplæring i SiT i AMU 10. desember.  
 
18. Utsatt på grunn av for få påmeldte. 
 
20. 1 kurs testet høsten 2014, nye 
leverandører vurderes. 
Utsatt til våren 2016. 

HMS-rutiner 
 

21. Videreutvikle og levendegjøre 
retningslinjene i HMS-håndboken. 

21. HR, ledere og 
VO 

21. Fortl. 21. OK  

22. Videreutvikle og levendegjøre 
samarbeid og 
dokumentasjon av HMS-arbeid i 
SharePoint 

22. HR, ledere, 
VO 

22. Fortl. 22. OK 22. Må også vurdere bruk av andre 
plattformer server, B360.  
Gjennomført 1 kurs i bruken av 
systemer og verktøy i HMS-arbeidet.  

Stoffkartotek 23. Revidere gjeldende systemer, og 
vurdere behov for å anskaffe 
elektronisk stoffkartotek. 

23. HR, ledere, 
VO 

23. 31. Aug 23. - 23. Vurdert og besluttet utsatt til 2016 

Risikovurdering 
 

24. Gjennomgå rutiner og samarbeid om 
ROS i SIT 

24. HR og BHT 24. Vår 24. OK 24.+ 25. Kurs i risikovurdering utviklet, 
testet, evaluert og vedtatt som 
metodikk for kombinert opplæring og 
gjennomføring av risikovurderinger i SiT 
i AMU 10. desember.  

25. Sikre oppdaterte risikovurderinger for 
enhetens avdelinger, revisjoner og 

25. Ledere, VO, 
BHT og HR 

25. Hvert 1-3 
år, eller 

25. OK 
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Arbeidsmiljøforhold/ Sak Tiltak / aktivitet Ansvarlig Tidsfrist Utført dato/ sign. Kommentarer 

endringer rapporteres i HMS-forum. ved 
endringer 

Avvik, hendelser og 
forbedring 
 

26. Gjennomgang av gjeldende rutiner i 
HMS-forum, samt vurdere anskaffelse 
av elektronisk avvikssystem. 

26. HR, ledere, 
VO 

26. 31. Des  
26. - 
 

26. Utsettes til etter HR/lønnssystem er 
implementert. 

27. Innrapportering av skader, uhell og 
tilløp til hendelser i linja og til HR. 

27. Ledere, VO, 
HR 

27. Fortl. 27. OK  

Beredskap 28. Gjennomføre brannforebyggende 
tiltak (brannvernrunder, opplæring, 
øvelser). 

29. Planlegge, og evaluere 
beredskapsøvelse, revidere planverk og 
følge opp lærepunkter, øke 
fagkompetanse. 

30. Workshop med risikovurdering krise og 
beredskap som tema 

28. Ledere, 
områdeansv 

29. Ressursgr. 
for bered-
skap  

30. HR, 
Ressurs-
gruppa for 
beredskap, 
MINSO 

28. Fortl. 
29. Vår og 

høst  
30. Vår 2015 

28. OK 
29. Delvis OK 
30. - 

 

 29. Beredskapsøvelse utsatt til vår 2016. 
Utviklet presentasjonsverktøy om Kriser 
i SiT som ledd i generell 
kompetanseheving om kriser og varsling 
i SiT. 
 

 30. Beredskapsanalyse/ risikovurdering 
utsettes til 2016 

Forebyggende tilbud 
 

31. Revidere tilbud på støttesamtaler for 
ansatte 

31. HR, BHT 31. Vår 2015 31. OK 
32. OK 

31. + 32. Behandlet og godkjent i AMU i 
april 

32. Revidere tilbud på forebyggende 
behandling 

32. HR, BHT 32. Vår 2015  

Trivsels- og 
helsefremmende aktiviteter 

 

33. Helsefremmende kampanje 2015 
 
 

33. HR, BHT, 
ledere, VO 
 

33. Høst 2015 
 

33. - 
 

33. Forslag til tema og gjennomføring 
behandlet og godkjent i AMU 14. 
september. Besluttet gjennomført på ny 
organisasjon våren 2016. 
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Arbeidsmiljøforhold/ Sak Tiltak / aktivitet Ansvarlig Tidsfrist Utført dato/ sign. Kommentarer 

 
 
 
 

34. SiT bedriftsidrettslag (SiT BIL) 
35. Ansatte-medlemskap i SiT Idrett 
36. Refusjon ved trening på andre 

treningssenter 
37. Kunstforening 
38. Lokale sosiale aktiviteter 

34. BIL-styret 
35. SiT Idrett 
36. Lønnsavd 
37. Styret i 

kunstfor. 
38. Leder/ 

medarb. 

34. Fortl. 
35. Fortl. 
36. Fortl. 
37. Fortl. 
38. Fortl. 

34. OK 
35. OK 
36. OK 
37. OK 
38. OK 

 

39. Høstfest og trekning av priser i SiT 39. Sosial- 
komite og 
valgstyrer, 
alle 

39. Høst 39. OK 
 
 
 
 

 

Vernerunder 40. Gjennomføres minimum 1 gang pr år. 
Pr avdeling (husk å velge fokusområde, 
deltakere og passende metode) 

40. Ledere, VO, 
HR, BHT 

40. 1.okt 40. OK  

Medarbeidersamtaler 41. Gjennomføres minimum 1 gang pr år 
med alle ansatte. 

41. Ledere 41. 31.des 41. OK  

Personaltilfredshets-
undersøkelse (PTI) 
 
 

42. Presentasjon av PTI undersøkelsen fra 
2014 

43. Oppfølging av PTI-tiltak i HMS-forum. 
44. Gjennomføring av ny PTI-undersøkelse 

i 2015 

42. Ledere, VO, 
tillitsvalgte 

43. Ledere, VO, 
tillitsvalgte 

44. HR 

42. 31.jan 
43. Kvartals-

vis 
44. 31.nov 

42. OK 
43. OK 
44. OK 

 

  
 44. Prosess for forbedring av PTI-

undersøkelsen. Foreslått og godkjent av 
AMU i apr.  

Evaluering 
 

45. Evaluering og årssammendrag av HMS-
arbeidet 2015. 

45. Ledere og 
vernelinja 

45. Uke 2 
2016 

45. OK 
46. OK 

 

46. Skrive årsrapport 46. HR 46. Uke 3    

 

 



VEDLEGG 2 – Årssammendrag fra enhetene 2015 

Side iv 

 

Tema / Utfordringer SiT Bolig 2015 

OVERORDNET 
1. Vernerunde 
2. Medarbeidersamtale 
3. ROS 

• Vernerunde gjennomført – de fleste avvik lukket 
• Medarbeidersamtaler er gjennomført, Drift utsatt til primo 2016 
• Risikoanalyser for renhold og vedlikehold er gjennomført(WS) sammen BHT 

Skademeldinger 
4.  

Ingen skader 

Alvorlige avvik  
5.  

Ingen alvorlige avvik 

PTI 
6. Bevaringsområder 
7. Forbedringsområder 

PTI gjennomgått i plenum og avdelingsvis. 
Personalseminar gjennomført over 2 dager på Stiklestad. Påfølgende gruppearbeid og 2 personalsamlinger 
med oppfølging av tema fra seminaret 

IA-arbeid  
8.  

Alle innmeldte tilpasninger er gjennomført. Arbeidsplassvurderinger er utført tidligere og ikke vært aktuelt i 
2015. 

PSYKOSOSIALT ARB. MILJØ  
9.  

Sjer’a møter gjennomført ukentlig med stort engasjement og bidrag fra alle enheter. 
Alle har hatt faste avdelingsmøter gjennom året. 
Sosiale tiltak: 

• Påskelunsj med påskeegg  
• Sommerfest  
• Personalseminar 
• Julelunsj 
• Julebord 

FYSISK ARB. MILJØ  
10.  

Gjennomført vernerunde og oppfølging er igangsatt 

KJEMISK/BIOLOGISK ARB. MILJØ   
11.  

Det er etablert faste rutiner for kontinuerlig oppdatering av stoffkartoteket i takt med nye og endrede 
produkter. Vi vurderer elektronisk stoffkartotek i samarbeid med BHT. 

YTRE MILJØ  
12.  

Vi har kontinuerlig fokus på avfallshåndtering gjennom 7 fraksjoner avfall som leveres fra FR 1. Sortering fra 
boligene skjer etter det til enhver tid gjeldende tilbudet fra renholdsoperatør. 
Vi har i løpet av året skiftet ut et betydelig antall energikrevende utebelysning til energieffektiv LED-
belysning. Vi har også startet arbeidet med å skifte ut innendørs belysning til LED. 
Vi har stort fokus på energieffektive løsninger ved nybygging og rehabiliteringer. 

ANNET 
13.  
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Tema  2015 – G Travel 

Evaluering av året  

2015 har vært et unntaks år, første halvår med enormt arbeidspress ifht Due Dilligence 
ifbm mulig salg til VIA Egencia, samt ny kunde og nye systemer som ikke fungerte som 
forventet fra mars. Andre halvår med forberedelser og tilpasning til ny kjede fra januar 
2016, samt tap av store kunder og påfølgende oppsigelser i siste kvartal. 

Fysisk arbeidsmiljø 
Vi har ikke gjort store endringer i fysisk arbeidsmiljø i 2015. Ergonomisk utstyr er på 
plass, og få saker kom opp under vernerunder. Vi har gjort «finjusteringer» her og der. 

 
Psykisk Arbeidsmiljø 
Vi har hatt flere oppsigelser på slutten av året, med tilhørende utfordringer.  
Innføring av nytt reservasjonssystem for å betjene Teekay i mars medførte at flere 
konsulenter følte de mistet kontrollen, både pga systemets utilstrekkelighet og den økte 
arbeidsmengden dette medførte. Vi fikk imidlertid bedre kontroll fra sommeren av, og 
helt på tampen av året ble det nye systemet utfaset. 

 
Sykefravær 
Vårt mål på 5% blir ikke nådd, et sykefravær på 11,5 i 2015 mot 6,5 i 2014. er vi ikke 
fornøyd med. Det høye sykefraværet skyldes nok delvis det som beskrives under 
psykisk arbeidsmiljø, men i hovedsak mer tilfeldige langtidssykmeldinger, f.eks. pga et 
komplisert armbrudd o.l. 

 
PTI 
Resultat 2015 PTI score: 82, noe vi må si oss veldig fornøyd med etter et slikt turbulent 
år. 
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Tema / Utfordringer SiT Kafe 2015 

OVERORDNET 
1. Vernerunde 
2. Medarbeidersamtale 
3. ROS 

Vernerunder er gjennomført i SiT Kafe. Funn fra vernerundene følges kontinuerlig opp. 
Medarbeidersamtale er gjennomført, med unntak av SiT Kafe Dragvoll og SiT Storkiosk Dragvoll. Dette følges opp i 1.kvartal  2016. 
ROS var ikke planlagt i 2015 og er ikke gjennomført. Siste ROS i SiT Kafe ble gjennomført i 2012 i samarbeid med MINSO. 

Skademeldinger Det er i 2015 registrert 3 skader i SiT Kafe, dette resulterte ikke i sykmelding.   
Alvorlige avvik Det er registrert 1 alvorlig  avvik i 2015. Forsøk på innbrudd i SiT Kafe Realfag. 
PTI 
4. Bevaringsområder 
5. Forbedringsområder 

Det er gjennomført enhetsvise samlinger med gjennomgang av PTI-rapporten, samt arbeid med å nedfelle bevarings- og forbedringsområder. 
Hovedmomenter knyttet til forbedring totalt i SiT Kafe har vært: 

• Kundefokus 
• Kompetanse og faglig utvikling 
• Ledelse 

Tiltak her har vært: 
• Etablering av eget prosjekt knyttet til styrking av servicekultur bl a med etablering av eget internt serviceløfte for SiT Kafe  
• Videreutvikling av Kokkeforum, Baristaforum og Lederforum. 

I tillegg har det vært gjennomført en egen prosess i samråd med SiT HR, BHT og Arbeidslivssenteret vedrørende oppfølging av PTI-rapporten 
for avdeling Koldmat. Det har også blitt gjennomført en egen prosess ift. SiT Kafe Realfag. 
Det har vært gjennomført felles sommer- og juleavslutning for alle ansatte i SiT Kafe. 
Det har også vært gjennomført en felles faglig- og sosial samling for alle ansatte i januar med tema: Servicekultur i SiT Kafe. 

IA-arbeid 
 

Fokus på forebyggende arbeid igjennom tett samarbeid med SiT HR og BHT. Alle sykemeldte har blitt fulgt opp i tråd med IA-avtalen. 
Det er gjennomført oppfølgingssamtaler med sykemeldte. Vårt sykefravær har vært synkende i 2015. I vårt HMS-forum har vi hatt særlig fokus 
på sykefraværet, og verneombudene og ledelsen har hatt egne møter for å diskutere hvordan vi sammen kan bidra til å redusere sykefraværet, 
samt bidra til at sykmeldte kan komme raskere tilbake i jobb. 

PSYKOSOSIALT ARB. 
MILJØ  

 

Det er gjennomført bemanningstilpasning på flere nivå i ledelsen, samt at SiT Kafe har overtatt oppgaver fra fellestjenestene. Det er gjennomført 
flere samlinger med alle ansatte, i tillegg til enhetsvise sosiale og faglige samlinger. 
Det er gjennomført HMS-konferanse i SiT med deltakelse fra ledere og verneombud hvor hoved-temaene var knyttet til psykisk helse og 
helsefremmende arbeidsliv. 

FYSISK ARB. MILJØ  
 

Reåpning etter ombygging av Hangaren, Cafe-sito og catering/Koldmat ble gjennomført ultimo januar. I tillegg er det i 2015 gjennomført 
opprusting av SiT Kafe Tyholt og SiT Kafe Moholt. Planlegging av nytt campus på Kalvskinnet er i gang. SiT Kafe er godt involvert i 
prosjektet. Verneombudene og lederne på de aktuelle serveringsstedene er godt involvert i prosjektene. 

KJEMISK/BIOLOGISK 
ARB. MILJØ  

Ingen saker meldt. 

YTRE MILJØ Fokus på avfallshåndtering og å redusere antall vareleveranser med bil. 
ANNET 

 
Den økonomiske utviklingen vi har hatt de siste to årene i SiT Kafe med synkende inntekter og for høye personalkostnader fortsatt første tertial i 
2015. Det er gjennomført tiltak for å øke inntekter samt for å redusere kostnader. Vi begynner nå å se effekten av disse tiltakene, og ser en 
betydelig resultatforbedring i 2015.  
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Tema  2015 – SiT Velferd 

Evaluering av året Arbeidet med ny barnehage for sit barn. En utrolig arbeidsinnsats av alle ansatte i de 

respektive barnehagene. Det har vær gjennomført månedlige møter som har dreiet seg 

om hva må en gjøre for å kunne drifte barnehagen til den nye er klar. 

Gløshaugen idrettsbygg: Utfordrende å arbeide i bygget. 2/3 av bygget er originalt fra 

1966, med tilhørende infrastruktur. Vann, avløp strøm osv. 

En av de største utfordringene for Sit velferd har vært it/datasystemer og 

vanskeligheter med drift av disse systemene, herunder nedetid og funksjonelle 

problemer. 
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Tema / Utfordringer SiT HR SiT KOM SiT IT SiT Økonomi 

OVERORDNET 
Vernerunde 
Medarbeidersamtale 
ROS 

Delvis ok, enkelte formaliteter gjenstår.  

Vernerunde og 
medarbeidersamtaler er 
gjennomført. ROS ble 
gjennomført i 2014. 

Vernerunde og 
medarbeidersamtale OK 

Vernerunde, ikke 
gjennomført. 
MAS: gjennomført 

Skademeldinger Ingen skader Ingen skader Ingen skader Ingen skader 

Alvorlige avvik  Ingen avvik Ingen avvik Ingen avvik Ingen avvik 

PTI 
Bevaringsområder 
Forbedringsområder 

Jobbet med bevarings- og forbedringsområder i 
avdelingen. Tiltak definert i eksisterende 
handlings-/aktivitetsplan som brukes i 
hverdagen. 

Vi har jobbet med tiltak 
etter forrige undersøkelse 
gjennom året. 

God start på året, men etter 
hvert har utfordringer med 
nedbemanning/outsourcing 
tatt mye fokus. Men i dette 
arbeidet har det vært mye 
fokus på å ivareta 
medarbeidere. 

Jobbet med bevarings- og 
forbedringsområder i 
avdelingen.   Har fokus på 
åpenhet og samhandling. 

IA-arbeid  
 Lite fravær. Fokus på tilrettelegging av arbeid i 

forbindelse med svangerskap hos en av de 
ansatte. 

Lite fravær i avdelingen. Lite fravør 

Lengre sykefravær, en 
ansatt.  Tilrettelegging av 
arbeidstid med hvile i 
restitusjonsfasen etter 
operasjon. 

PSYKOSOSIALT ARB. MILJØ  
 

Hatt flere faglige og sosiale arrangement i 
avdelingen.og på tvers av avdelinger i SiT. 
Jobbet med leder-/medarbeiderutvikling i avd. 
og bruk av prosessverktøyet Everything DiSC. 

Det psykososiale 
arbeidsmiljøet er godt, men 
det er til tider hektisk. 

Godt 

Ingen målrettede tiltak.  P/S 
miljø oppleves godt, dette 
underbygges av høy PTI-
skår.  

FYSISK ARB. MILJØ  
 

Vi har jobbet litt med 
støyreduserende tiltak. 
Ellers godt fysisk 
arbeidsmiljø. 

Er godt 
Lav risiko, men vi har hatt 
bht inne og vurdert 
ergonomi og lysforhold.. 

KJEMISK/BIOLOGISK ARB. 
MILJØ   

Lav risiko og ingen tiltak. Lav risiko og ingen tiltak. Vurdert og lite aktuelt Lav risiko og ingen tiltak 

YTRE MILJØ  

Klimafot avfall, jobbet med miljøprofil 

Vi har jobbet med å 
digitalisere 
kommunikasjonen i større 
grad. 

Outsourcing til ekstern 
stordrift er miljøvennlig. Vi 
har tatt ut stor gevinst med 
rasjonell IT drift, så 
bilkjøring er dramatisk 
redusert. 

 

ANNET 
 

    

  
  



VEDLEGG 3 - Årsrapport fra AktiMed (BHT) 
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VEDLEGG 3 - Årsrapport fra Lade BHT 

Side x 

 

 
 
 
 

 
 
 



VEDLEGG 3 - Årsrapport fra Lade BHT 

Side xi 

 

 

 
 
 
 
 
 



VEDLEGG 3 - Årsrapport fra Lade BHT 

Side xii 

 

 

 
 
 
 
 
 



VEDLEGG 3 - Årsrapport fra Lade BHT 

Side xiii 

 

 

 
 
 

 


