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Årsrapport for systematisk HMS arbeid i Sit 
 

 

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 skal 

verne 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.  

 

I forbindelse med årsrapporten 2016, er det utviklet et nytt rapportformat som har som formål å 

bedre formidle sammenhengene i HMS-arbeidet, hva som har vært de viktige aktivitetene i året 

som har gått, resultater av arbeidet, og hva vi ser på som viktig for HMS-arbeidet i lys av dette. 

 

AMU behandlet i sitt møte 19. januar 2017 «AMUs Årsrapport 2017» med overordnet 

handlingsplan for HMS i Sit 2016 vedlagt. 

 

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

for HMS-arbeid i Sit 2016.  

 

AMUs uttalelse 
AMU er fornøyd med at organiseringen av HMS-arbeidet i konsernet begynner å falle på plass 

etter fusjonsprosessen. Dette samarbeidet, spesielt mellom verneombud og leder, må fortsatt ha 

fokus siden det sørger for kontinuitet og oppfølging på de viktigste fokusområdene og tiltakene for 

HMS-arbeidet i virksomheten.  

  

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

våre overordnede HMS-oppgaver. AMU ser at det har vært et hektisk år i etterkant av 

fusjonsprosessen, og både handlingsplanen og enhetenes evalueringer peker på behov for økt fokus 

på HMS-opplæring, forbedring av HMS-systemer og retningslinjer, samt arbeid med vår 

miljøprofil og problemstillinger identifisert i risikovurderingene slik som sikkerhet og beredskap. 

 

Det har vært gjennomført mange aktiviteter i året som har gått med fokus tema som kultur, 

identitet og samhold. HMS-konferansen, verneombudsforum og høstsamlingen i Sit er eksempler 

på det. Med ÅKEIA-verdiene holdt høyt i hevd tror vi disse aktivitetene vil være med på å forme 

og ivareta den HMS-kulturen vi ønsker i Sit. 
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Vi er spesielt fornøyd med å nå årets målsetting både når det kommer til sykefravær og MTI-

indeksen. Dette må følges opp slik at vi bevarer de gode resultatene.  

  

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

stadig mer målrettet mot HMS-målene i Sit. AMU håper at alle har et ekstra fokus på de viktige 

«5 om dagen» for en god dag på jobben i 2017. 

 

Saksbehandler: Heidi Torstad 

 

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

vedlegg til etterertning.   

 

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

 

 

Trondheim, 23. januar 2017 

 

 

Knut Solberg 

 

AMUs årsrapport 2016 med Vedlegg 1: Overordnet Handlingsplan for HMS i Sit 2016 
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