
HMS- årsrapport 2017
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) skal hvert år avgi rapport til virksomhetens styrende 

organer og arbeidstakernes organisasjoner. 

Rapporten oppsummerer hvordan vi er organisert, 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.

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.



HMS-årsrapport 2017

HMS-systemet (s.3)
Krav vs. system

Viktige HMS-aktiviteter i 2017 (s. 5)
Fokusområder og satsninger

Resultater 2017 (s. 9)
Nøkkeltall, tidsserier, oppsummeringer

Evalueringer, satsningsområder og AMUs uttalelse (S. 12)
Hva bringer fremtiden?

HMS-organisasjonen (s. 4)
AMU, HMS-forum, verneområder

Godt HMS-arbeid er et strukturert og kontinuerlig utviklingsarbeid. 

Innholdsfortegnelse

Vedlegg: Overordnet HMS-handlingsplan 2017 



HMS-systemet 2017

Sit skal ha et arbeidsmiljø basert på våre kjerneve rdier (ÅKEIA) 

som fremmer arbeidsglede, læring, helse, trivsel, o g vern mot arbeidsrelatert sykdom.

Sit skal verne det ytre miljø mot forurensing og ov erforbruk.

§
IK-Kravene Aktiviteter HMS-håndboken 

(Compendia)
HMS-arbeidsrom 

(SharePoint)
Arkiv

(Business 360)

Lover og forskrifter
Gjennomgås ved behov og gjennom punkene 

under.

Politikk, 
beskrivelse av 
HMS-system 

inkludert ansvar 
og roller, 

faglig påfyll, 
retningslinjer, 

skjema

automatisk 
oppdatering av 

HMS-krav

Møtearena for 

AMU, 

HMS-forum, 
Virkshomhetsteam

/Kvartalsmøte 
BHT, 

Ressursgruppe 
Beredskap

Systematisk 
oppfølging og  

saksbehandling av 
HMS-arbeidet

Juridiske 
dokumenter,

Offentlig 
korrespondanse,

Rapporter, 
resultater, 

dokumenter med 
varig verdi som 

ikke skal 
oppbevares i HMS-
samhandlingsrom 
eller HR-system

Kunnskap og ferdigheter HMS-kurs, møter, arrangement, publikasjoner

Medvirkning

Involvering av ansatte, verneombud, ledere, 
HMS-fora og øvrige samarbeidsparter i det 

daglige, ved prosjekter, saker og hendelser, 
møter og arrangement

Mål for HMS
Overordnet mål sentralt, og delmål lokalt 

(Sykefravær, MTI, Kurs, Avvik)

Organisering og ansvar 
Gjennomgås jevnlig ved aktiviteter, revisjon og 

saksbehandling

Kartlegging og risiko
Risikovurderinger, vernerunder, MTI-
undersøkelser, sykefraværsstatistikk, 

evalueringer osv. 

Avdekke, rette opp og 
forebygge overtredelser 

Fange opp, gjennomføre, dokumentere og følge 
opp tiltak i tråd med retningslinjer for avvik,

kritikkverdige forhold, kriser osv.

Systematisk overvåkning og 
gjennomgang 

Gjennomføre, og følge opp evalueringer og 
revisjoner.

Endringer, nyheter og informasjon som ønskes fremhevet publiseres via intranett, epost, i møter eller andre egnede kanaler.

Dokumenter og filer som ikke har varig verdi eller ikke egner seg til våre øvrige verktøy kan lagres på lokalt område.

Modellen under beskriver vårt overordnede HMS-mål og hvordan vi jobber for dette gjennom å vise sammenhengen 
mellom kravene for internkontroll, våre aktiviteter og digitale verktøy for ivaretakelse av dokumentasjon.
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HMS-organisasjonen 2017
Slik har vi vært organisert

Arbeidsmiljøutvalg (AMU - 4 x pr. år):
• Administrerende direktør
• Hovedverneombud (HVO)
• Lokale hovedverneombud (LHVO)
• Ledere for HMS-forum 
• Observatører og sekretær

HMS-forum (4 x pr. år):
• Leder for HMS-forum
• LHVO
• Ledere og verneombud 

fra verneområdene

Verneområder i Sit:

Det er verneombud 
for hvert verneområde. 

Ledere og verneombud 
Jobber jevnt og tett med sine 
kolleger 
for å sikre en trygg og 
motiverende 
Arbeidshverdag

AMU

HMS-forum 
Kafe

Kantiner 
Trondheim

Storkiosk, Cafe-
Sito, Catering

Kafe Ålesund, Bok

Kafe Gjøvik, Bok 

HMS-forum 
Velferd

Sit Barn 
(Dragvoll,Moholt, 

Gjøvik)

Sit Idrett

Sit Råd, 
Velferdsadm., 

studenthus

Sit Psykososial 
helsetjeneste

Gløshaugen 
legesenter

HMS-forum 
Bolig

Bolig Trondheim 
(Drift/vedlikehold, 

Prosjekt og utvikling, 
Boligadmin.)

Bolig Trondheim 
(Marked og 
Eiendom)

Bolig Gjøvik

Bolig Ålesund

HMS-forum 

G Travel

Trondheim

Orkanger

Verdal

HMS-forum 
Fellestjenester

IT, HR, KOM, 
Økonomi, 

Administrasjon
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Sit er i grove trekk i mål med årets handlingsplan (vedlagt) som ble vedtatt 
av AMU i januar 2017. Viktige punkter som gjenstår er digitalisering av 
HMS-prosesser, ferdigstille revisjon av beredskapsplan og etablering av 
retningslinje for konflikthåndtering, trakassering og annen utilbørlig adferd. 
Handlingsplanen sikrer likevel oversikt over tema vi skal jobbe med, og 
oppfølging av krav og bestemmelser. Vektlegging av de ulike elementene 
varierer avhengig av virksomhetens behov og ønsker.

Overordnet HMS-handlingsplan  2017

HR

Et målrettet og utviklende HMS-arbeid i hele organisasjonen er et av 
HR-avdelingens strategiske satsningsområder. Dette innebærer 
arbeid med HMS-systemer og prosesser, kompetansehevende tiltak, 
støtte og veiledning internt, til ledere, verneombud og nyansatte. 
Avdelingen planlegger og følger opp viktige arrangement, kampanjer, 
aktiviteter og hendelser innen HMS-området.

29. November var den årlige samlingen for verneombud. På agenda var 
verneombudet anno 2017 og hvordan være trygg raus, og modig i 
rollen. 17 verneombudene var tilstede på samlingen, hvorav 3 var på 
Skype fra Gjøvik. Verneombudene diskuterte seg gjennom hvordan de 
kan best utøve vervet, de fikk presentert arbeidet med retningslinje for 
konflikthåndtering mm., og fikk øvd seg på tematikken gjennom case.

Verneombudsforum

BHT

AktiMed Trondheim er vår bedriftshelsetjeneste i Trondheim og ivaretar 
helheten på BHT-leveranser Sit. Stamina Ålesund og FRISKHMS Gjøvik ivaretar 
lokale leveranser. Leveransene for 2017 er totalt på 654 timer (hhv. 437t i T, 
167t i Å, 50t i G), fordelt på primært på arbeid med det organisatoriske og 
psykososiale arbeidsmiljøet (249 timer), sykefraværsoppfølging (147 timer), og 
bistand med det systematiske HMS-arbeidet inkl. risikovurderinger (102 timer).  
Bedriftshelsetjenestene råder oss for 2018 til å jobbe målrettet med 
risikovurderingene, samt å rette spesielt fokus på samhandling og 
kommunikasjon, medarbeiderskap og lederskap.

AMU ble konstituert i januar, og administrerende direktør Knut Solberg 
trådte inn i rollen som leder for AMU 2017. Det har blitt gjennomført  4 
ordinære møter hvor 43 saker har blitt behandlet. Viktige saker for 2017 
har vært resultater og endringer i medarbeiderundersøkelsen, revisjon av 
beredskapsplan, ønsker til nytt digitalt HMS-system, HMS-konferansen, 
oppfølging av IA-arbeidet, planlegging av helseprogrammet Sit Up, og nye 
retningslinjer for konflikthåndtering mm..

AMU

HMS-forum

HMS-forumene skal følge opp HMS-arbeidet i verneområdene,  og er 
et viktig underutvalg av AMU. 4 ordinære møter har vært gjennomført 
i enhetene for å sikre medvirkning, erfaringsdeling og sammenheng 
mellom det lokale og sentrale HMS-arbeidet i Sit. Sit jobber fortsatt 
med å etablere teknologi og en organisering som tillater effektiv 
gjennomføring av slike møter for samtlige verneområder.

Virksomhetsteam

Virksomhetsteamet fungerer som en arena for samskapt læring, og er 
en mulighet for å skape koordinerte tjenester og aktiviteter. Sit, 
tillitsvalgte, NAV og BHT har møtt med sine representanter 4 ganger i 
2017 for å jobbe systematisk med å bidra til å nå bedriftens IA-mål, 
og overordnede HMS-målsettinger. I 2017 har møtene også ivaretatt 
IA-avtalens krav om 2 IA-møter.

Når det oppstår en hendelse består utvalget av hovedverneombud (HVO), HR-
direktør og den aktuelle enhetens leder. Bedriftshelsetjenesten bistår ved 
behov. Verneombudene og HR-avdelingen bistår utvalget med å levendegjøre 
og videreutvikle rusmiddelpolitikken. I 2017 har rusmiddelpolitikken kommet 
som et eget punkt på sjekklista til vernerunden, og HVO og HR har vært på 
kompetansehevende tiltak for å se på ulike måter å jobbe med 
rusmiddelpolitikken på, og å lære av praksis i andre virksomheter.  

AKAN-utvalget

Viktige HMS- aktiviteter 2017
Viktige arbeidsgrupper, samarbeidspartnere og aktiviteter i året som har gått
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Årets konferanse gikk over to dager. Formål med 
konferansen er å øke kompetansen, engasjementet 
og samspillet i HMS-arbeidet. 40 deltakere var med 
på årets arrangement på Bårdshaug Herregård, og 
80% besvarte evalueringen som ble sendt ut i 
etterkant av konferansen. 

Deltagerne er gjennomgående fornøyd med årets 
HMS-konferanse (Se diagram til høyre) Deltakerne 
trekker frem muligheten for å bli kjent med hverandre, 
å sitte å jobbe  avdelingsvis i grupper, og muligheten 
for å dele erfaringer som spesielt bra. 

3. mai jobbet ledere og verneombud med 
tematikken vold og trusler i arbeidslivet , AktiMed 
ga et innblikk i de de nye kravene til å jobbe 
systematisk med tematikken, og deltakerne fikk 
anledning til å jobbe med case for å diskutere risiko og 
hvordan jobbe forebyggende. Roar Eriksen gikk 
deretter viktige prinsipper i arbeidet med å møte og 
følge opp konflikter og truende situasjoner. 

Sammenhengen mellom jobb og kropp var tema 
den 4 mai. M ålet var en økt forståelse for hvordan 
organisatoriske og psykososiale forhold påvirker helse. 
Det ble jobbet med praktisk jobbmestring i grupper, og 
vi avsluttet konferansen med et foredrag om hvordan 
oppnå høye mål, og en felles treningsøkt.

Deltakerne fikk en omvisning i arbeidets og slitets 
katedral (løkken verk), og felles middag på hotellets 
festsal med en spennende historiefortelling om 
dynastiet Thams og industrialiseringen av Orkdal.

Viktige HMS-aktiviteter 2017
HMS-konferansen 3. og 4. mai
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Helseprogrammet Sit Up!
Vi tyvstartet jubileumsåret med helseprogrammet Sit Up! I oktober fikk 
alle fikk muligheten til å være med på en samling med lett servering, 
informasjon om programmet, og et miniforedrag om sammenhengen 
mellom trening og helse. 

Med bakgrunn i en enkel innsamling av data i juni visste vi bl.a. at
- Ca. 53 % fortalte at de var fornøyd med aktivitetsnivået sitt
- 30 % anga at arbeidsdagen var primært sittende, 35 % sa at de 

hadde en stående arbeidshverdag, 44 % hadde en arbeidsdag med 
mye repetitive arm-håndbevegelser

- 25 % sa at de sjelden hadde muligheter for jobbrotasjon, 14 % sa at  
de sjelden hadde mulighet til å ta seg pauser, 60 % sa at de sjelden 
eller aldri hadde mulighet for pausetrening

- Pr. 2 kvartal økte akkumulert sykefravær fra 6,5 % til 8,2 %,  hvor 
mer enn 70 % av fravær da var knyttet mot muskel-skjelettrelaterte 
plager, psykiske lidelser og svangerskapssykdommer

Aktivitetene som igangsettes i helseprogrammet skal gi medarbeidere i 
Sit muligheten til å bli bedre kjent med sine kollegaer og samtidig få 
en lettere hverdag ved å sette helse mer i fokus.  Vi ønsker med 
helseprogrammet at:
• Alle i Sit finner aktivitet som passer for seg
• Flere er innenfor helsedirektoratets anbefalinger for fysisk aktivitet  

(+ 10 %)
• Økningen i sykefravær stopper, og at vi kan være tilbake til 2016-

nivå (6,3 % totalt) i løpet av 2018.

Aktivitetene som blir igangsatt i løpet av helseprogrammet er:
• Minikurs
• Gruppetrening
• Motiverende treningsapp
• Konkurranser
• Evaluering av tilbudet for helsefremming i Sit

1

Viktige HMS-aktiviteter 2017
Viktige aktiviteter og tema I året som har gått
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«God helse har den som har evne og kapasitet 
til å mestre og tilpasse seg livets uunngåelige 
vanskeligheter og hverdagens krav.» 
Prof. Peter Hjort

Hva skal være satsningsområdet for din helse det kommende året?



Revisjon av 
beredskapsplan i Sit. 
Gruppa består av 8 nøkkelpersoner innen 
tematikken i Sit. I 2017 ble det gjennomført 3 
ordinære møter, og ett temamøte med 
ledergruppe 1. Ressursgruppa for beredskap har 
lagt en ambisiøs plan for sitt revisjonsarbeid i 
2017, og det gjenstår fortsatt noe arbeid på 
fokusområdene før neste utgave av planverket blir 
distribuert og gjennomgått. Medlemmer fra 
ressursgruppa sammen med nøkkelpersoner fra 
barnehagen og bomiljø deltok også som 
medarrangører på UKAdemiet i oktober. Her fikk 
studenter og næringsliv øve seg på en case som vi 
hadde laget innen tematikken risikovurdering og 
krisehåndtering. 

2

3

Viktige HMS-aktiviteter 2017
Viktige aktiviteter og tema I året som har gått
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Foreninger og lag i Sit
Sit BiL og Bedriftskunstforeningen i Sit er 
foreninger som er aktive og tilgjengelige for våre 
medarbeidere. Lagene har gjennomført blant 
annet idrettsfestival, bowling, jentebølge, sopptur 
og kunsttrekninger. Før jul ble også et 
jubileumskor etablert i Trondheim. Dette er viktige 
aktiviteter for å skape vennskap og tilhørighet 
mellom våre medarbeidere.

Revisjonsplan 2017 – Beredskapsarbeidet i Sit



HMS-resultater 2017

81 poeng 63 poeng 92 %73 %

Medarbeidertilfredshet
Medarbeiderundersøkelsen som er et viktig 

verktøy både i HMS-arbeidet og som et 
ledd i organisasjonsutviklingen i Sit, hadde 

en svarprosent på hele 91 % i 2017.

Ansatte er fortsatt generelt godt fornøyd 
og engasjert i jobben sin i Sit, med en MTI 

på 81 poeng. Dette er en nedgang på 3 
poeng fra i fjor og vi nådde ikke årets 

målsetting på 84 poeng. 

Undersøkelsen skal følges opp jevnlig ute 
på arbeidsplassene, og på hvert HMS-
forum og AMU. Både HR-avdelingen, 

bedriftshelsetjenesten og 
samarbeidspartnere har vært med i 

oppfølgingsarbeidet ute i avdelingene.

Læring i Sit
Et av temaene i 

medarbeiderundersøkelsen 
omhandler faglig/personlig utvikling. 

Ansatte blir bedt om å gi sin 
vurdering av mulighetene for faglig 
og personlig utvikling i jobben sin. 

På et overordnet nivå er ansatte 
moderat fornøyd med sine 

utviklingsmuligheter. Det er en 
nedgang (6 p) fra 2016. Det er store 

variasjoner i organisasjonen i 
ansattes vurdering av 

egne utviklingsmuligheter. 

Kompetanseutvikling vil ha et 
særskilt fokus i 2018 via prosjektet 

Sit 2.0.

Inkludering og mangfold
Sit er en aktiv IA-virksomhet som jobber med å 
styrke jobbnærværet, forebygge og redusere 
sykefravær og hindre utstøting og frafall fra 

arbeidslivet.

Likevel gikk sykefraværet for Sit totalt opp I 2017 
fra 6,3 til 7,6 %. Nærværet ligger da pr. 2017 på om 

lag 92 %.

Gjennomsnittlig avgangsalder pr. tiår i 2017 var på 
63,8 år. Dermed nådde vi vår målsettingen på 63,5 

år.

Antall innmeldte arbeidspraksisplasser i Sit i 2017 
var 7 stk. Praksisplassene skal gi arbeidstrening til 
de som står utenfor arbeidslivet, og det skal gi oss 

gode medarbeidere.  

Kursdeltakelse
73 % av ledere og verneombud i Sit 

har pr. 2017 deltatt på HMS-
plattformen. Dette er en oppgang på 
23 % fra 2016. HMS-plattformen er 

et obligatorisk 2 dagers kurs for 
ledere og verneombud i Sit som 

ivaretar AML§3-5. 

HMS-opplæringen i Sit består av 
både obligatoriske kurs for 
verneombud og ledere, og 

tilpassede kurs til øvrige behov.

Sit har gjennomført 4 HMS-kurs for 
verneombud og ledere, og 5 

introduksjonsdager for nyansatte i 
2017.

Nøkkeltall – arbeidsglede, læring, helse, trivsel
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HMS-resultat 2017
Tidsserier – vern mot arbeidsrelatert sykdom og skade

Sykefraværet gikk opp i 2017

Sykefravær i enhetene vs. (målsetting 2017): 
Sit Fellestjenester: 1,4 % (mål ≤ 4 %) 
Sit Bolig: 8,2 % (mål ≤ 5 %) 
Sit Velferd: 8,3 % (Mål ≤ 6,5 %)
Sit Kafe/Bok: 7,7 % (mål ≤ 8 %)
G Travel: 8,8 % (mål ≤ 5 %)
Sit: 7,6 % (mål ≤ 6,2 %)

Sit Kafe/Bok og Sit Fellestjenester nådde 
årets målsettinger på sykefravær og er 
fornøyde med dette. Fraværet i Sit er 
primært langtidsfravær, og det jobbes 
fortløpende med oppfølgingstiltak på 
individnivå og i grupper i  samarbeid med 
helsepersonell og støttespillere.

Overtid etter tariffavtale (>7,5t pr dag,
og 37,5t pr uke): Bruken av overtid
øker marginalt i Sit i 2018.

Overtidstimer pr. enhet fordeler seg på
følgende vis:

Skader og avvik: Det er 12 registrerte
personskader i 2017. 6 av disse med
sykemelding.

Hendelsene er håndtert lokalt av
ansvarlig leder og verneombud. HR og
HMS-forum varsles videre om saken og
håndtering av denne.

Det meldes også inn andre HMS-avvik
eller farlige situasjoner til HMS-forum
hvor de diskuteres for å finne måter
man kan redusere konsekvensene eller
sannsynligheten for ligende eller mer
alvorlige hendelser.
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Med sykemelding
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SiT Fellestj: 
118t

SiT 
Bolig: 
1792t

SiT 
Kafe: 
2709t

SiT Velferd: 
352t

G Travel: 
159t



HMS-resultater 2017
Miljøprofilen i Sit – vern mot forurensing og overforbruk

Sit skal ha en bevisst 
miljøprofil som 

gjenspeiles i hele 
organisasjonen

Flere satsninger viser at miljø har prioritet i Sit; 
Prisdrysset over Moholt 50|50 har fortsatt langt inn i 
2017, men blant annet Trondheim kommunes 
energisparepris. - Etter ett års drift viser 
“miljøregnskapet” for Moholt 50|50 et redusert 
klimagassutslipp på 63 prosent. I Sit Kafe har de 
innført dagens kutt (redusert pris på mat nær 
utløpsdato) og selvporsjonering med mat på vekt, 
noe som har ført til at vi nå nesten ikke har matavfall. 
Reisebyrået G Travel har på sin side blitt sertifisert 
etter miljøstandarden ISO 14001.  

For å lese mer om konkrete tiltak i våre enheter, les
mer på https://www.sit.no/om-sit/miljo 11

Miljøprofilen har fokus på:

� miljøpolitikk når produkter skal kjøpes og 

samarbeidspartnere velges

� være en "papirløs" virksomhet

� benytte miljømerket kontormateriell

� gode rutiner for resirkulering 

� velge den mest miljøvennlige transport, der 

dette lar seg gjøre. 

� benytte telefonmøte/konferanse der det er 

hensiktsmessig 



Lover, forskrifter, kunnskap: 

Vi har hatt 2 deltakere på HMS-plattformen i 2017 og må sørge for at nyansatte og andre som har behov for det får HMS-
opplæring i 2018. Det planlegges også førstehjelpskurs og brannvernopplæring i 2018. Sikkerhetsopplæring er gjennomført i 
2017, og vi ønsker fortsatt fokus på relevant sikkerhetsopplæring i året som kommer.

Medvirkning:
Verneombudet har hatt mye aktivitet og opplever anledning til medvirkning i 2017. Vi ønsker å videreføre og utvikle dette 
videre i 2018. Vi ønsker å etablere en felles arena for å samkjøre verneombudenes arbeid i Trondheim, Ålesund og Gjøvik.

Jobbe risikobasert, strukturert og målrettet:

Vi er i mål med mange av tiltakene i årets handlingsplan. Noe av det som gjenstår er grunnet i organisasjonsendringene i Sit 
Bolig. Vi har fått mange nye ledere, så vi må også jobbe videre med å sikre videre oppfølging av risikovurderingene våre. Det
vil også være viktig å legge til rette for gode risikovurderinger i Gjøvik og Ålesund i 2018. 

Systemer og verktøy

Vernerunder er gjennomført, tilbakemeldinger er vurdert og tiltak er gjennomført. Det er ønske om gjennomgang/ 
presentasjon av HR-systemene

Kontrollrutiner og håndtering av hendelser, avvik, muligheter for forbedring:

Diverse kontrollrutiner er Ivaretatt i dag. Samkjøring og videre forbedring av rutiner på tvers av byene er et behov i året som 
kommer. Avviksskjema blir benyttet ved behov, men vi ønsker om bedre opplæring i avvikshåndtering, herunder definisjoner 
av avvik.

Er det noe dere er stolt av i 2017, som dere ønsker å bevare eller forbedre i HMS-arbeidet i året som kommer?

Vi har god kommunikasjon og samarbeid mellom verneombud og ledere. Saker tas fatt i raskt. Vi vil ha større fokus på 
forbyggende arbeid, særlig i forhold til kultur i forbindelse med organisasjonsendringene. 

Evaluering og veien videre  for Sit Bolig
HMS-året 2017 
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Lover, forskrifter, kunnskap: 

Vi opplever å ha god HMS-kompetanse,  hvor 17 av 20 ledere og verneombud har den grunnleggende HMS-plattformen. 
Lederne orienterer jevnt og trutt sine medarbeidere om HMS-arbeid i Sit. Det er ønskelig å se nærmere på hvordan man kan 
skal ivareta nødvendig HMS-kompetanse hos unge deltidsansatte.

Medvirkning: 
Sit Barn har opprettet eget HMS-forum som gjennomføres på Skype sammen med Gjøvik og opplever dette som positivt. Vi i 
Velferd opplever at det er lav terskel for å komme med tilbakemeldinger og personalmøtene fungerer som en god arena for 
medvirkning.

Jobbe risikobasert, strukturert og målrettet:

I store trekk har Velferd jobbet målrettet med målsettinger og å følge opp tiltak i ulike handlingsplaner. Avdelingene får jevnt
over gode resultater på medarbeiderundersøkelsen og har et aktivt forhold til å bevare dette. Det er gjennomført ROS-
analyse i Sit Barn i januar 2017. Sit Barn gjennomførte også for første gang ROS analyse i forhold til gjennomføring av 
MiniUka. Dette hevet profesjonaliteten og sikkerheten på festivalen. Det var mellom 800 – 1000 personer tilstede hver dag. 

Systemer og verktøy:

Sit Barn har etablert egne rutiner og systemer for oppfølging av miljørettet helsevern.

Kontrollrutiner og håndtering av hendelser, avvik, muligheter for forbedring:

Sit Barn har tatt i bruk avviksmeldinger i større grad som en følge etableringen av interne rutiner. Sit Barn har opplevd et 
tilfelle av trakassering fra kunder og har erfart at Sit har behov for større bevisstgjøring og bedre rutiner her.

Er det noe dere er stolt av i 2017, som dere ønsker å bevare eller forbedre i HMS-arbeidet i året som kommer?

Sit Barn er stolt av profesjonaliteten rundt MiniUka og bidraget og engasjementet fra ansatte i forhold til festivalen. Sit Barn 
ønsker å fortsette med oppfølging av sykefravær sammen med HR og AktiMed. Sit Barn er et pilotprosjekt for håndtering av 
sykefravær. Sit Idrett er stolt av og å bevare arbeidsmiljøet i avdelingen i en periode med mye fravær og mange store 
prosjekter. Sit Råd ønsker å fremheve godt samarbeid mellom byene. 

Evaluering og veien videre  for Sit Velferd
HMS-året 2017 
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Lover, forskrifter, kunnskap:

Det har vært mye fokus på opplæring og kurs i 2017. 12 ledere og verneombud har vært på HMS-plattformen, og vi har også 
hatt egne kurs for ledere med fokus på det organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet. I 2018 ønsker vi å ha mer fokus 
på kompetanseheving blant medarbeiderne våre. Presentasjon av beredskapsplanen i Sit ble gjennomført etter sommeren.

Medvirkning:
Verneombudene har jobbet systematisk igjennom avdelingene med vernearbeidet. Det har vært krevende år med mange 
store og tunge saker, men vi har samarbeidet godt med avdelinger og ledelse for å kartlegge og finne løsninger. 

Jobbe risikobasert, strukturert og målrettet:

HMS arbeidet i 2017 har i stor grad vært gjennomført etter plan og agenda. Grove risikovurderinger er nå ferdigstilt på alle 
avdelinger med unntak av Bok. Vi er veldig fornøyd med å ha nådd vårt sykefraværsmål og at vår MTI har gått opp!

Systemer og verktøy, kontrollrutiner og håndtering av hendelser, avvik, muligheter for forbedring:

Vernerunder er gjennomført i 2017 og skader innrapporteres. Avvik har vært diskutert i HMS-forum og nødvendige tiltak har 
for de aller fleste sakene blitt gjennomført. HMS-forum er av den oppfatning at det underrapporteres på nestenulykker og 
uheldige hendelser. Dette kan det legges ekstra fokus på i 2018.

Er det noe dere er stolt av i 2017, som dere ønsker å bevare eller forbedre i HMS-arbeidet i året som kommer?

Vi er stolt av at vi har fått til å jobbe systematisk, og at vi har tatt tak i, og jobbet med kjernen i de sakene som har vært. 
Verneombudene har vært løpende informert og har involvert seg der dette har vært naturlig å gjøre. Det har vært høy 
prosjektaktivitet i Sit Kafe i 2017 med oppussing, og ombygging av mange enheter. Vi opplever at vi har kommet godt ut av 
et krevende år. Det har vært arbeidet med å etablere «ett Sit kafe». Verneombudene synes det er flott at det er 
handlingskraft i det som blir sagt fra ledelsen. Vi ønsker å sette fokus på mobbing, kommunikasjon i avdelingen, 
informasjon, og utviklingen i Sit. Vi ønsker også å sette fokus på flere sammenkomster og sosiale arena i 2018.

Evaluering og veien videre  for Sit Kafe/Bok
HMS-året 2017 
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Lover, forskrifter, kunnskap, medvirking
1 leder har deltatt på HMS-plattformen i 2017. Disse kursene får positive tilbakemeldinger fra de som har 
gjennomført, og noen ledere og verneombud mangler dette kurset. Har faste møtepunkt hvor HMS kan ha en 
plass, blant annet ledermøter hver 14.dag, gruppeledermøter hver måned, personalmøter, HMS-forum og AMU.

Jobbe risikobasert, strukturert og målrettet:
Vi er i mål med mange av HMS-tiltakene og har jobbet systematisk med vår risikovurdering. Vi er veldig 
fornøyd med å nå målet for MTI i en krevende tid! Vi har et høyt sykefravær på nærmere 9 %, og dette er 
primært langtidssykemeldte som vi følger opp fortløpende. 

Systemer og verktøy, kontrollrutiner og håndtering av hendelser, avvik, muligheter for forbedring
Vi plages med tilgangen til digitale HMS-verktøy og har hatt flere saker for å følge opp disse utfordringene. Det 
har ikke vært noen avvik som har vært registrert i 2017. Vi har gjort noen utbedringer på bygningsmassen i 
Trondheim i Søndre gate. Vi ble ISO 14001 Miljøsertifisert i april.

Er det noe dere er stolt av i 2017, som dere ønsker å bevare eller forbedre i HMS-arbeidet i året som 
kommer?
2017 har også vært et utfordrende år for G Travel, med permitteringer siste halvår. De ansatte inngikk også 
avtale om 5% lønnsreduksjon fra august. Det er gledelig at vi klarte å snu utviklingen i siste tertial, og kommer 
ut med et pent overskudd. Alle permitteringer er avsluttet og lønnsreduksjonen er tilbakebetalt de ansatte.

Evaluering og veien videre  for G Travel
HMS-året 2017 
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Fellestjenester opplever at de har nødvendig kompetanse til å jobbe med HMS-arbeidet

Vi har gjennomført det mest essensielle ift. brannvernrunder, HMS-forum osv., men vi ønsker kanskje å bruke HMS-forum til 
mer målrettet kompetanseheving.

Ønske som mer samkjøring i Fellestjenester

Fellestjenester har tidvis lange informasjonsveier. Ønsker et fellesmøte for fellestjenester en gang i semesteret for å 
samkjøre oss mer. Det har blitt gjort et større arbeid på å se på tjenestekatalogen vår i år. Hvordan ivareta møtet med Sit, 
lokaler og arbeidsplassutforming i Fellestjenester, inkl. dørklokker? Hvordan lage naturlige samlingspunkt for Fellestjenester 
for å skape dialog og trivsel

Jobbe risikobasert, strukturert og målrettet:

Vi har i moderat til stor grad kommet i mål med handlingsplanen for HMS. Vi har jobbet med vår risikovurdering, vi har 
diskutert målsettinger i HMS-arbeidet og opplever mulighet for å benytte ulike virkemidler, for eksempel livsfasepolitikken. 
Fellestjenester har mye fokus på MTI-undersøkelsen, men føler at vi ikke har kommet helt i mål med enkelte utfordringer. Vi 
ønsker blant annet å jobbe videre med tematikken balanse mellom krav og ressurser, og opplevd stress.  

Systemer og verktøy, hendelser, avvik, muligheter for forbedring

Vi må bidra på å følge opp oppgradering av Compendia og har behov for ytterligere digitalisering av HMS-prosesser. Vi 
ønsker færre skjema og kanskje andre arena til å jobbe med HMS på, ønsker mer fokus på læring gjennom å jobbe mer 
sammen om å følge opp utfordringer og hendelser.

Er det noe dere er stolt av i 2017, som dere ønsker å bevare eller forbedre i HMS-arbeidet i året som kommer?

Vi har et godt sosialt klima, vi ivaretar hverandre, og har flere sosiale arenaer som fungerer veldig bra. Vi opplever 
hverandre som en ressurs hvor vi kan søke støtte og veiledning. Det har store endringer i arbeidsstokken i Fellestjenester de
siste årene, og det har vært veldig positivt for utviklingen av sosiale arena. Det oppleves at det har vært mindre anledning til
å jobbe med HMS i 2017. I 2018 ønsker vi å følge opp mulighetene i Sit 2.0. Vi ser på det som veldig positivt å løfte 
kompetanse innen IT, digitalisering, utvikling og bruk av våre verktøy. Vi ønsker og så å bedre fokuset på livsglede og idrett. 

Evaluering og veien videre for Sit Fellestjenester
HMS-året 2017 
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Lær av avvik og 
risikovurderinger

Nødvendig 
kompetanse 
Sit må jobbe målrettet med 

læring for å kunne sikre både 

konkurransedyktige og trygge 

produkter og tjenester. 

Herunder sikre grunnleggende 

HMS-opplæring, og spesifikk 

opplæring i lys av 

risikovurderingene.

Utvikling av HMS-
system 

Det er viktig å bruke 

hendelser og analyser av 

arbeidshverdagen aktivt til å 

se muligheter for læring og  

utvikling. 

Jubileumsprosjektet Sit 2.0  

legger til rette for mange 

arena hvor man kan jobbe 

med utvikling innen tema 

helse,  kompetanse, kultur og 

studentrettede tjenester i 

2018. 

Satsningsområder for 2018
I lys av rapportens nøkkeltall og enhetenes evalueringer er det valgt ut 

4 viktige satsningsområder i 2018
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Det er behov for å 

effektivisere og digitalisere 

viktige HMS-prosesser, 

inkludert risikovurderinger, 

avvikshåndtering og 

stoffkartotek mm. 

Benytt mulighetene 
for utvikling i Sit 2.0



“Jeg er en del av det 
flertall som betyr 
alt... 
—Pablo Neruda

AMU opplever at HMS-arbeidet er høyt prioritert i Sit. Det 
jobbes godt mellom verneombud og ledere, og det har blitt 
gjort mange grep gjennom året for å ta tak i, følge opp og finne 
gode løsninger på konsekvensene av både organisatoriske 
endringer og andre utfordringer i arbeidshverdagen. Selv om vi 
ikke når målsettingene når det kommer til sykefravær og MTI-
indeksen, ser AMU at det jobbes systematisk og målrettet.

Medarbeiderundersøkelsen i 2017 ble endret til en 2-årlig syklus, med kun 
årlige pulsmålinger på MTI-indeksen. Med dette har vi tro på at 
verneombudene og ledere får muligheten til å jobbe mer langsiktig med 
tiltak som skal sikre at vi har en meningsfull og engasjerende 
arbeidshverdag.

HMS-konferansen i mai løftet vårt fokus på viktigheten av balansen mellom 
krav og forutsetninger i arbeidshverdagen og hvordan vi kan jobbe målrettet 
med jobbmestring. Vi jobbet også med de nye endringene i lovverket rundt 
tematikken vold og trusler. Ressursgruppa for beredskap tar med seg 

innspillene i revisjonen av vårt beredskapsplanverk der det er relevant, og vår 
bedriftshelsetjeneste bistår avdelingene med å følge opp med spesifikke 
risikovurderinger og opplæring av ansatte der det er nødvendig.

Det har i 2017 vært gjennomført et løft blant verneombud og ledere for å 
sikre at de har nødvendig HMS-kompetanse til å utvikle og ivareta 
arbeidsmiljøet i Sit. AMU mener at vi må sikre raskere, mer tilpasset og mer 
tilgjengelig HMS-opplæring i Sit. Effektivisering og digitalisering av viktige 
HMS-prosesser vil bidra til at vi enklere og mer effektivt kan tilfredsstille 
kravene i gjeldende lover, regler, forskrifter og rutiner.

AMU ser at enhetene har høye ambisjoner og at det har vært et høyt 
aktivitetsnivå i Sit i året som har gått. I 2018 har vi 70-årsjubileum med 
mange spennende muligheter som vil by seg. Vi må også huske på å ta vare 
på hverandre. Vi må være åpen med hverandre og for nye perspektiv, vi må 
utvikle og dele av vår kompetanse, energisk gripe dagen, vi må inkludere
nye og gamle ‘Sit-ere’ i det gode selskap, og vi må ansvarlig prioritere og 
velge retningen fremover.

AMUs uttalelse
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Trondheim 23.1.2018
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“ Å male handler i bunn og grunn om en rytme som sitter i 
ryggraden. I tillegg må man bygge opp en sannhet, en 
alternativ indre verden, at det du driver med er mer 
interessant enn alt annet. Du må erkjenne deg selv i verden, 
ha et svar på spørsmålet: Hvorfor gjør jeg dette her? 

- Vebjørn Sand


