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HMS-arbeidet i Sit er bygget på systematisk oppfølging av krav fastsatt i internkontrollforskriften, 
arbeidsmiljøloven, og sentrale arbeidsmiljøforskrifter.  
 
Det overordnede målet for HMS-arbeidet i Sit er 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.  
 
Godt HMS-arbeid hjelper Sit med å skape verdier i tråd med de strategiske målene, og bidra til 
meningsfulle studieliv. 
 
 
Saksbehandling 
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) skal hvert år avgi rapport til virksomhetens styrende organer og 
arbeidstakernes organisasjoner.  
 
Ledelsen og vernetjenesten i Sit oppsummerer og evaluerer HMS-arbeidet for 2020 tidlig i januar 
2021. HR-avdelingen henter inn grunnlagsdata og sammenfatter en årsrapport som presenteres for 
AMU.  
 
AMU behandlet 22. januar 2021 saken «HMS- årsrapport 2020 med vedleggene HMS- 
handlingsplan 2020 og Årsrapport for 2020 fra AktiMed bedriftshelsetjeneste». Rapporten ble 
presentert, diskutert, godkjent og vedtatt oversendt konsernstyret som årsrapport for HMS-arbeid i 
Sit 2020.  
 
Årsrapporten danner videre grunnlag for hvordan satsningsområder og målsettinger følges opp i 
den overordnede HMS-handlingsplan for 2021.  
 
 
AMUs uttalelse 
 
Koronapandemien har utfordret vår robusthet og fleksibilitet i Sit. AMU opplever at Sit har et 
HMS-system som er sterkt nok til å håndtere store, sammensatte og langvarige hendelser som kan 
oppstå, og som samtidig er fleksibelt nok til å innrette innsatsen dit behovet er.  
 
Kartlegginger av organisasjonen og beredskapsledelsen forteller om bekymring knyttet til 
koronasituasjonen som oppstod, og samtidig har det blitt rapportert om et svært sterkt samhold, 
og at situasjonen i det store og hele har vært håndtert godt. Løpende arbeid med scenario, 
risikostyring og beredskap har vært viktig for å beskytte menneskene, samfunnet og virksomheten 
berørt av koronapandemien i 2020. Verneombud har også hatt en rolle i beredskapsarbeidet i 
2020 for å sikre medvirkning og ivareta ulike perspektiv knyttet til arbeidsmiljø, og dette har vi 
høstet gode erfaringer fra.  
 

https://lovdata.no/NL/lov/2005-06-17-62/%C2%A77-2
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Samarbeidet om HMS-arbeidet oppleves som godt både internt og i møte med våre 
samarbeidspartnere. AMU ser at medarbeidere, ledere og vernetjenesten har jobbet systematisk, 
sammen og intenst både med å forutse og veve arbeidsmiljøaspekter inn alt de har gjort for å 
lykkes med sine leveranser. 
 
AMU synes det er fint å så se en såpass høy MTI og en oppgang i opplevelsen av mestring til tross 
for et krevende år. Viktige tema for 2021 overordnet er: fremtidstro, tilhørighet, sosialt klima, 
balansen mellom krav, ressurser og støtte i arbeidsmiljøet. 
 
AMU er stolt over arbeidet som er lagt ned for å legge til rette for arbeidsglede, læring, helse og 
trivsel, og samtidig ønsker vi å jobbe med å fortsette å redusere sykefravær og skader. Dette skal 
vi gjøre gjennom å jobbe enda sterkere med å styrke helse og nærvær, tilrettelegge for 
forebyggende og systematisk HMS-arbeid hvor kontinuerlig forbedringsarbeid er godt etablert i 
hverdagen i Sit. 
 
Satsningsområdene for HMS-arbeidet fremover blir å jobbe mer med morgendagens arbeidsliv og 
en ledelse som står støtt endringsprosesser. Sit skal jobbe med å skape jobber som fremmer 
inkludering og mangfold og som systematisk jobber med kontinuerlig forbedringsarbeid. 
 
 
 
 
Saksbehandler: Heidi Torstad 
 
 
Tilrådning:  
Styret 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 2021 
 
 
Audhild Kvam  
 
 
 
Vedlegg:  
Vedlegg 1: HMS-årsrapport 2020 
Vedlegg 2: Overordnet Handlingsplan for HMS i Sit 2020 
Vedlegg 3: Årsrapport bedriftshelsetjenesten AktiMed (Trondheim) 


