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HMS Årsrapport for Sit 2022 
 
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 skal fremme arbeidsglede, læring, helse, trivsel 
og vern mot arbeidsrelatert sykdom og skade. 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 bidrar til 
meningsfulle studentliv. 

 
Saksbehandling 
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) skal hvert år avgi rapport til virksomhetens styrende organer og 
arbeidstakernes organisasjoner.  
 
Verneombud og ledere i HMS-fora og AMU starter året med å oppsummere og evaluere 
arbeidsmijløarbeidet i året som har gått. HR-avdelingen henter inn grunnlagsdata og 
sammenfatter og presenterer en årsrapport for AMU.  
 
AMU behandlet 19. januar 2023 utkast til HMS- årsrapport 2022, og Årsrapport for 2022 fra Falck 
bedriftshelsetjeneste. Rapportene ble presentert og diskutert, og innspillene som kom i møtet 
ble videre bearbeidet før AMU den 26. januar 2022 godkjente oversending av årsrapport for 
HMS-arbeid i Sit 2022 til styret. 
 
Årsrapporten danner videre grunnlag for hvordan satsningsområder og målsettinger følges opp 
i den overordnede HMS-handlingsplan for 2023.  

 
AMUs uttalelse 
AMU mener det gjøres svært mye bra HMS-arbeid i Sit. Vi har et etterlatt inntrykk av 2022 som 
et år hvor HMS-systemet og en organisasjon full av svært dyktige medarbeidere gjør at vi 
lykkes med å identifisere, og respondere på ulike typer risiko og muligheter. Med det høye 
aktivitetsnivået i Sit er den risikobaserte tilnærmingen viktig. Kontinuerlig forbedringsarbeid så 
vel som å planlegge for fremtidens arbeidsliv seiler opp som viktige tema i 2023. Ledere og 
verneombud som finner gode arena for samarbeid er spesielt viktig for å lykkes med det 
systematiske arbeidsmiljøarbeidet, og for å ivareta sunne prosesser for utvikling. Slik skaper vi 
arbeidsmiljø som løser morgendagens utfordringer. 
 
 
 
Saksbehandler: Heidi Torstad  
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Tilrådning:  
Styret støtter seg til AMUs uttalelse om HMS arbeidet i Sit, og tar vedlegg med AMUs og 
bedriftshelsetjenestens årsrapport til orientering.   
  
Årsrapportene peker på mange gode resultat og et fungerende arbeidsmiljøarbeid. Styret 
anerkjenner at arbeidsmijløarbeidet er nødvendig for å skape en sunn driftshverdag, for å 
lykkes med de store strategiske målsettingene, og for å møte de store endringene i samfunnet. 
Det er viktig å jobbe helhetlig og kunnskapsbasert, og at det lages gode planer hvor det settes 
av nødvendige ressurser for å ivareata dette viktige arbeidet. 
 
 
Trondheim, 1. februar 2023 
 
 
Audhild Kvam  

 
 
Vedlegg  
Vedlegg 1: HMS-årsrapport 2022 
Vedlegg 2: Årsrapport Falck bedriftshelsetjeneste 

 
 
 


