MØTE BOK
Organ

Hovudsamarbeidsutvalet

Møtestad

Leikanger,

Møtedato

28.02.2018

Kl.

10:00

- Fylkeshuset,

møterom

Åskora

til 10:50

Faste medlemer
til stades: Tore Eriksen (leiar), Bekka Skaasheim (nestleiar), Øystein Hun vik,
Jan Tore Rosenlund, Hilde Kvamsås Aa, Svein Torbjørn Sandvold, Jasmin Eminovic, Olav Vestrheim
(FHVO).
Forfall

til møtet:

Varamedlemer
Til stades
Sekretariat

Clara Øberg (meldt forfall, vara kunne heller ikkje møte) og Turid Svoren.
til stades:

Jarl Hendrik Devik møtte for Turid Svoren

med møte - og talerett:
for møtet:

Ingen merknader

Ingen

Arvid Stenehjem

til innkalling

og sakliste.

Utvalet handsama alle saker i ope møte .
Møteprotokollen

Følgjande

frå 29.11.2017

meldesaker

vart godkjend.

vart refererte:

Meldesak 1) Revisjon av seniortiltak
Meldesak 2) Revisjon av utviklingssamtalen
Meldesak 3) Status avtale med leverandør av bedriftshelsetenester
Meldesak 4) Status oppdatering

og nyutvikling

Meldesak 5) Fylkeshovudverneombodet

av regleverk

og prosedyrar

er på val frå 15. august 2018

Meldesak 6) Regionreforma

– startar arbeidet med ein omstillingsavtale

Meldesak 7) Leiaropplæring

i helse - , miljø - og tryggleiksarbei

Meldesak 8) Organisering

av vernetenesta

Meldesak 9) Organisering

av reinhaldstenestene

d

i sentraladministrasjonen

Meldesak 10) Nye oppgåver til regionalt nivå

(Omstillingsprosjektet

2019)

Møte bok Hovudsamarbeidsutvalet

SAK 1 / 18

28.02.2018

Skriv og meldingar
28. februar
hovudsamarbeidsutvalet

2018

til

VEDTAK :
Hovudsamarbeidsutvalet

tek skriv og meldingar

til vitande.

--------------------------------------------------------

SAK 2 / 18

Stamina

helse - Årsmelding

for 2017

VEDTAK :
Hovudsamarbeidsutvalet

tek årsmeldinga

frå bedriftshelsetenesta

til vitande.

--------------------------------------------------------

SAK 3 / 18

Fråværsstatistikk
4. kvartal 2017 samt årsstatistikk
2017 til handsaming
i hovudsamarbeidsutvalet

VEDTAK :
Hovudsamarbeidsutvalet
tek statistikken over sjukefråværet til orientering og ber
einingane følgje opp dei sjukmelde og arbeide for å identifisere årsaker og finne mottiltak
fråvær som kan vere arbeidsmiljørelaterte.

til

Protokolltilførsel
a) Etter framlegg frå møteleiar ønskjer utvalet at Frm - personal lager ein presentasjon over
sjukefråværet 2017 og utviklinga i slikt fråvær over tid. Fylkeskommunen sitt intranett og
internettside kan nyttast som formidlingskanal.
b) Utvalet ber også om å få seg framlagt ei o versikt over aldersfordelt sjukefråvær og ei oversikt
som syner utvikling over tid, då særleg for einingar som gjennomgåande rapporterer høge
fråværstal.

--------------------------------------------------------
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