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HMS PLAN 2017  

 

 

RÅDMANNS INNSTILLING: 

HMS plan 2017 for Træna kommune tas til orientering. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal 

arbeidsgiver, i henhold til Arbeidsmiljølovens § 3-1, sørge for at det utføres systematisk 

helse-, miljø og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid 

med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. 

 

Fakta: 

I Arbeidsmiljøutvalgets møte 28.11.2016 sak 6/16 ble forslag til ny HMS-plan gjennomgått 

sammen med Træna kommunes bedriftshelsetjeneste Thore Bakkejord. Det ble enighet om at 

punktene i planen skulle prioriteres og etter ajourføring av forslaget er sykefraværs-

oppfølging prioritert som nr 1 og Vernerunder som nr 2.  

 

Sykefraværsarbeidet er en del av virksomhetens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Det er 

ikke bare det fysiske arbeidsmiljøet som påvirker medarbeidernes helse. Også de 

psykososiale forholdene og måten arbeidet er organisert på, spiller inn. Å begrense risiko for 

skade og sykdom som skyldes forhold på arbeidsplassen, vil begrense sykefraværet. 

Det er derfor på planen satt fokus på en rutinegjennomgang og opplæring av ledere i 

kommunens sykefraværsordning og gjennomgang av systemet for ansatte. 

 

På HMS-planen for 2015 har man klart å gjennomføre noen av tiltakene. Husmøter 

gjennomføres, ROS-analyser arbeides det med, det fokuseres på ergonomi når nytt 

kontorutstyr skal på plass, elektronisk avviksbehandling er på plass, selv om enkelte 

prosedyrer rundt behandling av avvik enda ikke er på plass.  

Det som enda ikke er gjennomført er vernerunder og et sentralt register for sikkerhets-

datablad, disse punktene er overført til planen for 2017. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Ingen utenom ordinær drift, om vernerunder eller noen av de andre punktene avdekker behov 

for investeringer etc. vil en komme tilbake til dette. 

 

Vurdering: 
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For 2017 er hovedfokuset på Verneombud og Hovedverneombud, slik at man får på plass 

rutiner rundet vernerunder, noe som igjen vil kunne avdekke hvor en ute i de enkelte sektorer 

trenger sette videre HMS-fokus. 

 

Vedlegg: 

1. HMS plan 2015 

2. HMS plan 2017 

 

 

 

Træna 31.01.2017  

 

Thore Hopperstad       Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


