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Træna, 12.09.2019 

 

Nina Blomsø 
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ÅRSRAPPORT ARBEIDSMILJØUTVALGET (AMU) 2018 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 440  

Arkivsaksnr.: 17/21    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/19 Arbeidsmiljøutvalget 18.09.2019 

 

INNSTILLING: 

Årsrapport datert 15.04.2019 for Træna Arbeidsmiljøutvalg 2018 godkjennes. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn / Fakta: 

I henhold til Arbeidsmiljølovens § 7-2 (6), skal Arbeidsmiljøutvalget hvert år avgi en rapport 

om sitt arbeid til virksomhetens styrende organer og arbeidstakernes organisasjoner. Rapporten 

som utarbeides skal ikke sendes til Arbeidstilsynet, men oppbevares i virksomheten og skal 

kunne forevises dersom Arbeidstilsynet ber om det. 

 

Arbeidstilsynet sier at: 

AMU står fritt i utformingen av rapporten, men den bør inneholde følgende elementer: 

- Fakta om utvalget: Dato for opprettelse av utvalget, antall stemmeberettigede 

medlemmer, om bedriftshelsetjenesten er medlem, hvilken part som har hatt 

formannsvervet det siste året og hvor mange møter som har blitt holdt. 

- Hovedpunktene i utvalgets arbeid: Kort beskrivelse av hvilke oppgaver de har hatt, og 

hvordan de har deltatt i virksomhetens HMS-arbeid. 

 

Vedlegg: 

Årsrapport Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 2018 

 

 

Træna 15.04.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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VALG AV LEDER I ARBEIDSMILJØUTVALGET (AMU) 2019 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/22    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/19 Arbeidsmiljøutvalget 18.09.2019 

 

INNSTILLING: 

Arbeidsmiljøutvalget velger leder for 2019 fra arbeidsgivers representanter. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn / Fakta: 

I Arbeidsmiljøloven § 7-1 Plikt til å opprette arbeidsmiljøutvalg heter det: 

(1) I virksomhet hvor det jevnlig sysselsettes minst 50 arbeidstakere, skal det vere 

arbeidsmiljøutvalg, der arbeidsgiveren, arbeidstakerne og bedriftshelsetjenesten er 

representert. Arbeidsmiljøutvalg skal opprettes også i virksomhet med mellom 20 og 50 

arbeidstakere, når en av partene ved virksomheten krever det. Der arbeidsforholdene tilsier 

det, kan Arbeidstilsynet bestemme at det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg i virksomhet med 

færre enn 50 arbeidstakere. 

(2) Arbeidsmiljøutvalget kan opprette underutvalg. 

(3) Hvilke personer som til enhver tid er medlemmer av utvalget skal kunngjøres ved oppslag 

på arbeidsplassen. 

(4) Arbeidsgiveren og arbeidstakerne skal ha like mange representanter i utvalget. Lederen 

for utvalget velges vekselvis av arbeidsgiverens og arbeidstakernes representanter. 

Representantene for bedriftshelsetjenesten har ikke stemmerett i utvalget. Ved 

stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. 

(5) Departementet kan gi forskrift med nærmere regler om arbeidsmiljøutvalget, herunder om 

sammensetning, valg og funksjonstid. Departementet kan gi regler om at andre 

samarbeidsorgan i virksomheten, på nærmere vilkår, kan fungere som arbeidsmiljøutvalg. 

 

I Træna kommune har det vært praktisert en funksjonstid for leder på ett år. 

 

På AMU sitt møte 7.2.2017 ble Lena Holmen valgt som leder. I AMU møte 7.2.2018 ble Nina 

Blomsø valgt som leder. 

 

Vurdering: 

I henhold til Arbeidsmiljølovens regler og praksis i Træna kommune, ber administrasjonen om 

at det velges leder for 2019 blant arbeidsgivers representanter. Disse er pr dags dato ordfører 

Per Pedersen, rådmann Liv Hege Martinussen og varaordfører Lena Holmen. 

 

Træna 15.04.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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REFERAT OG MELDINGER 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/192    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/19 Arbeidsmiljøutvalget 18.09.2019 

 

 

På Arbeidstilsynets hjemmeside står det blant annet følgende om Arbeidsmiljøutvalg (AMU): 

 

Saksbehandling i utvalget 

AMU bestemmer selv hvor ofte de skal ha møter, men normalt skal det holdes minst 4 

møter hvert år. Dersom to medlemmer krever det, skal utvalget holde møte. 

 

Alle arbeidstakere kan henvende seg til AMU med et problem, og be dem ta opp 

saken. Ellers tar AMU opp spørsmål på eget initiativ, eller etter innspill fra 

verneombud. 

 

Når AMU ikke klarer å finne en løsning alle medlemmene er enige om, skal det foretas 

en avstemning. Standpunkt fra begge sider skal fremkomme av møtereferatet. Det skal 

skrives referat fra alle møtene i utvalget. 

 

Medlemmene av AMU har taushetsplikt om personlige forhold og opplysninger som 

kan utnyttes av andre til næringsvirksomhet (forretningshemmeligheter). 

Taushetsplikten gjelder ikke når det er gitt samtykke, eller når det er nødvendig for å 

informere berørte arbeidstakere om ulykke- eller helsefare. 

 

Med bakgrunn i ovenstående, andre avsnitt, har en arbeidstaker bedt om at et brev blir lest opp 

for Arbeidsmiljøutvalget. 

 

 

 

      

 


