Alstahaug kommune

Reglement for
arbeidsmiljøutvalget

Vedtatt i Alstahaug kommunestyre 22.06.05 sak 0027/05
Revidert i Alstahaug kommunestyre 6.03.2013 sak 11/13

REGLEMENT FOR
ARBEIDSMILJØUTVALGET.
Arbeidsmiljøutvalget i Alstahaug kommune er etablert i samsvar med AML § 7.
Arbeidsmiljøutvalget i kommunen er en sentral del av verne- og miljøtjenesten og skal
behandle saker i samsvar med AML § 7-2.
1. VALG OG SAMMENSETNING
AMU i Alstahaug kommune består av 8 medlemmer, 4 medlemmer fra arbeidsgiver og 4
representanter fra arbeidstakerne.
Administrasjonssjef/ass. adm. sjef er fast medlem av de 4 fra arbeidsgiver.
Administrasjonssjefen utpeker ellers arbeidsgivers representanter og deres vararepresentanter.
Hovedverneombud skal være en av arbeidstakernes representanter i utvalget. Ved
stemmelikhet teller leders stemme dobbelt.
Medlemmene velges normalt for 2 år.
Leder velges vekselsvis mellom arbeidsgiver og arbeidstakersiden for 1 år.
Bedriftshelsetjenesten møter som rådgivende organ uten stemmerett.

2. ARBEIDSOMRÅDE
Arbeidsmiljøutvalget er etablert i samsvar med AML § 7. Utvalgt er en sentral del av verneog miljøtjenesten og skal behandle saker i samsvar med AML § 7 og skal arbeide for
gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i kommunen.

3. OPPGAVER
AMU er et kombinert lovbestemt arbeidsmiljøutvalg og samarbeidsutvalg.
Foruten oppgavene gitt i AML § 7 skal
- utvalget delta i å utarbeide et handlingsprogram for verne- og miljøarbeidet i
virksomheten.
- utvalget eller representanter for utvalget foreta befaringer i virksomheten for å
kartlegge og vurdere behovet for verne- og miljøtiltak.
- utvalget gi råd om prioritering av virksomhetens planer i arbeidsmiljøspørsmål og selv
ta opp spørsmål om nye tiltak.
- utvalget også arbeide for at de tilsatte i virksomheten får innsikt i
arbeidsmiljøproblemer og søke deres medvirkning i verne- og miljøarbeidet.
AMU skal oppnevne AKAN- utvalg.
AMU kan oppnevne underutvalg for å ivareta spesielle oppgaver, for eksempel:
- Sykefraværsutvalg/IA utvalg
- Attføringsutvalg
- Velferdsutvalg.

4. SEKRETARIAT
Sekretærfunksjonen for uvalget ivaretas av personalkontoret.
Utvalget skal ha møte når lederen finner det påkrevd eller når 2 medlemmer krever det.
Det føres referat fra møtene i Arbeidsmiljøutvalget.

5. OPPLÆRING.
Medlemmer i AMU skal gjennomgå grunnopplæring i verne- og miljøarbeid.

