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Møtereferat 
 
Til:       

 FAMUs medlemmer 2016:    
FHVO                 Linda Marie Schouw Knudsen  
HTV NSF           Gunn-Elin Rossland   
FTV NSF            Aud H. Riise 
FTV Fagforb.    Egil Olsen 
FTV Dnlf-OF     Alexander Seldal 
BHT/HMS ved Kjersti Heie 
Wenche Undheim  
 
Adm. Direktør  Inger Cathrine Bryne  
Div. direktør     Henning Garsjø 
PO-direktør      Maiken H. Jonassen 
Prosjektleder   DPS Rolf Haaland   
Div.direktør      Ketil Helgevold  
Referent             Mette Orstad Hansen 
 
 

Møteleder:    Linda Marie Schouw Knudsen  

Møtedato:     12.12.2016 
Klokkeslett:    1315 - 1515 
Møtenr:     10/16 
Møtested:    Direktørens møterom 
Arkivref:    2016/3 – 110198/2016 
 

Møtereferat - FAMU – 12.12.2016 
 

Nytt foretakshovedverneombud Wenche Undheim ble presentert. 
Saksnr Emne  Ansvar- 

lig 
108/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent.  
 

   
109/16 Godkjenning av referat fra møtet i FAMU 16.11.2016 

Godkjent.  
 

   
110/16 Årsplan FAMU 2016 og 2017 

Godkjent med noen tilleggssaker i 2017 fra HMS-sjef Kjersti Heie.  
Sakene informeres om i årsplan i neste møte.  

 

   
111/16 Orientering av saker til styremøtet 13.12.2016 

Adm. direktør redegjorde for hovedpunktene i styresakene.  
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November måned viser et negativt budsjettavvik på 5,1 mill. kr. Den 
største årsaken til det negative avviket er merforbruk knyttet til 
varekostnad på 8 mill. kr, herunder kostnadskrevende legemidler 
og andre medisinske varekostnader.  
Vedtak 
FAMU tar saken til orientering. 

   
112/16 
 

Budsjett 2017 ved økonomi- og finansdirektør Bjørn Munthe.  
Ref. styresak.  
Budsjettet ble kommentert: 
- Tillitsvalgte uttrykte bekymring for den økonomiske 

situasjonen, og for hvilke konsekvenser dette kan få for ansatte 
og deres arbeidsmiljø.  

- DRG-poeng, fra døgn til dag, er tatt opp med HOD, som vil gjøre 
om dette fra 2018.  

 
Helse Stavanger HF vurderer å selge 18 leiligheter. 
Forslag/innspill til andre innsparinger ønskes. 
 
Forslag til ressurser og organisering rigges for inntil 2 år, nærmere 
informasjon kommer i FAMU. 
Vedtak 
FAMU tar gjennomgangen til orientering.  

 

   
113/16 
 

Presentasjon av investeringer relatert til HMS. 
Muntlig orientering ved div.dir. Ketil Helgevold.  
Lovpålagte HMS-tiltak som er bevilget tidligere, ble gjennomgått.  
 
Investeringer er sak i LG 20.12.2016. Det vi har til rådighet er lite i 
forhold til reelt behov.  
 
Intern service/IS ble bedt om å ta et møte med 
vernetjenesten/verneombudet for å unngå stenging av 
medisinrommet på Gauselskogen.   
Ombyggingen av medisinrommet skal iverksettes i samarbeid med 
BATE. IS avventer tilbakemelding fra BATE. IS ønsker også å ha en 
tett dialog med vernetjenesten for å løse dette.  
 
HMS-sjef Kjersti Heie presiserte at FAMU må involveres i 
diskusjonen om prioriteringene.  
 
FHVO Linda M. S. Knudsen etterlyste tilbakemelding vedr. støyen  
fra traller på anestesi- og intensivavdelingen. Tilbakemelding 
kommer i neste FAMU. 
Vedtak 
FAMU ber om at det blir gjort så mye som mulig slik at 
arbeidsmiljøet ikke blir skadelidende i forbindelse med den 
økonomiske situasjonen.  
FAMU tar saken til orientering. 

 

   
114/16 Nytt fra HMS-avd./Bedriftshelsetjenesten ved HMS-sjef Kjersti 

Heie.  
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Ansattskader Helse Stavanger per november 2016 ble 
gjennomgått.  
Oversikten var utsendt med møteinnkalling.  
Det ble meldt to ansattskader i november - begge fra Intern 
Service. Sikkerheten bes fulgt opp i Intern Service. 
 
HTV Gunn-Elin Rosslang stilte spørsmål ved organisatorisk 
arbeidsmiljømiljø – hva er det? 
Det er mye forskjellig bla. samtidighetskonflikter. Organisatorisk 
arbeidsmiljø informeres nærmere om i neste møte.  
 
Fødeloftet: Nye lystgassmålinger viser tilfredsstillende målinger 
etter at anlegget ble oppgradert.  
Ventilasjonen på føden følges opp. 
Vedtak 
FAMU tar gjennomgangen til orientering. 

   
115/16 Anbefaling av organisering av arbeidsmiljøutvalgene i ny 

organisasjonsstruktur ved HMS-sjef Kjersti Heie.  
Ref. saksfremlegg. En arbeidsgruppe er satt ned for å se på optimal 
utnyttelse av HMS og kvalitetsressurser i de nye klinikkene.  
Anbefalingen er at det opprettes et lokalt AMU per klinikk.  
Psykiatrisk divisjon foreslår å beholde et felles AMU for begge 
klinikkene fordi det er mange felles utfordringer.  
 
FAMU konkluderer med at det ikke vil være gunstig å ha ett felles 
AMU i Psyk. divisjon fra 2017. 
 
HTV Gunn-Elin Rossland: Det er viktig å få disse nye på plass så 
snart som mulig.  
Vedtak 
FAMU slutter seg til arbeidsgruppens anbefaling - at det opprettes 
et lokalt arbeidsmiljøutvalg (AMU) i hver av klinikkene, samt et for 
Intern service og et for administrasjon og staber. Totalt 11 lokale 
AMU under FAMU.  

 

   
116/16 
 

Evaluering av sommerferien 2016 og Driftsplan for 
lavaktivitetsuker 2017 ved fagsjef Karin Sollid.  
Ref. saksfremlegg og driftsplan for lavaktivitetsuker i 2017.  
Avviklingen av sommerferien i 2016 gikk bra.  
 
Føringer for videre arbeid:  
Planlegging av ferien for 2017 er godt i gang. Det nedsettes en 
arbeidsgruppe som får i mandat å se på fremtidig ferieavvikling og 
vurdere konsekvenser med avvikling av sommerferie over 2x4 
eller 3x3 uker. Tillitsvalgte og vernetjenesten inviteres inn i 
arbeidsgruppen. Evt. endring blir ikke gjort gjeldende før 2018.  
Vedtak 
FAMU tar saken til orientering.  

 

   
117/16 
 

Høst-SUS, bruk av resterende midler ved kommunikasjonssjef 
Gottfred Tunge.  
Etter avviklingen av Høst-SUS, har vi igjen kr 114 000 av pengene 
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som FAMU har bevilget.  
Dette skal være velferdstilbud som rommer flest mulig ansatte.  
Tre forslag til fordeling ble diskutert: 
- Øke midlene til neste år og gi noe til  
- Nordsjørittet.  
- Storskjerm/et nytt anlegg for presentasjon av diverse 

arrangement.  
Vedtak 
FAMU vedtar at vi kjøper en storskjerm, evt. penger igjen 
overføres til Nordsjørittet.  

   
118/16 
 

Opprettelse av ny fagavdeling og foretaksadministrasjon ved 
fagdirektør Sverre Uhlving. Ref. saksfremlegg.  
Løypemelding: 
ROS-analyse gjenstår. Fag og Foretak deles opp i to: 
Fagavdeling og Foretaksadministrasjon.  
FFU/IKT har vært en diskusjon, IKT-ressursene avklares nærmere 
før beslutning.  
Det er delt syn på om Analyseenheten skal være i Fagavdelingen 
eller i Økonomiavdelingen.  
Vedtak 
FAMU tar saken til orientering. 

 

   
119/16 Medlemmer i FAMU 2017 – revidert oversikt, LG-sak 06.12.16   

Ref. vedlegg. 
Utskiftinger på arbeidsgiversiden/nye klinikksjefer avgjøres på 
nyåret.  
Kjersti Heie minnet om 40 timers kurset, 1 modul, som arrangeres 
07. og 08. februar 2017.  
Vedtak 
Medlemmene av FAMU slutter seg til forslaget.  

 

   
 Eventuelt 

Ingen meldte saker.  
 

 


