Referat fra møde 30.11.16 i arbejdsmiljøgruppen (AMG)
Deltagere: Lonny, Kristian, Lone, Sonja, Susanne, Kenneth og Jette(referent).
Afbud: Mads (syg)
1.Referat fra 05.10.16: Referatet godkendt.
2. Indkomne sager:
Lonny: Flere klager over rengøringsstandard, men når Lonny går rundt sammen med tilsyn fra Elite
miljø – så kommer klagerne ikke frem. Flader tørres kun af x 1 ugentligt, hvis alt er fjernet.
Lone: Problemer med løse tagplader på Skolegade 3 B er nu løst  Utilfredshed med rengøring Lone har selv haft tilrettevisende samtale med medarbejderne fra Elite Miljø.
Susanne: Tekniske problemer med meget følsom brand/røg alarmer i køkkener er nu løst.
Tiltagende plaget af røggener/lugt. Sagen vedr. ansøgning om bedre ventilation er gensendt til
Pedro med samme respons. Socialområdet har ikke midler til det.
Kenneth: Dele af GA skal bygges op til 2 lejligheder uden fællesrum. Kenneth undrer sig over, at røg
problematikken ikke er tænkt ind i ny/om bygningen. I fællesrum kan der laves regler/aftaler vedr.
røg frihed modsat borgerens egen lejlighed. Sonja oplyser, at arbejdsmiljø faktorer skal ind tænkes
ved ny/ombygning – vejledning på GUFI. Har sammen med flere andre AR og ledere været på
kursus vedr. Trio samarbejdet – det blev tydeligt, at de første møder har manglet struktur, referat –
opfølgning /tilbagemelding til kollegaer.
Kristian: Er godt tilfreds med rengøring  En borger fylder ekstremt meget også hos
samarbejdspartnere. Der bliver yderligere 3 dage i 2017 vedr. konflikthåndtering. Henrik H spørger
om vi (AMR og tovholdere) har brug for genopfriskningskursus? Sættes på som punkt på 1. AMG
møde i 2017. § 85 Vest søger en afløser ½ år pga. langtidssygdom.
3. Førstehjælpskurser 2016, Evaluering:
2 kurser a` 17 personer gennemført i 2016, hvilket har været dækkende - positive tilbagemeldinger
på kurset. Vi overvejer at starte med at planlægge 2 kurser i maj mdr. 2017 og afhængigt af
efterspørgsel tilkøbe x antal i efteråret 2017.
4. Fysisk APV:
Processen er stort set færdig. Alle skal lave handleplan, som efterfølgende gemmes på K: drev –
APV – Lokale handleplaner. AMR sikrer, at alle teams har lagt handleplan ind. Husk at skrive
ansvarligere/tovholdere ind i handleplanen og følge op på det, som er skrevet i handleplanen.
5. Social Kapital måling: Vi blev enige om at pege på det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø
skema med 21 spørgsmål med elektronisk opsætning og analyse. Jette formulerer et punkt vedr.
dette til MED udvalgsmødet d. 12.12.
1

6. Lokal handleplan, sygefravær:
Jette har redigeret handleplan for sygefravær 2013 og sendt som bilag til mødet i dag. MED skal
drøfte den lokale handleplan for sygefravær x 1 årligt. Udkast godkendt i AMG – Jette formulerer et
punkt til MED udvalgsmøde d. 12.12.
7. SPARK:
Arbejdsmiljø projekt i ældreområdet som Hoved MED overvejer om det kan bruges andre steder i
kommunen. Jette sender dagsorden notat vedr. SPARK på mail til AMR m.h.p. drøftelse på 1. AMG
møde i 2017.
8. Fra AMG til MED:
1. Forbedret forslag til Social Kapital måling
2. Udkast til lokal handleplan, sygefravær
9. Planlægning af AMG møder i 2017:
Vi afventer møderække for MED udvalg, da vores møder skal placeres 1-2 uger før MED møder.
Jette sender datoforslag til AMR, så snart at møderækken for MED udvalg 2017 er besluttet.
Møderammen er fortsat onsdage kl. 13-15, mødelokalet, Skolegade 3 B, Nykøbing,
10. Evt.:
Intet
Næste møde:?
Jette indkalder ca. 14 dage før mødet.
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