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Vedr; Søknad til Amu om økonomisk støtte til internt seminar for pers. gruppa i Idrettsveien omsorgsgruppe Berg
Administrasjonssjefens innstilling
1. Amu er positiv til at omsorgsgruppe Berg v/Idrettsveien arrangerer et internt seminar.
2. Amu dekker utgiftene til overnatting med inntil kr 6000,- og utgiftene til mat med inntil
kr 6000,3. Utgiftene dekkes over konto 11251 10112 180 Velferdstiltak
4. Rapport fra seminaret sendes Amu innen utgangen av september 2013.
Dokumenter i saken:
Søknad fra enhetsleder for omsorgsgruppe Berg (vedlagt)
Saksopplysninger
Enhetsleder for Omsorgsgruppe Berg søker Arbeidsmiljøutvalget om økonomisk støtte i forbindelse med
et internt seminar for personalgruppa i Idrettsveien. Tema for seminaret er ”medarbeiderskap”,
arbeidsmiljø og trivsel. Det er mange ansatte i den aktuelle turnusgruppen, men enhetsleder vil prioritere
ansatte som arbeider mer enn 50 % stilling. Det er 16 personer skal delta på seminaret. Enhetsleder har
erfaring fra lignende seminar tidligere og høstet da gode erfaringer ved å samle ansatte på denne måten.
Det søkes Amu om økonomisk støtte på kr 15 200,-. Det er også søkt Helse og Omsorgssjefen om
fagstimulerende midler. Arbeidsmiljøutvalget har tidligere støttet lignende seminarer økonomisk.
Vurderinger
Både omsorgsgrupper og Nattjenesten har mottatt bidrag fra Arbeidsmiljøutvalget i forbindelse med
interne seminarer av faglig og/eller arbeidsmiljømessig karakter, - slik sett føyer denne søknaden seg inn i
rekken av tidligere saker som Amu har gitt økonomisk bidrag til. Det vurderes som positivt at
arbeidsgiverlosen i Troms er invitert til samarbeid. Arbeidsmiljøutvalget er kjent med at utgiftene ved å
arrangere slike seminarer blir ekstra store når ansatte må ha vikar ved fraværet. Samtidig er det flott at
enhetsleder tar initiativ til å ”samkjøre” personalet og skape felles arbeidsmiljøregler. For å imøtekomme
søknaden foreslås det at Amu dekker utgiftene til mat og overnatting, dog med et maksimumsbeløp på
kr 6000,- til mat og kr 6.000,- til overnatting.
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