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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Arbeidsmiljøutvalget 

 

Møtested: Formannskapsalen     

Møtedato: 31.10.2016 Tid: 12:00 - 15:30  

 

Innkalte 
Funksjon Navn          Forfall    Møtt for 

Medlem Ståle Skjønhaug   

Medlem Marit Hollerud FD  

Medlem Sverre Johnsrud   

Medlem Trude Bredal Steinmo   

Medlem Magnar Ågotnes FO  

Medlem Magnus Nilholm   

Medlem May-Britt Sundal   

Medlem Magnus Langstrand FO  

Medlem Bente Anita Bråthen Berg FO  

Medlem Gerd Solli   

Medlem Arne Skuterud   

Varamedlem Arnfinn J. Holten  Marit Hollerud 

Varamedlem Arne Stenberg  Bente Anita Bråthen Berg 

Varamedlem Geir Johansen  Magnus Langstrand 

Varamedlem Gyrid Løvli  Magnar Ågotnes 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

  

 

Merknader Orientering: Handlingsprogram 2017-2020 v/ Kommunalsjef Gyrid 

Løvli og Kommunalsjef Trude Bredal Steinmo. 

Arnfinn Holten var tilstede fra møtets start og tok sete fra kl. 1400,  

Marit Hollerud fikk innvilget permisjon fra samme tidspunkt. 

AMUs dag 07.12.16. blir utsatt til 2017. 

Behandlede saker Fra og med sak: 17/16 
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Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Trude Bredal Steinmo     

 

 

 

 

Møtesekretær 

 

Trude S. Bjerkås 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

17/16 16/4662   

 Årsbudsjett 2017 - Handlingsprogram 2017 - 2020 til offentlig høring  
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17/16   

Årsbudsjett 2017 - Handlingsprogram 2017 - 2020 til offentlig høring  

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Høringsuttalelse fra AMU 

AMU har behandlet Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2017 – 2020 i eget møte.  

 
1. Det er sentralt for å sikre et forsvarlig og godt arbeidsmiljø at det arbeides med kompetanse. 

AMU er derfor tilfreds med at det fortsatt satses på kompetanseutvikling for både ansatte og 

ledere. Kompetanseutvikling må involvere alle sektorer.   

 

2. AMU mener at etablerte samarbeidsarenaer som MKS-grupper (Miljø, og 

Kvalitetssikringsgrupper) er viktige arenaer for å sikre godt samarbeid mellom vernetjeneste og 

arbeidsgiver. AMU er fornøyd med at dette arbeidet skal videreføres og styrkes. AMU er kjent 

med at det er etablert MKS-grupper på ulike nivå i Ringerike kommune. Dette er imidlertid ikke 

fullt ut implementert på alle nivå. AMU ønsker derfor at det i 2017 sikres at det etableres MKS-

grupper både på sektornivå og på enhetsnivå ved alle enheter. Det bør utarbeides mandat og 

rutine for MKS-grupper. AMU mener at vernetjenesten er en viktig bidragsyter og arbeid med 

bruk av vernetjenesten bør prioriteres.   

 

3. Den positive nedgangen i sykefraværet er svært gledelig. AMU registrerer at det arbeides med 

sykefraværsarbeid og at dette gir resultater. AMU ønsker at det gode arbeidet videreføres og at 

det fortsatt skal være stor oppmerksomhet på sykefraværsarbeid.  

 

4. AMU ser positivt på at nødvendig oppgradering og nybygg prioriteres. AMU vil peke på at dette 

kan gi økte utgifter i form av økte renter og avdrag og dermed påvirke driften. 

 

5. Det legges opp til høy investeringstakt i årene fremover og det skal blant annet investeres i flere 

nybygg. Dette vil sikre bedre arbeidsforhold og arbeidsmiljø for ansatte i kommunen.  

 

6. AMU er kritisk til at effektivisering i budsjettet skal gå ut over bemanningen. Dette vil være 

bekymringsfullt sett i forhold til sykefraværsarbeidet og det psykososiale arbeidsmiljøet.  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
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Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Forslaget til høringssvar ble utarbeidet av et felles AMU. 

 

«Høringsuttalelse fra AMU 

 

AMU har behandlet Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2017 – 2020 i eget møte 

 
1. Det er sentralt for å sikre et forsvarlig og godt arbeidsmiljø at det arbeides med kompetanse. AMU 

er derfor tilfreds med at det fortsatt satses på kompetanseutvikling for både ansatte og ledere. 

Kompetanseutvikling må involvere alle sektorer.   

 

2. AMU mener at etablerte samarbeidsarenaer som MKS-grupper (Miljø, og Kvalitetssikringsgrupper) 

er viktige arenaer for å sikre godt samarbeid mellom vernetjeneste og arbeidsgiver. AMU er fornøyd 

med at dette arbeidet skal videreføres og styrkes. AMU er kjent med at det er etablert MKS-grupper 

på ulike nivå i Ringerike kommune. Dette er imidlertid ikke fullt ut implementert på alle nivå. AMU 

ønsker derfor at det i 2017 sikres at det etableres MKS-grupper både på sektornivå og på enhetsnivå 

ved alle enheter. Det bør utarbeides mandat og rutine for MKS-grupper. AMU mener at 

vernetjenesten er en viktig bidragsyter og arbeid med bruk av vernetjenesten bør prioriteres.   

 

3. Den positive nedgangen i sykefraværet er svært gledelig. AMU registrerer at det arbeides med 

sykefraværsarbeid og at dette gir resultater. AMU ønsker at det gode arbeidet videreføres og at det 

fortsatt skal være stor oppmerksomhet på sykefraværsarbeid.  

 

4. AMU ser positivt på at nødvendig oppgradering og nybygg prioriteres. AMU vil peke på at dette 

kan gi økte utgifter i form av økte renter og avdrag og dermed påvirke driften. 

 

5. Det legges opp til høy investeringstakt i årene fremover og det skal blant annet investeres i flere 

nybygg. Dette vil sikre bedre arbeidsforhold og arbeidsmiljø for ansatte i kommunen.  

 

6. AMU er kritisk til at effektivisering i budsjettet skal gå ut over bemanningen. Dette vil være 

bekymringsfullt sett i forhold til sykefraværsarbeidet og det psykososiale arbeidsmiljøet. « 
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Avstemming 

 

Punktvis avstemming: 

Punkt 1-5 ble enstemmig vedtatt. 

Punkt 6 ble vedtatt mot 3 stemmer (Trude Bredal Steinmo, Gyrid Løvli og Arnfinn Holten 

(Krf) 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Årsbudsjettet 2017 og Handlingsprogram 2017-2020 legges fram uten forslag til vedtak. 
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