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Behandlede saker Fra og med sak 1/16,18/16 

til og med sak  23/16 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Trude Bredal Steinmo     

 

 

 

 

Møtesekretær 

 

Trude S. Bjerkås 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

1/16 16/5651   

 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Arbeidsmiljøutvalget den 

09.11.2016  

 

 

18/16 16/98   

 Statusrapport fra AKAN - utvalget oktober 2016  

 

 

19/16 16/2927   

 Bedriftshelsetjenestens orientering - 3. kvartal  2016  

 

 

20/16 16/5559   

 Bedriftshelsetjenestens handlingsplan 2017  

 

 

21/16 16/4874   

 Hovedverneombudets orientering - 3. kvartal 2016  

 

 

22/16 16/4875   

 Sykefravær  3. kvartal 2016  

 

 

23/16 16/4877   

 Statistikk på avvik - oktober 2016  

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

 

1/16   

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Arbeidsmiljøutvalget den 09.11.2016  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 
 Referatsaken tas til orientering. 

 

REFERATSAKER 
 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
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18/16   

Statusrapport fra AKAN - utvalget oktober 2016  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon fra AKAN utvalget til orientering.  

AMU ber om at Akan-utvalget gjennomfører en revisjon av retningslinjene for 

rusmiddelpolitikk i Ringerike kommune i løpet av 1. kvartal 2017. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Trude Bredal Steinmo kom med tilleggsforslag til rådmannens forslag til vedtak: 

 

«AMU ber om at Akan-utvalget gjennomfører en revisjon av retningslinjene for 

rusmiddelpolitikk i Ringerike kommune i løpet av 1. kvartal 2017.» 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag til vedtak, samt Trude Bredal Steinmos forslag ble enstemmig vedtatt. 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon fra AKAN utvalget til orientering 
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19/16   

Bedriftshelsetjenestens orientering - 3. kvartal 2016  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Forslag til vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon fra bedriftshelsetjenesten til orientering 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

Behandling: 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Orientering v/Siri Sesseng, Stamina. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig tatt til orientering. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

 

Forslag til vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon fra bedriftshelsetjenesten til orientering 
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20/16   

Bedriftshelsetjenestens handlingsplan 2017  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Arbeidsmiljøutvalgets innspill til plan for bedriftshelsetjeneste 2017 tas til etterretning. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig tatt til etterretning. 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 

Arbeidsmiljøutvalgets innspill til plan for bedriftshelsetjeneste 2017 tas til etterretning. 
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21/16   

Hovedverneombudets orientering - 3. kvartal 2016  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon fra hovedverneombudet til orientering 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Orientering v/ Arne Skuterud, hovedverneombud. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig tatt til orientering. 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon fra hovedverneombudet til orientering 
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22/16   

Sykefravær 3. kvartal 2016  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Arbeidsmiljøutvalget tar Sykefravær 3. kvartal til orientering.  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Orientering v/ Trude Bredal Steinmo, kommunalsjef. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig tatt til orientering. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar Sykefravær 3. kvartal til orientering.  
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23/16   

Statistikk på avvik - oktober 2016  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Arbeidsmiljøutvalget tar rapport over meldte avvik per oktober 2016 til orientering. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig tatt til orientering. 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar rapport over meldte avvik per oktober 2016 til orientering. 
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Referat fra AMU møte 280916 

 
Årsrapport 2015 og Handlingsplan 2016 forflytning  

Rune Faksvåg prosjektleder for forflytningsprosjektet orienterte generelt om prosjektet. Alle 

enheter har forflytningsveiledere som har jevnlige samlinger og har eget forflytningsutvalg.  

 

I forflytningsutvalget er, i tillegg til Rune Faksvåg fra HR-avdelingene, følgende områder 

representert: institusjon, hjemmetjenesten og TTF (tilrettelagte tjenester).  

 

I dag er det cirka 60 veiledere fordelt på enhetene. Det er etablert et samarbeid med Hønefoss 

videregående skole for å bla bruke egnede lokaler ved opplæring.  

 

Forflytningsutvalget tar opp overordnede spørsmål som f eks bruk av innkjøp av 

elektromedisinsk utstyr.  

 

AMU stilte spørsmål om arbeidet med forflytning gir resultater på enhetene. Prosjektleder har 

fått tilbakemeldinger at den gode opplæringen man har fått i forflytning blant annet gir et godt 

omdømme som har resultert i økt antall søkere på ledige stillinger. 

  

AMU har et ønske om det rapporteres i AMU status på aktiviteter i handlingsplanen og at det 

fremkommer datoer for når aktiviteter er gjennomført.  

 

AKAN 

Leder av AKAN-utvalget, Rune Faksvåg fra HR-avdelingen, orienterte om status i AKAN-

arbeidet. 

 

Det er viktig at det gis informasjon om AKAN-arbeidet, blant annet er det gitt informasjon på: 

 

 Ledersamling for alle ledere innen helse og omsorg 

 40 timers arbeidsmiljøopplæring for verneombud 

 Verneombudssamling for alle lokale verneombud i kommunen 

 

Det ble orientert om antall løpende AKAN-saker. AKAN-retningslinjer for Ringerike 

kommune blir tatt opp i AKAN-utvalget ved neste møte.  

 

AMU stilte spørsmål om hvilken kultur kommunen har for å melde AKAN-saker.  

 

Det arbeides med at kommunen skal ha en god åpenhetskultur. Formidling av kunnskap og 

kompetanse via verneombud og ledere er viktig verktøy. Det er viktig å sikre et godt 

arbeidsmiljø som trygger medarbeiderne for å kunne melde en AKAN-sak. Ny 

lederorganisering med mindre lederspenn gjør at lederne er tettere på sine medarbeidere.  

 

Tilbakemelding fra Hovedverneombudet (HVO) er at det er høy kvalitet på AKAN-

kontaktene. Hovedverneombudet mener det er mørketall. Videre er HVO fornøyd med BHTs 

kompetanse i AKAN-arbeidet.  

 

 

Bedriftshelsetjenesten 2016 
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Ringerike kommune har inngått ny avtale med Stamina helse til leveranse av 

bedriftshelsetjenester. 

 

Avtalen med Stamina helse går over 2 år med opsjon på 1+1 år ytterliggere. Stamina har et 

bredt spekter av kompetanse i konsernet som er tilgjengelig for Ringerike kommune.  

  

Siri Sesseng, fast kontaktperson for Stamina helse informerte om hvilke tjenester Stamina 

leverer. Egen presentasjon blir lagt ut på internett sammen med møteprotokollen. 

  

Status i arbeidet: 

 

Ringerike kommunes handlingsplan, som er behandlet i AMU, gjennomføres etter plan. 

Rapporter etter kartlegging helseundersøkelse sendes til leder ved enheten, verneombud og 

kommunalsjef HR. Stamina merker økt etterspørsel av ulike tjenester, blant annet bistand i 

forhold til sykefravær, ergonomi og psykologhjelp.  

 

Stamina vil informere om sine tjenester på ledersamling 30. september og verneombudssamling 

11-12 oktober.  

 

Temamøte investeringsprosjekter 

 

Enhetsleder for utbyggingsavdelingen, Jostein Nybråten informerte om planlagte, pågående og 

slutførte byggeprosjekter. Presentasjonen vil bli lagt ut på internett.  

 

Hovedverneombudet (HVO) 2016 

 

HVO melder at det jobbes bra med HMS i Ringerike kommune, men at det er utfordringer 

enkelte steder. 

 

Planlagt to-dagers verneombudssamling er en satsning for alle lokale verneombud i kommunen. 

Over 50 verneombud er påmeldt. I tillegg planlegges det en egen AMU dag 7. desember 2016. 

HVO ber om innspill fra AMU om innhold til denne dagen. 

  

HVO orienterte om ulike enkelt-saker som han arbeider med. 

 

Sykefravær 2016 

 

Rådgiver fra HR-avdelingen, Magnus Nilholm, presenterte sykefraværstall per sektor og 

enheter i møtet.  

 

Status sykefravær er et fast punkt på agendaen til AMU-møtene. I saken ønsker AMU en noe 

mer detaljert informasjon, bla er det ønske om antall ansatte per enhet/avdeling, andel korttids- 

og langtidsfravær, fordeling av sykefravær utifra stillingsstørrelse. 

  

Hvilke tiltak som har blitt gjennomført innenfor IA-arbeidet presenteres på neste AMU møte i 

november.  

AMU ønsker at fremtidige saker kan inneholde gode eksempler på enheter som arbeider godt 

med å redusere sykefravær.  
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Avvik 

  

AMU ble informert generelt om arbeidet med innføring av nytt kvalitetssystem med tilhørende 

avviksregistreringssystem. Rapporten i saksfremlegget viser hva systemet kan levere av 

nøkkeltall. Det ble stilt spørsmål fra AMU om det settes av tid til avviksskriving på enhetene?  

 

Avvik i forhold til HMS er mulig å ta ut av systemet.  

 

Tilsyn Kulturskolen 

 

Det ble orientert om tilsyn fra arbeidstilsynet ved kulturskolen.  

 

Medarbeiderundersøkelsen 

 

Det ble orientert om hvordan ledere og enheter i kommunen har arbeidet med oppfølging av 

medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2015. 

 

AMU ønsker at det gis ytterligere rapportering på oppfølgingsarbeidet. Dette skal skje våren 

2017.  

 

Evaluering av dagens AMU-møte 

 

Det ble enighet om at AMU-møtene starter kl. 12, og senest avsluttes kl. 16.  

 

Det ble fremmet forslag om at sakene skal deles i: saker til orientering og saker til behandling. 

  

AMU er høringsinstans for handlingsprogrammet for 2017 – 2020. Det vil bli innkalt til et 

ekstraordinært AMU-møte i oktober med sikte på at AMU gir en felles høringsuttalelse. 

 

 

 

Referent 

 

Magnus Nilholm 
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