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Arbeidsmiljøutvalget - referater 2017  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar referat fra 9.november 2016 til orientering.  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

Avstemming: 

AMU tar referatet enstemmig til orientering. 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar referat fra 9.november 2016 til orientering.  
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Arbeidsmiljøutvalget - møteplan 2017  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar forslag til møteplan 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: 

 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar forslag til møteplan til etterretning. 
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Møtevirksomhet for miljø og kvalitetssikringsgrupper (MKS-grupper) på overordnet 

nivå.  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

AMU ber HR-avdelingen ta initiativ til å lage et mandat og rutine for bruk av MKS-grupper i 

Ringerike kommune. AMU ber videre om at hovedverneombud i samarbeid med HR-

avdelingen planlegger en dagssamling for alle verneombud i løpet av 2017. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 

AMU ber HR-avdelingen ta initiativ til å lage et mandat og rutine for bruk av MKS-grupper i 

Ringerike kommune. AMU ber videre om at hovedverneombud i samarbeid med HR-

avdelingen planlegger en dagssamling for alle verneombud i løpet av 2017. 
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Hovedverneombudets orientering 4. kvartal 2016  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon fra hovedverneombudet til orientering 

 

2. AMU ber HR- avdelingen fremme sak til AMU om bruk av røyk og snus i arbeidstiden. 

 

3. AMU ber om at standard for renhold i Ringerike kommune presenteres i neste AMU møte. 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Et samlet AMU fremmet forslag til nytt pkt. 2 og 3: 

 

«2.AMU ber HR- avdelingen fremme sak til AMU om bruk av røyk og snus i arbeidstiden. 

 

3.AMU ber om at standard for renhold i Ringerike kommune presenteres i neste AMU møte.» 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak, samt AMUs forslag til nytt pkt. 2 og 3 ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon fra hovedverneombudet til orientering 
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Hovedverneombudets årsrapport for 2016  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Arbeidsmiljøutvalget tar hovedverneombudets årsrapport for 2016 til etterretning. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Kort orientering v/ Arne Skuterud, Hovedverneombud. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig tatt til etterretning. 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar hovedverneombudets årsrapport for 2016 til etterretning. 
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AKAN - utvalgets årsrapport 2016 og handlingsplan 2017  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 
 

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) tar AKAN-utvalgets årsrapport 2016 til orientering og vedtar 

handlingsplan for 2017. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Kort orientering v/ Rune Faksvåg. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) tar AKAN-utvalgets årsrapport 2016 til orientering og vedtar 

handlingsplan for 2017. 
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Sykefravær 2016  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Arbeidsmiljøutvalget tar sykefraværsstatistikk for 2016 til orientering. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Kort 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 sykefraværsstatistikk for 2016 til orientering. 
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Bedriftshelsetjenestens orientering 4 kvartal 2016  

 

Vedtak: 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon fra bedriftshelsetjenesten til orientering.  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Kort 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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Bedriftshelsetjenestens årsrapport for 2016  

 

Vedtak: 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

AMU tar bedriftshelsetjenestens årsrapport for 2016 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: 

 

AMU tar bedriftshelsetjenestens årsrapport for 2016 til orientering. 
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Handlingsplan bedriftshelsetjeneste 2017  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 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 

 

 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: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar handlingsplan for bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 til orientering.  
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Reviderte rutiner for lovpålagte helseundersøkelser for ansatte i Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Arbeidsmiljøutvalget tar reviderte rutiner for helseundersøkelser for ansatte 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 reviderte rutiner for helseundersøkelser for ansatte til orientering.  
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Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Nye etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Ringerike kommune vedtas. 

2. Rådmannen bes å fremme en plan for formannskapet på hvordan retningslinjene skal 

implementeres blant ansatte og folkevalgte innen mai 2017. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Nye etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Ringerike kommune vedtas. 

2. Rådmannen bes å fremme en plan for formannskapet på hvordan retningslinjene skal 

implementeres blant ansatte og folkevalgte innen mai 2017. 

 

 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter
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