
Innholdsfortegnelse

 
Møteprotokoll - Møte i Arbeidsmiljøutvalget den 03.11.2017

PS 32/17 Årsbudsjett 2018 - Handlingsprogram 2018-2021 til offentlig høring



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Arbeidsmiljøutvalget 

 

Møtested: Undervisningsrommet u. etg.     

Møtedato: 03.11.2017 Tid: 10:00 – 12:20 

 

Innkalte 
Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Medlem Ståle Skjønhaug FO  

Medlem Marit Hollerud FO  

Medlem Sverre Johnsrud   

Medlem Trude Bredal Steinmo   

Medlem  Gyrid Løvli FO  

Medlem May-Britt Sundal FO  

Medlem  Magnus Langstrand   

Medlem Bente Anita Bråthen Berg   

Medlem  Gerd Solli FO  

Medlem Arne Skuterud   

Medlem Siri Sesseng   

Varamedlem Arnfinn J. Holten  Marit Hollerud 

Varamedlem Runhild Vestby  Ståle Skjønhaug 

Varamedlem Ole Johan Mala  May-Britt Sundal 

Varamedlem Anne Gro Lundestad  Gerd Solli 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

  

 

Merknader  

Behandlede saker Fra og med sak 32/17 

til og med sak  32/17 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Trude Bredal Steinmo 

 leder 

    

 

 

 

Møtesekretær 

Marit Simensen 

 



  

Side 2 av 5 

Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

32/17 17/3306   

 Årsbudsjett 2018 - Handlingsprogram 2018-2021 til offentlig høring  

 

 

 

 



  

Side 3 av 5 

 

 

32/17   

Årsbudsjett 2018 - Handlingsprogram 2018-2021 til offentlig høring  

 

Vedtak: 

 

Høringsuttalelse fra AMU 

AMU har behandlet Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2017 – 2020 i ekstraordinært 

AMU-møte 3.11.017.  
1. Det er sentralt for å sikre et forsvarlig og godt arbeidsmiljø at det arbeides med kompetanse. 

AMU ser positive effekter av arbeidet og ønsker at det fortsatt satses på kompetanseutvikling for 

ansatte. Økt kompetanse gir økt mestring, bedre arbeidsmiljø og bedre tjenestetilbud. 

Kompetanseutvikling må involvere alle nivåer og 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. Opprettelsen av MKS på sektornivå vil gi positiv effekt på utvikling av MKS-grupper 

på enhetsnivå. AMU ønsker fortsatt oppmerksomhet på arbeidet som gjøres i MKS-grupper på 

ulike nivå. AMU mener at vernetjenesten er en viktig bidragsyter og arbeid med bruk av 

vernetjenesten bør prioriteres.   

 

3. AMU er svært tilfreds med at sykefraværet fortsatt går ned. Fortsatt satsning på kompetanse og 

lederutvikling er nødvendige tiltak for at den positive utviklingen fortsetter. AMU ser resultater 

av økt ledertetthet, dette sikrer raskere og bedre oppfølging av sykemeldte i tillegg til økt 

oppmerksomhet på det forebyggende arbeidet.  

 

4. Partene i arbeidslivet har utarbeidet en intensjonsavtale om et inkluderende arbeidsliv for 2014 

– 2018 (IA-avtalen). Avtalen utløper i 2018 og det arbeides med å evaluere og vurdere fornying 

av avtalen. AMU mener det er viktig at Ringerike kommune gjennomgår vår lokale avtale og gjør 

justeringer i tråd med sentrale føringer i ny avtale. AMU mener at økt kompetanse vil gi større 

grad av mestring av eget arbeid og således hindre utstøting og frafall i arbeidslivet.     

 

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

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

 

6. 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.  

 

7. En del av investeringsprogrammet er oppgraderinger av eksisterende bygg, for eksempel i 

Rådhuset. AMU mener det er viktig at det i forbindelse med oppgraderinger er oppmerksomhet 

på tiltak som sikrer ansattes sikkerhet. For å forbygge uønskede hendelser er det planlagt i 

rådhuset å etablere egne besøksrom som ansatte skal benytte til møter med innbyggere, AMU 

mener dette er et viktig tiltak for å ivareta ansattes sikkerhet. 
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8. AMU ser positivt på at effektiviseringskravet er lavere i 2018 enn i 2017, men er fortsatt kritisk til 

at effektivisering skal gå utover bemanningen, da bemanningen nå har nådd et kritisk nivå. Dette 

er bekymringsfullt sett i forhold til sykefraværsarbeidet og arbeidsmiljøet.  

 

9. Effektivisering i budsjett kan påvirke arbeidsmiljøet. For å sikre den gode utviklingen i nedgangen 

i sykefraværet ber AMU om at det gjennomføres en risikovurdering av arbeidsmiljøet ved 

effektiviseringstiltak. 

 

 

 

Behandling: 

 

«Høringsuttalelse fra AMU 

 

AMU har behandlet Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2017 – 2020 i ekstraordinært 

AMU-møte 3.11.017.  
1. Det er sentralt for å sikre et forsvarlig og godt arbeidsmiljø at det arbeides med kompetanse. 

AMU ser positive effekter av arbeidet og ønsker at det fortsatt satses på 

kompetanseutvikling for ansatte. Økt kompetanse gir økt mestring, bedre arbeidsmiljø og 

bedre tjenestetilbud. Kompetanseutvikling må involvere alle nivåer og 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. Opprettelsen av MKS på sektornivå vil gi positiv effekt på utvikling av MKS-

grupper på enhetsnivå. AMU ønsker fortsatt oppmerksomhet på arbeidet som gjøres i MKS-

grupper på ulike nivå. AMU mener at vernetjenesten er en viktig bidragsyter og arbeid med 

bruk av vernetjenesten bør prioriteres.   

 

3. AMU er svært tilfreds med at sykefraværet fortsatt går ned. Fortsatt satsning på kompetanse 

og lederutvikling er nødvendige tiltak for at den positive utviklingen fortsetter. AMU ser 

resultater av økt ledertetthet, dette sikrer raskere og bedre oppfølging av sykemeldte i tillegg 

til økt oppmerksomhet på det forebyggende arbeidet.  

 

4. Partene i arbeidslivet har utarbeidet en intensjonsavtale om et inkluderende arbeidsliv for 

2014 – 2018 (IA-avtalen). Avtalen utløper i 2018 og det arbeides med å evaluere og vurdere 

fornying av avtalen. AMU mener det er viktig at Ringerike kommune gjennomgår vår lokale 

avtale og gjør justeringer i tråd med sentrale føringer i ny avtale. AMU mener at økt 

kompetanse vil gi større grad av mestring av eget arbeid og således hindre utstøting og frafall 

i arbeidslivet.     

 

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

dette gir økte utgifter i form av økte renter og avdrag og dermed påvirke driften. 

 

6. 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.  
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7. En del av investeringsprogrammet er oppgraderinger av eksisterende bygg, for eksempel i 

Rådhuset. AMU mener det er viktig at det i forbindelse med oppgraderinger er 

oppmerksomhet på tiltak som sikrer ansattes sikkerhet. For å forbygge uønskede hendelser 

er det planlagt i rådhuset å etablere egne besøksrom som ansatte skal benytte til møter med 

innbyggere, AMU mener dette er et viktig tiltak for å ivareta ansattes sikkerhet. 

 

8. AMU ser positivt på at effektiviseringskravet er lavere i 2018 enn i 2017, men er fortsatt 

kritisk til at effektivisering skal gå utover bemanningen, da bemanningen nå har nådd et 

kritisk nivå. Dette er bekymringsfullt sett i forhold til sykefraværsarbeidet og arbeidsmiljøet.  

 

9. Effektivisering i budsjett kan påvirke arbeidsmiljøet. For å sikre den gode utviklingen i 

nedgangen i sykefraværet ber AMU om at det gjennomføres en risikovurdering av 

arbeidsmiljøet ved effektiviseringstiltak». 

 

Avstemming: 

Punktvis avstemming: 

Punkt 1-7 ble enstemmig vedtatt. 

Punkt 8 ble vedtatt mot 3 stemmer (Trude Bredal Steinmo, Runhild Vestby (AP) og Arnfinn 

Holten (KrF). 

Punkt 9 ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Årsbudsjett 2018 – Handlingsprogram 2018-2021 legges fram uten forslag til vedtak. 
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