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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Arbeidsmiljøutvalget 

 

Møtested: Lesværelset i 2 etasje.     

Møtedato: 08.11.2018 Tid: 09:00 – 11:00 

 

Innkalte 
Funksjon Navn           Forfall   Møtt for 

Medlem Ståle Skjønhaug   

Medlem Marit Hollerud FO  

Medlem Sverre Johnsrud   

Medlem Arne Skuterud   

Medlem Trude Bredal Steinmo   

Medlem Gyrid Løvli   

Medlem Magnus Langstrand FO  

Medlem Bente Anita Bråthen   

Medlem Ole Johan Mala   

Medlem Gerd Solli   

Medlem Siri Sesseng   

Varamedlem Geir Johansen  Magnus Langstrand 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Magnus Nilholm, HR avdeling. 

 

Merknader Vedtaksføre med 9 representanter tilstede fra møtestart. 

Behandlede saker Fra og med sak 35/18 

til og med sak  35/18 

Leder tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble godkjent og møtet satt. 

 

 



  

Side 2 av 7 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 

 

 Arne Skuterud     

 leder 

 

 

 

 

 

Møtesekretær 

 

Marit Simensen
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

35/18 18/3999   

 Budsjett 2019 - Handlingsprogram 2019-2022 til offentlig høring  
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35/18   

Budsjett 2019 - Handlingsprogram 2019-2022 til offentlig høring  

 

Vedtak: 

 

Høringsuttalelse fra AMU: 

 

AMU har behandlet Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019 – 2022 i ekstraordinært 

AMU-møte 8.11.018.  

 

1. For å sikre et forsvarlig og godt arbeidsmiljø mener AMU at det er positivt at Ringerike 

kommune over år satser på kompetanseutvikling for ansatte. Økt kompetanse gir økt 

mestring, bedre arbeidsmiljø og bedre tjenestetilbud. Kompetanseutvikling må involvere 

alle nivåer og alle sektorer.  Økt grad av digitalisering stiller større krav til digital 

kompetanse hos medarbeidere i Ringerike kommune. AMU er positive til at det forslås 

avsatt ekstra midler til styrking av digital kompetanse hos alle ansatte. 

 

2. AMU mener at vernetjenesten er en viktig bidragsyter i arbeidsmiljøarbeid. Økt innsats og 

kompetanse for lokale verneombud i Ringerike kommune er et arbeid AMU er tilfreds med 

prioriteres. AMU mener derfor at styrking av HMS-budsjettet er nødvendig og vil bidra til 

at det kan arbeides med ytterligere kompetanse-tiltak for vernetjenesten. AMU ønsker 

fortsatt oppmerksomhet på arbeidet som gjøres i MKS-gruppene på ulike nivå. 

 

3. AMU mener det er bra at Ringerike kommune skal være en tobakksfri arbeidsplass. At det 

prioriteres midler til tiltak for ansatte, for eksempel i forbindelse med røykavvenningskurs 

mener AMU er nødvendig.   

 

4. AMU registrerer at det er en økning i sykefraværet etter at sykefraværet de siste årene har 

hatt en nedgang. Det er nødvendig å ha fortsatt oppmerksomhet på sykefraværet og følge 

dette tett. Fortsatt satsning på ledelse og kompetanse vil være sentrale tiltak for å unngå 

vedvarende økning av sykefraværet.  

 

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 AMU er bekymret for at det vil 

påvirke driften. 

 

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

flere nybygg. AMU er positiv til investeringene og mener at 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 
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oppmerksomhet på tiltak som sikrer ansattes sikkerhet. AMU er også positiv til at det 

avsettes midler til oppgradering av Rådhuset. 

 

8. AMU ser med bekymring på at det også i årets budsjett er lagt opp til et 

effektiviseringskrav. Effektiviseringen har over tid gått utover bemanningen. Bemanningen 

har nå nådd et kritisk nivå, dette er bekymringsfullt sett i forhold til sykefravær og 

arbeidsmiljø.  

 

9. Effektivisering i budsjettet kan påvirke arbeidsmiljøet. AMU ber om at det gjennomføres en 

risikovurdering av arbeidsmiljøet ved effektiviseringstiltak. 

 

 

 

Behandling: 

 

«Høringsuttalelse fra AMU: 

 

AMU har behandlet Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019 – 2022 i ekstraordinært 

AMU-møte 8.11.018.  

 
1. For å sikre et forsvarlig og godt arbeidsmiljø mener AMU at det er positivt at Ringerike kommune 

over år satser på kompetanseutvikling for ansatte. Økt kompetanse gir økt mestring, bedre 

arbeidsmiljø og bedre tjenestetilbud. Kompetanseutvikling må involvere alle nivåer og alle 

sektorer.  Økt grad av digitalisering stiller større krav til digital kompetanse hos medarbeidere i 

Ringerike kommune. AMU er positive til at det forslås avsatt ekstra midler til styrking av digital 

kompetanse hos alle ansatte. 

 

2. AMU mener at vernetjenesten er en viktig bidragsyter i arbeidsmiljøarbeid. Økt innsats og 

kompetanse for lokale verneombud i Ringerike kommune er et arbeid AMU er tilfreds med 

prioriteres. AMU mener derfor at styrking av HMS-budsjettet er nødvendig og vil bidra til at det 

kan arbeides med ytterligere kompetanse-tiltak for vernetjenesten. AMU ønsker fortsatt 

oppmerksomhet på arbeidet som gjøres i MKS-gruppene på ulike nivå. 

 

3. AMU mener det er bra at Ringerike kommune skal være en tobakksfri arbeidsplass. At det 

prioriteres midler til tiltak for ansatte, for eksempel i forbindelse med røykavvenningskurs mener 

AMU er nødvendig.   
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4. AMU registrerer at det er en økning i sykefraværet etter at sykefraværet de siste årene har hatt 

en nedgang. Det er nødvendig å ha fortsatt oppmerksomhet på sykefraværet og følge dette tett. 

Fortsatt satsning på ledelse og kompetanse vil være sentrale tiltak for å unngå vedvarende 

økning av sykefraværet.  

 

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 AMU er bekymret for at det vil påvirke driften. 

 

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

nybygg. AMU er positiv til investeringene og mener at 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. AMU er også positiv til at det avsettes midler til 

oppgradering av Rådhuset. 

 

8. AMU ser med bekymring på at det også i årets budsjett er lagt opp til et effektiviseringskrav. 

Effektiviseringen har over tid gått utover bemanningen. Bemanningen har nå nådd et kritisk nivå, 

dette er bekymringsfullt sett i forhold til sykefravær og arbeidsmiljø.  

 

9. Effektivisering i budsjettet kan påvirke arbeidsmiljøet. AMU ber om at det gjennomføres en 

risikovurdering av arbeidsmiljøet ved effektiviseringstiltak. 

 

Avstemming: 

Punktvis avstemming: 

Pkt. 1 – 4 ble enstemmig vedtatt. 

Pkt. 5  ble delt i 2 avstemminger: 

Ordet kan oppnådde 3 stemmer (Ståle Skjønhaug (AP), Trude Bredal Steinmo og Gyrid Løvli) 

og falt. 

Ordet vil oppnådde 6 stemmer og ble vedtatt. 

Pkt 5. Ble enstemmig vedtatt. 

Pkt. 6 – 7 ble enstemmig vedtatt. 

Pkt. 8 ble vedtatt mot 2 stemmer (Trude Bredal Steinmo og Gyrid Løvli). 

Pkt. 9 ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Årsbudsjett 2019 – Handlingsprogram 2019-2022 legges fram uten forslag til vedtak.  

 

I samsvar med kommuneloven legges Formannskapets innstilling til Årsbudsjett 2019 og 

Handlingsprogram 2019-2022 med kommentarer, jfr. vedlegg som Formannskapet vil arbeide 

videre med frem til endelig behandling i kommunestyret 29.11.18 ut til høring.  
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Høringsfrist: 09.11.18. 
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