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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Arbeidsmiljøutvalget 

 

Møtested: Formannskapssalen 2 etg.     

Møtedato: 18.11.2019 Tid: 12:00 – 16:00 

TEMAMØTE/DAGSORDEN:  

12:00 – 12:45 - Tema systematisk HMS-arbeid. Kristoffer H Pedersen  

                           Tema status hjemmetjenesten. Anne Marie T. Brager  

12:45 - Saksliste 

 

 

Innkalte 
Funksjon Navn           Forfall   Møtt for 

Medlem Arne Skuterud   

Medlem Ståle Skjønhaug   

Medlem Marit Hollerud   

Medlem Brit W. Bøhler   

Medlem Trude Bredal Steinmo   

Medlem Gyrid Løvli FO  

Medlem Bente Anita Bråthen   

Medlem Ole Johan Mala   

Medlem Gerd Solli FO  

Medlem Hege Bjerknes   

Medlem Siri Sesseng, Bedriftshelsetj.  Ikke stemmeberettiget 

Medlem Ragnar Midthaug  Gerd Solli 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

 Magnus Nilholm, HR 
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Merknader  Vedtaksføre med 8 medlemmer tilstede ved opprop. 

 Orientering V/ Rune Faksvåg – Akan arbeidet 

 Ragnar Midthaug tok sete fra kl.13.15  

 Muntlige orienteringer: 

o Trude Bredal Steinmo: Informasjon om brudd på     

arbeidsmiljøloven. 

o Hilde B. Fivelsdal: Avvik Tyristrand barne og - 

ungdomsskole 

 Representanten Bente Anita Bråten (fagforbundet) ble innvilget 

permisjon mellom kl. 13.00 og 14.00. 

 Det skal velges ny leder i neste AMU-møte. 

 

 

Behandlede saker Fra og med sak 34/19 

til og med sak  41/19 

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

følgende til dagsorden: 

Det ble bedt om at sak 39/19 og 40/19 ble behandlet rett etter sak 34/19. 

Et enstemmig utvalg bifalt dette. 

 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

Arne Skuterud      

 

 

Leder 

 

 

 

 

 

Møtesekretær 

 

Marit Simensen 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

34/19 18/574   

 Arbeidsmiljøutvalget - referat fra møte 29.08.19  

 

 

35/19 17/249   

 Hovedverneombudets orientering  

 

 

36/19 17/252   

 Bedriftshelsetjenestens orientering for 3.e kvartal 2019  

 

 

37/19 18/362   

 Sykefravær 3.e kvartal 2019  

 

 

38/19 17/4494   

 Møteplan Arbeidsmiljøutvalget - 2020  

 

 

39/19 18/364   

 Avviksrapportering - 3.kvartal 2019 (januar-oktober)  

 

 

40/19 17/1543   

 Rapport fra AKAN-utvalget 3. kvartal  

 

 

41/19 19/4464   

 Budsjett 2020 - Handlingsprogram 2020-2023 til offentlig høring  
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34/19   

Arbeidsmiljøutvalget - referat fra møte 29.08.19  

 

Vedtak: 

 

AMU godtar referat fra møte 290819. 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

AMU godtar referat fra møte 290819. 
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35/19   

Hovedverneombudets orientering  

 

Vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon fra hovedverneombudet til orientering.  

 

 

 

Behandling: 

 

Orientering v/Hovedverneombud, Arne Skuterud.  

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon fra hovedverneombudet til orientering.  
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36/19   

Bedriftshelsetjenestens orientering for 3.e kvartal 2019  

 

Vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon fra bedriftshelsetjenesten til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

Orientering v/Siri Sesseng, bedriftshelsetjenesten.  

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon fra bedriftshelsetjenesten til orientering. 
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37/19   

Sykefravær 3.e kvartal 2019  

 

Vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar sykefraværsstatistikk for 3. kvartal 2019 til orientering 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Orientering v/ Magnus Nilholm, HR og kommunalsjef, Trude B. Steinmo  

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar sykefraværsstatistikk for 3. kvartal 2019 til orientering 
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38/19   

Møteplan Arbeidsmiljøutvalget - 2020  

 

Vedtak: 

 

 

AMU vedtar møteplan 2020 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 
Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

AMU vedtar møteplan 2020 
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39/19   

Avviksrapportering - 3.kvartal 2019 (januar-oktober)  

 

Vedtak: 

 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar avviksstatistikk for andre kvartal 2019 (januar – oktober) til 

orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

Kort orientering v/Kristoffer H. Pedersen  

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar avviksstatistikk for andre kvartal 2019 (januar – oktober) til 

orientering. 
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40/19   

Rapport fra AKAN-utvalget 3. kvartal  

 

Vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) tar AKAN-utvalget sin statusrapport til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

Kort orientering V/ Rune Faksvåg. 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) tar AKAN-utvalget sin statusrapport til orientering. 
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41/19   

Budsjett 2020 - Handlingsprogram 2020-2023 til offentlig høring  

 

Vedtak: 

 

Høringsuttalelse fra AMU – Handlingsprogram 2020 - 2023 

AMU har behandlet Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2020 – 2023 i AMU-møte 

18.11.19.  
 

1. AMU mener at arbeidet med styrking av kompetanse for vernetjenesten gir resultater. Denne 

satsningen må videreføres og AMU mener det er viktig at det fortsatt brukes av HMS-midler til 

kompetanseutvikling for vernetjenesten. En viktig arena i denne sammenheng er AMU-dager 

som gjennomføres hvert år. 

 

2. AMU registrerer at det er en fortsatt økning i sykefraværet i 2019. AMU mener det er nødvendig 

at det arbeides aktivt med reduksjon av sykefraværet. Det er positivt at det samarbeides godt 

med bedriftshelsetjenesten i arbeidet og at tiltaket «sterkere tilbake» igangsettes. Fortsatt 

satsning på ledelse og kompetanse vil også være sentrale tiltak for å unngå vedvarende økning av 

sykefraværet.  

 

3. Tilknytning til arbeidsplassen er viktig for å skape gode arbeidsmiljø, arbeid med økt 

tilstedeværelse gjennom større stillinger mener AMU er viktig. Arbeidet med «Nytt blikk» 

(heltidskultur) er positivt. 

 

4. AMU registrerer at det er foreslått innsparingskrav i budsjettet. Det er viktig for AMU at 

administrasjonen legger til rette, i samarbeid med organisasjonene, for gode prosesser og at 

Ringerike kommunes vedtatte nedbemanningshåndbok følges.  

 

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

Effektiviseringer har over tid gått utover bemanningen. I tillegg er det i årets budsjett lagt opp til 

en reduksjon i administrative årsverk på 8 millioner. AMU er redd for at det vil skape større 

arbeidspress på de gjenværende arbeidstakere. Dette er bekymringsfullt sett i forhold til 

sykefravær og arbeidsmiljø. 

 

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

risikovurdering av arbeidsmiljøet ved effektiviseringstiltak. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

«Høringsuttalelse fra AMU: 

 

Høringsuttalelse fra AMU – Handlingsprogram 2020 - 2023 
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AMU har behandlet Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2020 – 2023 i AMU-møte 

18.11.19.  
 

1. AMU mener at arbeidet med styrking av kompetanse for vernetjenesten gir resultater. 

Denne satsningen må videreføres og AMU mener det er viktig at det fortsatt brukes av HMS-

midler til kompetanseutvikling for vernetjenesten. En viktig arena i denne sammenheng er 

AMU-dager som gjennomføres hvert år. 

 

2. AMU registrerer at det er en fortsatt økning i sykefraværet i 2019. AMU mener det er 

nødvendig at det arbeides aktivt med reduksjon av sykefraværet. Det er positivt at det 

samarbeides godt med bedriftshelsetjenesten i arbeidet og at tiltaket «sterkere tilbake» 

igangsettes. Fortsatt satsning på ledelse og kompetanse vil også være sentrale tiltak for å 

unngå vedvarende økning av sykefraværet.  

 

3. Tilknytning til arbeidsplassen er viktig for å skape gode arbeidsmiljø, arbeid med økt 

tilstedeværelse gjennom større stillinger mener AMU er viktig. Arbeidet med «Nytt blikk» 

(heltidskultur) er positivt. 

 

4. AMU registrerer at det er foreslått innsparingskrav i budsjettet. Det er viktig for AMU at 

administrasjonen legger til rette, i samarbeid med organisasjonene, for gode prosesser og at 

Ringerike kommunes vedtatte nedbemanningshåndbok følges.  

 

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

Effektiviseringer har over tid gått utover bemanningen. I tillegg er det i årets budsjett lagt 

opp til en reduksjon i administrative årsverk på 8 millioner. AMU er redd for at det vil skape 

større arbeidspress på de gjenværende arbeidstakere. Dette er bekymringsfullt sett i forhold 

til sykefravær og arbeidsmiljø. 

 

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

risikovurdering av arbeidsmiljøet ved effektiviseringstiltak. 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Punktvis avstemming: 

Pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 

Pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 

Pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 

Pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. 

Pkt. 5 ble vedtatt mot 2 stemmer (Trude B. Steinmo og Marit Hollerud (H)). 

Pkt. 6 ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 
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 Årsbudsjett 2020 – Handlingsprogram 2020-2023 legges fram uten forslag til vedtak. 

 

 I samsvar med kommuneloven legges Formannskapets innstilling til Årsbudsjett 2020 og 

Handlingsprogram 2020-2023 med kommentarer, jfr. vedlegg som Formannskapet vil arbeide 

videre med frem til endelig behandling i kommunestyret 12.12.19 ut til høring. 

 

 

 

 



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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