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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Arbeidsmiljøutvalget 

 

Møtested: Rådhuset, rettsal 1 8 etg.     

Møtedato: 12.11.2020 Tid: 10:00 – 14:10 

 

DAGSORDEN: 

Kl. 10:00 – 10.05 Opprop/møteinnkalling  

Kl. 10:05 – 12:00 Budsjett 2021 - høringsuttalelser  

Kl. 12:00 – 13:00 Lunsj 

KL.13:00 – 13:20 Orientering – Kommuneplanens    

                              samfunndel v/Klima- og   

                              miljøsjef Bente Elsrud Anfinnsen 

Kl. 13:20 –            Saksliste    

 

 

Innkalte 
Funksjon Navn Parti                 Forfall Møtt for 

Medlem Ståle Skjønhaug Ap   

Medlem Marit Hollerud H   

Medlem Brit Walbækken Bøhler Rødt   

Medlem Bente Anita Bråthen Fagforbundet   

Medlem Ole Johan Mala Fagforbundet   

Medlem Hege Bjerknes Fagforbundet   

Medlem Carl Fredrik Østenrød Utdannings- 

forbundet 

  

Medlem Arne Skuterud Hovedvern- 

ombud 

  

Medlem Trude Bredal Steinmo Kommunalsjef   

Medlem Gyrid Løvli Kommunalsjef FO  

Medlem Karianne Bakke Loe Bedriftshelse- 

tjenesten 

 Ikke 

stemmeberettiget. 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Rune Faksvåg, rådgiver HR 

Bente Elsrud Anfinnsen, klima- og miljøsjef (FD) 

Kristoffer Høyby Pedersen, rådgiver HR (FD) 

 

 

Merknader  Vedtaksføre med 10 av 11 medlemmer tilstede, derav 9 
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stemmeberettigede. 

 Det ble fremmet habilitetsspørsmål rundt hovedtillitsvalgt Arne 

Skuteruds habilitet i behandling av sak 26/20, da han er nevnt i 

høringsuttalelsen og regnes som part i saken. Hovedtillitsvalgt 

Skuterud ble vurdert inhabil etter fvl. § 6, første ledd, bokstav a. 

AMU bifalt. 

 Kommunalsjef Trude Bredal Steinmo fremmet 

habilitetsspørsmål rundt sin egen habilitet i behandling av sak 

26/20. Kommuneadvokatkontoret har foretatt en vurdering, og 

mener Bredal Steinmo er inhabil etter fvl. § 6 andre ledd jf. fvl. 

§ 10. AMU bifalt.  

 Under behandling av sak 26/20 var utvalget vedtaksføre med 7 

stemmeberettigede. 

 Orientering om etiske retningslinjer/inhabilitet v/kommunalsjef 

Trude Bredal Steinmo 

 Orientering avviksrapportering v/Kristoffer Høyby Pedersen, 

rådgiver HR. 

 Presentasjoner fra møtet finner du her: 

            https://www.ringerike.kommune.no/politisk-kalender/  

 

Behandlede saker Fra og med sak 25/20 

til og med sak  32/20 

 

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

følgende til dagsorden: 

 

Leder fremmet følgende forslag: 

 

«Sak 29/20 behandles før 28/20». AMU bifalt forslaget. 

 

«Sak 26/20 behandles før 25/20.» AMU bifalt forslaget. 

 

Leder fremmet følgende spørsmål rundt behandling av høringssvar til budsjett 2021: 

 

Hvordan skal arbeidsmiljøutvalget behandle høringssvar til budsjett i framtiden? Utfordringer i 

forhold til arbeidsgiversiden habilitet og trepartssamarbeidet (politikere, administrasjonen og 

tillitsvalgte). Saken utredes av administrasjonen og at skal opp i AMU i løpet av første halvår 

2021. Hele AMU bifalt forslaget. 

 

 

 

 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 
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Ståle Skjønhaug 

Leder 

    

 

 

 

Møtesekretær 

Matilde Nordli Kristoffersen 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

25/20 18/574   

 Arbeidsmiljøutvalget - referat fra møtet 03. september 2020  

 

 

26/20 20/4634   

 Budsjett 2021 og Handlingsprogram 2021-2024 til offentlig høring  

 

 

27/20 17/252   

 Bedriftshelsetjenestens orientering 3. kvartal 2020  

 

 

28/20 18/362   

 Sykefravær 3.e kvartal 2020  

 

 

29/20 18/364   

 Avviksrapport januar - oktober 2020  

 

 

30/20 17/1543   

 Rapport fra AKAN utvalget  

 

 

31/20 19/3560   

 Vernedag(er) i regi av AMU  

 

 

32/20 17/249   

 Hovedverneombudets orientering for 2. kvartal 2020  
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25/20   

Arbeidsmiljøutvalget - referat fra møtet 03. september 2020  

 

Vedtak: 

 

 Arbeidsmiljøutvalget godkjenner referatet fra 03. september 2020. 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Arbeidsmiljøutvalget godkjenner referatet fra 03. september 2020. 
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26/20   

Budsjett 2021 og Handlingsprogram 2021-2024 til offentlig høring  

 

Vedtak: 

 

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. Arbeidstrykket og oppgavene som kommer til Hovedverneombudet øker, i tillegg har 
korona situasjonen ført til økt bekymring for det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet. AMU ser 
derfor behovet for at hovedverneombudsressursene økes fra 1,2 til 1,6 årsverk. 
AMU ser at Hovedverneombudets deltagelse i arbeidet med å redusere sykefraværet er 
viktig for å oppnå kommunestyrets målsetting. Hovedverneombudet skal følge opp 79 
verneområdet. Med økt frikjøp vil det være større muligheter for å styrke vernetjenesten 
med forebyggende arbeid og besøk ute i områdene. 
AMU mener at en økning av frikjøpsressursene er sterkt ønsket. 
 
 
3. AMU ser med glede på at sykefraværet er redusert i 2020. AMU mener at det fortsatt er 

nødvendig at det arbeides aktivt med reduksjon av sykefraværet, spesielt med tanke på de 

ekstra utfordringen man har fått og vil få med koronasituasjonen. Det er positivt at det 

samarbeides godt med bedriftshelsetjenesten i tiltaket «sterkere tilbake», og at dette gir gode 

resultater. Fortsatt satsning på ledelse og kompetanse vil også være viktige tiltak for å unngå 

ny økning av sykefraværet.  

 

4. 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. 

 

5. AMU registrerer at det er foreslått nye innsparingskrav i budsjettet, og er bekymret for at 

dette vil gå ytterligere ut over grunnbemanningen. Det er viktig for AMU at administrasjonen 

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

kommunes vedtatte nedbemanningshåndbok følges. AMU forventer at alt gjøres for å unngå 

oppsigelser. 

 

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

en risikovurdering av arbeidsmiljøet ved effektiviseringstiltak. 

 

 

 

 

Behandling: 
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Det ble fremmet habilitetsspørsmål rundt hovedtillitsvalgt Arne Skuteruds habilitet i 

behandling av sak 26/20, da han er nevnt i høringsuttalelsen og regnes som part i saken. 

Hovedtillitsvalgt Skuterud ble vurdert inhabil etter fvl. § 6, første ledd, bokstav a. AMU 

bifalt. 

 

Kommunalsjef Trude Bredal Steinmo fremmet habilitetsspørsmål rundt sin egen habilitet i 

behandling av sak 26/20. Kommuneadvokatkontoret har foretatt en vurdering, og mener 

Bredal Steinmo er inhabil etter fvl. § 6 andre ledd jf. fvl. § 10. AMU bifalt.  
 
 

Bente Anita Bråthen (Fagforbundet) fremmet følgende forslag: 

 

«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. Arbeidstrykket og oppgavene som kommer til Hovedverneombudet øker, i tillegg har 
korona situasjonen ført til økt bekymring for det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet. AMU ser 
derfor behovet for at hovedverneombudsressursene økes fra 1,2 til 1,6 årsverk. 
AMU ser at Hovedverneombudets deltagelse i arbeidet med å redusere sykefraværet er 
viktig for å oppnå kommunestyrets målsetting. Hovedverneombudet skal følge opp 79 
verneområdet. Med økt frikjøp vil det være større muligheter for å styrke vernetjenesten 
med forebyggende arbeid og besøk ute i områdene. 
AMU mener at en økning av frikjøpsressursene er sterkt ønsket. 
 
 
3. AMU ser med glede på at sykefraværet er redusert i 2020. AMU mener at det fortsatt er 

nødvendig at det arbeides aktivt med reduksjon av sykefraværet, spesielt med tanke på de 

ekstra utfordringen man har fått og vil få med koronasituasjonen. Det er positivt at det 

samarbeides godt med bedriftshelsetjenesten i tiltaket «sterkere tilbake», og at dette gir gode 

resultater. Fortsatt satsning på ledelse og kompetanse vil også være viktige tiltak for å unngå 

ny økning av sykefraværet.  

 

4. 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. 

 

5. AMU registrerer at det er foreslått nye innsparingskrav i budsjettet, og er bekymret for at 

dette vil gå ytterligere ut over grunnbemanningen. Det er viktig for AMU at administrasjonen 

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

kommunes vedtatte nedbemanningshåndbok følges. AMU forventer at alt gjøres for å unngå 

oppsigelser. 

 

 6. Effektivisering i budsjettet vil mest sannsynlig påvirke arbeidsmiljøet. AMU ber om at det 

gjennomføres en risikovurdering av arbeidsmiljøet ved effektiviseringstiltak.» 

 

Marit Hollerud (H) fremmet følgende forslag til endring av punkt 6: 
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«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: 

Bente Anita Bråthens (Fagforbundet) forslag med Holleruds (H) endringsforslag i punkt 6 ble 

enstemmig vedtatt.  

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Budsjett 2021 og Handlingsprogram 2021-2024 legges fram uten forslag til vedtak.  

 

I samsvar med kommuneloven legges Formannskapets innstilling til Budsjett 2021 og 

Handlingsprogram 2021-2024 med kommentarer, jfr. vedlegg som Formannskapet vil arbeide 

videre med frem til endelig behandling i kommunestyret 10.12.20, ut til høring.  
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27/20   

Bedriftshelsetjenestens orientering 3. kvartal 2020  

 

Vedtak: 

 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar status 3. kvartal 2020 fra bedriftshelsetjenesten (BHT) 

til orientering. 
 

 

 

Behandling: 

 

Kort orientering fra bedriftshelsetjenesten v/Karianne Bakke Loe. 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar status 3. kvartal 2020 fra bedriftshelsetjenesten (BHT) 

til orientering. 
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28/20   

Sykefravær 3.e kvartal 2020  

 

Vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar sykefravær for 3. kvartal 2020 til orientering.  

 

 

 

Behandling: 

 

Kort orientering om sykefraværet v/kommunalsjef Trude Bredal Steinmo. 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar sykefravær for 3. kvartal 2020 til orientering.  
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29/20   

Avviksrapport januar - oktober 2020  

 

Vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar avviksstatistikk for januar – oktober 2020 til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

Rådgiver (HR) Kristoffer Høyby Pedersen orienterte om avviksrapportering hittil i år. 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar avviksstatistikk for januar – oktober 2020 til orientering. 
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30/20   

Rapport fra AKAN utvalget  

 

Vedtak: 

 

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

 

 

 

Behandling: 

 

Kort orientering v/rådgiver (HR) 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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31/20   

Vernedag(er) i regi av AMU  

 

Vedtak: 

 

AMU tar planlagt gjennomføring av vernedagen(e) i regi AMU til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

Kort orientering v/rådgiver (HR) Rune Faksvåg.  

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

AMU tar planlagt gjennomføring av vernedagen(e) i regi AMU til orientering. 
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32/20   

Hovedverneombudets orientering for 2. kvartal 2020  

 

Vedtak: 

 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar orientering for 3. kvartal 2020 fra hovedverneombudet til 

orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

Kort orientering v/hovedverneombud Arne Skuterud. 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar orientering for 3. kvartal 2020 fra hovedverneombudet til 

orientering. 

 

 

 

 



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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