
 

Ringerike kommune 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 1 

Arbeidsmiljøutvalget 
 

Møtested: Undervisningsrommet   

Møtedato: 03.02.2016 Tid: kl. 13:00 – 15:30 

 

Innkalte: 
Funksjon                Navn           Forfall Møtt for 

Leder Trude Bredal Steinmo   

Nestleder Marit Hollerud   

Medlem Sverre Johnsrud   

Medlem Ståle Skjønhaug   

Medlem Magnar Ågotnes FF  

Medlem Magnus Nilholm   

Medlem May-Britt Sundal   

Medlem Magnus Langstrand   

Medlem Bente Anita Bråthen Berg   

Medlem Gerd Solli   

Medlem Arne Skuterud   

Siri Sesseng Stamina Helse   

Varamedlem Gyrid Løvli  Magnar Ågotnes 

 

Merknader: Møteplan for 2016: 

25.05. – befaring/heldagsmøte 

28.09. – ordinært møte 13.00-15.00 

09.11. – ordinært møte 13.00-15.00 

AMU skal delta på et 40-timerskurs 

Behandlede saker:  Fra og med sak 1/16 

til og med sak  6/16 

Avtroppende leder Arne Skuterud tok opp følgende: 

 Hvordan skal AMU bli mer synlig? 

 Kan AMU moderniseres? 

 Besøksrunder – være mer synlig ute. 

 Eget AMU-budsjett. 

 

Møteprotokollen godkjennes: 

 

 

Trude Bredal Steinmo 

leder 

  

 

Møtesekretær: 

 

 

Kari Skålien 
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Følgende saker ble behandlet: 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 

1/16 16/581   

 Valg av leder og nestleder i arbeidsmiljøutvalget  

 

2/16 16/299   

 Resultater etter medarbeiderundersøkelsen 2015  

 

3/16 16/300   

 Sykefravær 2015  

 

4/16 16/301   

 Bedriftshelsetjenestens årsrapport 2015  

 

5/16 16/302   

 Hovedverneombudets årsrapport 2015  

 

6/16 16/339   

 Ringerike kommunes plan for bedriftshelsetjeneste i 2016  

 



 

Ringerike kommune 
 

 

 

 

 

 

1/16   

Valg av leder og nestleder i arbeidsmiljøutvalget  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Følgende ble enstemmig valgt: 

 

Leder: Kommunalsjef HR Trude Bredal Steinmo 

 

Nestleder:  Marit Hollerud (H) 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Følgende ble enstemmig valgt: 

 

Leder: Kommunalsjef HR Trude Bredal Steinmo 

 

Nestleder: Marit Hollerud (H) 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

Følgende velges: 

 

Leder……………………  

 

Nestleder……………….. 
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Resultater etter medarbeiderundersøkelsen 2015  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

AMU tar resultatene etter medarbeiderundersøkelsen 2015 til orientering.  

AMU ber om å få en årlig orientering om hvordan oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 

er fulgt opp. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Forslag fra May-Britt Sundal: 

 

«AMU ber om å få en årlig orientering om hvordan oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 

er fulgt opp.» 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag og Sundals tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

AMU tar resultatene etter medarbeiderundersøkelsen 2015 til orientering.  
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3/16   

Sykefravær 2015  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

AMU tar sykefraværsrapport for 2015 til orientering. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

AMU tar sykefraværsrapport for 2015 til orientering 
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Bedriftshelsetjenestens årsrapport 2015  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

AMU tar bedriftshelsetjenestens (Stamina) årsrapport for 2015 til etterretning.  

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

AMU tar bedriftshelsetjenestens (Stamina) årsrapport for 2015 til etterretning.  



  

Side 7 av 8 
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Hovedverneombudets årsrapport 2015  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Arbeidsmiljøutvalget tar hovedverneombudets årsrapport til etterretning.  

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar hovedverneombudets årsrapport til etterretning.  
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Ringerike kommunes plan for bedriftshelsetjeneste i 2016  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

AMU tar Ringerike kommunes plan for bedriftshelsetjeneste i 2016 til orientering.  

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

AMU tar Ringerike kommunes plan for bedriftshelsetjeneste i 2016 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
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