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Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer:

Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på 
eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv 
kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til 
møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger 
av saken(e).

- Eventuelle forfall meldes til tlf. 51 46 80 24 til Randi Haugstad

- Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale:
- Ingen.

Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. 
Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av 
lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge 
en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten 
varsel.

Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på 
kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk.  Kopi av saksdokumentene 
kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4. etasje.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 30.10.2012
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
12/2131
Journalpostløpenr.:
12/27987

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Randi Haugstad
Politisk sekretær
51 46 80 24
randi.haugstad@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
016/12 Arbeidsmiljøutvalget 12.11.2012

Spørsmål/orienteringer i Arbeidsmiljøutvalgets møte 
12.11.2012
  

Sammendrag:
Spørsmål/Orienteringer som kommer i møtet.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Spørsmål/orienteringer i møtet 12.11.2012:

 Orienteringer fra Bedriftshelsetjenesten

 Verneombudenes rolle i organisasjonen ?

---- 0 ----
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 02.11.2012
Arkiv: :FE-151
Arkivsaksnr.:
12/1288
Journalpostløpenr.:
12/28278

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Seksjon økonomi
Tore L. Oliversen
Kommunalsjef økonomi
51 46 80 41
tore.ludvig.oliversen@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
017/12 Arbeidsmiljøutvalget 12.11.2012

Administrasjonsutvalget 13.11.2012
029/12 Felles brukerutvalg 14.11.2012

Planteknisk utvalg 20.11.2012
Formannskapet 21.11.2012
Formannskapet 28.11.2012
Kommunestyret 17.12.2012

Budsjett 2013 - økonomiplan 2013 - 2016
  

Sammendrag:

Saksgang:
Iht. K-sak 011/04 legger rådmannen frem et felles forslag til budsjett og økonomiplan for 
politisk behandling. For at det enkelte politiske utvalg skal kunne uttale seg om rådmannens 
forslag til budsjett og økonomiplan sendes dokumentet på høring til følgende politiske utvalg:

 Felles brukerutvalg
 Planteknisk utvalg
 Administrasjonsutvalget
 Videre sendes dokumentet til Arbeidsmiljøutvalget.

Samtlige av nevnte utvalg kan gi uttalelse / avgi høring om dokumentet i forkant av 
formannskapets behandling av budsjettet. Det er videre formannskapet som innstiller til 
kommunestyret i saken.

Hvem Hva Tidspunkt
Regjeringen Fremleggelse av forslag til statsbudsjett 

2013.
        08.10.2012

Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til 
budsjett og økonomiplan 2013 – 2016. 01.11.2012

Arbeidsmiljøutvalget Avgi høring til Formannskapets behandling. 12.11.2012
Administrasjonsutvalget Avgi høring til Formannskapets behandling. 13.11.2012
Felles brukerutvalg Avgi høring til Formannskapets behandling. 14.11.2012
Planteknisk utvalg Avgi høring til Formannskapets behandling. 20.11.2012
Formannskapet Behandle budsjett og øk.plan 2013 – 2016. 21.11.2012
Formannskapet Innstille til kommunestyret (ved behov) 28.11.2012
”Allmennheten” Budsjettet ligger ute til offentlig ettersyn. 01.12.12 - 17.12.12
Kommunestyret Vedta budsjett og øk.plan 2013 – 2016. 17.12.2012
Stortinget Vedta statsbudsjett. Desember 2012

Kommunestyret fatter endelig politiske vedtak (på nettoramme). Detaljbudsjettene for den 
enkelte avdeling vil bli endelig utarbeidet etter kommunestyrets vedtak. Dvs. at Planteknisk 
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utvalg får detaljbudsjettet til Miljøavdelingen til behandling i januar/februar 2013. 
Detaljbudsjettet blir i utgangspunktet periodisert for den enkelte måned.

Rådmannens forslag til vedtak 02.11.2012:

Formannskapet innstiller til Kommunestyret:

1. Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 2013 
vedtas.

2. Inntektsskatten for 2013 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer.
3. Formuesskatten til kommunen for 2013 utliknes etter de satser som Stortinget 

bestemmer.
4. Marginavsetning av innbetalt skattebeløp settes til 9%.
5. Budsjettrammene for 2013 for Eigersund kommune fastsettes som bindende for 

virksomheten og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende 
myndigheter etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker.

6. Fra 01.01.2013 settes renovasjonsgebyret til 
a. 2.575 kroner for boliger. 
b. 1.430 kroner for hytter/fritidsboliger. 
c. 2.430 kroner for septiktanktømming (standard tank)
d. Alle beløp er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.

7. Rådmannen får fullmakt til å foreta følgende stillingsøkninger:
a. Bemanning ved grunnskolene knyttet til nytt skoleår fra 01.08.2013.
b. Bemanningen ved barnehagene knyttet til nytt barnehageår fra 01.08.2013.
c. Stillinger knyttet til budsjettmessige endringer vedrørende tiltak.
d. Endringer som følge av prosjekt og prosjektmidler innenfor tjenesteproduksjon.
e. Stillinger – inntil to årsverk - knyttet opp mot investeringsprosjekt ved Miljøavdelingen 

(herunder lekeplasser og veiprosjekt).
f. En økt stilling ved Byggesakskontoret. Stillingen skal dekkes innenfor selvkostprinsippet 

for tjenesteområdet.
8. Driftsprosjektet ”Eigersund 2015” igangsettes og rådmannen rapporterer
9.  fortløpende via økonomirapporter, budsjett og/eller andre saker. Målsettingen med 

prosjektet er full gjennomgang av samtlige seksjoner i organisasjonen og driftsmessige 
omprioriteringer og kutt i driftsutgifter. 

10. Det fremmes sak på gjennomgang av interkommunale avtaler som Eigersund kommune 
deltar i. Når det gjelder avtaler hvor Eigersund kommune er vertskommune skal en se på 
samordning på formuleringer og økonomiske dekninger. Dette for å lette prosessene for 
alle deltakerne og tilpasset eventuelt endrede økonomiske situasjoner.

11. Budsjettert lån på 100 millioner kroner til Hestnesutbyggingen i budsjettvedtak for 2012 
reverseres og tas ikke opp (del av K-sak 111/11 – 19.12.2011, punkt 9).

12. For 2013 legges det opp til en samlet låneramme på 75.600.000 kroner (inklusiv Start-
lån). Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i paragraf 50. 
Avdragstid på nye lån settes til maksimalt 40 år.

13. Eigersund kommune betaler avdrag etter minimumsavdragsprinsippet iht. 
Kommunelovens §50 pkt 7a.

14. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån / økt trekkrettighet på bankkonto 
innenfor en kredittramme begrenset oppad til 50 millioner kroner. Likviditetslån / økt 
trekkrettighet må være innfridd innen årets utgang.

15. Det tas opp kommunale etableringslån (Start-lån) til videre utlån på 20.000.000 kroner. 
Nedbetalingstid for Eigersund kommune settes lik Husbankens vilkår.

16. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår innenfor nevnte lånerammer.
17. 100% av mindreutgiftene i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2014 –

forutsatt driftsoverskudd.
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18. Det enkelte hovedutvalg gis fullmakt til å disponere respektive avdelingers poster som 
eventuelt er reservert til tilleggsbevilgninger samt å foreta flyttinger innenfor egen ramme.

19. Formannskapet skal snarest underrettes dersom det viser seg at bevilgende midler ikke 
vil bli tilstrekkelig, eller de oppførte inntektsanslag vil svikte.

20. Rådmannen får fullmakt til å fordele midler fra den sentrale lønnspotten i Kap. 7 til 
avdelingene i forbindelse med lønnsforhandlingene. 

21. Rådmannen får fullmakt til å omarbeide Kap. 7.  
22. Rådmannen får fullmakt til å se IKT-prosjektene under ett.
23. Rådmann får fullmakt til å justere husleiene (utleie) ved kommunale eiendommer til 

gjengs leie fortløpende.
24. Pris for kommunale tjenester – som ikke er endret gjennom egne reguleringer – justeres i 

den grad det er mulig med 5%. 
25. Skatteinntekter og rammetilskudd (løpende inntektsutjevning) ut over eventuelt justert 

budsjett settes av på ”Skattereguleringsfondet”.
26. Et eventuelt mindreforbruk innenfor finanskostnadene (renter og avdrag) settes av på 

”Finansfondet”. I forbindelse med avlegging og behandling av årsregnskapet tar 
kommunestyret stilling til disponeringen av (eventuelt) avsatte midler – herunder til 
ekstraordinær nedbetaling av gjeld.

27. Et positivt premieavvik – ut over budsjett - settes av på ”Premieavviksfondet”. Kostnader 
relatert til tidligere positive premieavvik dekkes av ”premieavviksfondet” og / eller et 
positivt premieavvik i kalenderåret.

28. Ved tilførsel av mer midler avsettes disse til driftsfondet eller investeringsfond.
29. For eiendomsskatt 2013 vedtas følgende:

a. Eiendomsskatten for 2013 utskrives med 4‰ av takstgrunnlaget på bolig- og 
fritidseiendommer.

b. Eiendomsskatten for 2013 utskrives med 7‰ av takstgrunnlaget på andre 
eiendommer (næring).

c. Det gis ikke bunnfradrag på bolig/fritidsbolig.
d. Med bolig menes her en boenhet som består av ett eller flere rom, er bygd eller 

ombygd som helårs privatbolig for en eller flere personer, og har egen adkomst til 
rommet / rommene uten at en må gå gjennom en annen bolig. En leilighet er en 
bolig med minst ett rom og kjøkken. En hybel er et rom med egen inngang 
beregnet som bolig for en eller flere personer, som har adgang til vann og toalett 
uten at det er nødvendig å gå gjennom en annen leilighet. Bolig er fellesbegrep 
for leilighet og hybler.

e. Med fritidsbolig menes en boenhet som består av ett eller flere rom, er bygd eller 
ombygd som fritidsbolig for en eller flere personer og har egen adkomst til 
rommet/rommene uten at en må gå gjennom en annen bolig.

For økonomiplan:

1. Rådmannens forslag til Økonomiplan 2013 - 2016 vedtas og drifts- og 
investeringsrammer legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige 
planleggingsvirksomhet.

2. Neste rullering av økonomiplan finner sted høsten 2014.
3. Forventet salgsgevinst på boligtomter (kommunale) ved Rundevoll / Hestnes nyttes til 

nedbetaling av lån.
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Eventuell tidligere politisk behandling:
rådmannens budsjettforslag for 2013 er ikke tidligere behandlet. En viser dog til at det har 
vært åpne møter ang. momenter til og i budsjettet.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Filer knyttet til dette dokument vil bli lagt ut på kommunens internettsider 
(www.eigersund.kommune.no) og kan hentes herfra.

Papirversjon av budsjettet sendes kun møtende medlemmer.

Saksbehandlers vurderinger:
En viser til tekstdel i rådmannens budsjettforslag.

Universell utforming:
Ikke i selve saken, men enkelt poster og prosjekt omhandler universell utforming.

Økonomiske konsekvenser:
Fremgår av rådmannens budsjettforslag.

~ o ~

Alternative løsninger:
Fremme alternativ til rådmannens budsjettforslag.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Rådmannens budsjettforslag – sendt som eget dokument.

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

5 X 18.09.2012

Annbjørg Elve 
Skofteland; 
Linda Tønnessen; 
Bente Bø Torvaldsen; 
Anne-Grethe Woie

Beregning av kommunalt vann- og avløpsgebyr 
der kommunen har valgt todelt gebyrordning

4 X 24.09.2012

Per Steinar Berentsen; 
Leif E. Broch; 
Kåre Ingvar Helland; 
Ketil Helgevold; 
Anne-Grethe Woie; 
Kristin Bø Haugeland

Ang. Budsjett 2013

8 X 16.10.2012 Ang. Budsjett 2013 - info

9 X 21.10.2012
Budsjett 2013 - Ramme 2013 - 2014 Rev 2 den 
18-10-2012.xls
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7 X 22.10.2012
Epost 21.10.12 til SLG: Budsjett 2013 - Ramme 
2013 - 2014 Rev 2 den 18-10-2012.xls

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 30.10.2012
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
12/2130
Journalpostløpenr.:
12/27986

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Randi Haugstad
Politisk sekretær
51 46 80 24
randi.haugstad@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
018/12 Arbeidsmiljøutvalget 12.11.2012

Godkjenning av protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgets møte 
17.09.2012
  

Sammendrag:
Protokoll fra forrige møte i utvalget legges frem for godkjenning av utvalget.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Forslag til vedtak 30.10.2012:

Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgets møte den 17.09.2012 godkjennes.

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
251762 Protokoll fra AMU 17.09.12.doc
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Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget
Møtedato: 17.09.2012 Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt - fra: 13:30 Tidspunkt - til:  14:30 
Sak – fra / til: 011/12 - 015/12

Kristin Bø Haugeland - ARG Anne-Grethe Woie - ARG Ketil Helgevold - ARG
Kåre Ingvar Helland – ARG Tore L. Oliversen – ARG

John I Egeli – Utdanningsf.             Ingfrid Koldal - ANS            

Tommy B. Ersdal – ANS Torild S. Bowitz - ANS

Følgende medlemmer hadde forfall:

Gerd Holmen - ANS

Følgende varamedlemmer møtte:

Heidi Irene Gravdal - ANS

Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er):

Følgende fra administrasjonen/andre møtte:

Merknader til møtet:
 SAMKO v/Kari Birkeland møtte.


John I. Egeli
Utvalgsleder Randi S. Haugstad

Utvalgssekretær

EIGERSUND KOMMUNE
Arbeidsmiljøutvalget

Side 10 av 18



2

Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer:

Arbeidsgiver – medlemmer: Varamedlemmer:
Ketil Helgevold Dag Kjetil Tonheim
Kåre Ingvar Helland Inger Mathisen Rake
Anne-Grethe Woie Per Steinar Berentsen
Tore L Oliversen Bente Bø Torvaldsen  
Kristin Bø Haugeland Ragnhild Langfeldt

Arbeidstaker – medlemmer: Varamedlemmer:
John I Egeli (Utdanningsforb.) Mona Davidsen(Utdanningsforbundet)
Torild S U Bowitz (Delta) Åshild Bakken (NITO)
Ingfrid Koldal (Hovedverneombud)
Tommy B. Ersdal (Fagforbundet) Varamedlemmer Fagforbundet:
Gerd Holmen (Fagforbundet) 1. Bente Grytten

2. Heidi Irene Gravdal
3. Sigrunn Ø. Vasbø
4. Torhild Nesvåg

---- 0----

Saksliste:

Sak nr. Sakstittel L

011/12 Godkjenning av protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgets møte 19.03.2012

012/12 Godkjenning av rutiner/ retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet

013/12 Handlingsmål - inkluderende arbeidsliv (IA) 2012-2013

014/12 Referatsaker til Arbeidsmiljøutvalgets møte 17.09.2012

015/12 Spørsmål/orienteringer i Arbeidsmiljøutvalgets møte 04.06.2012
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011/12: Godkjenning av protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgets møte 
19.03.2012

Forslag til vedtak 11.05.2012:

Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgets møte den 19.03.12 godkjennes.

17.09.2012 Arbeidsmiljøutvalget

Møtebehandling:
 INGFRID KOLDAL – ANS informerte om at gjennomgangen av sak 03/12 –

verneområder og verneombud for perioden 2012 – 2013 - som hun og personalsjefen
skulle gått gjennom, er ikke gjort. Vil se på dette til neste møte.

 KOMMUNALSJEF PERSONAL KRISTIN BØ HAUGELAND – ARG beklaget at hun ikke 
hadde sett på verneombudets roller enda, men vil redegjøre for dette i neste møte.

---- 0 ----

Votering:
Protokollen enstemmig godkjent med Koldal og Haugelands merknader.

AMU-011/12 Vedtak:

Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgets møte den 19.03.12 godkjennes med Koldal og 
Haugelands merknader.

Vedtaket er enstemmig.

012/12: Godkjenning av rutiner/ retningslinjer for helse, miljø og 
sikkerhet

Rådmannens forslag til vedtak 10.09.2012:
AMU vedtar forslag til godkjenningsrutiner for overordnede prosedyrer for helse, miljø og 
sikkerhet. 

17.09.2012 Arbeidsmiljøutvalget

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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AMU-012/12 Vedtak:

AMU vedtar forslag til godkjenningsrutiner for overordnede prosedyrer for helse, miljø og 
sikkerhet. 

Vedtaket er enstemmig.

013/12: Handlingsmål - inkluderende arbeidsliv (IA) 2012-2013

Rådmannens forslag til vedtak :

Handlingsplan for Inkluderende Arbeidsliv 2012-2013 vedtas.

17.09.2012 Arbeidsmiljøutvalget

Møtebehandling:
 KOMMUNALSJEF PERSONAL KRISTIN BØ HAUGELAND – ARG informerte om at 

denne saken skulle vært lagt frem i AMU`s møte før sommerferien (dette møtet ble 
avlyst). Til dagens møte er det gjort noen endringer i handlingsplanen (vedlegget) i 
samarbeid med tillitsvalgte.

---- 0 ----

HEIDI IRENE GRAVDAL – ANS stilte spørsmål om en burde tenke på om ”debriefing” burde 
vært obligatorisk når det for eksempel gjelder vold og trusler. 

JOHN I. EGELI – ANS viste til seniorpolitikken og etterlyste noe mer enn kun en seniorsamtale.

---- 0 ----

KRISTIN BØ HAUGELAND – ARG informerte om at det er holdt kurs for seniorer. Ellers er det 
notert at forebygging/oppfølging når det gjelder vold og trusler skal følges opp.

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

AMU-013/12 Vedtak:

Handlingsplan for Inkluderende Arbeidsliv 2012-2013 vedtas.

Vedtaket er enstemmig.
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014/12: Referatsaker til Arbeidsmiljøutvalgets møte 17.09.2012

Referatsaker som legges frem for utvalget 17.09.2012:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 12/11329 I 19.03.2012
SAMKO v/Mia Ree 
Holen

Evaluering av forflytningsprosjekt 
v/Lagård bo- og servicesenter

2 12/11328 I 23.03.2012
SAMKO v/Mia Ree 
Holen

Evaluering av prosjektet Myk Start 
v/Lagård bo- og servicesenter

3 12/14076 I 17.04.2012 Samko
Rapport vedrørende inneklima 
toppleiligheten    u.off.

4 12/12993 I 24.04.2012 Samko Egersund
Rapport etter 
arbeidshelseundersøkelse 01.02.12
                                u.off.

5 12/12797 I 24.04.2012 ***
Rapport etter 
arbeidshelseundersøkelse    u.off.

6 12/15031 X 22.05.2012 Sykefravær 1.kvartal 2012

7 12/15032 X 18.05.2012
Sykefravær 1.kvartal 2012, totalt 
fravær      u.off.

8 12/22361 10.09.2012 Møteplan for 2013

9
Sykefravær 2.kvartal 2012 – legges 
frem i møtet

17.09.2012 Arbeidsmiljøutvalget

Møtebehandling:
 RS 9 – sykefravær 2. kvartal 2012 ble lagt frem i møtet.

---- 0 ----

4 - 5 Rapport etter arbeidshelseundersøkelse 01.02.12      u.off.

I forbindelse med ovennevnte rapport ble spørsmålet om røyking tatt opp. Det er etater som 
har problemer med dette. Her er loven helt klar på at røyking er ulovlig – og leder av etaten 
skal ta dette opp med den/de det gjelder.

---- 0 ----

Arbeidsmiljøutvalget hadde ingen merknader til de øvrige referatsakene.

AMU-014/12 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.
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015/12: Spørsmål/orienteringer i Arbeidsmiljøutvalgets møte 
04.06.2012

Spørsmål/orienteringer i møtet 04.06.2012:

 Orienteringer fra Bedriftshelsetjenesten

KARI BIRKELAND – SAMKO
– Det er veldig viktig å systematisere for eksempel ansattes dag i et årshjul.
– Gir ros til organisasjonen om at det er mye som er bra og positivt
– Minner nok en gang om at det er godt utviklingspotensial i forebygging. Må 

fortsette å jobbe med dette

 Verneombudenes rolle i organisasjonen ?

---- 0 ----

HEIDI IRENE GRAVDAL – ANS – Ansattes dag? Er det muligheter å avsette velferdsmidler 
til en dag som går i de ansattes favør. Her kan kanskje arbeidstakerne bli spurt om hvilke 
ønsker de kan ha for å få til en slik dag.

KOMMUNALSJEF PERSONAL KRISTIN BØ HAUGELAND – ARG svarte at en vil se på 
dette. Det kan evt. settes ned en komitè som ser på hva de ansatte har av ønsker.

TORILD S. BOWITZ – ANS var enig i at ”påfyll” til de ansatte var ønskelig.

17.09.2012 Arbeidsmiljøutvalget

Møtebehandling:

AMU-015/12 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.
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Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Randi Haugstad
Politisk sekretær
51 46 80 24
randi.haugstad@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
019/12 Arbeidsmiljøutvalget 12.11.2012

Referatsaker til Arbeidsmiljøutvalgets møte 12.11.2012
  

Sammendrag:
Kopi av ulike skriv/meldinger som utvalget skal orienteres om. 
Dersom utvalget har merknader til det enkelte skriv/melding, må dette gjøres med vedtak 
etter forslag fra et eller flere medlemmer.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Referatsaker som legges frem for utvalget 12.11.2012:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

 Dersom sykefravær for 3.kvartal 2012 er klar, legges tallene frem i møtet.

Vedlegg:
    Ingen
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Arbeidsmiljøutvalget – AMU - toårsperioden 2012-2013. 
 
 
 
Leder:  John I. Egeli  
 
Nestleder:  Ingfrid Koldal 
 
 
 
Arbeidsgiver – medlemmer:   Varamedlemmer: 
Ketil Helgevold     Dag Kjetil Tonheim   
Kåre Ingvar Helland     Inger Mathisen Rake 
Anne – Grethe Woie     Per Steinar Berentsen 
Tore L Oliversen     Bente Bø Torvaldsen   
Kristin Bø Haugeland     Ragnhild Langfeldt 

 
 

Arbeidstaker – medlemmer:   Varamedlemmer: 
John I Egeli (Utdanningsforb.)   Mona Davidsen(Utdanningsforbundet) 
Torild S U Bowitz (Delta)    Åshild Bakken (NITO) 
Ingfrid Koldal (Hovedverneombud) 
Tommy B. Ersdal (Fagforbundet)   Varamedlemmer Fagforbundet: 
Gerd Holmen (Fagforbundet)    1. Bente Grytten 
       2. Heidi Irene Gravdal 
       3. Sigrunn Ø. Vasbø 
       4. Torhild Nesvåg 

 
 
 
 
 

Representant  fra HMS- tjenesten Samko – Senter for arbeidsmiljøkompetanse med 
møte- og uttalerett, men ikke stemmerett:  
 
Kari Birkeland 
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Politisk sekretariat 
 
Sekretariatet har bl.a ansvaret for å yte service til kommunens folkevalgte, og har også sekretariatsfunksjonene for 
kommunestyret, formannskapet, planteknisk utvalg, administrasjonsutvalget, felles brukerutvalg og særskilt 
klagenemnd.  
 
Det er politisk sekretariat som har den praktiske oppgaven med oppsett av sakslister, utsendelse av saksdokumenter, 
publisering, protokoll m.m. Utvalgslederen har imidlertid ansvaret for å godkjenne sakslisten før utsendelse. 
 
Ønsker du kopi av saksdokumenter til noen av sakene i kommunestyret, formannskap eller noen av utvalgene, evt at 
du har andre spørsmål angående politiske utvalg, kan du kontakte oss i sekretariatet. Du finner også saksdokumenter 
til det enkelte møte på kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk   

Faglige spørsmål om enkelte saker bør rettes til den enkelte saksbehandler. Dersom du ikke vet hvem som er 
saksbehandler, vil vi hjelpe deg frem til rette vedkommende. 
 
Organisatorisk ligger politisk sekretariat i Seksjon interne tjenester i Sentraladministrasjonen. Seksjonen ledes av 
informasjonssjefen. 
 
I sentraladministrasjonen ligger også overformynderiet som er det politiske organ som forvalter umyndige personers 
økonomi. Dette er politisk ledet av to folkevalgte og har egen sekretær.  
 
Styret for Eigersund Havn KF har sin sekretariatsfunksjon hos havnesjefen, som holder til i Havnebygget i Strandgt 2. 
Saksdokumenter til havnestyret legges ut på nettsidene til Eigersund Havn KF www.egersundhavn.no  
 
Kontrollutvalget har sin sekretariatsfunksjon hos Deloitte Advokatfirma AS – Stavanger. 
 
 
Adresse / telefonnr. m.m. 
Postadresse:      Besøksadresse: 
Politiske sekretariat, Eigersund kommune   Postboks 580, 4379 Egersund 
       Rådhusets 4 etasje, Bøckmans gate 2, 4270 Egersund.  
 
Telefaks: 51 46 80 97 
 
 
Navn Direkte telefon E-post Sekretær for utvalg 
Informasjonssjef 
Leif E Broch 
 

51 46 80 23 /  
Mob.:908 81 568 

leif.broch@eigersund.kommune.no  Kommunestyre, formannskap, 
særskilt klagenemnd. 

Politisk sekretær  
Randi Haugstad 
 

51 46 80 24 
Mob.:489 98 284 

randi.haugstad@eigersund.kommune.no Planteknisk utvalg, felles 
brukerutvalg, arbeidsmiljøutvalget, 

Politisk sekretær 
Målfrid Espeland 
 

51 46 80 25 
Mob.:901 33 107 

maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no  Trykking, publisering, 
oppsett/oppfølging, samt 
kontaktperson for forfall til 
kommunestyre og formannskap. 

Politisk sekretær 
Irene Randen 

51 46 80 45 
Mob.:489 98 285 

irene.randen@eigersund.kommune.no  Administrasjonsutvalget, avlønning 
og økonomi. 

 
 

   

Andre politiske utvalg/organ som ikke har sekretariatsfunksjon hos politisk sekretariat. 
Ingrid Bergum 977 84 232 kontrollutvalget@eigersund.kommune.no Kontrollutvalget 

 
Knut Seglem 51 46 83 61 knut.seglem@egersund.havn.no Sekretær for styret for Eigersund 

havn KF 
Sekretær Ingebjørg 
Hestnes 

51 46 80 17 ingebjorg.hestnes@eigersund.kommune.no  Sekretær for overformynderiet 

 
 

Følg kommunen på Facebook: www.facebook.com/eigersund og Twitter: @EigersundK  
 
 
22.08.2012 
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