
 
 

Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget 
Møtedato: 12.11.2012 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 13:30 Tidspunkt - til:  14:05  
Sak – fra / til: 016/12 - 019/12 
 
 
Følgende medlemmer møtte: 
Kristin Bø Haugeland - ARG Anne-Grethe Woie - ARG Ketil Helgevold - ARG 
Kåre Ingvar Helland – ARG Tore L. Oliversen – ARG  
Gerd Holmen - ANS John I Egeli – Utdanningsf.       Ingfrid Koldal - ANS             
    
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
 
Tommy B. Ersdal – ANS Torild S. Bowitz - ANS   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
 
Heidi Irene Gravdal - ANS   
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
   
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
   
 
 
Merknader til møtet: 

 Torild S. Bowitz (ANS) møtte ikke, og hadde heller ikke meldt forfall.  
 SAMKO v/Kari Birkeland møtte. 
 Anne-Grethe Woie (ARG) kom kl. 13.45 (etter at budsjettet var behandlet som 1.sak i 

møtet) da det var ”feil” tidspunkt på innkallingen hennes. 
 Rådmann Ketil Helgevold (ARG) forlot møtet kl. 13.45 (etter at budsjettet var behandlet 

som 1.sak i møtet). 
 
 
 
 

 
 
 
 

John I. Egeli  
Utvalgsleder Randi S. Haugstad 
 Utvalgssekretær 
 

 EIGERSUND KOMMUNE 
Arbeidsmiljøutvalget 
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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 

016/12 Spørsmål/orienteringer i Arbeidsmiljøutvalgets møte 12.11.2012  

017/12 Budsjett 2013 - økonomiplan 2013 - 2016  

018/12 Godkjenning av protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgets møte 17.09.2012  

019/12 Referatsaker til Arbeidsmiljøutvalgets møte 12.11.2012  
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016/12: Spørsmål/orienteringer i Arbeidsmiljøutvalgets møte 
12.11.2012  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 12.11.2012: 
 
 

 
 Orienteringer fra Bedriftshelsetjenesten 

 
KARI BIRKELAND – SAMKO 

o Viste til dagens innkalling og stiller spørsmål om hvorfor det ikke er ”flere” saker til 
AMU  

o Bør få helsefremmende/organisert helseombud inn i et system (årsplan) 
o Se på viktigheten av å få opp engasjementet i bedriften (blant de ansatte) 
o Det bør også tas opp i møtene om hvilke arenaer det er viktig å jobbe for 
 

 
 Verneombudenes rolle i organisasjonen ? 

 
 

---- 0 ---- 
 
 
KOMMUNALSJEF PERSONAL KRISTIN BØ HAUGELAND – ARG orienterte om at da det 
når har vært en organisasjonsgjennomgang, så er arbeidet med saken vedr. verneområder 
og verneombud, samt verneombudets roller utsatt til neste år.  
 
 
 
12.11.2012 Arbeidsmiljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
 
AMU-016/12 Vedtak: 
 

Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
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017/12: Budsjett 2013 - økonomiplan 2013 - 2016  
 

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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12.11.2012 Arbeidsmiljøutvalget 
 
 
Møtebehandling: 
JOHN I. EGELI (ANS) foreslo: 

”Rådmannens forslag til budsjett 2013 – økonomiplan 2013 – 2016 tas til orientering.” 
 
Votering: 
Egelis forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
AMU-017/12 Vedtak: 

 
Rådmannens forslag til budsjett 2013 – økonomiplan 2013 – 2016 tas til orientering. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

 
 
018/12: Godkjenning av protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgets møte 
17.09.2012  
 

Forslag til vedtak 30.10.2012: 
 
Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgets møte den 17.09.2012 godkjennes. 
 
 
 
 
12.11.2012 Arbeidsmiljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
 
 
AMU-018/12 Vedtak: 
 

Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgets møte den 17.09.2012 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
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019/12: Referatsaker til Arbeidsmiljøutvalgets møte 12.11.2012  
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 12.11.2012: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 
 
 
12.11.2012 Arbeidsmiljøutvalget 
 
Møtebehandling: 

 Det var ingen referatsaker til behandling i arbeidsmiljøutvalget da rapport om 
sykefravær for 3.kvartal 2012 ikke var ferdig. 

 
 
AMU-019/12 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 



 
 
 
 
 
 


