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EIGERSUND KOMMUNE
Arbeidsmiljøutvalget

MØTEINNKALLING

Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget
Møtested: Formannskapssalen
Dato: 04.03.2013 Tidspunkt:     1300 NB! Merk tid

Saksliste:
Sak nr. Sakstittel L

001/13

Avgjøres av utvalget:

Valg av leder - AMU i perioden 01.01.2013 - 31.12.2013

002/13 Spørsmål/orienteringer i Arbeidsmiljøutvalgets møte 04.03.2013

003/13 Godkjenning av protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgets møte 12.11.2012

004/13 Organisering av arbeidsmiljøutvalget i Eigersund kommune - 2013

005/13 Revidering av verneområder 2013. Utvides til å gjelde ut 2015

006/13 Velferdstiltak ansatte

007/13 HMS-rutiner 2013

008/13 Referatsaker til Arbeidsmiljøutvalget  møte 04.03.2013

Egersund, 20 februar 2013

John I. Egeli
Utvalgsleder

Randi S. Haugstad
Utvalgsekretær
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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 S. Haugstad.
- Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale:

Ingen

 Sykefravær – RS 3 - 4 kvartal legges frem i 
møtet. Dokumentet er unntatt off.

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: 14.02.2013
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
12/579
Journalpostløpenr.:
13/4848

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

Sentraladministrasjonen
Seksjon personalutvikling
Kristin Bø Haugeland
Kommunalsjef Personal
51 46 80 15
kristin.haugeland@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
001/13 Arbeidsmiljøutvalget 04.03.2013

Valg av leder - AMU i perioden 01.01.2013 - 31.12.2013
  

Sammendrag:
I 2012 bestemte AMU at arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden skal dele på ledervervet i 
AMU perioden (2012 – 2013). Arbeidstakersiden har vært leder i 2012, og arbeidsgiver skal 
ivareta lederfunksjonen i 2013. Saken gjelder hvem som skal ivareta lederposisjonen i AMU 
fra arbeidsgiver i 2013. 

Saksgang:
Saken vedtas av AMU.

Rådmannens forslag til vedtak 4.3.2013: 
Rådmannen foreslår at Kommunalsjef Kristin Bø Haugeland ivaretar lederfunksjonen i AMU i 
2013. Rådmann Ketil Helgevold foreslås som nestleder. 

Eventuell tidligere politisk behandling:

AMU-002/12 Vedtak:

John I. Egeli (utdanningsforbundet) overtar som leder i AMU på vegne av 
arbeidstaker. Ingfrid Koldal (hovedverneombud) overtar vervet som nestleder.

Arbeidsgiver og arbeidstaker deler lederskapet i Arbeidsmiljøutvalgsperioden, 2012-
2013, slik at arbeidstaker har leder og nestleder i inneværende år, dvs. i 2012. 

Arbeidsgiver overtar lederskapet i 2013 for en to-års periode.

Vedtaket er enstemmig.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Slik vedtaket over fremstår, vil arbeidsgiver ha lederfunksjon i en to års periode. Det bør 
diskuteres om det er mest hensiktsmessig at arbeidsgiver og arbeidstakersiden har lederverv 
annen hvert år. 

Saksbehandlers vurderinger:

Universell utforming:
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Økonomiske konsekvenser:

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 18.02.2013
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
13/394
Journalpostløpenr.:
13/5186

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
002/13 Arbeidsmiljøutvalget 04.03.2013

Spørsmål/orienteringer i Arbeidsmiljøutvalgets møte 
04.03.2013
  

Sammendrag:
Spørsmål/Orienteringer som kommer i møtet.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Spørsmål/orienteringer i møtet 04.03.2013:

 Orienteringer fra Bedriftshelsetjenesten

 Verneombudenes rolle i organisasjonen ?

---- 0 ----
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 18.02.2013
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
13/393
Journalpostløpenr.:
13/5185

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
003/13 Arbeidsmiljøutvalget 04.03.2013

Godkjenning av protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgets møte 
12.11.2012
  

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

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Forslag til vedtak 18.02.2013:

Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgets møte den 12.11.2012 godkjennes.

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
268548 Protokoll fra AMU 12.11.12.doc
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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.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 14.02.2013
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
11/468
Journalpostløpenr.:
13/4850

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

Sentraladministrasjonen
Seksjon personalutvikling
Kristin Bø Haugeland
Kommunalsjef Personal
51 46 80 15
kristin.haugeland@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
004/13 Arbeidsmiljøutvalget 04.03.2013

Organisering av arbeidsmiljøutvalget i Eigersund kommune 
- 2013
  

Sammendrag:
I 2011 ble det lagt frem en sak som var ment som ett innspill til diskusjon i forhold til 
organisering av AMU i Eigersund kommune. Saken er blitt diskutert i AMU i ett par møter, og 
en har bestemt at en vil avvente endelig beslutning om fremtidig organisering av AMU til etter 
at organisasjonsgjennomgangen i kommunen er gjennomført og endelig vedtak fattet. 

Saken legges frem til ny vurdering da organisasjonsgjennomgangen ble politisk vedtatt 
høsten 2012. 

Saksgang:
Saken vedtas av AMU.

Rådmannens forslag til vedtak 4.3.2013:
Rådmannen foreslår følgende endring i organisering av AMU:

- nåværende AMU endres til et HAMU (HovedAMU) HAMU er et overordnet AMU i 
Eigersund kommune. AKAN-utvalget og nye AMU rapporterer til HAMU. HAMU 
ivaretar saker som gjelder Rådmannens stab/ sentraladministrasjonen. 

- Det etableres ett AMU for hver av avdelingene i kommunen: Teknisk, Helse/ Omsorg 
og Kultur/ Oppvekst. 

Endringen gjelder fra høsten 2013, Det vises for øvrig til ytterligere definering av ansvars- og 
oppgave i saken. 

Eventuell tidligere politisk behandling:
Saken har tidligere vært diskutert i AMU. 

Andre opplysninger / fakta i saken:
Det er gjennomført en organisasjonsgjennomgang i Eigersund kommune i 2012. En av 
konklusjonene ble at Levekårsavdelingen ble delt i to – avdeling helse/ omsorg og avdeling 
kultur/ oppvekst. I tillegg kommer Teknisk avdeling og rådmannens stab/ 
sentraladministrasjonen. 

Eigersund kommune har i dag ett AMU som skal ivareta AMU sine rettigheter og plikter for 
hele virksomheten i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser. AMU består av 5 
arbeidsgiverrepresentanter (rådmannens ledergruppe) og 5 arbeidstakers representanter 
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(hovedverneombud og 4 verneombud/ tillitsvalgte). I tillegg møter bedriftshelsetjenesten med 
møte og talerett. Arbeidsgiver/ arbeidstaker har lederverv annen hvert år. 

Erfaringene så langt er at det er saker av overordnet karakter som legges frem på møter i 
AMU – samt referatsaker knyttet til sykefravær og rapporter utarbeidet av 
bedriftshelsetjenesten. En opplever at en i liten grad går inn og diskuterer 
arbeidsmiljøutfordringer på den enkelte arbeidsplass. 

Det settes stadig strengere krav til at kommunen har utarbeidet rutiner for helse, miljø og 
sikkerhet på alle nivåer i organisasjonen. Disse rutiner skal være innarbeidet i den daglige 
driften i kommunen. 

Det er arbeidsmiljøloven som regulerer forhold knyttet til AMU og verneombud. 

Rådmannen foreslår at det opprettes tre nye AMU i Eigersund kommune: ett for Teknisk 
avdeling, ett for helse/ omsorg og ett for kultur/ oppvekst. Dagens AMU endres til HAMU 
(HovedAMU) HAMU skal behandle overordnede saker i kommunen. AKAN-utvalget og de tre 
nye AMUene rapporterer til HAMU, HAMU behandler også saker som gjelder rådmannens 
stab/ sentraladministrasjonen. 

Saksbehandlers vurderinger:
Eigersund kommune har ca 1.400 ansatte spredt på ca 45 hovedenheter som igjen er spredt 
opp i enda flere mindre enheter. Det er 17 verneområder i kommunen som har valgte 
verneombud – i tillegg kommer hovedverneombud som dekker hele kommunen. 

AMU skal være et viktig organ for diskusjoner knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Det er viktig 
at en har fokus på dette området og internkontrollsystemet rundt dette. AMU er tenkt som en 
arena hvor arbeidsgiver og arbeidstaker møtes for sammen å kunne arbeide for et godt 
arbeidsmiljø. 

For å kunne ivareta dette ansvaret på en god måte vil rådmannen foreslå at en organisere 
AMU på en annen måte i fremtiden for å ivareta dette. 

AMU for kultur/ oppvekst, helse/ omsorg og teknisk foreslår sammensatt på følgende måte: 
- 3 representanter fra arbeidsgiver hvor kommunalsjef er en av disse
- 3 representanter fra arbeidstaker. Dette skal være valgte verneombud eller 

tillitsvalgte innen for aktuell avdeling. 
- I tillegg møter bedriftshelsetjenesten og representant fra personalseksjonen med 

møte- og talerett.
- Medlemmer utpekes for en periode på to år, og ledervervet rullerer mellom 

arbeidsgiver/ arbeidstaker med ett år hver. Leder har dobbeltstemme ved 
stemmelikhet. 

AMU på avdelingsnivå skal ha møte 2 – 4 ganger pr. år og skal behandle saker som er 
knyttet opp til aktuell avdeling. En vil ha et spesielt ansvar for å påse at avdelingen har et 
godkjent hms-system/ internkontroll på alle nivåer. Ellers behandles vurderinger/ 
undersøkelser fra bedriftshelsetjenesten som går på enhets/ avdelingsnivå (ikke saker som 
gjelder enkeltpersoner) Sykefravær innen aktuell avdeling legges frem. AMU på 
avdelingsnivå ivaretar funksjon ihht arbeidsmiljøloven innenfor sin avdeling. 

HAMU skal ivareta AMU sine oppgaver på et overordnet nivå og bestå av følgende 
representanter:

- 5 representanter fra arbeidsgiver (rådmannens ledergruppe)
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- 5 representanter fra de ansatte. Dette skal være hovedverneombud, samt 4 
verneombud/ tillitsvalgte

- Representant fra bedriftshelsetjenesten med møte- og talerett

- HAMU velges for en periode på to år, og arbeidsgiver/ arbeidstaker bytter på å 
ivareta ledervervet med ett år om gangen. 

HAMU skal minimum ha ett møte pr halvår. 

HAMU skal ivareta følgende oppgaver:
- AKAN rapporterer til HAMU
- AMU for kultur/ oppvekst, helse/ omsorg og teknisk rapporterer til HAMU og referat 

fra møter i disse AMU legges frem for HAMU til orientering
- HAMU behandler hms-rutiner/ internkontroll på et overordnet nivå. I tillegg behandler 

HAMU rådmannens budsjettforslag, sykefravær for hele kommunen, 
medarbeiderundersøkelser for hele kommunen, samt andre overordnede 
problemstillinger 

- HAMU er AMU for rådmannens stab/ sentraladministrasjonen – dvs at saker som 
hører hjemme innunder sentraladministrasjonen legges frem for HAMU

- Andre oppgaver på et overordnet nivå
- Det enkelte AMU kan oversende saker til HAMU for endelig vurdering/ behandling

Ved å endre organiseringen håper en å oppnå og flytte diskusjonene knyttet til arbeidsmiljøet 
nærmere avdelingene/ enhetene hvor de ansatte er. 

Endringen foreslås gjelde fra 1.8.2013. 

Saken har tidligere vært sendt ut på høring. Da hovedinnholdet i saken er uendret har en 
valgt ikke å sende ut saken på ny høring. Høringsuttalelsene følger vedlagt til saken til 
informasjon. 

Universell utforming:

Økonomiske konsekvenser:
Det vil bli en liten økning i utgifter knyttet til frikjøp av ansattes representanter i AMU, samt 
økt deltakelse fra bedriftshelsetjenesten. En vil imidlertid kunne gjennomføre dette innenfor 
vedtatte budsjetter. 

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~
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Alternative løsninger:

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
174891 Høringsuttalelse fra NITOs bedriftsgruppe til ny organisering av AMU.doc
174887 Uttalelse til forslag til ny organisering av AMU

171052
Høringsuttalelse - forslag til ny organisering av arbeidsmiljøutvalget i Eigersund 
kommune

171051
Høringsuttalelse - forslag til ny organisering av arbeidsmiljøutvalget i Eigersund 
kommune

174895 Høringsuttalelse ang.  AMU

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

2 U 26.03.2011 Kommunens tillitsvalgte Høring: forslag til ny organisering av AMU

7 I 07.04.2011 NITO
Høringsuttalelse fra NITOs bedriftsgruppe til ny 
organisering av AMU

3 I 11.04.2011
Delta Eigersund 
avdeling

Høringsuttalelse - forslag til ny organisering av 
arbeidsmiljøutvalget i Eigersund kommune

4 I 13.04.2011 Fagforbundet
Høringsuttalelse - forslag til ny organisering av 
arbeidsmiljøutvalget i Eigersund kommune

6 I 01.05.2011 Norsk sykepleieforbund Uttalelse til forslag til ny organisering av AMU
8 I 01.05.2011 Hovedtillitsvalgt Høringsuttalelse ang.  AMU

Parter i saken:
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Høringsuttalelse fra NITOs bedriftsgruppe til ny organisering av AMU

NITO har følgende kommentarer til forslaget:

1. Vi ser det som en selvfølge at også tillitsvalgte skal være en del av AMU. AMU for 
levekår og tekniske tjenester må derfor ha minst 1 av 3 representanter fra arbeidstaker 
oppnevnt blant en av fagforeningene som har representanter i de respektive AMU. 
Årsaken er at AMUs oppgaver helt klart faller inn under området tillitsvalgtapparatet 
omfavner, og oppgaver som verneombud ikke i tilstrekkelig grad kan ivareta.

2. HAMU må tilsvarende ha både verneombud og tillitsvalgte representert, to fra hver 
gruppering, i tillegg til hovedverneombud.

3. Det er sagt at 1 av representantene fra arbeidstaker i AMU skal være kommunalsjef. 
Vi mener det er vesentlig at også de øvrige to nivåene er representert fra arbeidstaker, 
altså 1 mellomleder og 1 ”vanlig” ansatt. Dette for å sikre at alle nivåer i 
organisasjonen blir hørt. Det bør videre være arbeidstakere som arbeider med HMS 
som er representert i AMU, da dette er et av de aller viktigste områdene AMU skal 
jobbe med.

4. Vi er ikke overbevist om at HAMU på arbeidsgiversiden er best representert kun ved 
rådmannens ledergruppe, og ingen fra lavere nivåer i organisasjonen. Grunnen er at 
mellomledere er de som ofte føler det direkte presset, og som kan best formidle hvilke 
tiltak som må settes i verk. Vi ønsker derfor at denne sammensetningen evalueres etter 
ett år.

5. I tillegg til at møtereferater fra AMU legges fram for HAMU, bør også møtereferater 
og vedtak i HAMU legges fram for AMU, slik at AMU kan påse at saker fra AMU 
blir behandlet i HAMU.

Høringsuttalelsen er utarbeidet av NITOs styre v/Åshild Bakken, Jofrid Hareland og Helge 
Waage, 7/4-2011.
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________________________________________________________________ 

Fra:  Kristin Bø Haugeland 
Sendt: 17.05.2011 
Til:  'Til registrering arkivet' 
Kopi: Randi Haugstad 
Emne: HASTER:  Høring: forslag til ny organisering av AMU 
________________________________________________________________ 

 Overføres til sak 11/468. Pga utsending av AMU saker haster dette noe. 

Takk!

Mvh Kristin - personal

  _____  

Fra: hilde svanes [mailto:hildesvanes@hotmail.com] 
Sendt: 1. mai 2011 21:12
Til: Kristin Bø Haugeland
Emne: RE: Høring: forslag til ny organisering av AMU

Hei.

NSF har ingen innvendinger mot omorganisering av AMU i Eigersund kommune.

Mvh

Hilde, NSF Eigersund.

  _____  

From: kristin.haugeland@eigersund.kommune.no
To: carl.inge.vasshus@eigersund.kommune.no; steinar.nordvoll@eigersund.kommune.no; 
delta@eigersund.kommune.no; tom.groesfjell@eigersund.kommune.no; 
dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no; bente.oddane.gundersen@eigersund.kommune.no; 
utdf@eigersund.kommune.no; utdfeigersund@yahoo.no; britt.sofie.skriftesvik@eigersund.kommune.no; 
janne.g.veshovde@eigersund.kommune.no; aashild.bakken@eigersund.kommune.no; 
akhetland@yahoo.no; hildesvanes@hotmail.com; solveig.drage@eigersund.kommune.no; 
iwd.fagforbundet@eigersund.kommune.no; gb.fagforbundet@eigersund.kommune.no; 
anita.glenne.kallhovd@eigersund.kommune.no; birger.christensen@christensens-legekontor.nhn.no; 
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knut.jan.kluge@eigersund.kommune.no; jarle.valle@eigersund.kommune.no; 
hvernomb@eigersund.kommune.no
Subject: Høring: forslag til ny organisering av AMU 
Date: Sat, 26 Mar 2011 15:41:48 +0100

Til tillitsvalgte!

På møte i AMU 14.03.2011 ble det behandlet et forslag til ny organisering av AMU i Eigersund kommune. 
Vedlagt følger saken i sin helhet. 

AMU fattet følgende vedtak: "AMU tar saken til foreløpig orientering. Saken sendes ut på høring til 
fagforeninger og hovedverneombud/ verneombud, og tas opp til endelig behandling på møte 30.05.2011." 

På møtet gjorde en også en endring i det som gjelder representanter for de ansatte i AMU. I det 
opprinnelige forslaget står det at dette skal være valgte verneombud innenfor aktuell avdeling. Dette ble 
presisert til også å gjelde valgte tillitsvalgte. 

Høringsfrist settes til: 2. mai 2011. 

Endringen er foreslått å gjelde fra 1.1.2012 - dette er knyttet opp til at de som sitter i AMU slik det er 
sammensatt i dag er valgt for hele 2011. 

Hovedverneombud: kan du ta ansvar for å bringe dette videre til øvrige verneombud? 

Merk at saken er unntatt offentlighet på nåværende tidspunkt, men vil bli offentlig når den legges frem for 
AMU for endelig behandling. 

Mvh
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Kristin Haugland

Kommunalsjef Personal

Eigersund kommune 
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Eigersund kommune
v/kommunalsjef Personal
Kristin Bø Haugland

Høringsuttalelse ang. omorganisering av arbeidsutvalget i Eigersund kommune.

Verneombudene har hatt tema til diskusjon. Iden bak er god, men kommer det noe mer ut av 
dette enn det vi har nå. Føler tidspunktet er noe tidlig, det skulle vært mer bearbeidet på 
forhånd. Det kunne vært nedsett et utvalg som så mer i dybden på dette.

4 AMU i kommunen
HAMU
AMU for levekåravdelingen bør være delt i 2 en for skole og oppvekst, og en for helse og
omsorg. Arbeidsforholdene er av ulik art.
AMU for miljøavdelingen

HAMU bør ha 1 rep. fra vert AMU fra arbeidtakersiden.

Saker i fra AMU til HAMU kan bli foreldet hvis HAMU har for sjelden møter.

01.05.11
Ingfrid Koldal
HVO.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 18.02.2013
Arkiv: :FE-401, FE-440
Arkivsaksnr.:
12/628
Journalpostløpenr.:
13/5010

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

Sentraladministrasjonen
Seksjon personalutvikling
Kristin Bø Haugeland
Kommunalsjef Personal
51 46 80 15
kristin.haugeland@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
005/13 Arbeidsmiljøutvalget 04.03.2013

Revidering av verneområder 2013. Utvides til å gjelde ut 
2015
  

Sammendrag:
Da verneområdene ble behandlet i 2012 ble det fattet vedtak om at en skulle så nærmere på 
inndeling av verneområde 3 og 4. 

I 2012 har det vært tilsyn fra Arbeidstilsynet for tre av våre skoler. Ett av påleggene var at 
verneområde for skole skulle splittes opp slik at det ble ett verneombud pr. skole. Saken er 
en oppfølging av dette pålegget. 

Saksgang:
Vedtak fattes av AMU,

Rådmannens forslag til vedtak 4.3.2013: 

Nye verneområder blir i tråd med fremlagt forslag (vedlegg 1). Endringen knyttes til 
verneområde skole gjelder fra 1.9.2013, men det velges nye verneombud fra 19.08.13 slik at 
en får en overlappingsperiode på 2 uker. 

Inndeling av verneområder forlenges og gjelder ut 2015. 

Det legges frem en sak til neste møte i AMU hvor det fremkommer hvem som ivaretar 
verneombudsrollen i tråd med vedtatt inndeling. 

Eventuell tidligere politisk behandling:

AMU-003/12 Vedtak:
Kommunalsjef personal Kristin Bø Haugeland og hovedverneombud Ingfrid Koldal 
lager en ny skisse for inndeling av verneområdene 3 + 4.
Det samme gjelder for verneombud verneområde 3 + 4.
De øvrige verneområdene og verneombudene godtas.

Ny sak legges frem i neste møte i arbeidsmiljøutvalget.

Andre opplysninger / fakta i saken:

Følgende verneområder ble vedtatt av AMU i 2012. 
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Momenter som ønskes tatt inn fremgår med blå skrift – momenter som tas ut merkes med 
rød skrift. 

Endelig nytt forslag fremkommer som vedlegg 1. 

Forslag til endringer går på følgende: 
- det opprettes ett verneombud pr skole i tråd med pålegg fra Arbeidstilsynet
- Lagård bo og servicesenter er et stort område – det foreslås delt i to
- Ved ytterligere justeringer har en vektlagt både tilhørighet til avdeling, men for enkelte 

enheter har en vektlagt geografisk plassering 

FORSLAG TIL REVIDERT INNDELING AV VERNEOMRÅDER 
FOR PERIODEN 04.03.2013 – 31.12.2015

v.omr.  1: Rådhuset (utenom brann og feiervesenet)
            Lerviksgården

PP- tjenesten
Landbrukskontoret (Helleland)

Renholdere og merkantilt personell

v.omr.  2: Levekårsavdelingen: Avdeling: Kultur/oppvekst og fritid
Kulturkontoret, Kino/Kulturhuset, biblioteket m/filialer
Frivillighetssentralen
Pingvinen
Barnevern (inkl ungdomskontakten)
Voksenopplæringssenteret
Kulturskolen

Renholder, vaktmestrer og merkantilt personell på disse stedene

v.omr.  3: Miljøavdelingen, Teknisk avdeling - Tengs
Seksjon vann og avløp 
Seksjon utemiljø 
Seksjon bygg, vedlikehold
Idrettsparken (Husabø)
Kirkegården (Årstad/ Helleland)

Renholder på disse stedene

v.omr.  4: Miljøavdelingen, Teknisk avdeling - Slettebø
Maskinverkstedet (Slettebø)
Transporttjenesten (Slettebø)
Slettebøhallen
Egersundshallen
Brann og feierseksjonen

Renholder og merkantilt personell på disse stedene

v.omr.  5: Levekårsavdelingen: Avdeling Skole og oppvekst – skoler:
Helsesøstre, jordmødre
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Barnevern
5a: Hellvik skole
5b: Helleland skole
5c: Grøne Bråden skole
5d: Rundevoll skole
5e: Husabø barneskole
5f: Husabø ungdomsskole
5g: Lagård ungdomsskole
5h: Eigerøy skole

Skolene: Hellvik, Helleland,Eigerøy, grøne Bråden, Rundevoll.                   
Husabø b.skole, Husabø u.skole, Lagård u.skole
Inkl. pedagogisk personell, assistenter, elevassistenter, SFO
Voksenopplæringen
Eigersund kulturskole
Tusenbeinet åpen barnehage
Egersundshallen
Fysio- og ergoterapitjenesten, Gamle Sokndalsveien 38,(Håndverkerhuset)
Renholder, vaktmester og merkantilt personell på disse stedenene                                                             
Nye verneombud for skolene skal velges slik at de ivaretar vervet fra 
19.08.2013. Det blir en overlapping i forhold til nåværende verneombud frem 
til 01.09.2013. 

v.omr.   6: Levekårsavdelingen: Avdeling skole/ oppvekst - Barnehagene
 6 a:     Rundevoll, Husabø, Tusenbeinet

             6 b:     Slettebø, Grøne Bråden, Duehuset, Hellvik barnehage
             6 c:     Hellvik 

v.omr.  Levekårsavdelingen: Avdling Helse- og omsorg
7a: Psykisk helsetjeneste Mestringsenheten: Aktivitetssenteret / kontorene på 

Damsgårdsgt 11, Bofellesskap
Tillretteleggingsboliger, Lagård
Maigården 
Helsesøstre/ Jordmødre

Renholder og merkantilt personell på disse stedene

           7b:       IBO

Renholder og merkantilt personell på disse stedene

v.omr.  8: Levekårsavdelingen:Avdeling helse/ omsorg: Lagård sjukeheim / Lagård 
bo- og servicesenter/ 2 vest

8a: Lagård bo- og servicesenter
8b: 2 vest, 3 abc, Legevaktsentralen 

Legevaktsentralen
Renholder og merkantilt personell på disse stedene

v.omr.  9: Levekårsavdelingen Avdeling helse/ omsorg: Slettebø I
Aktivitetssenter (Lysgården og Tyrigården)
Ryggjagården, Tomannsboligen, Rogalandsgården, Blåsenborg, Granstua
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v.omr.  10: Levekårsavdelingen Avdeling helse/ omsorg: Slettebø II
Lerketerrassen, Skogstjerna, Bærumsgården, Fløygården, Solskar, Bakken, 
Kvernstua

v.omr.  11: Levekårsavdelingen Avdeling helse/ omsorg: Kjerjaneset bo- og 
servicesenter
Dagavdelingen, Kafeteria, Bofellesskap I, II, III, Serviceleiligheter
Renholder og merkantilt personell
Levekårsavdelingen Avdeling helse/ omsorg: Sone Havsø / Helleland
Basekontoret ( på Kjerjaneset)
Dagavdelingen 

Renholder og merkantilt personell

v.omr.  12: Levekårsavdelingen Avdeling helse/ omsorg: Sone Eigerøy/Lagård
Basekontoret (på Lagård bo- og servicesenter)

            Langevann bogruppe, Skriverfjellet 24, Rygleveien.1 og 10

v.omr.  13: Levekårsavdelingen Avdeling helse/ omsorg: Sone Rundevoll
Basekontoret ( i Årstadtunet)
Blåsenborg bogruppe og avlastningen
Rehabiliteringstjenesten

v.omr.  14: Levekårsavdelingen Avdeling helse/ omsorg: Lundeåne bo- og 
servicesenter
Kafeteria, Bofellesskap I, II, III, Serviseleiligheter
Levekårsavdelingen: Avdeling helse/ omsorg: Sone Sentrum / Hellvik
Basekontoret (på Lundeåne)
Nattpatruljen
Mosterveien 15, Kjeld Buggesgt 17, Nygaten
Renholder og merkantilt personell

Saksbehandlers vurderinger:

Universell utforming:

Økonomiske konsekvenser:
Det blir økte kostnader knyttet til frikjøp av flere verneombud. Det vil imidlertid bli en 
besparelse i forbindelse med at frikjøpt verneombud for skole (40 % stilling) fratrer dette 
frikjøpte vervet 01.09.2013. 

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende Neste år År 3
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år

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Vedta en annen fordeling. 

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Parter i saken:
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VEDLEGG 1 

REVIDERT INNDELING AV VERNEOMRÅDER FOR 
PERIODEN 04.03.2013 – 31.12.2015

v.omr.  1: Rådhuset (utenom brann og feiervesenet)
            Lerviksgården

PP- tjenesten
Landbrukskontoret (Helleland)

Renholdere og merkantilt personell

v.omr.  2: Avdeling: Kultur/oppvekst
Kulturkontoret, Kino/Kulturhuset, biblioteket 
Frivillighetsentralen
Pingvinen
Barnevern (inkl ungdomskontakten)
Voksenopplæringssenteret
Kulturskolen

Renholder, vaktmestrer og merkantilt personell på disse stedene

v.omr.  3: Teknisk avdeling - Tengs
Seksjon vann og avløp 
Seksjon utemiljø 
Seksjon bygg, vedlikehold
Idrettsparken (Husabø)
Kirkegården (Årstad/ Helleland)

Renholder på disse stedene

v.omr.  4: Teknisk avdeling - Slettebø
Maskinverkstedet (Slettebø)
Transporttjenesten (Slettebø)
Slettebøhallen
Egersundshallen
Brann og feierseksjonen

Renholder og merkantilt personell på disse stedene

v.omr.  5: Avdeling Skole og oppvekst – skoler:
5a: Hellvik skole
5b: Helleland skole
5c: Grøne Bråden skole
5d: Rundevoll skole
5e: Husabø barneskole
5f: Husabø ungdomsskole
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5g: Lagård ungdomsskole
5h: Eigerøy skole

Inkl. pedagogisk personell, assistenter, elevassistenter, SFO, renholder, 
vaktmester og merkantilt personell på disse stedenene                                                             
Nye verneombud for skolene skal velges slik at de ivaretar vervet fra 
19.08.2013. Det blir en overlapping i forhold til nåværende verneombud 
frem til 01.09.2013. 

v.omr.   6: Avdeling skole/ oppvekst - Barnehagene
 6 a:     Rundevoll, Husabø, Tusenbeinet

             6 b:     Slettebø, Grøne Bråden, Hellvik barnehage

v.omr.  7: Avdeling Helse- og omsorg
7a: Mestringsenheten: 

Aktivitetssenteret / kontorene på Damsgårdsgt 11, Bofellesskap
Maigården 
Helsesøstre/ Jordmødre

Renholder og merkantilt personell på disse stedene

           7b:       IBO
Renholder og merkantilt personell på disse stedene

v.omr.  8: Avdeling helse/ omsorg: Lagård sjukeheim / Lagård bo- og 
servicesenter/ 2 vest

8a: Lagård bo- og servicesenter
8b: 2 vest, 3 abc, Legevaktsentralen 

Renholder og merkantilt personell på disse stedene

v.omr.  9: Avdeling helse/ omsorg: Slettebø I
Aktivitetssenter (Lysgården og Tyrigården)
Ryggjagården, Tommansboligen, Rogalandsgården, Blåsenborg, Granstua

v.omr.  10: Avdeling helse/ omsorg: Slettebø II
Lerketerrassen, Bærumsgården, Fløygården, Solskar, Kvernstua

v.omr.  11: Avdeling helse/ omsorg: Kjerjaneset bo- og servicesenter
Kafeteria, Bofellesskap I, II, III, Serviceleiligheter
Renholder og merkantilt personell
Avdeling helse/ omsorg: Sone Havsø / Helleland
Basekontoret ( på Kjerjaneset)
Dagavdelingen 

Renholder og merkantilt personell
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v.omr.  12: Avdeling helse/ omsorg: Sone Eigerøy/Lagård
Basekontoret (på Lagård bo- og servicesenter)

            Langevann bogruppe, Rygleveien.1  

v.omr.  13: Avdeling helse/ omsorg: Sone Rundevoll
Basekontoret ( i Årstadtunet)
Blåsenborg bogruppe og avlastningen
Rehabiliteringstjenesten

v.omr.  14: Avdeling helse/ omsorg: Lundeåne bo- og servicesenter
Kafeteria, Bofellesskap I, II, III, Serviseleiligheter
Avdeling helse/ omsorg: Sone Sentrum / Hellvik
Basekontoret (på Lundeåne)
Nattpatruljen

Renholder og merkantilt personell
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 18.02.2013
Arkiv: :FE-450
Arkivsaksnr.:
13/375
Journalpostløpenr.:
13/5011

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

Sentraladministrasjonen
Seksjon personalutvikling
Kristin Bø Haugeland
Kommunalsjef Personal
51 46 80 15
kristin.haugeland@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
006/13 Arbeidsmiljøutvalget 04.03.2013

Velferdstiltak ansatte 
Nedsettelse av arbeidsgruppe

Sammendrag:
I AMU 2012 ble det fremsatt forslag om å se nærmere på opprettelse av ”Ansattes dag”. 

Saken gjelder opprettelse av arbeidsgruppe som ser nærmere på dette – samt definere 
innholdet i en slik eventuell dag. 

Saksgang:
Vedtas av AMU

Rådmannens forslag til vedtak 4.3.2013:
Det nedsettes en partsammensatt arbeidsgruppe som skal se nærmere på etablering av 
ansattes dag. 

Gruppen består av fem personer – to fra arbeidsgiver, to fra arbeidstaker og en representant 
fra personalseksjonen. Gruppen skal utarbeide forslag til innhold i en slik dag, samt ha 
ansvaret for den praktiske planlegging og gjennomføring av dagen. 

Av tidsmessige hensyn rapporterer gruppen til rådmannens ledergruppe som fatter det 
endelige vedtaket. 

Dagen skal fortrinnsvis gjennomføres før sommerferien eller tidlig høst. 

Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:
Tillitsvalgt Heidi Gravdal har tidligere i AMU foreslått etablering av ansattes dag i kommunen. 

Det nedsettes en partsammensatt arbeidsgruppe/ komité som ser videre på problemstillingen 
i tråd med forslag til vedtak i saken. 

Neste møte i AMU er i juni måned. Av denne grunn foreslås det at arbeidsgruppen 
rapporterer til rådmannens ledergruppe og at de endelige vedtak fattes der. Dersom ansattes 
dag blir etablert som en fast ordning vil det være naturlig at AMU blir mer involvert i 
planlegging og gjennomføring. 

Saksbehandlers vurderinger:
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Universell utforming:

Økonomiske konsekvenser:
Dette må utredes nærmere, og en vil benytte avsatte velferdsmidler til å finansiere en slik 
dag. 

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 11.02.2013
Arkiv: :FE-440
Arkivsaksnr.:
12/2372
Journalpostløpenr.:
13/4417

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

Sentraladministrasjonen
Seksjon personalutvikling
Renate Tråsavik
Personalkonsulent
51 46 80 20
renate.traasavik@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
007/13 Arbeidsmiljøutvalget 04.03.2013

HMS-rutiner 2013
  

Sammendrag:
I januar 2013 ble det sendt ut nye og/eller reviderte HMS rutiner på høring til alle 
frikjøpte tillitsvalgte og hovedverneombud. Høringsfristen var 8. februar og det var da 
innkommet 2 høringsuttalelser. Fagforbundet, Utdanningsforbundet, FO, Delta, og 
NSF har gitt felles uttale. Hovedverneombud opplyser at verneombudene ikke har 
hatt anledning til å komme med skriftlig uttale innen fristen, men at de vil fremme 
eventuelle endringsforslag i møtet 4. mars.

De nye og reviderte rutinene er et resultat av arbeidet som har pågått i en 
prosjektgruppe som ble opprettet i april 2012. Denne gruppen har bestått av 
Kommunalsjef Kristin Bø Haugeland, Åshild Bakken, Sigrund Berge Midbrød (helse 
og omsorg), Marianne Kjørmo (skole og oppvekst), Ingfrid Koldal (HVO), Snefrid 
Ausen (SAMKO) og Renate Tråsavik. 

Prosjektgruppen har gjennomgått utkast til rutiner fortløpende og tatt stilling til de 
spørsmål og avklaringer som har dukket opp underveis i prosessen. Det legges opp 
til et siste møte i gruppen når rutinene er vedtatt. 

Forslag til nye og/eller reviderte rutiner er:
Rutine for avvikshåndtering
Rutine for avviksrapportering
Rutine for gjennomgang av HMS-systemet
Rutine for håndtering av vold, trusler og verbal utagering
Rutine for melding om ulykke og nestenulykke
Rutine for håndtering av varslet tilsyn
Rutine for samarbeid med bedriftshelsetjenesten
Rutine for årsplan
Rutine for handlingsplan
Rutine for valg og opplæring av verneombud
Rutine for stoffkartotek
Overordnede HMS mål Eigersund kommune
HMS-ansvar Eigersund kommune
Årshjul
Rutine for HMS-runde og oppfølging
Rutine for kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø
Rutine for introduksjon til nytilsatte
Rutine for anskaffelse av databriller
Rutine for førstehjelpsutstyr og opplæring
Rutine for arbeid med el-anlegg og utstyr
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Rutine for konflikthåndtering
Rutine for forebygging og håndtering av mobbing og trakassering mellom ansatte
Rutine for AMU
Rutine for bruk av personlig verneutstyr

De rutinene som er merket med gult skal godkjennes av AMU. Resterende rutiner 
godkjennes av rådmannen (jamfør tidligere vedtak i AMU). 

Saksgang:
Rutinene som godkjennes av rådmann, AMU eller Administrasjonsutvalget vil bli lagt 
ut i QM+. Ledere innkalles til en HMS dag hvor de nye rutinene skal gjennomgås og 
dagens HMS-perm skal samles inn. 

Rådmannens forslag til vedtak 11.02.2013:
AMU godkjenner vedlagte rutinene med de endringer som fremkommer av saksbehandlers 
kommentarer i oversikten under.

Saksbehandlers vurderinger:
Rutine Høringsuttalelse Kommentar fra 

saksbehandler
Rutine for håndtering av 
vold, trusler og verbal 
utagering

Et nytt og forenklet 
skademeldingsskjema må 
utarbeides (avkrysning). 

Det må være tydelig hvem 
som har ansvar for hva. I 
rutinen står det at hendelsen 
rapporteres anonymisert i 
QM+. Vi mener det er leder 
som har dette ansvaret.

Vi mener at det bør sendes 
kopi til VO, men at det må 
fremkomme i rutinene 
hvordan disse skjemaene 
skal oppbevares og hva som 
skjer med dem når VO 
slutter.

Det skal utarbeides et nytt 
skjema som skal være likt for 
alle enheter. Dette skal ligge 
tilgjengelig i QM+. Forslag 
mottas med takk. I tillegg 
arbeides på arkivet med 
digitalisering av skjema. Vi 
håper at vi kan få til digital 
rapportering også av 
skademeldingsskjema.

Den ansatte skal fylle ut 
skademeldingsskjema og levere 
til sin leder. Leder har ansvar for 
at hendelsen rapporteres 
anonymt i QM+. Leder sender 
originalen til arkivet der den skal 
scannes inn i den ansattes 
personalmappe. Kopi sendes til 
verneombud og personal. 

Se punktet over. Dette er en for 
form rapportering vi håper vi 
kan gjøre elektronisk om kort 
tid. Da vil det ikke lenger være 
en problemstilling hvordan 
skjemaene skal oppbevares. 

Overordnet sjekkliste for 
introduksjon til nytilsatte

Rettelse fra innkaller til 
innkalles

OK

Rutiner for kartlegging av 
psykososialt arbeidsmiljø

Det må tydelig defineres hva 
verdiskalaen 1 til 6 betyr. 
Hva er best/hva er dårligst. 
Her står det kun forklart 
under mobbing og da kan 

Dette er en viktig presisering. 
Grunnen til at det er spesifisert 
under mobbing er at vi har valgt 
å bruke de samme spørsmålene 
her som stilles i KS sin 
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det misforstås. Det kan stå 
øverst 1 er best og 6 er 
dårligst.

medarbeiderundersøkelsen som 
kommunen gjennomfører hvert 
år. Dette for at ledere og 
ansatte skal kunne 
sammenligne resultatene med 
tidligere resultater. I KS sin 
undersøkelse er 1 dårligst og 6 
best i alle spørsmålene med 
unntak av spørsmålet om 
mobbing hvor det er omvendt. 
Dette skal vi for orden skyld 
presisere i skjemaet.

Valg og opplæring av 
verneombud

Vi ønsker også en rutine for 
valg av hovedvernombud og 
foreslår: 

- valg foretas hver 
andre år (det året det 
ikke velges 
verneombud)

- Frikjøpte HTV tar 
ansvar for å finne 
kandidat til HVO

- Ved uenighet sendes 
det til avstemning 
blant 
verneombudene

- Stedfortreder for 
HVO velges av 
verneombudene

Saksbehandler ser ikke 
nødvendigheten av å lage to 
ulike rutiner. Forslagene fra de 
frikjøpte HTV føres inn i 
eksisterende rutine.

HMS ansvar Eigersund 
kommune

Det påpekes at ansatte med 
personalansvar, fagansvar 
og økonomiansvar mangler 
fra listen.

Saksbehandler vil føre inn 
ledere med personalansvar i 
oversikten. Ansatte med 
fagansvar skal ikke automatisk 
ha et HMS ansvar i kommunen.

Rutine for AMU Det påpekes at det er få 
saker i AMU og gis uttrykk 
for at en ønsker 
avdelingsvise AMU i tillegg 
til et overordnet AMU. 

Se egen sak. Kommunens 
rutiner vil tilpasses eventuell ny 
organisering av AMU.

Rutiner for personlig 
verneutstyr

Vi savner at alarm er definert 
som personlig vernutstyr.

Saksbehandler vil tilføye dette til 
listen

Rutine for introduksjon av 
nytilsatte

Vi savner at 
arbeidstakerorganisasjonene 
får informasjon om hvem 
som er nytilsatte innenfor sitt 
område

Arbeidsgiver er pliktig til å 
informere nytilsatte om 
arbeidstakerorganisasjonene og 
deres kontaktinformasjon. Dette 
skal vi ta inn i rutinen.

Når det gjelder informasjon til 
arbeidstakerorganisasjonene 
vedrørende nytilsatte innen de 
ulike områdene må dette 
ivaretas i en egen rutine for 
ansettelsessaker for 
personalavdelingen.
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Overordnede HMS mål Bør omformulere setning fra 
”ingen av våre ansatte skal 
utvikle arbeidsrelatert 
sykdom eller rammes av 
ulykker”, til ” Eigersund 
kommune har som mål at 
ingen ansatte skal utvikle 
arbeidsrelatert sykdom eller 
rammes av ulykker”.

Saksbehandler har ingen 
innvendinger mot forslaget.

Økonomiske konsekvenser:

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
262641 Rutine for AMU
262640 Rutine for forebygging og håndtering av mobbing og trakassering mellom ansatte
262609 Rutine for konflikthåndtering
262241 Rutine for valg og opplæring av verneombud
260912 Rutine for håndtering av vold, trusler og verbal utagering

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

27 U 16.01.2013 Kristin Bø Haugeland Høring: HMS-rutiner
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Rutine for AMU

Websak nr: ID: 199 Ver: 1

Utarbeidet av: Personal v/Renate Tråsavik Dato: 7.10.2012

Revidert av: Dato:

Godkjent av: Dato:

Av betydning for:
Representanter i AMU og øvrige ansatte.

Hensikt:
Sikre korrekt saksbehandling på lavest mulig nivå.

Ansvar og rolle:
AMU skal behandle henvendelser om arbeidsmiljøet fra vernombud og arbeidsmiljøsaker. 

Saksliste og hovedutskrift sendes til verneombudene og de tillitsvalgtes organisasjoner. 
Saksutredninger sendes til utvalgets representanter med vara. Ved uenighet i utvalget skal 
det foretas avstemming og mindretallets syn skal protokolleres.

Samarbeidsutvalget i enhetene/sentraladministrasjonen er i arbeidsmiljøsaker underutvalg 
for AMU. Arbeidsmiljøutvalget får oversendt protokoll av saker som hører inn under 
AMUs område.

Saksgang i arbeidsmiljøsaker
1. Saker som gjelder arbeidsmiljøet skal behandles og løses på et lavest mulig 
organisasjonsnivå, fortrinnsvis på det nivået saken gjelder. 
2. Som hovedregel fremmes saker tjenestevei. 
3. Det skal være bred medvirkning fra de berørte under hele saksgangen. Både leder og 
verneombud er ansvarlig for dette. 
4. Når direkte medvirkning ikke kan imøtekommes, skal de berørte holdes orientert om 
framdrift og beslutninger. 
5. Faglig bistand søkes primært og etter behov hos kommunens HMS-ansvarlig og hos 
bedriftshelsetjenesten. 
6. Hvis partene ikke kan løse saken lokalt, går den videre tjenestevei. Verneombudet 
kontakter i slike tilfeller hovedverneombudet. De lokale aktørene skal fortsatt være med i den 
videre saksbehandling. 

Avvik:
Avvik fra denne rutinen meldes i QM+. 

Referanser:
Lovhjemler
Arbeidsmiljøloven § 7 Arbeidsmiljøutvalg
Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-7
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Rutine for forebygging og håndtering av mobbing og trakassering
mellom ansatte

Websak nr: ID: 199 Ver: 1

Utarbeidet av: Personal v/Renate Tråsavik Dato: 4.10.2012

Revidert av: Dato:

Godkjent av: Dato:

Av betydning for:
Alle ansatte. 

Ansvar:
Alle ansatte har plikt til å melde fra om mobbing og/eller trakassering. Alle ledere har ansvar 
for at saken følge opp på en ryddig og forsvarlig måte. 

Definisjon:
Mobbing: når en person gjentatte ganger og over tid utsettes for negative handlinger. Dette 
kan være trakassering, plaging, utfrysing, fratakelse av arbeidsoppgaver eller lignende. Det 
er typisk for situasjonen at offeret ikke er i stand til å forsvare seg (www.arbeidstilsynet.no)

Trakassering er uønsket atferd som finner sted med den hensikt eller virkning å krenke en 
annens verdighet (NOU 2003:2). 

Dersom partene som står mot hverandre er like sterke regnes det ikke for å være mobbing. I 
enkeltstående tilfeller kan det defineres som trakassering, men ikke mobbing. 

Hensikt:
Sikre et inkluderende arbeidsliv for alle kommunens ansatte. Vi skal ha et arbeidsmiljø som 
er preget av trygghet, åpenhet, respekt, tillitt og medbestemmelse. 

Ansatte som melder fra om mobbing eller trakassering skal bli tatt på alvor, og påstandene 
skal bli undersøkt på en ryddig og forsvarlig måte. 

Forebygging:
Kommunens ledelse tydeliggjør at mobbing eller trakassering ikke aksepteres. 
Forebyggingen inngår som en del av organisasjonens systematiske helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid. 
Kommunens ledere har god kompetanse på konflikthåndtering. 
Gode informasjonsrutiner og gode samarbeidsrelasjoner mellom ledelse og tillitsvalgte / 
verneombud kan være forebyggende mot mobbing og trakassering.

Fremgangsmåte:
Ansatte som er vitne til, eller blir utsatt for mobbing/trakassering skal umiddelbart etter melde 
fra til sin leder. Dette kan gjøres muntlig eller ved å benytte seg av kommunens 
avviksskjema. Dersom nærmeste leder er involvert i hendelsen meldes det fra til neste 
ledernivå. 
Ansatte oppfordres til å skrive ned hendelsen og være nøye med å skille på hva som faktisk 
ble sagt og den individuelle opplevelsen av situasjonen. 
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Dersom sakens natur krever det vil det kalles inn til møter. Da kan den ansatte ha med seg 
verneombud / tillitsvalgt eller annen støtteperson. 

Ansatte som blir beskyldt for mobbing/trakassering plikter å stille opp på møter de blir innkalt 
til og kan også la seg bistå av tillitsvalgt/verneombud. 

Leder skriver referat fra møtene og deltakerne skriver under på referatet når det foreligger. 

Kommunen kan sanksjonere ansatte ved å gi skriftlig eller muntlig advarsel, overføring til 
annen stilling, endring i ansvarsområde eller oppsigelse. Dette behandles i henhold 
gjeldende regelverk i tariff, arbeidsmiljølov og forvaltningslov. 

Foruten sanksjoner vil det bli vurdert organisatoriske tiltak i form av interne prosedyrer, 
samarbeidsformer, ansvar og myndighet. Dette vil da omhandle hele enheten, avdelingen 
eller kommunen.

All dokumentasjon i slike saker oppbevares hos leder. Dette oppbevares så lenge leder 
mener det er nødvendig og de involverte vil få beskjed om hvordan og hvorfor dette 
materialet oppbevares og forvaltes. 

Avvik:
Avvik fra denne rutinen rapporteres til nærmeste leder i QM+.

Referanser:
AML § 4-3
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Rutine for konflikthåndtering

Websak nr: ID: 199 Ver: 1

Utarbeidet av: Personalseksjonen v/ Renate Tråsavik Dato: 18.5.2012

Revidert av: Dato:

Godkjent av: Dato:

Av betydning for:
Alle ansatte.

Hensikt:
Denne rutinen skal rettlede arbeidsgiver og arbeidstaker i håndtering av konflikter mellom 
enkelt personer eller grupper i bedriften.

Definisjoner:
Konflikt: Er en mellommenneskelig uoverensstemmelse mellom enkeltpersoner eller 
grupper
på en arbeidsplass (et sterkt motsetningsforhold)
Med håndtering av konflikt menes det her å ta tak i og handle i en situasjon hvor det er et
sterkt mellommenneskelig motsetningsforhold
Part betyr her en som er direkte involvert i konflikten
Tredje part: andre som ikke er direkte involvert i konflikten. Dette kan være tillitsvalgt/
tillitsperson/ verneombud eller personalseksjonen.
Trakassering: i AML § 3 b heter det at trakassering kan være ”handlinger, unnlatelser eller
ytringer rettet mot noen … som virker, eller har til formål å virke krenkende, skremmende,
fiendtlig, nedverdigende eller ydmykende”
Arbeidsgiver er ansvarlig for arbeidsmiljøet og har plikt til å påse at arbeidstakers sikkerhet, 
helse og velferd blir ivaretatt for alle på alle plan i virksomheten.
Alle ansatte har ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø.

Fremgangsmåte:
Når konflikten er et faktum, anbefales følgende for ansatte:
1. Ta, så tidlig som mulig, opp problemet direkte med den eller de som du har et konfliktfylt
forhold til. Dette for å forsøke å finne løsninger som er tilfredsstillende for partene. Du kan be
om bistand fra en tredje part. Så fremt situasjonen ikke oppleves som fastlåst, og det derfor 
er grunn til å tro på en løsing, bør en vurdere om involvering av tredje part kan føre til en 
unødig eskalering av konflikten.
2. Nærmeste leder skal underrettes om saken. Dersom nærmeste leder selv er part i 
konflikten og/ eller ikke tar initiativ til at denne blir løst, orienterer den ansatte leder på neste 
nivå i linjen. Tredje part kan involveres når konfliktpartene selv ikke klarer å finne en løsning 
som de kan enes om, og /eller når minst en av partene finner det nødvendig å forfølge saken 
videre. Ansatte må selv vurdere behov for bistand/ støtte/ råd i prosessen, og kan kontakte
personalseksjonen for råd til hvordan gå frem.

For å forebygge og avdekke konflikter anbefales følgende for ledere:
o Stimulere løpende til en åpen dialog om arbeidsmiljømessige forhold.
o Sørge for regelmessig oppfølging og vurdering av det organisatoriske og psykososiale
arbeidsmiljøet.
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o Sørge for regelmessig gjennomføring av medarbeidersamtaler.
For å håndtere konflikter anbefales følgende for ledere:
o Ved kjennskap til konflikt innen egen ansvarsområde bør leder fortløpende vurdere behov 
for å søke råd/ bistand i håndtering av konflikten.
o Selv om leder får bistand i håndtering av konflikt, er leder fortsatt ansvarlig for at en 
kommer frem til en akseptabel ordning i konflikten.
o Arbeidsgiver har styringsrett i konfliktsaker. Det kreves handling for å løse konflikter, de går
sjelden over av seg selv.
o Grip tak i tilløp til konflikter så tidlig som mulig, da løsningsmuligheter har en tendens til å
begrenses over tid. Forsøk også å løse konflikten på lavest mulig nivå og grip an konflikten
med respekt for de involverte.
o Dersom partene ikke ønsker at leder skal involveres direkte, bør dette vurderes, men det er
fortsatt leders ansvar å holde seg oppdatert på hvordan fremgangen er i løsningen av
konflikten.
o Det er arbeidsgivers oppgave å dokumentere hva som gjøres, både i form av møtereferater 
og ellers. Alle møter skal dokumenteres med referat som lagres i websak.

Avvik:
Avvik fra denne rutinen rapporteres til nærmeste leder i QM+.

Referanser:
- Arbeidsmiljøloven §§4-3(3) og 4—1 (2)
- Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd nr. 7
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Valg og opplæring av verneombud

Websak nr: ID: 199 Ver: 1

Utarbeidet av: Dato:

Revidert av: Dato:

Godkjent av: Dato:

Av betydning for:
Alle ansatte, og spesielt viktig for ansatte som velges som verneombud.

Formål:
Velge verneombud og gi ombudene den opplæring som lov/forskrift krever.

Omfang:
Valg av verneombud (VO) skal foregå hvert andre år. De ulike verneområdene opprettes 
etter vedtak i AMU.  Umiddelbart etter godkjent valg skal ombudene få nødvendig opplæring. 
Kunngjøring blant tilsette om hvem som er valgt som verneombud skal finne sted etter hvert 
valg. I perioden mellom valgene skal informasjon om vernetjenesten gis tilsatte som en del 
av introduksjonen for alle nytilsatte.

Definisjon:
Verneombud: er en valgt/oppnevnt person som skal ivareta tilsatte sin helse, miljø og 
sikkerhet, og se til at arbeidsmiljøet er i samsvar med gjeldene lover og forskrifter 
(arbeidsmiljøloven (AML)  /  arbeidslivsloven (ALL) og Internforskriftene).

Ansvar og myndighet: 
- Rådmannen har ansvar for at det blir foretatt nyvalg hvert annet år og at det blir satt av 

nødvendige økonomiske midler (inkl. midler til opplæring).
- Arbeidstakerorganisasjonene har ansvar for å gjennomføre valg/oppnevning av ombud
- Lederne av de enkelte driftsenheter har ansvar for at informasjon om valgene blir gitt 

tilsatte innenfor sitt ansvarsområde.
- Hovedverneombud(HVO) har ansvar for å samordne verneombudene sitt arbeid. 

Hovedverneombud skal representere verneombudene overfor arbeidsgiver i overordnede 
og i prinsipielle saker.

- Verneombudene har det ansvar som de til enhver tid er tillagt etter lov og instruks.

Beskrivelse av ansvar og gjøremål:
1. Verneombudene velges blant anerkjent dyktige arbeidstakere ved virksomheten med 

erfaring og innsikt i dens arbeidsforhold. De bør velges blant arbeidstakere som har 
arbeidet i virksomheten de siste to år. Verneombudene velges blant arbeidstakere 
innenfor hvert verneområde. Med unntak av rådmannen, har alle arbeidstakerne 
stemmerett.

2. Verneombudene har etter valg en funksjonstid på 2 år.

3. Endring av verneområdenes inndeling kan bare gjøres av AMU

4. HVO representerer vernetjenesten i AMU
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Avvik: Avvik fra denne rutinen rapporteres i henhold til rutine for avviksrapportering i QM+

Referanse: AML kap 1 – 3 og kap 6: Verneombud, arbeidsmiljøutvalg, verne- og 
helsepersonale. ALL kap 2 – 5 og kap 6: Verneombud og arbeidsmiljøutvalg.
Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §§ 3-2, 3-5
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Rutine for håndtering av vold, trusler eller verbal 
utagering

Websak nr: ID: 199 Ver: 1

Utarbeidet av: Personal m.fl Dato:

Revidert av: Personal v/Renate Tråsavik Dato: 6.8.2012

Godkjent av: Dato:

Av betydning for:
Alle ansatte. Spesielt aktuelt for ansatte som jobber med brukergrupper med sannsynlighet 
for utagering, vold eller trusler om vold. 

Hensikt:
Sikre at alle ansatte er i stand til å håndtere uønskede hendelser som innebærer vold, trusler 
eller verbal utagering. Det være seg i forebyggende forstand, i en akutt situasjon og under 
oppfølging og debrifing etter en slik hendelse.

Definisjoner:
Vold: Fysisk og/eller psykisk voldsutøvelse mot personale og/eller andre med tilknytning til 
arbeidsplassen. Det som oppleves som vold eller trusler, skal anes som vold eller trusler. 
Grov vold: Vold som gjør det nødvendig å oppsøke lege, og/eller som fører til sykemelding.
Trusler: Skriftlig eller muntlig trussel om fysisk eller psykisk voldsutøvelse.
Grove trusler: Trusler som gjør det nødvendig å oppsøke profesjonell hjelp, eller som fører til 
sykemelding.

Målesetning:
Forebyggende: hindre at situasjoner utvikler seg i en voldelig retning.
Akutt: Begrense skadeomfanget dersom en uønsket situasjon allerede er oppstått, og gi 
behandling der det er mulig.
Oppfølging: Bearbeiding og debrifing av hendelsen. De involverte må få anledning til å 
snakke om det som har skjedd og hvordan det har påvirket dem. Det må også drøftes 
hvordan slike hendelser kan unngås i fremtiden.

Fremgangsmåte:

Forebyggende fase
- fjern farlige gjenstander og triggerfaktorer
- fokuser på konfliktdemping og opptre rolig
- vurder om det er riktig å trekke seg ut, og skjerme andre

Akutt fase
- skjerm andre for situasjonen
- vurder behov for å tilkalle ekstra personal, eventuelt ekstern hjelp – politi 112
- sikkerheten til andre må ivaretas og prioriteres
- gå ikke inn i situasjoner du ikke mester eller føler du har kontroll på
- om situasjonen tillater det må den som utøver vold eller kommer med trusler om vold 

forsøkes fjernet fra området 

Akutt fase når personskader har oppstått
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- skjerm den forulempede og finn noen som kan være sammen med den skadede. 
Vurder behov for ekstra bemanning eller om det er nødvendig å tilkalle ekstern hjelp

- gi nødvendig førstehjelp og vurder om det er nødvendig å tilkalle legehjelp – legevakt 
Eigersund kommune 51494343 – nødnummer 113

- en fra personalet skal følge til legevakt 
- ved grove trusler eller voldsepisoder skal leder tilkalles

Oppfølgingsmøte
- den forulempede og eventuelt andre impliserte ansatte, verneombud og leder skal 

snarest mulig ha et møte om hendelsen. Leder har ansvar for å kalle inn.
- Tiltak for bearbeiding planlegges, herunder også vurdering av individuell oppfølging 

av bedriftshelsetjenesten eller DDPS.
- i dette møtet må det også tas stilling til hvorvidt rådmann og kommunalsjef skal 

kontaktes, samt om anmeldelse av hendelsen er nødvendig. 

Skjema for personskade eller truende atferd fylles ut og leveres til nærmeste leder. Ved 
skader på hodet og fare for senskader skal eget skjema fylles ut og sendes til NAV. 
Nødvendig informasjon fylles ut i Cosdoc for ansatte innen helse. 

Hendelsen rapporteres anonymisert i QM+.

Samtale med den som utfører vold eller trusler om vold skal gjennomføres så snart det er 
hensiktsmessig. 

Skjema for personskade og truende atferd fylles ut, sendes til arkiv for registrering. Det skal 
gå kopi til HVO, bedriftshelsetjenesten og personalsjef. 

Avvik:
Avvik rapporteres i henhold til rutine for avviksrapportering i QM+.

Referanser:
AML § 5-1.

Vedlegg:
Skjema for personskade og truende atferd
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 20.02.2013
Arkiv: :FE-
Arkivsaksnr.:
13/392
Journalpostløpenr.:
13/5184

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
008/13 Arbeidsmiljøutvalget 04.03.2013

Referatsaker til Arbeidsmiljøutvalget  møte 04.03.2013
  

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 20.02.2013:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 12/30245 X 06.12.2012
Sykefravær 3.kvartal, total 
fravær

2 12/30235 X 06.12.2012 Sykefravær 3.kvartal 2012

3 13/4603 X 20.02.2013
Sykefravær 4.kvartal 2012, 
total fravær

4 13/4602 X 20.02.2013 Sykefravær 4.kvartal 2012

5 12/32551 X 21.12.2012 Kristin Bø Haugeland
Møtereferat - Evaluering 
Handlingsmål IA - 2012

6 13/977 I 08.01.2013
SAMKO avd. 
Egersund

Årsrapport 2012 SAMKO

7 12/28678 I 31.10.2012 Samko Egersund

Tilbakemelding etter 
befaring av klasserom 2 Rød 
- innemiljø i klasserom ved 
Eigerøy skole

8 13/425 I 20.12.2012
Arbeidstilsynet 
Vestlandet

Oppfølging av tilsyn

9 13/424 I 20.12.2012
Arbeidstilsynet 
Vestlandet

Oppfølging av tilsyn

10 13/423 I 20.12.2012
Arbeidstilsynet 
Vestlandet

Oppfølging av tilsyn

11 13/4860 X 14.02.2013
Rapport forhandlingsturnus 
sone Havsø/Helleland

12 13/5009 X 18.02.2013 Kristin Bø Haugeland
Sak til AMU ang ombygging 
av Husabø ungdomsskole

13 13/5052 I 28.01.2013 SAMKO Egersund Samarbeidsavtale mellom 
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SAMKO og Eigersund 
kommune - år 2013

Vedlegg:
Dok.nr Tittel på vedlegg
255584 Sykefravær 3.kvartal, total fravær
255583 Sykefravær 3.kvartal 2012
255671 Oversikt sykefravær 3.kvartal 2012
255673 Grafisk fremstilling av sykefravær 3.kvartal 2012
268797 Sykefravær 4.kvartal 2012, total fravær
268783 Sykefravær 4.kvartal 2012
268784 Oversikt sykefravær. 4.kvartal 2012.
268786 Grafisk fremstilling av sykefravær 4.kvartal 2012
259410 Møtereferat - Evaluering Handlingsmål IA - 2012
261544 årsrapport 2012.pdf

252889
Tilbakemelding etter befaring av klasserom 2 Rød - innemiljø i klasserom ved 
Eigerøy skole

252888 VS: Tilbakemelding etter befaring av klasserom "2 Rød"
260620 Oppfølging av tilsyn
260621 Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
260618 Oppfølging av tilsyn
260619 Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
260616 Oppfølging av tilsyn
260617 Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
268040 Rapport forhandlingsturnus sone Havsø/Helleland
268253 Sak til AMU ang ombygging av Husabø ungdomsskole
268365 Samarbeidsavtale mellom SAMKO og Eigersund kommune - år 2013
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Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Etasje Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks: 51 46 80 39
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

Internt notat
UNNTATT OFFENTLIGHET

OFF.LOVEN § 13/ FVL. § 13

AMU
Administrasjonsutvalget

Vår ref.: 12/30245 / 07/3458 / FE-461 Dato: 06.12.2012

Saksbehandler: Frode Tengs Lorentzen Telefon: 51 46 80 26 Mobiltelefon:   

E-post: frode.tengs.lorentzen@eigersund.kommune.no

Sykefravær 3.kvartal, total fravær

Vedlagt følger oversikt over sykefraværet 3.kvartal 2012 fordelt pr. enhet. I oversikten 
fremkommer antall mulige dagsverk, sykefravær i arbeidsgiverperioden (inntil 16 dager), 
langtidssykefravær og sykefraværsprosent totalt.

Mange enheter som det rapporteres på er mindre enheter med få ansatte. Dette medfører at 
dersom en person er sykmeldt over tid kan sykefraværsprosenten for enheten bli høy.

Bakgrunn for at saken er unntatt offentlighet er at flere av enhetene det rapporteres fra er 
mindre enheter med få antall ansatte som igjen vil kunne medføre at disse ansatte lett kan bli 
identifisert

Med vennlig hilsen

Frode Tengs Lorentzen
Personalrådgiver

Dok.nr Tittel på vedlegg
255643 Oversikt totalfravær 3.kvartal 2012
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Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Etasje Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks: 51 46 80 39
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

Internt notat
  

  

AMU
Administrasjonsutvalget

Vår ref.: 12/30235 / 07/3458 / FE-461 Dato: 06.12.2012

Saksbehandler: Frode Tengs Lorentzen Telefon: 51 46 80 26 Mobiltelefon:   

E-post: frode.tengs.lorentzen@eigersund.kommune.no

Sykefravær 3.kvartal 2012

Vedlagt følger oversikt over sykefraværet for Eigersund kommune 3. kvartal 2012, oversikt 
over utviklingen for 3. kvartal siden 2010. 

En har i tillegg valgt å legge med en oversikt over sykefraværet ved den enkelte enhet som 
en egen referatsak. Denne oversikten er unntatt offentligheten begrunnet med at enkelte 
enheter som det rapporteres på har så få ansatte at en vil kunne avdekke hvem som er syk 
og hvor lenge sykefraværet har vært.  

Utviklingen i det totale sykefraværet fra 3. kvartal 2011 til 3. kvartal 2012 viser en mindre 
økning fra 5,2 % til 5.5 %, en økning i total fraværet på 0,3 %.

Kortidsfraværet er økt i 3.kvartal i 2012 sammenlignet med 3.kvartal 2011 og økningen utgjør 
0,2 %. Langtidsfraværet i 3.kvartal 2012 er 4,0 % og det er en økning på 0,2 % 
sammenlignet med 3.kvartal i 2011 der langtidsfraværet var 3,8 %. 

Avdelingsvis er det en generell liten økning for noen tjenesteområder, men samtidig en 
nedgang på andre tjenesteområder. I sentraladministrasjonen har en den største 
reduksjonen, og totalfraværet er redusert med hele 4,4 % sammenlignet med 3.kvartal 2011. 
Det er en økning i fraværet i barnehagene sammenlignet med 3.kvartal 2011. Totalfraværet 
er 9,6 % og det er økning på 3,9 % sammenlignet med 3.kvartal 2011.

En vil fortsette det målrettede arbeidet med IA på alle nivå i organisasjonen. Andre aktuelle 
tiltak:

 Våre retningslinjer vedrørende oppfølging av sykmeldte har blitt revidert sommeren -
2011 og fokuserer på at sykefraværsoppfølgingen er blitt ytterligere skjerpet . 
Endringene, dvs. rutinene for tettere oppfølging, har blitt grundig gjennomgått med 
alle ledere med personalansvar. 

 Det er etablert en IA gruppe hvor arbeidsgiver, ansattes representant, 
hovedverneombud, NAV og bedriftshelsetjenesten er samlet for å ha fokus på IA 
arbeidet i Eigersund kommune. Erfaringene på denne måten å arbeide på er svært 
gode.

 Ansatte innen helse, barnehager, SFO og skoler få tilbud om influensavaksine hver 
vinter. 

 Rutinene for oppfølging av gravide arbeidstakere ble vedtatt i 
administrasjonsutvalgets møte 09.03.2010. Tilbakemeldingene så langt er positive og 
jordmødrene forteller at i mange tilfeller er det tale om små tilretteleggingstiltak som 
medfører at mange gravide arbeidstakere kan stå lenger i jobb uten å måtte ta i bruk 
100 % sykemelding.
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Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Etasje Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks: 51 46 80 39
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

 Eigersund kommune er med i ”Dalaneprosjektet” med fokus på sykefravær i vår 
region. Her vil en ha fokus på hvordan IA fungerer i praksis og rehabilitering på 
arbeidsplassen ved muskel – og skjelettplager. Det siste området er spesielt nyttig da 
dette gjelder mange av våre sykmeldte arbeidstakere. Rapport for dette arbeidet 
forventes å foreligge om kort tid. 

 I forbindelse med inngåelse av ny IA-avtale er det utarbeidet en IA-handlingsplan i 
samarbeid med hovedtillitsvalgte/ hovedverneombud. Det legges opp til to møter i 
året mellom rådmann og hovedtillitsvalgte/ hovedverneombud hvor IA-handlingsplan 
evalueres og videreutvikles. Evaluering av handlingsmålene for 2012 vil bli foretatt i 
møte 20.12.12.

 Det vil bli avholdt et kurs i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter 11.12.12, som har 
fokus på arbeid og psykisk helse. Kurset heter ”Sees i morgen” og kursdeltakere vil 
være alle våre ledere, hovedtillitsvalgte og verneombud.

Med vennlig hilsen

Frode Tengs Lorentzen
Personalrådgiver

Dok.nr Tittel på vedlegg
255671 Oversikt sykefravær 3.kvartal 2012
255673 Grafisk fremstilling av sykefravær 3.kvartal 2012
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255671_1_P

SYKEFRAVÆR EIGERSUND KOMMUNE
3.kvartal 2010, 3.kvartal 2011 og 3.kvartal 2012

KORTTIDS- LANGTIDS- TOTALT

FRAVÆR % FRAVÆR % FRAVÆR %

3.kvart-10 3.kvart-11 3.kvart-12 3.kvart-10 3.kvart-11 3.kvart-12 3.kvart-10 3.kvart-11 3.kvart-12

SENTRALADM. 1,5 2,4 2,3 0,6 6 1,8 2,1 8,5 4,1

LEVEKÅRSAVD.:

SKOLE/BARNEH.M.M. 1,5 1,1 1,3 3,5 2,8 3,5 5 3,8 4,8

    Skoler 1,2 1 1,4 3,3 3,4 2,9 4,5 4,3 4,3

    Barnehager 3,2 2,8 2,1 8,4 1,8 7,6 11,7 4,7 9,6

HELSE- OG OMSORG 1,6 1,4 1,8 3,6 4,6 5 5,2 6 6,7

KULTUR 0,4 0,1 0,9 0 0,2 0 0,4 0,3 0,9

MILJØAVD. 1,6 1,1 1,3 3,9 4,3 3,6 5,5 5,4 5

TOTALT 1,5 1,3 1,5 3,3 3,8 4 4,9 5,2 5,5
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SYKEFRAVÆR EIGERSUND KOMMUNE
3.kvartal 2010, 2011 og 2012

korttids-fravær %langtidsfravær % totalt fravær %

3.kvartal 2010 1,5 3,3 4,9

3.kvartal 2011 1,3 3,8 5,2

3.kvartal 2012 1,5 4 5,5
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Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Etasje Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks: 51 46 80 39
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

Internt notat
UNNTATT OFFENTLIGHET

OFF.LOVEN § 13/ FVL. § 13

AMU
Administrasjonsutvalget

Vår ref.: 13/4603 / 07/3458 / FE-461 Dato: 20.02.2013

Saksbehandler: Frode Tengs Lorentzen Telefon: 51 46 80 26 Mobiltelefon:   

E-post: frode.tengs.lorentzen@eigersund.kommune.no

Sykefravær 4.kvartal 2012, total fravær

Vedlagt følger oversikt over sykefraværet 4.kvartal 2012 fordelt pr. enhet. I oversikten 
fremkommer antall mulige dagsverk, sykefravær i arbeidsgiverperioden (inntil 16 dager), 
langtidssykefravær og sykefraværsprosent totalt.

Mange enheter som det rapporteres på er mindre enheter med få ansatte. Dette medfører at 
dersom en person er sykmeldt over tid kan sykefraværsprosenten for enheten bli høy.

Bakgrunn for at saken er unntatt offentlighet er at flere av enhetene det rapporteres fra er 
mindre enheter med få antall ansatte som igjen vil kunne medføre at disse ansatte lett kan bli 
identifisert

Med vennlig hilsen

Frode Tengs Lorentzen
Personalrådgiver

Dok.nr Tittel på vedlegg
268759 Oversikt over totalt sykefravær 4.kvartal 2012

Side 55 av 91



Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Etasje Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks: 51 46 80 39
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Internt notat
  

  

AMU
Administrasjonsutvalget

Vår ref.: 13/4602 / 07/3458 / FE-461 Dato: 20.02.2013

Saksbehandler: Frode Tengs Lorentzen Telefon: 51 46 80 26 Mobiltelefon:   

E-post: frode.tengs.lorentzen@eigersund.kommune.no

Sykefravær 4.kvartal 2012

Vedlagt følger oversikt over sykefraværet for Eigersund kommune 4. kvartal 2012, oversikt 
over utviklingen siden 4. kvartal 2010. 

En har i tillegg valgt å legge med en oversikt over sykefraværet ved den enkelte enhet som 
en egen referatsak. Denne oversikten er unntatt offentligheten begrunnet med at enkelte 
enheter som det rapporteres på har så få ansatte at en vil kunne avdekke hvem som er syk 
og hvor lenge sykefraværet har vært.  

Utviklingen i det totale sykefraværet fra 4. kvartal 2011 til 4. kvartal 2012 viser en økning fra 
6,9 % til 7,3 %, en økning på totalt 0,4 %. Kortidsfraværet i 4.kvartal i 2012 sammenlignet 
med 4.kvartal 2011 viser en reduksjon på0,1 %. Langtidsfraværet i 4.kvartal 2012 er 5,2 % 
og det er en økning på 0,6 % sammenlignet med 4.kvartal i 2011 der langtidsfraværet var 4,6
%. 

Avdelingsvis er det liten eller ingen endring når det gjelder korttidsfraværet. Langtidsfraværet 
har en liten nedgang innen skole og barnehager mens det er en økning i langtidsfraværet i 
sentraladministrasjonen, helse/omsorg og miljøavdelingen. Størst økning har det vært i helse 
og omsorg der langtidsfraværet i 4.kvartal 2012 var 6,7 % som utgjør en økning på 1,6 % 
sammenlignet med langtidsfraværet i 4.kvartal 2011 som utgjorde 5,1 %.

Ser en på det totale sykefraværet for året 2012 er dette på 6,9 %. Sammenlignet med 2011 
utgjør det en reduksjon på 0,3 % da totalfraværet for 2011 var 7,2 %.  

Årets totale sykefraværsprosent er høyere enn den vi satte som handlingsmål for IA 2012. 
Målsettingen vi hadde for 2012 var en nærværsprosent 94 %. Nærværprosenten for 2012 ble 
på 93,1 % og det er 0,9 % lavere enn forventet nærværsprosent. 

Dersom vi sammenligner våre totale fraværstall for 2011 med Time og Randaberg 
kommune så har Time kommune, som oss, 7,2 % mens Randaberg kommune ligger på 
totalt 7,9 % totalfravær.

En vil fortsette det målrettede arbeidet med IA på alle nivå i organisasjonen. Andre 
aktuelle tiltak:

 Våre retningslinjer vedrørende oppfølging av sykmeldte har blitt revidert 
sommeren -2011 og fokuserer på at sykefraværsoppfølgingen er blitt ytterligere 
skjerpet . Endringene, dvs. rutinene for tettere oppfølging, har blitt grundig 
gjennomgått med alle ledere med personalansvar. NAV – Arbeidslivssenter 
arrangerte kurs i Egersund den 14.09.11 hvor alle ledere ble invitert til å delta, 
hvor de nye reglene i IA - avtalen var hovedtema.
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Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Etasje Telefon: 51 46 80 00
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 Det er etablert en IA gruppe hvor arbeidsgiver, ansattes representant, 
hovedverneombud, NAV og bedriftshelsetjenesten er samlet for å ha fokus på 
IA arbeidet i Eigersund kommune. Erfaringene på denne måten å arbeide på er 
svært gode.

 Ansatte innen helse, barnehager, SFO og skoler få tilbud om influensavaksine 
hver vinter. 

 Rutinene for oppfølging av gravide arbeidstakere ble vedtatt i 
administrasjonsutvalgets møte 09.03.2010. Tilbakemeldingene så langt er 
positive og jordmødrene forteller at i mange tilfeller er det tale om små 
tilretteleggingstiltak som medfører at mange gravide arbeidstakere kan stå 
lenger i jobb uten å måtte ta i bruk 100 % sykemelding.

 I forbindelse med inngåelse av ny IA-avtale er det utarbeidet en IA-
handlingsplan i samarbeid med hovedtillitsvalgte/ hovedverneombud. Det 
legges opp til to møter i året mellom rådmann og hovedtillitsvalgte/ 
hovedverneombud hvor IA-handlingsplan evalueres og videreutvikles. AMU 
vedtar forslag til IA-plan. 

 1.07.11 var startdato for de nye reglene for Inkluderende arbeidsliv og de nye 
reglene innebærer et forsterket fokus på både å forebygge at fravær skal 
oppstå og innskjerpede tiltak vedrørende tilrettelegging for raskere 
tilbakeføring til arbeid. 

 Alle som har vært sykemeldt i 6 uker eller mer blir innkalt til informasjonsmøte 
hvor arbeidsgiver, NAV arbeidslivssenter, Bedriftshelsetjenesten, ansattes 
representant og hovedverneombudet er til stede og gir informasjon om 
ansattes rettigheter og plikter. 

 I løpet av våren 2012 vil det arrangeres IA- dager for ledere, tillitsvalgte og 
verneombud. Her vil det blant annet bli fokusert på oppfølging og tiltak for 
arbeidstakere som kommer inn under kategorien ”senior”.

 Det legges ned et betydelig arbeid både i personalseksjonen og hos 
bedriftshelsetjenesten for å følge opp ansatte med et langtidssykefravær for å 
få disse tilbake i arbeid. Ulike former for tilrettelegging prøves ut. Det viser seg 
imidlertid at en har en håndfull saker som synes vanskelige å løse og som 
trekker opp sykefraværet på sin aktuelle arbeidsplass. 

 Som et ledd i å få ned sykefraværet ved Lagård BSS, 3.etasje, er det igangsatt 
et eget prosjekt, kalt ”Myk start”. Dette tilretteleggingstiltaket er utarbeidet i 
samarbeid bedriftshelsetjenesten hvor de ansatte hver morgen starter dagen 
med diverse enkle trimøvelser. Dette håper man kan virke forebyggende og 
være et trivselstiltak på en fysisk krevende arbeidsplass. Prosjektperioden 
varer fra 02.01.12 -25.03.12 og det er søkt og blitt bevilget 
tilretteleggingstilskudd fra NAV- Arbeidslivssenter.

Med vennlig hilsen

Frode Tengs Lorentzen
Personalrådgiver
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268786 Grafisk fremstilling av sykefravær 4.kvartal 2012

Side 58 av 91
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SYKEFRAVÆR EIGERSUND KOMMUNE
4.kvartal 2010, 4.kvartal 2011 og 4.kvartal 2012

KORTTIDS- LANGTIDS- TOTALT

FRAVÆR % FRAVÆR % FRAVÆR %

4.kvart-10 4.kvart-11 4.kvart-12 4.kvart-10 4.kvart-11 4.kvart-12 4.kvart-10 4.kvart-11 4.kvart-12

SENTRALADM. 2,5 2,6 2,3 5,6 3,5 4,4 8,2 6,1 6,7

LEVEKÅRSAVD.:

SKOLE/BARNEH.M.M. 2,3 2,3 2,3 4,6 4,9 4,5 6,9 7,2 6,8

    Skoler 2,1 2,2 2,2 4,1 4,5 3,8 6,2 6,8 6

    Barnehager 4,6 4,5 4,3 10,8 9,2 9,1 15,4 13,7 13,3

HELSE- OG OMSORG 2,3 2,4 2 5,8 5,1 6,7 8,1 7,5 8,7

KULTUR 0,2 0,3 0,6 0 0 0 0,2 0,3 0,6

MILJØAVD. 2,1 1,9 2,1 5,5 2,6 2,9 7,7 4,5 5

TOTALT 2,3 2,3 2,2 5,2 4,6 5,2 7,5 6,9 7,3
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SYKEFRAVÆR EIGERSUND KOMMUNE
4.kvartal 2010, 2011, 2012

korttids-fravær %langtidsfravær % totalt fravær %

4.kvartal 2010 2,3 5,2 7,5

4.kvartal 2011 2,3 4,6 6,9

4.kvartal 2012 2,2 5,2 7,3
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EIGERSUND KOMMUNE

Møtereferat   

Emne: Evaluering ”Handlingsmål IA - 2012
Møte 
dato: 20.12.12

Sted: Formannskapssalen
Tid 
(Fra/til):

13.00-14.00
Møte nr.:

Deltakere møtt: Ingfrid Koldal (HVO), Heidi I. Gravdal (HTV), Inger W. Dyrsand (HTV), 
Renate Håland (HTV), Torild U. Bowitz (HTV), Kari Birkeland (SAMKO), Leif Inge Wikse 
(NAV), Ketil Helgevold og Frode T. Lorentzen

Deltakere ikke møtt: Anna K. Hetland (HTV) meldt forfall, Inger Elin Gridsvåg (HTV) og 
Kristin Bø Haugeland (meldt forfall)

Merknad (Saksliste - Neste møte – spesielle forhold):

Vår ref.:  12/32551 / 11/920 / FE-461 Dato: 21.12.2012

Saksbehandler: Frode Tengs Lorentzen Direkte telefon: 51 46 80 26

E-post: frode.tengs.lorentzen@eigersund.kommune.no Mobiltelefon:    

Sak Referat Tidsfrist Ansvarlig
Ketil ledet møte i Kristins fravær. Istedenfor å gjennomgå de 
forskjellige handlingsmålene fra A – Å ble møtedeltakerne 
oppfordret til å kommentere de punktene de mente det var 
nødvendig å fokusere nærmere på.

I forkant av at en ga ”ordet fritt” delte Frode ut fraværstallene 
for de første 3 kvartalene for 2012. Totalfraværet ligger nå 
på 6.83 % og forhåpentligvis vil vi ligge på tilsvarende nivå 
når vi inkluderer fraværstallene for 4.kvartal. Gledelig er det 
å registrere at fraværstallene i barnehagene stadig er 
synkende.

Under Delmål 1 og ”Tilrettelegging” -  
Oppfølging/tilrettelegging bør være tema på alle 
personalmøter. Torild påpekte at dette dessverre ikke er 
praksisen ute i alle ”Driftsenhetene”. Viktig at ledere blir gjort 
oppmerksomme på viktigheten av å ha dette på møteplanen. 
Frode vil ta dette opp i møter med kommunens ledere på 
nyåret. Torild etterlyste også tydeligere rutiner på hvordan 
man ivaretar ansatte som har vært utsatt for utagering i sin 
arbeidshverdag. Det bør gå klart frem rolle og ansvar 
vedrørende ”debriefing”. Frode informerte om at det skal 
avholdes kurs for ansatte i temaet ”Vold og trusler” 8.01-
10.01.13. Viktig at arbeidsgiver utarbeider nye rutiner for 
”Vold og trusler” og at en med bakgrunn i disse rutinene 
utarbeider egne ”lokale” tiltak på den enkelte driftsenhet. 

Frode
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Sak Referat Tidsfrist Ansvarlig
Vedrørende Delmål 3 og Seniorpolitikk. Det er fortsatt 
nødvendig å påminne våre ledere at de må påse at det 
avholdes ”Seniorsamtale” for alle ansatte som har blitt 60 år. 
Arbeidsgiver sender ut oversikt over ansatte som kommer 
inn under denne gruppen. Denne samtalen vil blant annet 
avdekke om det er behov for tilrettelegging i liten eller større 
omfang.

Vedrørende punktet ”Livsfasepolitikk”. Frode fortalte at 
arbeidet med å kartlegge fraværstall for gravide 
arbeidstakere, for å se om tiltakene ved tettere oppfølging av 
gravide arbeidstakere hadde medført redusert fravær, ikke 
har blitt gjort i 2012. Arbeidsgiver håper å få gjennomført 
denne kartleggingen i 2013.

Frode vil også gjennomføre en ny runde dere han vil delta på 
Personalmøter for å gjennomgå kommunens retningslinjer 
for oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. Leif Inge sa at 
han gjerne kan delta på slike møter å informere om NAV 
Arbeidslivssenters rolle og ansvar. 

Leif Inge hadde ellers et forslag om at vi burde ta inn i vår 
Handlingsplan at ansatte kunne bli innkalt til møte med leder 
og bedriftshelsetjenesten når fraværet passerte 3 måneder. 
Viktig å opprettholde fokus på tiltak etter at Dialogmøte1 er 
avholdt og Rapport til NAV er sendt etter 9 ukers fravær.

IA må også være en viktig del av emnene i Lederskolen som 
skal etableres i 2013. Kari understreket i den forbindelse at 
det også som et ledd i denne skoleringen også må fokuseres 
på forebygging og helsefremmende tiltak.

Avslutningsvis informerte Ketil at det vil bli gjennomført en ny 
medarbeiderundersøkelse i 2013. 

Frode

Med hilsen:

Frode Tengs Lorentzen
Personalrådgiver

Ekstern kopi (Gjenpart): Ingfrid Koldal (HVO), Heidi I. Gravdal (HTV), Inger W. Dyrsand (HTV), Renate 
Håland (HTV), Torild U. Bowitz (HTV), Kari Birkeland (SAMKO), Leif Inge Wikse (NAV), Anna K. Hetland 
(HTV), Inger Elin Gridsvåg (HTV)

Intern kopi (Gjenpart):

Kopi til:
Ketil Helgevold Rådmann
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Vedlagt ligger tilbakemelding etter befaringen på skolen i forbindelse med klasserommet « 2 Rød» og helseplagene 
ansatte opplever der. den 27/9. Beklager at tilbakemeldingen har tatt tid.

Har du anledning til å videreformidle rapporten til verneombudet deres, hovedverneombudet i kommunen og 
AMU?

Med vennlig hilsen,

Helene Anda Nilsen

Yrkeshygieniker, HMS-rådgiver

Mob: 930 744 95

SAMKO    
- din lokale bedriftshelsetjeneste

www.samko.no <http://www.samko.no/>    Tlf: 51 78 83 40

Side 69 av 91



Side 70 av 91



Side 71 av 91



Side 72 av 91



Side 73 av 91



Side 74 av 91



Side 75 av 91



Side 76 av 91



Side 77 av 91



Side 78 av 91



Side 79 av 91



Side 80 av 91



Side 81 av 91



Side 82 av 91



Side 83 av 91



Side 84 av 91



Foreløpig rapport forhandlingsturnus

- prøveprosjekt sone Havsø/Helleland

Januar 2012 ble det nedsatt en prosjektgruppe bestående av Lise Ravneberg (soneleder), 
Renate Håland (HTV NSF), Heidi Irene Gravdal (HTV Fagforbundet), Inger K. Aarstad 
(ansatt og turnusanvarlig i sonen) og Renate Tråsavik (personalkonsulent). 

Bakgrunnen for prosjektet var at kommunen over tid har hatt et ønske om å prøve ut denne 
ordningen, det har vært interesse for denne ordningen politisk og soneleder var motivert for 
prosjektet. Sone Havsø/Helleland ble valgt ut fordi den har et godt arbeidsmiljø og en 
stabilitet i personalgruppen. Det er totalt 22 ansatte i sonen som fikk være en del av dette 
prøveprosjektet.

Hva er forhandlingsturnus?
Forhandlingsturnus, ønsketurnus eller bevegelig arbeidstid er en ordning som gir den ansatte 
fleksibilitet til å være med å bestemme hvilke vakter de vil ha i egen turnusplan. Turnusen 
over x antall uker utarbeides av de ansatte i fellesskap. Driftsmessige hensyn, 
arbeidsmiljøloven og helsepersonellovens bestemmelser er bakgrunnen for disse 
forhandlingene. 

Mål:
Det ble utarbeidet helt tydelige målsetninger for prosjektet, og disse var:

- økt tilfredshet blant de ansatte
- økt innflytelse for de ansatte
- bedre arbeidsmiljø
- reduksjon av turnover 
- bedre omdømme for enheten og kommunen
- reduksjon av sykefravær

Forhandlingsturnus er ikke et virkemiddel mot ønsket deltid, og derfor er det heller ikke satt 
et mål om å få redusert uønsket deltid. Derimot gir det de ansatte anledning til å forhandle

Erfaringer fra Time kommune:
Prosjektgruppen dro på befaring til Time kommune hvor de har innført forhandlingsturnus og 
hatt dette over tid i flere enheter. Vi fikk være tilstede under en forhandling og vi snakke med 
lederne og forhandlingslederne. De hadde valgt en organisering hvor det var 3 
forhandlingsledere for hjelpepleierne som var 50 stk, 1 forhandlingsleder for sykepleierne og 
1 forhandlingsleder for de som jobbet natt. Ved oppstart forhandlet de for 6 uker om gangen. 
Da vi var hos dem forhandlet de 12 uker om gangen eller det antall uker som er beleilig med 
hensyn til ferieavvikling. 

De hadde valgt å gi forhandlingslederne mulighet til å sette timer i timebanken når de brukte 
ettermiddagene på forberedelser. I tillegg fikk forhandlingslederne et årlig tillegg på 5000,-. 
Time rådet oss til å ha møter mellom forhandlingsledere og leder før forhandlingene for å 
kunne utveksle nødvendig informasjon. Leder deltar ikke i forhandlingene, men turnusen er 
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ikke endelig før den er godkjent og signert av leder. Allikevel ble det presisert at de ansatte 
forpliktet seg til de vaktene de førte seg opp på i forhandlingene. 

Det ble innført som en regel at turnusen skal være godkjent 14 dager før iverksettelse. 
Ringevikarene får også invitasjon til å delta i forhandlingene og dersom de tar mer enn 5 
vakter får de 50% overtid for å være med på møtet. NSF og Fagforbundet i Time har fått 
gjestetilgang til Notus slik at de kan godkjenne turnuser elektronisk. 

Disse og andre viktige innspill tok prosjektgruppen med seg videre og drøftet i neste møte. 
Den 11. april informerte soneleder de ansatte om ordningen og hvordan den var tenkt 
implementert fremover. 

Prosjektgruppen tok stilling til flere av disse innspillene fra Time kommune, drøftet dem og 
har valgt noenlunde samme opplegg som dem. I og med at dette er et prøveprosjekt har vi 
bestemt oss for å evaluere fortløpende. 

Midtveis evaluering
Den 13. november hadde gruppen et oppsummeringsmøte etter at 
forhandlingsturnusordningen var i gang. Prosjektgruppen ser det nødvendig at det blir utviklet 
et egen rutine for forhandlingsturnus. Denne rutinen vil være generell på avdelingsnivå, og 
den skal gi rom for at enhetene kan gjøre endringer der det er særegne behov. 

Godkjenning av turnus etter at leder har gitt klarsignal gjøres av plasstillitsvalgt. Det 
forventes at organisasjonene gir nødvendig opplæring til de tillitsvalgte som får denne 
oppgaven.

Soneleder informerer prosjektgruppen i møtet 13.november 2012 om at forhandlingene har 
gått bra så langt. Det var noen som var skeptiske på forhånd, men forhandlingslederne var 
bevisste på at det ikke skulle være de sterkeste som vant frem, og i etterkant var alle fornøyd. 
Leder ser at det ikke var mer ”bytting” av vakter enn det som er vanlig, men at forhandlingen 
setter det i et system. Det forventes også at det vil bli mer bytting av vakter etter hvert når de 
ansatte venner seg til denne måten å organisere turnus på. 

De ansatte har svart på et enkelt spørreskjema hvor de har fått spørsmål om tilfredshet før og 
etter prøveordningen med forhandlingsturnus.

15/18 ansatte har gitt tilbakemelding
Ikke 
fornøyd

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor grad I svært 
stor grad

1. Fornøyd med 
tradisjonell turnus

1 4 10

2. Fornøyd med 
nåværende 
forhandlingsturnus

2 9 4

3. Oppfylte behov og 
ønsker

4 8 3

4. Måten 
forhandlingene 
foregår på

4 7 4

5. Forberedelse før 
forhandling/prosess

3 7 5
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6. Virkemiddel 
deltid

1 2 2 5

Veien videre
Prosjektgruppen skal møtes en siste gang for å oppsummere arbeidet. Det vil utarbeides en 
rapport med en konklusjon på hvorvidt vi vil anbefale rådmannen og innføre 
forhandlingsturnus som en prøveordning ved flere enheter.

Saksbehandlinger: Renate Tråsavik Sted: Egersund Dato: 18.2.2013
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Internt notat
  

  

Mottakere:

Kristin Bø Haugeland Kommunalsjef Personal

Mottakere: 
AMU

Sak til AMU ang ombygging av Husabø ungdomsskole

Vår ref.: 13/5009 / 13/374 / FE- Dato: 17.02.2013

Saksbehandler: Kristin Bø Haugeland Telefon: 51 46 80 15 Mobiltelefon:   

E-post: kristin.haugeland@eigersund.kommune.no

Innledende kommentar: 
Saken er innmeldt av verneombud for skole – John Egeli. Han ønsket å legge frem 
problemstillingen knyttet til ombygging av Husabø skole som en sak til AMU. Ombyggingen 
er politisk vedtatt av kommunestyret og dette er et vedtak rådmannen er forpliktet til å følge 
opp. Rådmannen kan dermed ikke legge frem saken som en sak – men som en referatsak. 
Så må evnt andre i AMU vurdere om en vil fremme forslag til vedtak. 

Problemstilling som er reist av verneombud John Egeli er som følger: 

Det protesteres mot at kommunen vil ta et av formingsrommene på Husabø ungdomsskole til 
grupperom for nye elever. 

Dette behovet har kommunen visst om siden elevene startet i 1 klasse. Skolen bruker dette 
rommet hver dag. Vi har i utgangspunktet behov for mer plass på skolen. Skal dette rommet 
omdisponeres vil det skape et problem for arbeidsmiljøet og mye frustrasjon i personalet.

Andre alternativer burde vurderes. Uværsskuret kan rives og brukes til brakke/ bygg. 
Bomberommet kan vurderes (lage vinduer) Kan det være et alternativ å bruke 
helsestasjonens areal? 

Arbeidene med formingsrommet bes stoppes til andre alternativer er vurdert. 

Arbeidstilsynet er forspurt om saken. 

John Egeli
Verneombud skole
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Side 90 av 91



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.:993 96 623 

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  
 
 
02.01.2013 
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