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      Målfrid Espeland 
      Utvalgsekretær 
 
 
 
 
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). 
 
 
Forfall meldes til Målfrid Espeland 901 33 107  maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no 

– event. til kommunens sentralbord 51 46 80 00 
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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.  
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 22.05.2013
Arkiv: :FE-
Arkivsaksnr.:
13/1016
Journalpostløpenr.:
13/14559

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

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Målfrid Espeland
Politisk sekretær
51 46 80 25
maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
009/13 Arbeidsmiljøutvalget 03.06.2013

Spørsmål/orienteringer i arbeidsmiljøutvalgets møte 
3.6.2013
  

Sammendrag:
Spørsmål/Orienteringer som kommer i møtet.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Spørsmål/orienteringer i møtet 22.05.2013:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 22.05.2013
Arkiv: :FE-
Arkivsaksnr.:
13/1015
Journalpostløpenr.:
13/14558

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

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Målfrid Espeland
Politisk sekretær
51 46 80 25
maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
010/13 Arbeidsmiljøutvalget 03.06.2013

Godkjenning av protokoll Arbeidsmiljøutvalgets  møte 
4.3.2013
  

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

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Forslag til vedtak 22.05.2013:

Protokoll fra arbeidsmiljøutvalgets møte den 4.3.2013 godkjennes.

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
283847 Protokoll AMU 04.03.13.doc
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Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget
Møtedato: 04.03.2013 Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt - fra: 13:00 Tidspunkt - til:  14:05 
Sak – fra / til: 001/13 - 008/13

Følgende medlemmer møtte:
Kristin Bø Haugeland - ARG Anne-Grethe Woie - ARG Ketil Helgevold - ARG
Nina Bolme Steinsholt - ARG Tore L. Oliversen – ARG
Gerd Holmen - ANS John I Egeli – Utdanningsf.             Ingfrid Koldal - ANS            
Tommy B. Ersdal – ANS Torild S. Bowitz - ANS

Følgende medlemmer hadde forfall:

Følgende varamedlemmer møtte:

Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er):

Følgende fra administrasjonen/andre møtte:

Merknader til møtet:
 Møtestart ble satt til kl.13.00 da det var mange saker til dagens møte
 SAMKO v/Kari Birkeland møtte.
 Rådmann Ketil Helgevold benyttet anledning til å ønske ny helse- og omsorgssjef Nina 

Bolme Steinsholt velkommen til møte. (hun startet i jobben 01.03.13)
 John Egeli takket av som leder etter at sak 01/13 var behandlet.
 Nina Bolme Steinsholt – ARG forlot møtet kl.13.55 før siste sak 02/13 var ferdigbehandlet

Kristin Bø Haugeland
Utvalgsleder Randi S. Haugstad

Utvalgssekretær

EIGERSUND KOMMUNE
Arbeidsmiljøutvalget
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Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer:

Arbeidsgiver – medlemmer: Varamedlemmer:
Ketil Helgevold Dag Kjetil Tonheim
Nina Bolme Steinsholt Inger Mathisen Rake
    (ny helse- og omsorgssjef ansatt fra 01.03.13))

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

001/13 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

Side 6 av 27



3

001/13: Valg av leder - AMU i perioden 01.01.2013 - 31.12.2013

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. 

04.03.2013 Arbeidsmiljøutvalget

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

AMU-001/13 Vedtak:

Rådmannen foreslår at Kommunalsjef Kristin Bø Haugeland ivaretar lederfunksjonen i 
AMU i 2013. Rådmann Ketil Helgevold foreslås som nestleder. 

Vedtaket er enstemmig.

002/13: Spørsmål/orienteringer i Arbeidsmiljøutvalgets møte 
04.03.2013

Spørsmål/orienteringer i møtet 04.03.2013:

 Orienteringer fra Bedriftshelsetjenesten

KARI BIRKELAND – SAMKO
 Det er mye bra i bedriften, mange rutiner er på plass
 Det er positivt at kommunen griper fatt i saker fra Arbeidstilsynet
 Det skal snart gjennomføres et 40-timers grunnkurs for forebyggende 

opplæring
 Dialogmøtene er blitt bedre
 Det er nye arbeidsmiljøforskrifter (redusert fra 46 til 6) – og en  meget viktig 

forskrift er den som går på organisering/ledelse/medvirkning

 Verneombudenes rolle i organisasjonen ?

Sak vil komme i neste møte.

---- 0 ----
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RÅDMANN KETIL HELGEVOLD – ARG – orienterte om viktigheten av ”Kom i form” 
prosjektet som nå er i full gang i kommunen.

RÅDMANN KETIL HELGEVOLD – ARG – informerte om at det er et kurs innen hovedavtale 
og hovedtariffavtale 04.03.13 for ledere.

KOMMUNALSJEF PERSONAL vil se på utvidelse av Arbeidsmiljøutvalgets medlemmer da 
det nå er ansatt to nye kommunalsjefer; kommunalsjef helse- og omsorg og kommunalsjef 
kultur- og oppvekst fra 01.03.2013.  Dette tas opp i neste møte som er i juni 2013.

---- 0 ----

04.03.2013 Arbeidsmiljøutvalget

Møtebehandling:

AMU-002/13 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.

003/13: Godkjenning av protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgets møte 
12.11.2012

Forslag til vedtak 18.02.2013:

Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgets møte den 12.11.2012 godkjennes.

04.03.2013 Arbeidsmiljøutvalget

Møtebehandling:

Votering:
Protokollen enstemmig vedtatt.

AMU-003/13 Vedtak:

Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgets møte den 12.11.2012 godkjennes.

Vedtaket er enstemmig.
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004/13: Organisering av arbeidsmiljøutvalget i Eigersund kommune 
- 2013

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. 

04.03.2013 Arbeidsmiljøutvalget

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

AMU-004/13 Vedtak:

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. 

Vedtaket er enstemmig.

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

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

04.03.2013 Arbeidsmiljøutvalget

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

AMU-005/13 Vedtak:

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. 

Vedtaket er enstemmig.

006/13: Velferdstiltak ansatte 

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. 

04.03.2013 Arbeidsmiljøutvalget

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

AMU-006/13 Vedtak:
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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. 

Vedtaket er enstemmig.

007/13: HMS-rutiner 2013

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

04.03.2013 Arbeidsmiljøutvalget

Møtebehandling:
INGFRID KOLDAL – ANS foreslo slik tillegg:

”Kapittel 6. Verneombud, pkt.(3):
”Virksomhet med mer enn ett verneombud skal ha minst ett hovedverneombud, 
som har ansvar for å samordne verneombudets virksomhet. Hovedverneombudet 
skal velges blant verneombudene eller andre som har eller har hatt tillitsverv ved 
virksomheten.”

Votering:
Rådmannens innstilling med Koldals tillegg enstemmig vedtatt.

AMU-007/13 Vedtak:

AMU godkjenner vedlagte rutinene med de endringer som fremkommer av 
saksbehandlers kommentarer i oversikten under med følgende tillegg:

Kapittel 6. Verneombud, pkt (3):
Virksomhet med mer enn ett verneombud skal ha minst ett hovedverneombud, 
som har ansvar for å samordne verneombudets virksomhet. Hovedverneombudet 
skal velges blant verneombudene eller andre som har eller har hatt tillitsverv ved 
virksomhetent.

Vedtaket er enstemmig.
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008/13: Referatsaker til Arbeidsmiljøutvalget  møte 04.03.2013

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 
SAMKO og Eigersund 
kommune - år 2013

04.03.2013 Arbeidsmiljøutvalget

Møtebehandling:

2 Sykefravær 3.kvartal 2012

3 Sykefravær 4.kvartal 2012, total fravær

 Vedlegg sykefravær 4. kvartal 2012 ble lagt frem i møtet. Vedlegget er unntatt off. 
Off.lovens §13/Fvl. §13.

KOMMUNALSJEF PERSONAL orienterte om sykefraværet - referatsak 2 og 3 - i lukket 
møte, jfr.§ Kl. 31.3.

---- 0 ----
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7 Tilbakemelding etter befaring av klasserom 2 Rød - innemiljø i klasserom ved Eigerøy skole

JOHN EGELI – ANS viste til ovennevnte skriv og informerte om at de ansatte på Eigerøy skole 
sliter med innetemperaturen.

---- 0 ----

12 Sak til AMU ang ombygging av Husabø ungdomsskole

JOHN EGELI – ANS viste til internt notat (j.nr.:13/5009) hvor det protesteres mot at kommunen 
vil ta et av formingsrommene til grupperom for nye elever. Denne ombyggingen er politisk 
vedtatt av kommunestyret, og vedtaket er rådmannen forpliktet til å følge opp.

Da rommet er i bruk hver dag, vil en omdisponering av dette skape et problem for arbeidsmiljøet 
og mye frustrasjon i personalet. Det bør vurderes andre alternativer i denne saken.

KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER ANNE-GRETHE WOIE – ARG informerte om at 
dette var tatt opp i ledergruppen. Vedtaket kan evt. omgjøres.

---- 0 ----

13 Samarbeidsavtale mellom SAMKO og Eigersund kommune - år 2013

TORILD S.U.BOWITZ – ANS viste til vedlagte skjema og stilte spørsmål om hva 
nattevaktene/undervisning betyr.

KARI BIRKELAND – SAMKO svarte at det bør være undervisning og kurs for nattevaktene.

AMU-008/13 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 22.05.2013
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
11/468
Journalpostløpenr.:
13/14754

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
011/13 Arbeidsmiljøutvalget 03.06.2013

Representanter i avdelingsvise AMU
  

Sammendrag:
Det er vedtatt at det skal etableres et AMU pr avdeling. Dagens AMU går over til å bli 
HovedAMU (HAMU) Saken omhandler hvem som skal være representert i de ulike AMUene. 
Endringene gjelder fra høsten 2013. 

Saksgang:
Vedtas av AMU.

Rådmannens forslag til vedtak 22.05.2013
Foreslåtte arbeidsgiverrepresentanter og arbeidstakerrepresentanter til HAMU, AMU for 
teknisk etat, AMU for helse og omsorg samt AMU for skole og oppvekst velges for periode 
på to år. 

Endringen gjelder fra 1.8.2013.

Eventuell tidligere politisk behandling:

Vedtak i AMU 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
oppgaver i saken.

AMU for kultur/ oppvekst, helse/ omsorg og teknisk foreslår sammensatt på følgende måte:

 3 representanter fra arbeidsgiver hvor kommunalsjef er en av disse
 representanter fra arbeidstaker. Dette skal være valgte verneombud eller

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

Andre opplysninger / fakta i saken:
Arbeidsgiver og tillitsvalgte/verneombud fremmer følgende forslag til sammensetning av de 
ulike AMU: 

Kultur og oppvekst
Arbeidsgiverrepresentant Arbeidstakerrepresentant
Eivind Galtvik

Helse og omsorg
Arbeidergiverrepresentant Arbeidstakerrepresentant
Nina Bolme Steinsholt, kommunalsjef
Inger M. Rake, soneleder sentrum/hellvik
Margrethe A. Håland, senterleder Lagård bss

Teknisk avdeling
Arbeidsgiverrepresentant Arbeidstakerrepresentant
Anne Grethe Woie, kommunalsjef
Jarle Valle, seksjonssjef byggesak
Johnny Monsen, seksjonssjef oppmåling

Innen skrivefrist har vi ikke fått oppgitt arbeidsgiverrepresentanter eller ansattes 
representanter der det er tomme bokser. Vi ber om at dette er klart til møte i AMU 3.6.2013 
og blir fremmet som egne forslag. 

HAMU: 
HAMU skal ivareta AMU sine oppgaver på et overordnet nivå og bestå av følgende
representanter:
- 6 representanter fra arbeidsgiver (rådmannens ledergruppe)
- 6 representanter fra de ansatte. Dette skal være hovedverneombud, samt 4

verneombud/ tillitsvalgte
- Representant fra bedriftshelsetjenesten med møte- og talerett

Pga deling av levekårsavdelingen økes antall representanter ut fra dagens sammensetning 
med en person fra arbeidstakersiden og en fra arbeidsgiversiden. En ber om at ansattes 
representanter utpeker en ekstra person som kan inngå i HAMU fra høsten 2013. 

- 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.
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- 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

HAMU
Arbeidgiverrepresentant Arbeidstakerrepresentant
Ketil Helgevold - rådmann Ingfrid Koldal – Hovedverneombud
Kristin Bø Haugeland – kommunalsjef personal Torild Bowitz – delta
Tore Oliversen – kommunalsjef økonomi John Egeli – utdanningsforbundet
Anne-Grethe Woie – kommunalsjef teknisk Tommy Ersdal - fagforbundet
Nina B. Steinholt – kommunalsjef helse/ omsorg Gerd Holmen - fagforbundet
Eivind Galtvik – kommunalsjef kultur/ oppvekst ny

En ber om at det utpekes ny representant fra arbeidstakersiden til nest møte og at dette 
fremmes som eget forslag. Det må også utpekes ny representant for John Egeli som fratrer 
funksjon som verneombud fra 1. september 2013.

Saksbehandlers vurderinger:

Universell utforming:

Økonomiske konsekvenser:
nei

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:

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

11 U 13.03.2013

Hovedverneombud 
Ingfrid Koldal; 
Anne-Grethe Woie; 
Nina Bolme Steinsholt; 
Eivind Galtvik

Oppfølging av vedttak fattet i AMU 4. mars

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 22.05.2013
Arkiv: :FE-401, FE-440
Arkivsaksnr.:
12/628
Journalpostløpenr.:
13/14755

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
012/13 Arbeidsmiljøutvalget 03.06.2013

Verneområder og verneombud for perioden 2012 - 2013
oppnevnelse av nye verneombud

Sammendrag:
Det vises til sak 5/13 – revidering av verneområder 2013. Her ble det bestemt at det skulle 
være ett verneombud pr skole i stedet for et felles verneombud slik en har i dag. Det er også 
verneombud som har trukket seg fra verv på andre verneområder. Her skal det utpekes nye 
verneombud. 

Saksgang:
Vedtas av AMU.

Rådmannens forslag til vedtak 03.06.2013:
Oppnevnte verneombud ovenfor velges for perioden 19.08.2013 – 31.12.2015. Dersom det 
før eller under møtet ikke har fremkommet forslag til enkelte verneområder, gis 
arbeidstakerrepresentantene sammen med HVO delegert myndighet til å oppnevne 
vernombud. Den samme myndigheten gis dersom det er verneombud som slutter i jobben 
før valgperioden er utløpt.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Vedtak i AMU 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.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Det er foretatt valg av nye verneombud i en rekke av våre verneombudsområder. 

V.omr. 1 – Astrid Elisabeth Jørgensborg har bedt om å få en erstatter - uavklart
V.omr 4  - Bjørn Michal Skadberg
V.omr. 8a – Charlotte Raugstad
V.omr. 8b – Randi Røyland
V.omr. 9 – Rune Birkeland
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Barnehagene går fra tre verneombud til to. Disse avklares under møtet.

Skole har etter pålegg fra arbeidstilsynet endret organisering fra skolestart august 2013 og 
må nå ha et verneombud per skole.  

V.omr Skole Verneombud
5a Hellvik

5b Helleland

5c Grøne Bråden

5d Rundevoll

5e Husabø

5f Husabø u.skole

5g Lagård u.skole

5h Eigerøy skole

Innenfor skrivefristen har vi ikke mottatt navn på nye verneombud innen skole. En ber om at 
disse er klare til AMU møte 3.6.2013 og legges frem som forslag til vedtak. Tilsvarende 
gjelder dersom det er andre verneområder hvor det er foretat nyvalg. 

Saksbehandlers vurderinger:

Universell utforming:

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:
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Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 22.05.2013
Arkiv: :FE-
Arkivsaksnr.:
13/1014
Journalpostløpenr.:
13/14557

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

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Målfrid Espeland
Politisk sekretær
51 46 80 25
maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
013/13 Arbeidsmiljøutvalget 03.06.2013

Referatsaker til Arbeidsmiljøutvalgets møte 3.6.2013
  

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 22.05.2013:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 13/14448 X 22.05.2013 Sykefravær - 1.kvartal 2013

2 13/14450 X 22.05.2013
Sykefravær - 1.kvartal 2013, 
total fravær

Vedlegg:
Dok.nr Tittel på vedlegg
283695 Sykefravær - 1.kvartal 2013
283746 Oversikt sykefravær 1.kvartal 2013
283748 Grafisk fremstilling av sykefravær 1.kvartal 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
  

  

AMU
Administrasjonsutvalget

Vår ref.: 13/14448 / 07/3458 / FE-461 Dato: 22.05.2013

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

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

Sykefravær - 1.kvartal 2013

Vedlagt følger oversikt over sykefraværet for Eigersund kommune 1. kvartal 2013, oversikt 
over utviklingen 1. kvartal siden 2011. 

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 1. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013 viser en reduksjon 
fra 8,3 % til 7.9 %. Kortidsfraværet i 1.kvartal i 2013 er 3,0 % og det er en økning på 0,2 % 
sammenlignet med 1.kvartal 2012, da korttidsfraværet var på 2,8 %. Langtidsfraværet i 
1.kvartal 2013 er 4,9 % og det er en reduksjon på 0,6 % sammenlignet med 1.kvartal i 2012 
der langtidsfraværet var 5,5 %. 

Avdelingsvis er det en økning innen sentraladministrasjonen, og ved barnehagene i avdeling 
Kultur og oppvekst. Totalfraværet ved barnehagene i 1.kvartal 2013 er på 13,9 % og det er 
en økning på 3,2 % sammenlignet med 1.kvartal 2012, da totalfraværet var på 10,7 %. I 
avdeling for Tekniske tjenester har en den største reduksjonen i sykefraværet. Totalfraværet 
for 1.kvartal 2013 endte på 5,7 % og det innebærer en reduksjon på 2,1 % sammenlignet 
med 1.kvartal 2012, der totalfraværet var 7,8 %.

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

 Det er i år blitt gjennomført to kurs vedrørende temaet ”Vold og trusler”. En har i 
første omgang prioritert de tjenesteområdene som er mest utsatt for vold og trusler.
En har også fått utarbeidet nye rutiner for hvordan man som ansatte skal forholde seg 
når det oppstår situasjoner med vold og trusler. Disse rutinene inngår i våre nylig 
reviderte HMS rutiner.

 I mars arrangerte vi de årlige IA dagene hvor alle ledere, hovedtillitsvalgte og 
verneombud deltok. Vi hadde hovedfokus på forebyggende tiltak som,
forhåpentligvis, kan medvirke til at vi reduserer våre sykefraværstall.

 Vi har i møte, 14.05.13, sammen med hovedtillitsvalgte, hovedverneombud og 
bedriftshelsetjenesten hatt en gjennomgang av ”Handlingsmålene IA” for året 2013. 

Side 22 av 27



- 2 -

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

Med vennlig hilsen

Frode Tengs Lorentzen
Personalrådgiver

Dok.nr Tittel på vedlegg
283746 Oversikt sykefravær 1.kvartal 2013
283748 Grafisk fremstilling av sykefravær 1.kvartal 2013
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SYKEFRAVÆR EIGERSUND KOMMUNE
1. KVARTAL 2011, 2012 og 2013

KORTTIDS- LANGTIDS- TOTALT

FRAVÆR % FRAVÆR % FRAVÆR %

1.kvart-11 1.kvart-12 1.kvart-13 1.kvart-11 1.kvart-12 1.kvart-13 1.kvart-11 1.kvart-12 1.kvart-13

SENTRALADM. 3,3 3,2 3,2 9,5 3,4 4,8 12,8 6,6 8

KULTUR/OPPVEKST 3,2 2,6 3,3 5,2 4,7 4,2 8,4 7,3 7,5

    Skoler 2,8 2,5 3,3 5,7 5 3,8 8,5 7,5 7,1

    Barnehager 6,8 4,7 4,8 6,7 6 9,2 13,6 10,7 13,9

HELSE- OG OMSORG 2,5 3 2,9 7,5 6,8 6,1 10 9,8 9

KULTUR 0 0,3 0 0 0 0,3

TEKNISKE TJENEST. 2,6 3 2,6 6,2 4,8 3,1 8,8 7,8 5,7

TOTALT 2,8 2,8 3 6,5 5,5 4,9 9,3 8,3 7,9
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SYKEFRAVÆR EIGERSUND KOMMUNE
1.kvartal 2009, 2010 og 2011

korttids-fravær %langtidsfravær % totalt fravær %

1.kvartal 2011 2,8 6,5 9,3

1.kvartal 2012 2,8 5,5 8,3

1.kvartal 2013 3 4,9 7,9
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langtidsfravær %

totalt fravær %
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Arbeidsmiljøutvalget – AMU - toårsperioden 2013-2014. 
 
 
 
Leder:  Kristin B. Haugeland 
 
Nestleder:  Ketil Helgevold 
 
 
Arbeidsgiver – medlemmer:   Varamedlemmer: 
Ketil Helgevold     Dag Kjetil Tonheim   
Nina Bolme Steinsholt    Inger Mathisen Rake 
Anne – Grethe Woie     Per Steinar Berentsen 
Tore L Oliversen     Bente Bø Torvaldsen   
Kristin Bø Haugeland     Ragnhild Langfeldt 

 
 

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

 
 
 
 
 

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

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

51 46 80 23 /  
Mob.:908 81 568 

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

Politisk sekretær  
Randi Haugstad 
 

51 46 80 24 
Mob.: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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