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EIGERSUND KOMMUNE 

Eigersund kommune 

Tekniske tjenester Internt notat 

 
 
 
 
Vår ref.:  20/16780 / 20/1000 / FA - X55, FE - 171 Dato:  06.05.2020 

Saksbehandler:  Jone Christer Omdal  Direkte telefon: 51 46 83 09 /  957 57 317 

E-post: jone.omdal@eigersund.kommune.no  

 
 
 
Agnar Svanes   
Heidi Irene Gravdal   
Kari Richardson Vei og utemiljøsjef  
Ragnhild Iversen   
Roger Tengsareid Brannsjef  
 
 

Møtereferat 
Prosjekt:  
Emne: 

 
Møte 
dato: 

4. mai 2020 
 Møtereferat: AMU for Teknisk 

4. mai 2020 

Sted: Nettmøte/Skype 
Tid  
(Fra/til): 

1030-1230 
Møte nr.: 1/2020 

Deltakere møtt: 

Heidi Irene Gravdal, hovedverneombud 
Ragnhild Iversen, tillitsvalgt Delta 
Agnar Svanes, tillitsvalgt Fagforbundet 
 

Kari Richardson, vei og utemiljøsjef 
Roger Tengsareid, brannsjef 

Deltakere ikke møtt: 
-  

Merknad (Saksliste - Neste møte – spesielle forhold):  
Dette var første AMU i teknisk etter organisasjonsendring.  
Neste møte blir 2. juni kl. 10-11 (nettmøte, innkalles via kalender) 

 
 

Sak Referat Tidsfrist Ansvarlig 

1/20 Referat og status fra underutvalg 
Underutvalg er foreløpig ikke opprettet 
 

  

2/20 Oppfølging av nøkkeltall siste kvartal 
Utsettes til neste møte. 
 

 JCO 

3/20 Aktuelle saker 
a) Valg av leder for AMU teknisk for perioden: Jone 

Omdal ble valgt. 
b) Møteplan: neste møte ble satt til 2. juni 

 
c) Struktur for underutvalg. Følgende ble besluttet: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
c)  

http://www.eigersund.kommune.no/
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Sak Referat Tidsfrist Ansvarlig 

a. Det etableres et eget AMU for seksjone bygg 
og eiendom (ca 60 ansatt).  

b. Det etableres et eget AMU for Eigersund brann 
og redning (ca 35 ansatt/15,5 årsverk). 

c. Det etableres et felles AMU for seksjon vann 
og avløp (ca 20 ansatt), seksjon vei og utemiljø 
(ca 22 ansatt), seksjon prosjekt og utbygging (4 
ansatt) og stab teknisk (1 ansatt).  

d. Seksjonsleder er ansvarlig for at AMU blir 
etablert. 

e. Arbeidsgiver og arbeidstaker stiller med 2 
representanter hver.  

f. AMU etableres snarest. Det er mål at det er 
gjennomført 1 møte i hvert under-AMU innen 
2. juni. Ev. saker meldes opp for AMU–Teknisk. 
 

d) Status HMS-arbeid: 
a. Vernerunder gjennomført i 2020: 

i. Eigersund brann og redning. 
ii. Administrasjonen i Leirvigsgården  

iii. Status for øvrige enheter gis i neste 
møte. 

b. Funksjonsbeskrivelser: 
i. Vann og avløp er ferdig. 

ii. Eigersund brann og redning godt i 
gang. 

iii. De andre seksjonene har startet 
arbeidet. Ny status gis i neste møte. 

c. Medarbeidersamtaler:  
i. Status gis i neste møte. 

 
e) Korona-situasjonen: 

a. Noen arbeidstakere ønsker mer informasjon. 
Saken ble drøftet og det var enighet om at det 
på nåværende tidspunkt var tilfredsstillende 
informasjon via kommunen hjemmesider. Ut 
over dette vil det være seksjonsledernes 
ansvar å gi/viderebringe informasjon som er 
relevant for den enkelte driftsenhet. Fag 

b. Renholdstjenesten berømmes for en meget 
god innsats i perioden som har vært. 
 

f) Informasjon og saker fra arbeidsgiver: 
a. Det ble gitt kort informasjon om status for ny 

brannstasjon og ny driftsbase teknisk. 
Brannstasjonen behandles i KS i mai og teknisk 
driftsbase i juni.   
 

g) Informasjon og saker fra arbeidstakere: 
a. Det er lite innspill for tiden. Forventer at dette 

Ref. pkt. f. a. Paul/Jone 
b. Roger 
c. Annbjørg/Kari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Jone/alle 

http://www.eigersund.kommune.no/
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Sak Referat Tidsfrist Ansvarlig 

endres noe når det etableres underAMU i 
teknisk.  

4/20 Samarbeidsklima i organisasjonen: 
Ble ikke tatt opp direkte. Svart ut indirekte under pkt. 3/20 g). 

  

5/20 Eventuelt: 
… 

  

    

    

    

 
Merknader til referatet bes gitt innen:  

 
 

Referent:     
 

Jone Christer Omdal 
Kommunalsjef tekniske tjenester 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift 
 
 

 
Kopi til:    
Annbjørg Elve Skofteland Vann- og avløpssjef  TVA/TEK 
Morten Iversen Personalrådgiver  SPE/SEN 

Paul Gravdal 
Driftsleder / Seksjon bygg- 
og eiendomsforvaltning 

  

Åshild Bakken Leder prosjektstab   
 
 
Ekstern kopi (gjenpart):  
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