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Møtereferat 

Prosjekt:  
Emne: 

Møtereferat AMU teknisk 
Dato: 2. juni 2020 

Møte dato: 
2.6.20 
 Møtereferat AMU teknisk 

Dato: 2. juni 2020 

Sted: Nettmøte - skype 
Tid  
(Fra/til): 

1000-1030 
Møte nr.: 2/20 

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

Deltakere ikke møtt:  
Kari Richardson, vei og utemiljøsjef 
 

Merknad (Saksliste - Neste møte – spesielle forhold):  
Neste møte: 3. september 2020 (Skype) 

 
 

 

Sak Referat Tidsfrist Ansvarlig 

1/20 Referat og status fra underutvalg 
Ingen referat er mottatt til dette møtet 
 

 Aktuelle 
seksjonsledere 

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

 JCO 

3/20 Aktuelle saker 
 

a) Struktur for underutvalg er besluttet:  
a. Det etableres et eget AMU for seksjone bygg og 

eiendom (ca 60 ansatt). Dette er etablert og det er 
avholdt et konstituerende møte. 

b. Det etableres et eget AMU for Eigersund brann og 
redning (ca 35 ansatt/15,5 årsverk). Dette er 
etablert og det er avholdt et konstituerende møte. 
De har bl.a. hatt fokus på kvalitetshåndboken og 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utgang juni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annbjørg  
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Sak Referat Tidsfrist Ansvarlig 

QM+ som avvikssystem.  
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). Foreløpig ikke etablert. 

d. Det er behov for å avklare om underutvalgene skal 
fungere som kvalitetsutvalg eller AMU. Inn til 
videre vil de fungere som begge deler. 

 
b) Status HMS-arbeid: 

a. Vernerunder gjennomført i 2020: 
i. Eigersund brann og redning. 

ii. Administrasjonen i Leirvigsgården  
iii. Bygg og eiendom 
iv. VU gjennomfører før sommerferien 

 
Agnar stilte spørsmål til hvordan vernerunder 
skal gjennomføres i renseanlegg og 
vannbehandlingsanlegg. Det er egne rutiner 
for pumpestasjoner. Dette følges opp internt i 
VA. Avklaring om praksis gis i neste AMU. 

 
b. Funksjonsbeskrivelser: 

i. VA er ferdig. 
ii. VU er ferdig 

iii. Eigersund brann og redning godt i gang. 
iv. BE har startet, mye ligger i beskrivelsene 

for organisasjonstilpasning. 
v. PU har startet arbeidet. 

c. Medarbeidersamtaler:  
i. VU er ferdig  

ii. VA gjennomfører dette i løpet av høsten 
iii. BE delvis gjennomført. 
iv. PU ikke gjennomført 
v. EBR pga korona og andre prosesser er 

dette godkjent utsatt til høsten. 
d. Stoffkartotek (EcoOnline): 

i. Stoffkartotekene er nå elektronisk i 
teknisk. Det har vært gjennomgang av 
kjemikalier som vi bruker og lagt disse inn 
elektronisk. Det er viktig at alle 
seksjonslederne forsikrere seg om at de 
ansatte har lastet ned appen på mobil, kan 
bruke den og at rutinen for å legge inn alle 
nye stoff blir fulgt og databasen oppdatert. 

c) Korona-situasjonen: 
a. Stort press på renholdstjenesten. Krevende å 

rekruttere midlertidig bemanning. Det er en 
prosess for å følge opp og finne gode løsninger. 

b. EBR opprettholder hjemmekontor til august, før 

 
 
 
 
 
Alle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neste møte 
 
 
 
 
 
 
Innen utg. 
juli 20 
 
 
 
 
 
 
 

/Kari R.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seksjons-leder VA  
 
 
 
 
 
 
Seksjons-lederne!!! 

http://www.eigersund.kommune.no/


SIDE 3 AV 4 

Besøksadresse:  Telefon:  

Postadresse: Postboks 580, 4379 EGERSUND Telefaks:  

E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394 

Internett: www.eigersund.kommune.no Vår ref.: 20/20073 

 
 

Sak Referat Tidsfrist Ansvarlig 

det gjøres en ny vurdering. Dette samsvarer med 
praksis i Rogaland BR. 

c. VA har gjenopptatt saneringsarbeidet. 
 

d) Informasjon og saker fra arbeidsgiver: 
a. Ny brannstasjon – status etter behandling i KS. Det 

ble omtalt i artikkel i DT at tillitsvalgt opplevde at 
de hadde fått for lite informasjon. Arbeidsgiver har 
gitt informasjon om status muntlig i fellesmøte i 
EBR (også medtatt i referat) og det er sendt ut e-
post til alle (via lederne) om status i prosjektet før 
orienteringene ble gitt i PTU og FS. Arbeidsgiver 
følger opp for å få avklart behov for informasjon, 
slik at dette kan dekkes på en målrettet måte.  

b. Ny teknisk driftsbase – sak skal behandles i KS nå i 
juni. Informasjon ble (per e-post) gitt til aktuelle 
ansatte i forkant av orienteringene som ble gitt i 
PTU. Saken ligger nå ute på nett i forkant av 
politisk behandling: 
https://innsyn.onacos.no/eigersund/mote/wfdo
cument.ashx?journalpostid=2020013067&doki
d=745726&versjon=8&variant=P& 

c. Nye Eigerøy skole: I forrige uke var det brukermøte 
og gjennomgang av div. sammen med prosjektet, 
entreprenør, rektor og andre. Prosjektet er i rute i 
forhold til ny fremdriftsplan etter gjenopptakelse 
av prosjektet. 

 
e) Informasjon og saker fra arbeidstakere: 

a. Heidi: ikke noe nytt. 
b. Ragnhild: påpeker viktigheten av å holde fremdrift 

på organisasjonstilpasningene i BE. 
c. Agnar: ikke noe nytt. Forholdene i VA normaliseres 

etter en periode korona-tiltak.  

4/20 Samarbeidsklima i organisasjonen: 
Ble ikke tatt opp direkte.  

  

5/20 Eventuelt: 
1. … 

  

    

    

    

 
Merknader til referatet må gis innen: 14 dager 

 
 

Med vennlig hilsen     
 
 

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

http://www.eigersund.kommune.no/
https://innsyn.onacos.no/eigersund/mote/wfdocument.ashx?journalpostid=2020013067&dokid=745726&versjon=8&variant=P&
https://innsyn.onacos.no/eigersund/mote/wfdocument.ashx?journalpostid=2020013067&dokid=745726&versjon=8&variant=P&
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Mottakere: 
 Agnar Svanes    
Heidi Irene Gravdal    
Kari Richardson Vei og utemiljøsjef   
Ragnhild Iversen    
Roger Tengsareid Brannsjef   
 
 

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   
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