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Vår ref.:  20/47537 / 20/1000 Dato:  18.12.2020 

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

E-post: jone.omdal@eigersund.kommune.no Deres ref.:  /  

 
 

Møtereferat 

Prosjekt:  
Emne: 

 
Møte 
dato: 

16.12.00 
 AMU-møte Tekniske tjenester 

16. desember 2020 

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

14:00-14:30 
Møte 
nr.: 

3 

Deltakere møtt: Agnar Svanes, Ragnhild Iversen, Heidi Irene Gravdal, Roger Tengsareid 

Deltakere ikke møtt:  
Kari Richardson har sluttet i EK og det velges et nytt medlem fra arbeidsgiversiden. 
 

Merknad (Saksliste - Neste møte – spesielle forhold):  
Neste møte blir  

 
 

 

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 
 
Det var ingen innmeldte saker. 
 
a) Status HMS-arbeid: 

 
a. Funksjonsbeskrivelser: 

i. Ferdig for teknisk, BE må samordne i hht. 
mal. 
 

b. Medarbeidersamtaler:  
i. VU er ferdig  
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Sak Referat Tidsfrist Ansvarlig 

ii. VA er gjennomført 
iii. BE delvis gjennomført. 
iv. PU ikke gjennomført. 
v. EBR er gjennomført. Deltidsmannskapene 

har fått dette via questback. 
 

c. Stoffkartotek (EcoOnline): 
i. Tilbakemelding om at det er tungvint å 

bruke pga. at innloggingsdata forsvinner 
ved oppdatering på mobil. Det er trolig et 
felles passord og adresse. Dette må gjøres 
kjent for alle brukere – oppslag i møterom. 
 

b) Korona-situasjonen: 
a. Stort press på renholdstjenesten. Er innført gode 

kontinuitetsplaner som ivaretar samfunnskritisk 
tjenestetilbud. 

b. EBR har innført tiltak i hht. kontinuitetsplan. 
Fortløpende vurderinger. 

c. VA gjennomfører tjenester som «normalt». 
d. Vinterdriften har trådt i kraft og det innføres egne 

forhåndsregler for å sikre kontiuerlig 
tjenesteleveranse.  

 
c) Informasjon og saker fra arbeidsgiver: 

a. Ny brannstasjon: investeringsramme vedtatt i KS-
desember. Detaljprosjektering pågår og 
konkurransen skal etter planen utlyses medio mars 
2021.  

b. Ny teknisk driftsbase: investeringsramme vedtatt i 
KS desember. Avklaring med ansatte – ulike 
alternativer fordelt på Tengsareidveien 2 og 3.   

c. Nye Eigerøy skole: Prosjektet er i rute i forhold til 
ny fremdriftsplan etter gjenopptakelse av 
prosjektet. Skolebygget skal være klar til 
overtagelse i slutten av mars 2021. 

d. EBR – vurdere medlemskap i RBR. Satt sammen en 
arbeidsgruppe. Det skal lages en fremdriftsplan. 
Mål at sak behandles i KS mai 2021, dersom en går 
videre blir det ny sak og søknad om medlemskap i 
KS-møte oktober 2021. Støtte fra FA og OL. Dialog 
med Bjerkreim kommune. 

e. VA – vurdere medlemskap i IVAR. Prosess pågår, 
men er i tidlig stadie. Tillitsvalgte og ansatte 
informeres så snart prosessen konkretiseres. 

f. Revisjon av vaktavtalen for VA pågår. 
Kommunalsjef har fått nytt forslag/nye 
argumenter som grunnlag for revidering. Avtale tas 
opp med organisasjon og læring, som igjen går i 
dialog med tillitsvalgte/fagforening. 
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Sak Referat Tidsfrist Ansvarlig 

d) Informasjon og saker fra arbeidstakere: 
a. Heidi/Ragnhild: stort sett rolig. Noe uro i 

renholdstjenesten. Krevende å holde nødvendig 
bemanning i perioder pga. covid-19 mer 
omfattende krav til smitteforebyggende vask.  

 
e) AMU-Tekniske tjenster: 

a. Kommunalsjef TT er sekretær for AMU i 2021. 
b. BHT inviteres inn til møtene. 
c. Det velges en ny leder som går inn i AMU for TT 

som erstatter for Kari Richardson som har sluttet. 
 

4/20 Samarbeidsklima i organisasjonen: 

 Systematisk samarbeid har blitt bedre, men en er ikke 
helt i mål.  
 

  

5/20 Eventuelt: 
1. Ingen saker. 

  

    

    

    

 
 

Merknader til referatet må gis innen:  
 
 

Med vennlig hilsen     
 
 

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

Mottakere: 
 Agnar Svanes    
Heidi Irene Gravdal    
Ragnhild Iversen    
Roger Tengsareid Brannsjef   
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