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E-post: marie.urdal@eigersund.kommune.no Deres ref.: /

Møtereferat
Sak: Møtereferat - Hovedarbeidsmiljøutvalget

Møtereferat - Hovedarbeidsmiljøutvalget 08.09.21
Dato: 08.09.21

Sted: Teams
Tid
(Fra/ til):

13:00-14:15
Møte
nr.:

4-2021

Deltakere møtt: Bente Grytten, Karina Havsø, Agnar Svanes, Heidi Irene Gravdal, Ingeborg Havsø,
Frode Lorentzen, Arild Sandstøl, Susanne Hein, Siri Meling, Merete Hustoft, Ragnhild Iversen, Jone
Omdal, Marie Urdal, Eli Sævareid

Referat
Godkjenning av referat fra forrige møte (19.05.21)

Referat godkjent uten merknader.
Orientering fra underutvalg

Det er endringer i HAMUs medlemmer på arbeidsgiversiden for inneværende periode, 2021-2022:
Arild Sandstøl (leder) – vara Leif E. Broch
Siri Meling – vara Arvid Salvesen Røyneberg
Jone Omdal – vara Tore Oliversen
Ingeborg Havsø – vara Anne Brit Tengesdal
Karina Havsø (konstituert kommunalsjef, kultur og oppvekst) – vara Leif Obrestad

AMU/KU pr. tjenesteområde
Samfunnsutvikling: Det har vært møter i alle enhetenes kvalitetsutvalg siden sist, referat
kommer i neste møte i HAMU.

Helse og omsorg: Det har vært møter i alle enhetenes kvalitetsutvalg. Avdelingens
kvalitetsutvalg skal ha møte i uke 37. Fokus er medarbeiderundersøkelsen og hvordan den
følges opp. Noen av enhetene har meldt om at møter 6 ganger i året er for hyppig.

Kultur og oppvekst: Avdelingens kvalitetsutvalg hadde møte 18. juni. Tema var Covid-19,
slitasje på arbeidere, avviksmeldinger og avvikshåndteringer. Det har vært møter i enhetenes
utvalg, referat kommer i neste HAMU.
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 KOLFA: Hadde møte 30.august. Travle tider, men god stemning. Håper på muligheten for å 
gjøre noe sosialt sammen snart. Gode nærværstall. Det ble ikke utført fysisk vernerunde i vår. 
Tiltak som er iverksatt: vannautomat i 3. og 4. etasje på rådhuset. 
Førstehjelpskurs og hjertestarterkurs + brannvernkurs står på agendaen.  
 

Møtereferat fra kvalitetsutvalgene legges ut på intranett slik at de er tilgjengelige for ansatte. Sensitive 
og gjenkjennbare opplysninger må sladdes før publisering. 
 
IA-gruppen 

 Hadde møte 17.06 og 08.09. Fikk i forrige HAMU i oppdrag å bruke sjekkliste fra annen 
kommune til å se på egen oppfølging av sykefravær. Eigersund kommune har ganske gode 
rutinebeskrivelser og retningslinjer for oppfølging av sykefravær, men kan bli bedre i den 
praktiske gjennomføringen. Det forekommer at dokumentasjon er mangelfull, og at 
oppfølgingsplaner ikke er innlevert. 

 HMS/IA-dag planlegges som fysisk møte medio november.  
Tema er oppfølgingsplan – hvordan lage, innhold, eksempel på bruk av NAVs digitale 
oppfølgingsplan, og overføring til personalmapper. 

 Ønsker at det gjennomføres et fysisk ledermøte der oppfølging av sykefravær er tema, og 
ledere settes sammen i grupper med case og får lære av hverandres erfaringer. 
 

Annet:  
Rogaland revisjon ser på sykefraværsoppfølging i Eigersund kommune. Resultatene blir lagt fra som 
sak i HAMU når den er klar. 
 

Orientering om status for sykefravær, 2. kvartal 2021 v/IA-rådgiver 
 
Det samlede fraværet for andre kvartal var på 6,9 %. Det gav en nedgang på 0,1 prosentpoeng fra 
andre kvartal 2020, og en generell nedgang i alle avdelinger utenom helse og omsorg, der det var en 
økning på 1,1 prosentpoeng sammenlignet med andre kvartal 2020. I kultur og oppvekst har fraværet 
gått ned 1,2 prosentpoeng sammenlignet med andre kvartal 2020, og er nå 6,6 %.  
 
Korttidsfraværet (1-16 dag) er på 1,6 % og har økt med 0,1 prosentpoeng, mens langtidsfravær har gått 
ned 1,2 prosentpoeng fra andre kvartal 2020. 
 
I enhetene med høyt fravær er det langtidsfravær som dominerer, og en del av fraværet har vært 
svangerskapsrelatert. Det ser ut til at tallene bedres i tredje kvartal.  
 
Koronarelatert fravær utgjør fremdeles 0,3 %.  
 
Karina Havsø poengterte at en bør se på hva som ligger bak de gode tallene for kultur og oppvekst, for 
å ta med erfaringer i videre nærværsarbeid. 
 
Sykefravær er fast tema i kommunedirektørens ledergruppe der det diskuteres tiltak, og hvordan vi 
kan gjøre hverandre bedre i å følge opp fravær. 
 
Merete Hustoft påpekte at sykefravær må ses i sammenheng på systemnivå, ikke individnivå, og at en 
jobber med det psykososiale arbeidsmiljøet.  
 

Status – Medarbeiderundersøkelsen 
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Arild orienterte om prosess. Frist for utarbeidelse av handlingsplaner var 15. juni. 32 arbeidsplasser har 
levert handlingsplaner etter gjeldende rutine. Noen arbeidsplasser har bedt om utsettelse, 
kommunalsjefene følger opp sine områder. Svarene må følges opp, og tiltak iverksettes i det 
systematiske HMS-arbeidet. 
 
Høye tall for opplevd/sett mobbing/trakassering må være tema på IA-dag. 

Revidert rutine for kvalitetsutvalg 
 
Hovedverneombud presenterte innspill om endringer fra tillitsvalgte og verneombud. Disse blir 
oversendt til HR/HMS som skriver om retningslinjene etter innspill med fokus på klarspråk. Ny sak blir 
lagt fram i neste møte der definisjonen Arbeidsmiljøutvalg bli tatt med i rutinen. 
 

Saker fra HVO/HTV 
 

 Arbeidstøy i helse og omsorg 
Saken ble fremmet av hovedverneombudet og behandlet i kvalitetsutvalget for helse og 
omsorg i februar.  
Det har vært reaksjoner fra ansatte på valg av arbeidstøy etter siste avtale. Opplever kvaliteten 
som lite tilfredsstillende. Unisex-størrelser er lite egnet på kvinnedominerte arbeidsplasser. 
Enkelte opplever klærne som varme, spesielt om sommeren. 
 
I fremtidig anskaffelse må det sikres at arbeidsgiver, HVO og tillitsvalgte involveres i en 
sterkere grad i et samarbeid, og at en gjennomgår hva kravspesifikasjon beskriver om kvalitet 
og behov på de ulike arbeidsplassene. 
 
Helse og omsorg ved kontaktperson Lise Ravneberg går i dialog med leverandør om det som 
ansatte er misfornøyde med og kan forbedres innenfor kostnadsrammen. Tilbakemeldinger 
meldes i linje via leder. 
 
Solskjerming kan også være et avhjelpende tiltak.  
 
Eli Sævareid deltok under behandling av saken. 

 

Informasjon fra BHT Avonova 
 
21. september kl.13.00 avholder Avonova gratis webinar Norsk Jobbhelserapport 2021 - Avonova 
Webinaret gir faglig på påfyll om den nye normalen, hvordan en kan se for seg arbeidshverdagen etter 
covid-19. 
 
Arild Sandstøl informerte om at anbudsfristen for ny kontrakt for bedriftshelsetjenesten er utløpt, og 
tilbyderne blir nå vurdert. 

Eventuelt 
 
Arild Sandstøl informerte om at det vil komme sak til HAMU om den nye arbeidshverdagen etter covid-
19. Hvilke erfaringer har vi gjort oss, hvor skal vi arbeide, møtearenaer, hvordan skal vi utnytte 
mulighetsrommet, opprettholde samarbeidsrelasjoner, bruk av teams når forkjølelses- og 
influensasesongen setter inn.    

 
 

Merknader til referatet må gis innen: 22.09.2021 

http://www.eigersund.kommune.no/
https://webinar.avonova.com/norsk-jobbhelserapport-2021/join
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Med vennlig hilsen     
 
 

Marie Urdal 
Rådgiver 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift 

 
Mottakere: 
 Agnar Svanes    
Arild Sandstøl Kommunalsjef organisasjon 

og læring 
 Stab OL 

Avonova    
Bente Grytten    
Delta    
Frode Tengs Lorentzen Seniorrådgiver   
Heidi Irene Gravdal    
Ingeborg Havsø Kommunalsjef helse og 

omsorg 
  

Jone Christer Omdal Kommunalsjef tekniske 
tjenester 

 Stab/TA 

Karina Havsø Barnehagesjef   
Siri Meling Kommunedirektør   
Susanne Hein    
 
 

Kopi til:    
Morten Iversen Personalrådgiver  SPE/SEN 
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