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Saksbehandler:  Morten Iversen  Direkte telefon: 51 46 81 93 /   

E-post: morten.iversen@eigersund.kommune.no Deres ref.:  /  

 
 

Møtereferat 

Sak: 
Møtereferat - Hovedarbeidsmiljøutvalget 

 
Dato: 15.11.21 

Sted: Teams 
Tid  
(Fra/til): 

09:30 – 11:30 
Møte 
nr.: 

 

Deltakere møtt: Agnar Svanes, Arild Sandstøl, Bente Grytten, Frode T. Lorentzen, Heidi Irene Gravdal, 
Ingeborg Havsø, Karina Havsø, Merete Hustoft, Ragnhild Iversen, Siri Meling, Susanne Hein, Jone 
Omdal og Morten Iversen 

 
 

Sak Referat 

1 Godkjenning av referat fra forrige møte: 
https://www.eigersund.kommune.no/arbeidsmiljoeutvalget.6176193-185774.html 
 
Referat godkjent 

2 Orientering om budsjett og økonomiplan 2022 – 2025 v/kommunedirektør 
 
Hovedfokus å sikre tjenester og ha en robust kommuneøkonomi. Det foreligger krav til 
driftsreduksjoner, jfr. bestilling fra 2017 og dette vil nødvendigvis ha konsekvenser. 
 
Noen av satsingsområdene i foreslått plan: Satsing på IKT inn mot tjenesteproduksjon, 
barnevernsreformen, heltidskultur, sykefravær, styrke juridisk kompetanse, investere i ny 
brannstasjon og teknisk base, nytt aktivitetssenter samt tiltak for Husabø skole og Hellvik 
barnehage. 
 
Budsjett og økonomiplan skal til politisk behandling og endringer vil kunne skje 

3 Orientering fra underutvalg v/kommualsjefer 
 
Kultur og oppvekst 

- Informerer om beredskapsvakten i barnevernet og mange rapporterte tilfeller om vold 
og trusler 

- Fokus på arbeid med ledelse i skolen 
- Viktig å prioritere kvalitetsutvalgene ute på enhetene 
- Trekker frem høyt sykefravær på enkeltgrupper i tjenesteområdet 

 
Helse og omsorg 

http://www.eigersund.kommune.no/
https://www.eigersund.kommune.no/arbeidsmiljoeutvalget.6176193-185774.html
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Sak Referat 

- Er i gang med å evaluere sommerturnus 
- Informerer om status for arbeidet rundt pandemi (testteam, sporing og vaksinering) 
- Sak om arbeidstøy: Har gjennomført kartlegging og vil gå i dialog med leverandør 
- Fokus på vold og trusler på arbeidsplassene 
- Er fremdeles i en prosess om omorganisering i miljøtjenesten, men vil konludere i nær 

fremtid 
 
KOLFA: 

- Ikke avholdt møte. Neste møte fredag denne uken 
- Meldt inn krav fra organisasjonene: Reforhandling av særavtale (arbeidstøy) 

4 Status for sykefravær, 3. kvartal 2021 v/IA-rådgiver 
 
Totalfravær 6 % .Samme som 2020. Korttid (1,7 %) og langtid (4,3 %). Utviklingen er en 
nedgang med unntak av helse og omsorg. Fraværet i barnehager er også redusert. 
 
Det vil avholdes HMS/IA-dag i januar. 
 
Kommunedirektør informerer om at enhetene må kontaktes når fraværet overstiger måltallet 
(5,4 %). 
 
Bedriftshelsetjenesten anbefaler å kartlegge for å finne årsaker før man iverksetter tiltak. 
Oppfordrer til å bruke ekspertbistand i IA-arbeidet. 

5 Orientering om arbeid med vold og trusler 
 
Ingeborg Havsø og Karina Havsø orienterer om arbeidet som blir gjort for deres 
tjenesteområdet. Se vedlegg. 

6 Revidert rutine – Varsel om kritikkverdige forhold 
 
Arild Sandstøl orienterer om ny rutine behandlet i administrasjonsutvalget. Rutinen tar 
utgangspunkt i krav i arbeidsmiljøloven og regional veileder. 

7 Behandling av retningslinjer for kvalitetsutvalg 
 
Gjennomgås og behandles lokalt i KU/AMU 

8 Orientering fra bedriftshelsetjenesten 
 
Det vil bli utarbeidet samarbeidsplan mellom kommunen og bedriftshelsetjenesten. Planlegger 
nå helsekontroller for de som har krav om dette og bistår ellers med sykefravær/psykososialt 
arbeidsmiljø på enkeltarbeidsplasser i kommunen. 

9 Eventuelt 
 
Innspill til tema for HMS/IA-dag: Vold og trusler, heltidskultur, varsling og sykefravær 

 
Merknader til referatet må gis innen: 31.12.2021 

 
Med vennlig hilsen     

 
Morten Iversen 
Personalrådgiver 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift 

Mottakere: 
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Mottakere: 
 Agnar Svanes    
Arild Sandstøl Kommunalsjef organisasjon 

og læring 
 Stab OL 

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

omsorg 
  

Jone Christer Omdal Kommunalsjef tekniske 
tjenester 

 Stab/TA 

Karina Havsø Barnehagesjef   
Ragnhild Iversen    
Siri Meling Kommunedirektør   
Susanne Hein    
 
 

 

 
Dok.nr.: Tittel på vedlegg: 
927085 vold og trusler - ko  
927086 Vold og trusler. HAMU 15 nov.2021  
 
 

 
 

 
 

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

