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MØTEPROTOKOLL 

 

Arbeidsmiljøutvalget 
 

 

Møtested: Møterom 308, Rådhuset   

Møtedato: 23.11.2018 Tid: kl. 10:15 – 13:20 

Til stede på møtet 

 

Medlemmer:  Leif Pedersen, Muna Larsen, Sonja Paulsen, Kristin Johnsen,  

Forfall:  Birger Wallenius, Harald Larssen (deltok på telefon under sak 27/18) 

Varamedlemmer:  Øystein Persen, Lise Øfeldt 

Fra adm. (evt. andre):  Anne Lill Fallsen, Beatrix Arbman 

    

Innkalling:   

Merknader:  Spørsmål fra HTV og HVO var ikke sendt ut i forkant 

Behandlede saker:  PS 24 – 31/18 
Gjennomgang av HMS-plan, ref. saksprotokoll fra AMU 25.9.18 PS 22/18 

 

Underskrifter: 

 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 

bestemt på møtet. 

 

 

Kjøllefjord, 28. november 2018 

 

  

  

    

  

    

  

(sign.)   (sign.)   (sign.) 
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SAKSLISTE 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

24/18 18/1144    

 GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I 

ARBEIDSMILJØUTVALGET 23.11.18  

 

25/18 18/1146    

 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I 

ARBEIDSMILJØUTVALGET 23.11.18  

 

26/18 18/1147    

 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I 

ARBEIDSMILJØUTVALGET 25.9.18  

 

27/18 18/982    

 ORIENTERING OM ØKONOMI/BUDSJETT  

 

28/18 18/983    

 AMU - ORIENTERING OM SYKEFRAVÆR  

 

29/18 18/1164    

 DISKUSJONSSAK - VALG AV VERNEOMBUD  

 

30/18 18/986    

 GJENNOMGANG AV REGLEMENT TIL RULLERING  

 

31/18 18/1162    

 HMS - OG INTERNKONTROLL  

 

 

 

Annet: Gjennomgang av HMS-plan, ref. saksprotokoll fra AMU 25.9.18 PS 22/18 
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Sak PS  24/18 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I 

ARBEIDSMILJØUTVALGET 23.11.18  
 

 

Innstilling: 

Arbeidsmiljøutvalget godkjenner innkalling til møte i Arbeidsmiljøutvalget 23.11.18 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget godkjenner innkalling til møte i Arbeidsmiljøutvalget 23.11.18 
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Sak PS  25/18 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I 

ARBEIDSMILJØUTVALGET 23.11.18  
 

 

Innstilling: 

Arbeidsmiljøutvalget godkjenner saksliste til møte i Arbeidsmiljøutvalget 23.11.18 

 

 

Behandling: 

Forslag fra AMU: 
Som innstilling med tillegg fra HTV og HVO. 

 

 

Som forslag  

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget godkjenner saksliste med tillegg, til møte i Arbeidsmiljøutvalget 23.11.18 
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Sak PS  26/18 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I 

ARBEIDSMILJØUTVALGET 25.9.18  
 

 

Innstilling: 

Arbeidsmiljøutvalget godkjenner møteprotokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget 25.9.18. 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget godkjenner møteprotokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget 25.9.18. 
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Sak PS  27/18 
 

 

Sakstittel:  ORIENTERING OM ØKONOMI/BUDSJETT  
 

 

Innstilling: 

 
 Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Behandling: 

Rådmann deltok på telefon, og orienterte i saken. 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

 
 Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering. 
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Sak PS  28/18 
 

 

Sakstittel:  AMU - ORIENTERING OM SYKEFRAVÆR  
 

 

Innstilling: 

 
 AMU tar saken til orientering 

 

 

Behandling: 

Administrasjonen orienterte om sykefravær. 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

 
 AMU tar saken til orientering 
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Sak PS  29/18 
 

 

Sakstittel:  DISKUSJONSSAK - VALG AV VERNEOMBUD  
 

 

Innstilling: 

Sak tas opp til diskusjon i møtet. 

 

 

Behandling: 

 

Forslag fra AMU: 

Saken har vært diskutert. AMU foreslår at man etter ny gjennomgang av organisasjonsplan 

vedtar hvilke verneområder det skal være eget verneombud for, og hvilke verneområder som 

skal ha felles. 

Ansatte på samfunnshus og idrettshall har ingen utpekt verneombud pr d.d, og man må 

undersøke hvorvidt det er mulig at verneombud på Kjøllefjord skole kan ivareta disse inntil 

gjennomgang av org.plan er utført. Når det gjelder de ansatte på uteseksjonen, så bes 

Driftsleder anleggsdrift finne en løsning som ivaretar de ansatte der. Frist for å få dette på 

plass settes til 1. januar. 

Tidsperspektiv på midlertidig løsning er ut 1. halvår 2019. 

 

Som forslag. 

*** Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Saken har vært diskutert. AMU foreslår at man etter ny gjennomgang av organisasjonsplan 

vedtar hvilke verneområder det skal være eget verneombud for, og hvilke verneområder som 

skal ha felles. 

Ansatte på samfunnshus og idrettshall har ingen utpekt verneombud pr d.d, og man må 

undersøke hvorvidt det er mulig at verneombud på Kjøllefjord skole kan ivareta disse inntil 

gjennomgang av org.plan er utført. Når det gjelder de ansatte på uteseksjonen, så bes 

Driftsleder anleggsdrift finne en løsning som ivaretar de ansatte der. Frist for å få dette på 

plass settes til 1. januar. 

Tidsperspektiv på midlertidig løsning er ut 1. halvår 2019. 

 

 

 

 

Sak PS  30/18 
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Sakstittel:  GJENNOMGANG AV REGLEMENT TIL RULLERING  
 

 

Innstilling: 

Arbeidsmiljøutvalget tar oversikt og plan for rullering til etterretning. 

Forslag til nytt Reglement for Arbeidsmiljøutvalget utarbeides i møtet før det endelig vedtas 

av Kommunestyret. 

 

 

 

 

Behandling: 

Forslag fra AMU: 

Som innstilling med følgende endringer 

 

1) Korrigeringer til reglement: 

§2 Ansvarsområdet 

- nytt pkt. 6- 

Gjennomgå alle rapporter om ulykker, nestenulykker og sykdom som kan skyldes 

arbeidsmiljøet. Ha fokus på hendelsen og se til at arbeidsgiveren gjør det om er nødvendig 

for å hinder at det skjer igjen. 

 

§ 5 Arbeidsmiljøutvalgets møter 

- korrigeringer 

Pkt 5.2  endres fra «AMU skal ha møter når leder eller minst 3 av medlemmene finner det 

påkrevet» til «AMU skal ha møter når leder eller minst 2 av medlemmene finner det 

påkrevet.» 

Pkt 5.3 endres fra «AMU innkalles skriftlig ( e-post kan benyttes) med minst 7 dagers varsel. 

Møteinnkalling sendes medlemmene og 1. varamedlem og andre med møterett» til 

«AMU innkalles skriftlig ( e-post kan benyttes) med minst 8 dagers varsel. 

Møteinnkalling sendes medlemmene. Varamedlemmer og andre med møterett 

informeres samtidig om innkalling og sakspapirer.» 

 

-Ny § 7 – Opplæring AMU-medlemmer 

«Man må påse at medlemmer i AMU har opplæring i hht. lovkrav» 

 

 

2) Korrigeringer til plan for rullering: 

- Introduksjon til nyansatte i Lebesby kommune: VO og AMU skal også være høringsinstans 

- Reglement for helsemessig og synskorrigerende tiltak (syn og fysioterapi): AMU skal 

også være høringsinstans. 

- Omplassering ved sykdom og omstilling: AMU skal også være høringsinstans. 
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Som forslag 

*** Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget tar oversikt og plan med korrigeringer for rullering til etterretning. 

Reglement for Arbeidsmiljøutvalget utarbeides i møtet før det endelig vedtas av 

Kommunestyret. 

 

 

1) Korrigeringer til reglement: 

§2 Ansvarsområdet 

- nytt pkt. 6- 

Gjennomgå alle rapporter om ulykker, nestenulykker og sykdom som kan skyldes 

arbeidsmiljøet. Ha fokus på hendelsen og se til at arbeidsgiveren gjør det om er nødvendig 

for å hinder at det skjer igjen. 

 

§ 5 Arbeidsmiljøutvalgets møter 

- korrigeringer 

Pkt 5.2  endres fra «AMU skal ha møter når leder eller minst 3 av medlemmene finner det 

påkrevet» til «AMU skal ha møter når leder eller minst 2 av medlemmene finner det 

påkrevet.» 

Pkt 5.3 endres fra «AMU innkalles skriftlig ( e-post kan benyttes) med minst 7 dagers varsel. 

Møteinnkalling sendes medlemmene og 1. varamedlem og andre med møterett» til 

«AMU innkalles skriftlig ( e-post kan benyttes) med minst 8 dagers varsel. 

Møteinnkalling sendes medlemmene. Varamedlemmer og andre med møterett 

informeres samtidig om innkalling og sakspapirer.» 

 

-Ny § 7 – Opplæring AMU-medlemmer 

«Man må påse at medlemmer i AMU har opplæring i hht. lovkrav» 

 

 

2) Korrigeringer til plan for rullering: 

- Introduksjon til nyansatte i Lebesby kommune: VO og AMU skal også være høringsinstans 

- Reglement for helsemessig og synskorrigerende tiltak (syn og fysioterapi): AMU skal 

også være høringsinstans. 

- Omplassering ved sykdom og omstilling: AMU skal også være høringsinstans. 
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Sak PS  31/18 
 

 

Sakstittel:  HMS - OG INTERNKONTROLL  
 

 

Innstilling: 

Spørsmål lagt fram i møtet 

 

 

Behandling: 

 

Spørsmål stilt i brev fra HTV og HVO ble muntlig gjennomgått og besvart i møtet.  

Kort oppsummert: 

De spørsmål som gjelder HMS Håndbok, internkontroll og behandling av avvik bes sees i 

sammenheng med implementering av QM+. Som varslet av administrasjonen tidligere er 

arbeidet med QM+ planlagt igangsatt 7. januar, og skal være på plass innen 1.halvdel 2019. 

Dokumentasjon for vernerunder har vært journalført, men på ulike mapper. Det avklares i 

møtet at alle vernerunder logges samlet pr år. Rapportene har ikke vært oppe i AMU. 

På spørsmål om opplæring for AMU-medlemmer, så er nye i gang med opplæring. I tillegg 

avklares det i møtet at opplæring kommer inn som et eget punkt i Reglement for 

Arbeidsmiljøutvalg. 

Årsrapport for AMU legges fram i første møte hvert år. 

AMUs lovpålagte arbeidsoppgaver fremgår også i reglementet. 

 

 

 

Vedtak: 

Spørsmål stilt i brev fra HTV og HVO ble muntlig gjennomgått og besvart i møtet.  
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