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MØTE PROTOKOLL

Utval Arbeidsmiljøutvalet
Møtest a d: Rådhuset, møterom ved

rådmann
Møtedato: 23.02.2017

Start kl.: 14.00
Slutt kl.: 15.45

Til stades på møtet
Medl.: Leiar, arbeidstakarrepresentant Mary Karin Sagerøy

Arbeidstakarrepresentant Svein Bjarne Steig
Hovudverneombod Svein Tore Heltne
Arbeidsgjevarrepresentant Jarle Skartun
Arbeidsgjevarrepresentant John Olaf Røhme
Arbeidsgjevarrepresentant Ol aug Marie Bjelde

Forfall:
Varamedl.:
Fr å adm. (evt.
andre):

Margunn Hillestad – personal avdelingen.
BHT v/Stamina – Tone Kristin Thomassen.

Medlemene hadde ikkje merknad til innkalling og sakliste.

SAKLISTE

Saksnr . Tittel
1 / 17 17 / 790

Godkjenning av møtebok

2 / 17 17 / 792
Orienteringar og referat

3 / 17 17 / 798
Tiltaksplan for rekruttering og kompetanseutvilkling -
tildeling av midlar

4 / 17 17 / 801
Plan for helse, miljø, tryggleik 2017

5 / 17 17 / 802
Luster 2020 - utgreiingsarbeid

6 / 17 17 / 768
Grandmo lagshus - ombygging norskundervisning

7 / 17 17 / 794
Open post



Underskrifter:
Vi stadfester at det som er ført i møteboka er i samsvar med det som vart vedteke på
møtet.



Møteprotokoll er sendt til:
Medlemene, varamedlemer, rådmann, revisor, kontrollutvalet , einingsleiarar,
Hovudtillitsvalde, verneombod, Stamina



1 / 17
Godkjenning av møtebok

Handsaming:
Ingen merknader

VEDTAK:
Mø eboka frå møtet i Arbeidsmiljøutvalet den 29.11.16 vart godkjend
_______________________________________________________________

2 / 17
Orienteringar og referat

Handsaming:

a) Årsrapportering:

Handsaming:
Rå dmann informerte

Vedtak:
Informasjonen vart teken til orientering.

b) R esultat frå medarbeidarundersøkinga – prosess vida re

Handsaming:
Det vart informert om samla svarprosent for kommunen på 72% og vidare prosess med
presentasjon på leiarsamlinga den 17.02,17. Fokuset vidare er på einingsvise
presentasjonar av resultata, den dialogbaserte felles prosessen i kvar eining, utforming
av tiltak ut i frå resultata, oppfylging av tiltaka fram mot neste medarbeidarundersøking
i 2018/19, sam anhaldinga av resultata i medarbeidarundersøkinga og
leiar/medarbeidarsamtalar - samt evaluering f ra m mot neste undersøking.

Vedtak:
Informasjonen vart teken til orientering.

c) Sjukefråvær

Handsaming:
D et vart informert om sjukefråværet for 4. kvartal 2016 og for 2016 samla. Samla
sjukefråvær for 2016 er 6,2 % - ein nedgang frå 6,5 % i 2016.

Vedtak:
Orienteringa vart teken til etterretning.



d) Skademeldingar

Handsaming:
Det vart informert om tal og type innkomne skademeldingar sidan sist møte.

Vedtak:
Informasjonen vart teken til orientering.
Arb beidsmiljøutvalet ynskjer framover munnleg informasjon om tal og type
s kademeldingar med fokus på om ein ser he nd ingar som går att på same staden,
alvorlege hendingar osv.

e) Avviksmeldingar:

Handsaming:
Jf. AMU sak 17/16. Det vart inform ert om at det ikkje er henta inn/gjennomgått
informasjon om registrerete og lukka avvik sidan sist møte. Ein vil kome tilbake til
denne saka i møte den 04.04.17.

Vedtak:
Informasjonen vart teken til orientering. Arbeidsmiljøutvalet avventar at vedtak i sak
17/16 blir følgt opp.

f) Rekneskap 16/budsjett 17:

Handsaming:
Rådmann informerte.

Vedtak:
Informasjonen vart teken til orientering.

g) Søknader til KLP – ny rutine:

Handsaming:
Det vart informert om at søkjarar frå 17.02.17 må søkje sjølv/søkje via eigen plattform,
med eiga id - brikke. Personal avdelinga kan gi råd og rettleiing.

Vedtak:
Orienteringa vart teken til etterretning.

h) Leiaropplæring

Handsaming:
Det vart informert om oppbygging og innhald i denne opplæringa. Opplæringa blir



oppbygd ved mapper med inn hald, lenker osv. og gjort elektronisk tilgjengeleg, den blir
ikkje laga på papir. Den blir lagra på fellesområdet. Det vart og informert om at
opplæringa blir organisert delvis med større samlingar, delvis ute på einingane. Den vil i
stor grad bli differe nsiert og tilpassa etter behov.
LKK blir sentral i oppbygginga ved at det blir laga lenker til dokument, reglement,
retningslinjer osv i LKK.

Vedtak:
Orienteringa vart teken til etterretning.

i) Status for omorganiseringa innan omsorgstenesta.

Handsaming:
Kommunalsjef for omsorg og helse informerte. Stikkord er nytt organisasjonskart, krav
om innsparing på 5 millionar, gradvis og fleksibel omlegging til rett pasient til rett plass,
ny årsturnus, ombygging på Hafslo, nytt dagtilbod på Hafslo, 4 nye leiarar, fokus på
tydleg gjering av leiarrollen/tydleg leiing, fokus på og kunne bu heime lengst mogleg –
og få eit tilpassa tilbod heime, «kultur» jobbing, vurdering av langvakt/helgeturnus.

Vedtak:
Orienteringa vart teken til etterretning.

j) Opplæring av verneombod og leiarar /gjennomføring av vernerunde.

Handsaming:
Det vart informert om kurs for einingsleiarar og verneombod 07.03.17. Kurset blir
gjennomført i samarbeid m ed Stamina og er resultat av etterspurnad både frå
verneombod og leiarar.
Vedtak:
Informasjonen vart teken til orienterin g.

k) Informasjon frå møte med hovudtillitsvalte (HTV - møte).

Handsaming:
Det vart informert frå møte, m.a om diskusjon omkring verknadstidspunkt for
lønsoppgjer. Hovudavtalen pålegg arbeidsgivar å legge til rette for/gjennomføre slike
møte. Dei blir vurdert som nyttig informasjonsutveksling. Referat frå møtet ligg på
LKK.
Vedtak:
Informasjonen vart teken til orientering. Rådmann tek med seg innspela, m.a. om
verknadstidspunkta for lønsoppgjer.

l) Heiltidskultur:



Handsaming:
Det vart informert om kartlegginga som vart gjennomført i desember og resultatet av
denne. Det har kome signal om at ikkj e alle har fått med seg kartlegginga – og difor
ikkje registrert sitt ynskje om auka stilling.

Vedtak :
Informasjonen v art teken til etterretning. Det vart uttrykk ynskje om at tilsette får ein
ny sjanse til å melde inn ev. ynskje om auka stillingsprosent ved at kartlegginga blir
gjennomført på nytt.

m) HMT/BHT:

Handsaming:
Det vart informert om arbeidet med plan for Helse, miljø og tryggleik for 2017 - 2020,
arbeidet med handlingsplan en for BHT for 2017, samt årsrapport for 2016 frå Stamina.
Det vart og informert om arbeidet med revisjon av IA - planen, nyleg møte med
arbeidslivssenteret og oppretting av arena for jamlege møte med NAV lokalt og
Arbeidslivssenteret. Det vart diskutert kv a fokus og område ein skal jobbe med i 2017.

Det vart og informert nyleg innkomen helserapport frå undersøking omkring
kommunen sine nattevakter.

Vedtak:
Informasjonen vart teken til orientering.
I 2017 fokuserer Luster kommune mellom anna på opplæring av verneombod og leiarar
i gjennomføring av vernerunde, oppatt taking av kontakten og samarbeidet med
Arbeidslivssenteret om mellom anna IA – avtalen/arbeidet. Ein skal og jobbe med
oppfølging a resultata frå medarbeidarundersøkinga/sjå dette i samanheng med
HMT/BHT og IA arbeidet.

n) Informasjon om bygg/prioriterte tiltak f or større vedlikehald og byggutvikling
2017:
- Jostedal Barnehage
- Rådhuset
- Friskhuset

Handsaming:
Rådmann informerte, mel lom anna om behov for å sjå skilje mellom drift og
investering.

Vedtak:
Informasjonen vart teken til orientring.

VEDTAK:
Det vart ikkje gjort vedtak i saka



3 / 17
Tiltaksplan for rekruttering og kompetanseutvilkling - tildeling av midlar

Handsaming:
Tiltaksplan for rekruttering og kompetanseutvikling for 2017 vart lagt fram for
Arbeidsmiljøutvalet til uttale.
Det vart og informert om organiseringa av og arbeidet med Strategi for rekruttering og
kompetanseutvikling 2017 - 20. Det er nedsett ei arbeidsgruppe med to frå personalavdelinga og
to hovudtillitsvalte. Arbeidet er i gang, men forseinka pga s jukdom.

VEDTAK:
Arbeidsmiljøutvalet hadde ikkje merknader til den framlagde tiltaksplanen for 2017. U t valet
imøteser ferdig framlegg til Strategi for rekruttering og kompetanseutvikling for 2017.

4 / 17
Plan for helse, miljø, tryggleik 2017

Handsaming:
Det vart informert om arbeidet med dette. Rådmann informerte om samanhengen mellom dette,
årshjulet og tenesteplanane.
Det vart og informert om IA - avtalen og arbeidet med inkluderande arbeidsliv.

VEDTAK:
Informasjonen vart teken til orientering

5 / 17
Luster 2020 - utgreiingsarbeid

Handsaming:
Rådmann informerte grundig. Det går i hovudsak på at ein skal – og korleis skal ein – redusere
driftskostnadane i Luster Kommune med tilsaman 20 millionar innan 2020.
Hovudtillitsvalte og Arbeidsmiljøutvalet vil bli kopla inn i og halde løpande orientert.
Omsorgstenesta skjerma utover eige innsparingskrav.
Siste åra har det vore fokus på generell effektivisering.No står strukturelle tiltak for tur, t.d.
ved skulebrukspl an, ev. innføring av utvida eigedomsskatt og nedsetjing av sakkunnig nemnd
som skal lage retningslinjer for taksering. Ei nedsatt arbeidsgruppe skal jobbe med dette.

VEDTAK:
Informasjonen vart teken til etterretning. Arbeidsmiljøutvalet imøteser vidare
i nformasjon i neste møte



6 / 17
Grandmo lagshus - ombygging norskundervisning

Handsaming:
Rådmann tilrår at planane for ombygging vert godkjent. Saka med vedtaket frå AMU vert
sendt til Arbeidstilsynet for endeleg godkjenning.
Rådmann informerte og forklarte utsende teikningar.

VEDTAK:
Arbeidsmiljøutvalet hadde ikkje merknader til dei framlagde planane. Planen for ombygging
vart godkjent.

7 / 17
Open post

Handsaming:
Det vart informert om møte med Arbeidslivssenteret same dag . Rådmann tok opp
utfordringar knytt til aktivitetsplikt for mottakarar av sosialhjelp og kva kommunen blir
utfordra på i høve det. Utfordringar omkring kommunen sitt ansvar for å arbeide for å
hindre «utanforskap» vart og teke opp.

Det vart informert om Luster Kommune sitt skifte av opplæringskontor for
lærlingeordninga frå 01.0.317 og planlagde kurs/informasjonssamlingar for noverande
lærlingar, faglege leiarar og instruktørar den 01.03.17 og 21 - 22.03.17.

Det vart informert frå Kommunenes Sentralfo rbund (KS) sin strategikonferanse . Der
deltok ordførar, rådmann og ein frå personalavdelinga.

Det vart informert om og oppsummert frå temadagen og leiarsamlinga om
«partssamarbeid» den 17.02.17.

Det vart informert om at ein har fokusert på/sendt ut informasjon til einingsleiarar om gratis
Web - seminar frå Arbeidslivssenteret – som den enkelte kan delta på frå sin eigen pc.
Seminara varer ein time og har ulike tema knytt til Hovudavtalen, Hovudtarif favtalen,
Arbeidsmiljølova med forskrifter osv.

VEDTAK:
Informasjonane vart tekne til orientering.
Det vart ikkje gjort vedtak i saka.
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