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Behandling: 

a) Skademeldingar                                                                                                                                    

Handsaming:                                                                                                                                                        

Det vart informert om nye skademeldingar. 

Vedtak:                                                                                                                                                           
Informasjonen vart teken til orientering. 

 

b) Sjukefråvær                                                                                                                                          

Handsaming:                                                                                                                                                 

Det vart informert om sjukefråvær. Sjukefråværet ved nokre einingar vart særskilt 

omtalt. 

Det vart informert om møte med NAV Luster og Arbeidslivssenteret same dag der 
tema var konkret oppfølging av sjukmelde.  Luster kommune har for mange som blir 
sjukmelde 1-3 dagar, i staden for at eigenmelding blir nytta.  

 

Vedtak:                                                                                                                                             
Informasjonen  vart teken til orientering. Arbeidsmiljøutvalet ber rådmann vurdere/sjå 
på omfanget av sjukmelding frå lege ved korttidsfråvær. 

 

c) Vernetenesta                                                                                                                                                                  

Handsaming:                                                                                                                                                        

Det vart informert om «Vernerundekurset» for leiarar og verneombod den 07. 

mars 2017. Der vart ansvaret for gjennomføring av vernerunde klargjort og det 

vart informert om verktøy og teknikk. Det vart informert om at rådmann fyl opp 

gjennomføring og resultat med kommunalsjefane og einingsleiarane. 

 

Hovudverneombodet informerte om at det er lite utskifting av verneombod. Nye 

verneombod må meldast inn slik at oversikta over verneomboda i dei ulike 

einingane er oppdatert. 

 

Vedtak:                                                                                                                                        

Informasjonen  vart teken til orientering. 

 

d) Investeringar/byggsaker  

Handsaming:      

Det er ingen investerings/byggsaker til vurdering/godkjenning av 

Arbeidsmiljøutvalet. 



Postadresse: Besøksadresse: 

Rådhuset Rådhuset Telefon: 57 68 55 75 

6868 GAUPNE GAUPNE Telefaks: 57 68 55 01 

 

Rådmann informerte om bygg– og utbetringsarbeid på rådhuset, gamle 

brannstasjonen, Friskhuset, barnehagen i Jostedalen, mogleg vidare bruk av 

husmorskulen. 

 

Vedtak:                                                                                                                                        

Orienteringane om ulike investeringar/byggsaker, vedlikehald  vart teken til 

orientering. etterretning.  

 

 

e) Informasjon frå Stamina                                                                                                                 

Stamina har meldt frå om at dei ikkje kunne møte. Det låg ikkje føre informasjon 

frå Stamina. 

 

f) Oppfølging av medarbeidarundersøkinga 

Handsaming: 

Einingsleiarane har fått resultata for si eining, er informerte i leiarsamling  og har 

ansvar for å gjennomføre gjennomgang av resultata med tillitsvalt og tilsette. I lag 

vel ein ut 1-3 område eininga vil jobbe vidare med,  formulerer og gjennomføre 

dei tiltaka ein i lag kjem fram til og fyl dei opp. 

Det vart informert om korleis einingane plan, eigedom og landbruk i lag har jobba 

om dette. 

Nokre einingar har gjennomført/er godt i gang med oppfølging av resultata.  

Fagforbundet etterlyste oppfylging av medarbeidarundersøkinga og framdrift i 

fleire einingar. 

Rådmann vil fylgje opp einingsleiarane. 

 

Vedtak:                                                                                                                                                     
Informasjonen vart teken til orientering.  Arbeidsmiljøutvalet ventar at einingsleiarane 
fyl opp resultata i medarbeidarundersøkinga og at rådmann fyl opp einingsleiarane. 

 

g) Arbeids/læringsmiljøsaker i  grunnskulen:                                                                               

Handsaming:                                                                                                                                            

Rådmann orienterte om ulike saker  i skulane i Luster. 

Vedtak:                                                                                                                                          
Orienteringane  vart tekne til etterretning. Arbeidsmiljøutvalet er oppteken av at  
tilsette  blir ivaretekne i vanskelege prosessar.   

Vedtak: 

Det vart ikkje gjort vedtak i saka. 
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