
 

 

 

 
 

 

 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Administrasjonsutvalget 

Møtested: Formannskapets møterom, Nesset kommunehus 

Dato: 24.05.2016 

Tidspunkt: 12:00 – 13:30 

 
 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 

Edith Kristine S. Bjerkeset Leder H 
Gudbjørg Frisvoll Nestleder KRF 
Jan Rindli Medlem UAV 
Kjersti Hafsås Svensli Medlem AP 
Anders Torvik Medlem AP 
Sissel Ebbesen Bugge Medlem TV 
May Tove Bye Aarstad Medlem TV 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 

   
 

Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 

   
 

Merknader 

 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 

Liv Fleischer Husby rådmann 
Anne-Karin Sjøli personalsjef 
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Underskrift: 

 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble 
vedtatt på møtet. 
 
 
 

   

   

   

   

 

Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

 

Innhold 

Unntatt 

offentlighet 

Arkiv- 

saksnr 

PS 1/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 2/16 Referatsaker   

RS 1/16 Eidsvåg barne- og ungdomsskole - befaring vedrørende bygging av ny 
flerbrukshall 

 2016/332 

RS 2/16 Årsrapport Stamina Helse 2015  2016/595 

PS 3/16 Sykefravær pr 1 kvartal 2016  2016/529 

PS 4/16 Lønnspolitisk plan - revidering 2016  2016/618 

PS 5/16 Opplæring hovedverneombud   
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PS 1/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Administrasjonsutvalget - 24.05.2016  

Protokoll fra møte den 09.12.2015 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Administrasjonsutvalget - 24.05.2016 

Protokoll fra møte den 09.12.2015 ble godkjent og signert. 
 
 

PS 2/16 Referatsaker 

Behandling i Administrasjonsutvalget - 24.05.2016  

RS 1/16 Eidsvåg barne- og ungdomsskole - befaring vedrørende bygging av ny flerbrukshall 
RS 2/16 Årsrapport Stamina Helse 2015 
 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 

Vedtak i Administrasjonsutvalget - 24.05.2016 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

PS 3/16 Sykefravær pr 1 kvartal 2016 

Behandling i Administrasjonsutvalget - 24.05.2016  

Administrasjonsutvalget tar rådmannens innstilling til orientering. 
 
Administrasjonsutvalget ser med bekymring på signaler fra tillitsvalgte og ledere om slitasje på 
enkelte avdelinger. Utvalget ønsker at det blir jobbet videre md personalutvikling og et godt 3-parts 
samarbeid. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Administrasjonsutvalget - 24.05.2016 

Administrasjonsutvalget tar rådmannens innstilling til orientering. 
 
Administrasjonsutvalget ser med bekymring på signaler fra tillitsvalgte og ledere om slitasje på 
enkelte avdelinger. Utvalget ønsker at det blir jobbet videre md personalutvikling og et godt 3-parts 
samarbeid. 
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PS 4/16 Lønnspolitisk plan - revidering 2016 

Behandling i Administrasjonsutvalget - 24.05.2016  

Lønnspolitisk plan 2016 vedtas. 
 

Vedtak i Administrasjonsutvalget - 24.05.2016 

Lønnspolitisk plan 2016 vedtas. 
 
 

PS 5/16 Opplæring hovedverneombud 

Behandling i Administrasjonsutvalget - 24.05.2016  

Arbeiderpartiet v/Anders Torvik tok opp temaet opplæring og kurs for hovedverneombud. HVO 
mener at hun ikke får tilstrekkelig opplæring for vervet som HVO.  
 
Personalsjef Anne-Karin Sjøli svarte at HVO har den lovpålagte opplæringen som et 
hovedverneombud skal ha. Dette har vært sjekket ut hos Arbeidstilsynet og hos en del andre 
hovedverneombud i omkringliggende kommuner. Arbeidsgiver må ha kontroll med utgifter knyttet 
til vernetjenesten så vel som andre tjenester, og har sagt at HVO også må søke om deltakelse på kurs 
og konferanser på lik linje med andre ansatte. Selv om det har vært en del endringer i 
arbeidsmiljøloven de siste årene har dette stort sett vært tema som ikke direkte går på 
hovedverneombudets rolle. Nedenfor finnes en oversikt over hovedverneombudets oppgaver. Som 
oversikten viser skal hovedverneombudet i hovedsak være et koordinerende ledd mellom 
verneombudene på de ulike verneområdene.   
 
Hovedverneombudets oppgaver  
Juridiske rammer 
Forskrift om organisasjon, ledelse og medvirkning § 3-5  
Hovedverneombudet har ansvar for å samordne verneombudenes virksomhet. Spørsmål som 
gjelder flere verneområder, skal forelegges hovedverneombudet. Spørsmål om hvilket verneombud 
en sak hører under, avgjøres av hovedverneombudet 
For øvrig gjelder de regler som er fastsatt for verneombudet. Jf. aml. §6-1 nr. 3 
 
Oppfølging av verneombud  
Hovedverneombudet bør ha jevnlige oppfølgingssamtaler med hvert enkelt verneombud. Samtalene 
kan dreie seg om råd og veiledning om hvordan vedkommende kan løse sine oppgaver. Det vil være 
naturlig å komme inn på hvilken kompetanse og støtte de trenger 
 
Forventninger  
Om ikke hovedverneombudet har styringsrett over verneombudene, er det naturlig å ha 
forventninger. 
Hovedverneombudet må kunne forvente:  

 Å bli orientert om spesielle og vanskelige saker. 

 At verneombudene søker råd angående disse og løfter saker som ikke lar seg løse lokalt. 

 At de stiller opp på verneombudsmøter – møteplikt 

 Lojalitet til de prioriteringer man sammen har kommet fram til 
Organisering av vernetjenesten  

 Hovedverneombudet skal samordne verneombudenes virksomhet. 

 Holde oversikt over alle verneombud og verneområder. 
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 Gjennomføre faste nettverksmøter med verneombudene. Minst to møter/samlinger pr år. 

 Formidle nødvendig informasjon til verneombudene. 

 Få tilbakemeldinger fra verneombudene i viktige saker. 

 Avklare hvilket verneombud som har ansvar for en sak. 

 Delegere oppgaver der det er nødvendig og/eller hensiktsmessig. 

 Hovedverneombudet er arbeidstakernes talerør i Arbeidsmiljøutvalget. 

 Hovedverneombudet søker hjelp, får faglig oppdatering og erfaringsutveksling i HVO nettverket i 
fylket 
 
 
 

 


