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PROTOKOLL 

 

Utvalg Møtedato Sted Behandlede 

saker 

Antall møtende 

representanter 

Arbeidsmiljø-
utvalg 

17.oktober Lunner rådhus,  
Møterom: G 1 

17.2- 22  
6 

 

Møtende representanter: 

Fra arbeidsgiver: Mette Grønmyr, Kristin G. Haslestad 
                                 
Fra arbeidstakerne: Kari Anne Bergvatn, Katrine Foss, Gina Therese Skovly(for Berit Bergh Gulden) 
 
Fra Bedriftshelsetjenesten: Kirsti Sandvik 
 
Forfall: Berit Bergh Gulden(sluttet) 
 
Ikke møtt: Bente Rudrud 
     
Møtende sekretær: Anders Vik 

I tillegg møtte:   

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 
Kari Anne Bergvatn og Mette Grønmyr ble valgt til å underskrive protokollen. 

 

SAK 17.2 Status varslingsgruppe- svar fra Personal om fagforeningen kan være med i varslingsgruppa 
Se vedlagt dokument fra personal. 
 
Vedtak: AMU stiller seg bak forslaget fra Personal. SLG får bestilling fra AMU om å velge ut 
representanter til varslingsgruppa. 
 
 
SAK 18 Status personskader og andre HMS-avvik (ikke lukkede avvik) 
 
 
Vedtak: AMU tar status til orientering. Personal sjekker hva man kan få ut av kvalitetssystemet 
av statistikk for avviksbehandling. 
 
 
 



SAK 19 Organisering og status i byggeprosjekter 
Kristin og Mette informerte om status og organisering i byggeprosjekter. 

 LOS: Søknadsfristen for tilskudd forlenges, prosessen går videre, sak til kommunestyret i 
november 

 Omsorgsboliger i Roa er vedtatt og bygging starter høsten 2018 

 Stedsutvikling Roa: har gjennomført et innbyggermøte, godt oppmøte, fotokonkurranse og 
rebuskonkurranse igangsatt for å få blest om prosjektet 

 Vedlikehold av eksisterende bygg?: lagt inn penger i budsjettet, avventer behandling av 
budsjettforslaget i kommunestyret 

 
Vedtak: AMU tar saken til orientering 
 
 
SAK 20 Avvik byggeprosjekter varslet HVO 
Ingen avvik i byggeprosjekter meldt til HVO. Ingen avvik i kvalitetssystemet går til HVO. 
 
Vedtak: AMU-ønsker kvalitetssikring på at avviksmeldinger blir oversendt til HVO når det gjelder 
byggesaker. Statistikk fra kvalitetssystemet legges fram som sak på hvert AMU-møte.  
 
 
SAK 21 Diverse  
Vernerunder- status v/HVO 

 Kun 2 verneområder som ikke har gjennomført vernerunder, LUB utsatt pga restaurering og 
Frøystadtunet ikke gjennomført pga at det er helt nytt 

 
Vedtak: Status vernerunder tas til orientering 
 
21.1 AKAN-kontakt 
I sak 9/2016 ble det vedtatt å finne ny AKAN-kontakt. Virksomhetsleder for FBI, Janicke Brechan 
har meldt inn Mari Roen som ny AKAN-kontakt. 
 
Vedtak: AMU- tar utnevnelsen av Mari Roen som AKAN-kontakt til orientering 
 
SAK 21.2 Bekymring for arbeidsmiljøet i Kalvsjøstua 
Se vedlagt dokument fra virksomhetsleder TT, Elin H. Teslow. 
BHT orienterte om hva de hadde vært involvert i. Kartlegging gjennomført og konklusjonen framgår 
av rapporten fra Stamina Helse. 
 
Vedtak: AMU- tar saken til orientering 
 
22  Eventuelt 

 BHT har fått to henvendelser om dårlige arbeidsforhold  
o LUS om inneklima i adm.bygget, BHT følger opp dette 
o Frøystad: Dårlige forhold i bassengkjelleren- BHT følger også opp dette 
o Rapport kommer fra BHT i begge tilfeller 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med de vedtak som ble 
fattet i møtet. 
 
 
………………………………….                             …………………………… 
Kari Anne Bergvatn               Mette Grønmyr 

 


