Levanger kommune
Møteprotokoll

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Arbeidsmiljøutvalg
Møterom 3008 Formannskapssalen Levanger rådhus
11.06.2018
13:00 – 14:45

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Ola Stene
Medlem
Leif-Ketil Lorentsen
Medlem
Jostein Hulbækdal
Medlem
Kari Olafsen Aunet
Nestleder
Jens Syver Løvli
Leder
Laila Kristin L Munkeby
Medlem

Representerer

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Robert Svarva
Marie E. Jonsson

Representerer

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Asgeir Persøy
Marie E. Jonsson
Alf Magnar Reberg
Robert Svarva

Representerer

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Vidar Solheim
Personalsjef
Sølvi Melvold
AMU Sekretær, HMS rådgiver
møte om tilsynsbesøket og oppfølging etter tilsynet.
Svein Roger Troset
Ingeniør Bygg og eiendom deltok under sak PS 19/18
John Grevskott
Driftsleder Bygg og eiendom deltok under orienteringssak
om ventilasjonsanlegg på Rådhuset.
Ellers møtte:
Jon Aune
HMS og bedriftshelse AS
Ann Iren Muren
Vara hovedvernombud
Tilleggssak, orientering:
HMS Rådgiver Sølvi Melvold informerer om at
arbeidstilsynet gjennomført tilsyn hos barneverntjenesten
den 04.05.18, med fokusområde Vold og trusler. AMU
ønsker en orientering fra barneverntjeneste på neste AMU
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Sakliste
Saksnr
Innhold
PS 17/18 Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 18/18 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte
PS 19/18 Åsen hall - Godkjenning av planer
PS 20/18 Ny etisk plattform for ansatte og folkevalgte i Levanger kommune godkjenning i AMU 11.06.18
PS 21/18 Service- og digitaliseringssenteret -Nytt verneområde i Levanger kommune
PS 22/18 Møteplan AMU Levanger høst 2018
PS 23/18 Orienteringer
- Ventilasjonsanlegget Levanger Rådhus – Driftsleder John Grevskott
- Budsjett og økonomiplan – Rådmann Ola Stene
- Bedriftsidrettslaget – HMS Rådgiver Sølvi Melvold

PS 17/18 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 11.06.2018
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Enstemmig
VEDTAK:
Godkjenning av innkalling og sakliste.

PS 18/18 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 11.06.2018
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Enstemmig
VEDTAK:
Godkjenning av møteprotokoll fra møte den 16.04.18
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PS 19/18 Åsen hall - Godkjenning av planer

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 11.06.2018
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Enstemmig
VEDTAK:
Arbeidsmiljøutvalget godkjenner de foreliggende planer for bygging av Åsen hallen.
Rådmannens forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget godkjenner de foreliggende planer for bygging av Åsen hallen.

PS 20/18 Ny etisk plattform for ansatte og folkevalgte i Levanger kommune

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 11.06.2018
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Enstemmig
VEDTAK:
Ny etisk plattform for ansatte og folkevalgte i Levanger kommune datert 03.06.18 vedtas
og erstatter etiske retningslinjer, vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.08.
Rådmannens forslag til innstilling:
Ny etisk plattform for ansatte og folkevalgte i Levanger kommune datert 03.06.18 vedtas
og erstatter etiske retningslinjer, vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.08.

PS 21/18 Service- og digitaliseringssenteret -Nytt verneområde i Levanger kommune

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 11.06.2018
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Enstemmig
VEDTAK:
Service- og digitaliseringssenteret på rådhuset blir et nytt verneområde i Levanger
kommune.
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Rådmannens forslag til vedtak:
Service- og digitaliseringssenteret på rådhuset blir et nytt verneområde i Levanger
kommune.

PS 22/18 Møteplan AMU Levanger høst 2018
Rådmannens forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget vedtar følgende møteplan for høsten 2018:
Mandag 10. september 2018
Mandag 12. november 2018
Alle møter kl. 13-15
Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 11.06.2018
Forslag i møte:
Møte 10. desember framskyndes til uka før, møtedato foreslås endret til mandag 3.
september 2018.
Avstemning:
Enstemmig
VEDTAK:
Arbeidsmiljøutvalget vedtar følgende møteplan for høsten 2018:
Mandag 3. september 2018
Mandag 12. november 2018
Alle møter kl. 13-15

PS 23/18 Orienteringer

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 11.06.2018
Orienteringer møte:
Ventilasjonsanlegget Levanger Rådhus – Driftsleder John Grevskott
Deler av ventilasjonsanlegget skal skiftes ut på rådhuset, spesielt i midtseksjoner rundt
glassgården. Det er gjort forundersøkelser på rådhuset, og gjort en vurdering på hvor det
er for lite luft-gjennomstrømming og hvor anlegget i sin helhet bør skiftes ut. Det nye
anlegget vil få kjøling. Utredninger pågår fortsatt i samarbeid med leverandør.
Arbeidet starter etter fellesferien og vil pågå ca et halvt års tid.
Mens arbeidet pågår må det påregnes en del støy, i den forbindelse må det underveis
vurdere om ansatte som har kontorplasser i området, må finne alternative
kontorløsninger for en periode.
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Driftsleder legger ut informasjon på intranettet, evt sender ut e-post til alle ansatte på
rådhuset når alt er avklart og klar til oppstart.
Budsjett og økonomiplan – Rådmann Ola Stene
Budsjett og økonomiplan skal vedtas i kommunestyret den 26.september 2018.
Det skal legges fram for formannskapet den 5.september.
Den 20.august skal budsjettet og økonomiplan være ferdig.
Enhetslederne har frist til den 20 juni og legge inn sine budsjett.
Det er krevende og få til budsjettet, da rammene skal reduseres, og
effektiviseringsskravet er 1%. Mangler fortsatt en reserve på 15 millioner, slik det er i
dag så ser det ut til at reserven kan bli 12.millioner. Dette er en lavere margin enn det
kommunestyret har vedtatt.
Når vi sammenligner oss med andre kommuner som f.eks Melhus og Stjørdal, når man
analyserer budsjettene, så er det fortsatt mulig å drive mer effektiv tjenesteyting.
Det er krevende for alle ledere å redusere sine budsjett og det har vært en spesiell tøff vår
for ledere og ansatte som jobber i helse.
Det reduseres på velferdstiltak og kompetanseutvikling, og vikarbruken må ned.
Det er viktig å være bevisst på arbeidsmiljøutfordringer og sykefravær som kan oppstå
under slike prosesser.
Det gjelder å se mulighetsrommet og at dette er et arbeid som vi skal gjøre sammen.
Bedriftsidrettslaget – HMS Rådgiver Sølvi Melvold
Vi fortsetter å samarbeide om felles bedriftsidrettslag for Verdal og Levanger kommune.
Nåværende styre i bedriftsidrettslaget har gjennomført styremøte og det er avklart
årsmøte torsdag 30.august.
Det må velges et nytt styre som representerer begge kommunene.
Aktivitetene i bedriftsidrettslaget skal markedsføres bedre og medlemsfordelene må
tydeliggjøres. Rådmannen foreslår at nåværende kontigent opprettholdes og at det må
arbeides mer aktivt for å øke medlemsmassen.
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