
Postadresse:  Besøksadresse:  Telefon:  E-post:   

Postboks 100   Rådhusveien 3  75095800  post@trana.kommune.no      8770 

TRÆNA  

  

    

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget   

Møtedato: 18.09.2019 

Sak: 3/19  

 

Resultat: Annet forslag vedtatt 

 

Arkivsak: 19/192 

Tittel: SAKSPROTOKOLL - REFERAT OG MELDINGER  

 

Behandling: 

Følgende E-post fra leder Nina Blomsø ble vedtatt gjennomgått i møte: 

Hei. Jeg er dessverre borte på AMU-møtet. Men ønsker at det brukes tid til å diskutere og 

komme til en enighet om punktene under.  

1. Jeg har fått beskjed om at det mangler verneombud på flere arbeidsplasser i 

Træna kommune og at vi ikke har hovedverneombud. Slik har det vært en 

stund. Verneombud og hovedverneombud er lovpålagt og må på plass. 

Hvordan få fortgang i dette? 

2. Jeg har tidligere etterspurt hvordan avvikssystemet fungerer. Flere melder til 

meg om at det ikke fungerer på deres arbeidsplass og at flere ikke har fått 

opplæring i dette. Hvordan er stå nå? Har alle arbeidstakere i kommunen fått 

beskjed om hvordan de melder avvik? Hvor mange avvik ble meldt i fjor? 

Hvordan tas avvik tak i fra ledelse? 

3. Jeg har tidligere spurt etter arbeidsmiljøundersøkelser i AMU og fikk beskjed 

om at det forelå et vedtak om at kommunen var for liten til å kunne avvikle 

slike undersøkelser. Uten verneombud, uten et avvikssystem som fungerer 

optimalt og uten arbeidsmiljøundersøkelser, hvordan finner en ut hvordan 

arbeidsmiljøet er?  

 

Ordfører Per Pedersen ba om å få vurdert sin habilitet da brev fra en ansatt skulle leses opp i 

AMU-møtet. Han ble erklært inhabil i henhold til forvaltningslovens § 6. 

Brevet ble lest opp av rådmannen – det var enighet om at brevet legges på den ansattes 

personalmappe med notat om at det er lest opp i AMU-møte i dag. 

 

Vedtak: 

Til pkt 1: 

Rådmannen informerte om at det er verneombud på Helse og omsorg. 

Ingen vil være verneombud på undervisning og administrasjon/teknisk. 

Rådmannen har da valgt å utpeke dem som mangler og vil informere dem om dette, slik at de 

kan få tatt 40 timers kurset og at det blant verneombudene velges hovedverneombud. 

 

Til pkt 2: 

Compilo er vårt avvikssystem 

Rådmannen ønsker nærmere informasjon om hvilke arbeidsplasser avvikssystemet ikke fungerer 

på og hvem som trenger opplæring, slik at hun kan ta dette videre til ledergruppa som har 

ansvar for at opplæring i de ulike enhetene blir gjennomført. 
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Det ble gitt informasjon i møtet om at avvikssystemet ikke fungerer i skole og barnehage. 

Rådmannen lovet å komme med oppdatert status på dette i neste AMU-møte. 

 

Pkt 3: 

Når det gjelder arbeidsmiljøundersøkelser vil dette bli videreført slik vedtatt HMS-plan 

skisserer (2017 – AMU-sak 17/16) – «kartleggingskonferanser» i den enkelte enhet. 
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