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representanter
6

Møtende representanter:
Fra arbeidsgiver: Bente Rudrud, Mette Grønmyr, Ann Herborg Fagerli
Fra arbeidstakerne: Kari Anne Bergvatn, Berit Bergh Gulden, Kathrine Foss
Forfall:
Ikke møtt:
Møtende sekretær: Ann-Kristin Bergersen
I tillegg møtte: Svein Trondsen (NAV Forvaltning Oppland)
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.
Bente Rudrud og Kari Anne Bergvatn ble valgt til å underskrive protokollen.

SAK 3 Status personskader og andre HMS-avvik (ikke lukkede avvik)
Siden sist er det meldt om 1 skade i tjenesten. Skademeldingen ble lagt frem for AMU.
Det kommer opp spørsmål om en ansatt som brakk ankel på vei til jobb. Dette er ikke meldt inn.
Ann-Kristin purrer opp skademelding på dette.
Det er ikke meldt inn noen HMS-avvik.
Vedtak: Skademeldingene tas til orientering.

SAK 4 Organisering og status i byggeprosjekter
Prosjekteier informerte om status og organisering i byggeprosjekter.
http://www.lunner.kommune.no/prosjekter.297686.no.html
KLEMMAPARKEN: Fattet beslutning om bygging av Klemmaparken. I vedtaket kom det inn tribune –
estimert til underkant av 1 million. Prosjektet estimert til 130 mill.
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LUNNERTUNET DAGAKTIVITETSSENTER: Åpnet. Kontor for psykisk helse og dagaktivitetssenter for
psykisk helse holder til i lokalene. Det er verksted i lokalene, noe som er et godt tilbud for spesielt
menn.
NYE BERGO: Åpning i slutten av april. Åpner for mer aktiviteter for Bergo
SYKEHJEM OG OMSORGSBOLIGER: Felles tidsløp frem til P4A vedtak. Så vil det bli annet tidsløp på
sykehjem sør i bygda.
FRØYSTADTUN: Går som planlagt.
FRØYSTADANLEGGET: Ikke skjedd noe mer.
Vedtak: Informasjon tas til orientering
SAK 5 Avvik byggeprosjekter varslet HV
Ingen avvik meldt hovedvernombud.
Vedtak: Tas til orientering
SAK 6 IA avtalen, status, oppfølgning, forventninger
Svein Trondsen, Lunner kommune sin IA-kontakt i NAV, orienterte om IA-avtalen. Status
gjennomgang, oppfølging og forventninger.
I 2013 var sykefraværet i Lunner lavt, men økte vesentlig i 2014. Er opptatt av hva som kan gjøres
for å øke nærværet. Interessant å se på resultatene av medarbeiderundersøkelsen i denne
sammenheng.
Hadde vært fint med målkarttallene inn i AMU.
Forslag å ta inn ambisjon om nærvær i AMU i forkant av rullering av komm.org planen før
budsjettrundene hver høst. Ann-Kristin sørger for dette som tema i AMU-møtene i september
måned.
Det er bestemt fastsatte mål for de tre delmålene i avtalen. Det eneste Lunner kommune har
fastsatt konkret mål på er sykefraværet. Svein Trondsen påpeker at det er vanskelig å finne i
komm.org planen og at ambisjonen er lite konkret. Bente anerkjenner Svein sin utfordring og sier at
dette er forsøkt tatt tak i nå gjennom OU-prosessen

Vedtak:
SAK 8 Orientering stillingsbanken
Bente orienterte om status i stillingsbanken.
Vedtak: Tas til orientering
SAK 10 Årsmelding (sykefravær og utvikling av uførhet) – kommorg.
Sak 10 utsettes til møte nummer tre da trepartsorganet ikke får avholdt sitt marsmøte før 27. april
2015
Vedtak: Tas til informasjon
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SAK 11 Medarbeiderundersøkelsen, gjennomgang og oppfølging
Ann-Kristin orienterer om medarbeiderundersøkelsen. Rapport var sendt ut i forkant av møtet.
Vedtak:
SAK 12 Kommorg - innspill på tiltak
Sak 12utsettes til møte nummer tre da trepartsorganet ikke får avholdt sitt marsmøte før 27. april
2015
Vedtak:
SAK 15 Plan og status bedriftshelsetjenesten
Ann-Kristin Bergersen orienterte om at det har kommet to nye punkter på samarbeidsplanen siden
sist. Det har vært gjennomført etterklangsmålinger ved Kalvsjø barnehage den 10. mars 2015 og
den 31.08.2015 skal det være foredrag om kommunikasjon som problemløser/problemskaper for
Flyktningetjenesten og Voksenopplæringen.
Rapport etterklangmåling Kalvsjø barnehage var sendt ut i forkant av møtet.
Rapporten konkluderer med: Det ble foretatt fire målinger i hovedrom Rød Rubin. Etter
gjennomførte tiltak, etter etterklangmålinger i januar 2014 som viste at etterklangen i hovedrom
Rød Rubin ikke var tilfredsstillende, er etterklangen nå under grenseverdien ved alle frekvenser
bortsett fra ved 50 Hz. Etterklangen i rommet er derfor tilfredsstillende i henhold til Norsk
Standard NS 8175.
Vedtak: Tas til orientering
SAK 17
Vedtak:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med de vedtak som ble
fattet i møtet.

…………………………….

…………………………..

Bente Rudrud

Kari Didriksen
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