Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Storfjord arbeidsmiljøutvalg
Ima (2), Storfjord rådhus
10.05.2017
15:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Knut Jentoft
Leder
Hanne Braathen
Nestleder
Trond Roger Larsen
Medlem
Jill Fagerli
Medlem

Representerer
TPL
SP
Hovedverneombud

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Monica Tranås
Medlem
Karin Fosshaug
Medlem

Representerer
Fagforbundet
Utdanningsforbundet

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Charlotte Heimland
Monica Tranås
Rune Utby
Karin Fosshaug

Representerer

Merknader

Fra administrasjonen/andre møtte:
Navn
Stilling
Odd-Arne Jensen
Ingeniør
Nina Kristiansen
Personalkonsulent
Tor-Jørgen Johnsen, forfall
Inveni bedriftshelsetjeneste
Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på
møtet.
Hatteng, 10.05.2017

Knut Jentoft

Charlotte Heimland

Saksliste
Utv.saksnr
PS 6/17

Sakstittel

U.Off

Nybygg Valmuen Oteren

Arkivsaksnr
2016/644

PS 6/17 Nybygg Valmuen Oteren
Saksprotokoll i Storfjord arbeidsmiljøutvalg - 10.05.2017

Behandling:
Forslag fra AMU:
- AMU forutsetter at det i bygget inngår kontrastfarger - blant annet i forhold til dør/vegg,
som en del av den universelle utformingen.
- Vedrørende rom 18 og 27 (postkjøkken): det må være heldekkende benkeplate med
innfelt koketopp.
- Vedrørende rom 34 og 39: AMU forutsetter at det er forsterket lydisolering, mellom
rommene på grunn av støy.
- Vedrørende punkt 1.7 i Dokumentasjon inneklima: AMU ser nødvendigheten av at det
monteres utvendig solavskjerming og at dette ivaretas av byggekomiteen. Dette gjelder
spesielt sørvegg.
Rådmannens innstilling og forslaget fra AMU ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling og forslaget fra AMU ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Framlagte plan og tegninger ble vedtatt med følgende presiseringer:
-

AMU forutsetter at det i bygget inngår kontrastfarger - blant annet i forhold til dør/vegg,
som en del av den universelle utformingen.
Vedrørende rom 18 og 27 (postkjøkken): det må være heldekkende benkeplate med
innfelt koketopp.
Vedrørende rom 34 og 39: AMU forutsetter at det er forsterket lydisolering, mellom
rommene på grunn av støy.
Vedrørende punkt 1.7 i Dokumentasjon inneklima: AMU ser nødvendigheten av at det
monteres utvendig solavskjerming og at dette ivaretas av byggekomiteen. Dette gjelder
spesielt sørvegg.

