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Anbudsprosess bedriftshelsetjenesten  

 

Arkivsaksnr.: 14/2020   Arkiv: 441 &41  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/14 Arbeidsmiljøutvalget 03.11.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

Anskaffelse bedriftshelsetjeneste (BHT) gjennom anbudsprosess, så snart som mulig, i 

henhold til anskaffelser over eøs terskelverdi. 
 

 

Sammendrag 
Ringerike kommune er lovpålagt å ha tilknyttet BHT. Det anbefales gjennomført 

anbudsprosess så snart som mulig, basert på tidligere års bruk av tjenesten, og at prosessen 

kvalitetssikres av en arbeidsgruppe.  

 

Innledning / bakgrunn 
Ut fra gjeldende lovpålagte krav til BHT, forankret i lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og 

stillingsvern mv. (arbeidsmiløloven) §3-3 og forskrift om organisering, ledelse og 

medvirkning §13-1, skal Ringerike kommune på bakgrunn av dette knytte BHT til 

virksomheten.  

Dagens årlige kostnad innen BHT medfører at lov om offentlige anskaffelser er gjeldende for 

kjøp av denne tjenesten. 

 

Beskrivelse av saken 
Ringerike kommune hadde fram til 2012 medlemskap og eierandel i HMS senteret som ble 

benyttet som Ringerike kommune sin BHT. Siden 2012 har Ringerike kommune kjøpt disse 

tjenestene av Hjelp 24 HMS som senere byttet navn til dagens Stamina HOT. Dagens avtale 

med Stamina er en videreføring av tidligere avtale og anbudskonkurranse er ikke 

gjennomført. 

 

Forholdet til overordnede planer 
Arbeidsgruppa skal sørge for at prosessen er i tråd med Ringerike 2020 og nærværsstrategi. 

 

 

Juridiske forhold  
AMU representant(er) som har et arbeidsforhold i en bedriftshelsetjeneste bør ikke delta i 

denne prosessen. Dette for å unngå fortrinn i en eventuell anbudskonkurranse. 

 

Økonomiske forhold 
Tjenestene har den siste perioden årlig hatt en kostnad på mellom 0,8 og 1,2 millioner kroner 

per år.  
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Dette medfører at lov om offentlig anskaffelser er gjeldende for kjøp av denne tjenesten. 

Anskaffelsen er såpass omfattende og tidkrevende, samt at en kontinuitet i samarbeidet med 

BHT så nødvendig for Ringerike kommune, at anbud for flere år vurderes som nødvendig. 

Dette medfører at anbudet overskrider eøs terskelverdi (1,6 mil. eks. mva.) for offentlige 

anskaffelser, jamfør FOA §2-1, del III. 

 

Tidsperspektiv 
Total tidsbruk ca. 17 uker. 

 

Milepæler 

Arbeidsgruppa: kravspesifikasjon og konkurransegrunnlag uke 35 - 43 

Eventuell markedsundersøkelse gjennomføres i løpet av uke 46 

Arbeidsgruppa utarbeider endelig anbud innen 1. desember. 

Frist anbud 15.01.15 

Evalueringsperiode anbud 19.-30.01.15 

Karenstid fram til 10.02.15 

Kontrakt inngås 

 

Arbeidsgruppe forslag: 
Magnus Nilholm, leder organisasjon 

Arne Skuterud, hovedverneombud 

Representant fra hovedtillitsvalgt 

Sektor representant - teknisk 

Sektor representant - helse 

Sektor representant – oppvekst 

Rune Faksvåg – friskvernleder 

  

Alternative løsninger 
Opprettelse av egen BHT er vurdert. Basert på krav til egen BHT, behov for omorganisering 

og utstyr nødvendig for gjennomføring av helseundersøkelser er konklusjonen er at det er 

utfordrende å få så mye og god tjeneste ut av dagens forbruk på BHT ved opprettelse av egen 

BHT. 

 

Rådmannens vurdering 
Anbefaler anskaffelse BHT gjennom anbudsprosess, så snart som mulig, i henhold til 

anskaffelser over eøs terskelverdi med overnevnte arbeidsgruppe. De siste års bruk av BHT 

bør være veiledende i anbudets størrelse og innhold. 

 

 

Vedlegg 

 

Lenker 
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Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.08.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Elisabeth Djønne 

saksbehandler: Rune Faksvåg 
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Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2014  

 

Arkivsaksnr.: 14/1991   Arkiv: G30 &38  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

18/14 Arbeidsmiljøutvalget 03.11.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

AMU tar status Handlingsplan fra Stamina helse til etterretning   

 

Innledning / bakgrunn 
Handlingsplanen utarbeides med bakgrunn i aktiviteter som er meldt som et behov fra 

organisasjonen og med bakgrunn i oppgaver der bedriftshelsetjenesten skal og bør være 

involvert. Handlingsplanen med Stamina helse følges opp kvartalsvis av Ringerike kommune 

sammen med hovedverneombudet 

 

Handlingsplan 2014 
Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de 

aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det aktuelle året. (se vedlegg) 

 

Bedriftshelsetjenesten skal bidra med at kommunen når følgende målsettinger: 

 

Hovedmål: Ringerike kommune skal være en helsefremmende arbeidsplass der nærværet øker 

og sykefraværet reduseres (Handlingsprogram 2014-2017) 

 

Bedriftshelsetjenesten skal i dette arbeidet bidra med:    

 Bidra til et helsefremmende arbeidsmiljø 

 Bidra til å forebygge arbeidsrelaterte sykdommer og plager  

 Bidra til å hindre utstøting fra arbeidslivet.  

 Bidra med å oppfylle krav som stilles i arbeidsmiljøloven 
 

Status Handlingsplan bedriftshelsetjeneste per august 2014 

Se rapport fra Stamina helse som ligger som vedlegg til denne rapporten 

 

Rådmannens vurdering 
Ringerike kommune er i en utfordrende økonomisk situasjon og derfor er det av stor viktighet 

at planen følges og at det unngås innkjøp som går langt utover det som er planlagte 

aktiviteter. Dette er et forpliktende samarbeid som følges opp med kvartalsvise rapporteringer 

fra Stamina til organisasjonsavdelingen.  

Rådmannen vurderer det slik at kun lovpålagte undersøkelser gjennomføres og at aktiviteter 

der det er hensiktsmessig utsettes til 2015. 
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Vedlegg 
Vedlegg: Statusrapport fra Stamina Helse  

 

 

Lenker 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.08.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Elisabeth Djønne 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Lovpålagte helseundersøkelser for nattevakter  

 

Arkivsaksnr.: 14/2012   Arkiv: 420 &32  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

19/14 Arbeidsmiljøutvalget 03.11.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

AMU tar rapport fra Stamina helse om lovpålagte helseundersøkelser for nattevakter til 

etterretning 

 

Sammendrag 
 

Innledning / bakgrunn 
Ringerike kommunes handlingsplan for bedriftshelsetjeneste omfatter helsekontroll av 

nattevakter. Ansatte som utfører nattarbeid skal ha tilbud om helseundersøkelse.  

Formålet med kontrollen er å kartlegge den enkelte med hensyn til risikofaktorer ved 

nattarbeid, gi økt bevissthet på forhold mellom nattarbeid og helse samt bidra til forebygging 

av helseskader.  

 

Resultater 
Stamina helse har utarbeidet rapport som ligger som vedlegg til saken og leses som 

hovedokument. Funn fra undersøkelsen er bla: 

 Fortsette med fokus på arbeidsmiljø 

 Bevissthet på hvor mange nattevakter man har etter hverandre 

 Sikre at nattevakter får samme info som ansatte som arbeider dagtid 

 Sikre at rutiner for forflytning følges 

 Gjennomgang av nattevakters arbeidsoppgaver og sikre felles forståelse og 

forventninger 

 Sikre gjennomføring og oppfølging av rapporten  

 Sikre at nyansatte nattvakter får tilbud om helseundersøkelse før oppstart 

 
  

Rådmannens vurdering 
Hver enhetsleder får egen rapport om status nattevakter på individnivå for sin enhet. Det er 

viktig at foreslåtte tiltak gjennomføres og følges opp av den enkelte enhetsleder. Enhetsleder 

behandler rapporten for sin enhet i MKS-gruppa. Rapporten gir et godt grunnlag for å arbeide 

helsefremmende og forebyggende med nattevaktene i Ringerike kommune. Arbeidet følges 

opp av kommunalsjef i linjen.  
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Vedlegg 

 

 

Lenker 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.08.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Elisabeth Djønne 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Medarbeiderundersøkelse 2014  

 

Arkivsaksnr.: 14/1408   Arkiv: 431  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

20/14 Arbeidsmiljøutvalget 03.11.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

AMU tar innføring av ny måling for  medarbeidertilfredshet til orientering. 

 

Innledning / bakgrunn 
 

Kommunenes sentralforbund (KS) driver portalen bedrekommune.no hvilket er en portal med 

mange ulike brukerundersøkelser og en spesifikk undersøkelse om medarbeidertilfredshet.  

 

Verktøyet er utviklet gjennom et samarbeid mellom KS og Kommunal- og 

regionaldepartementet. I denne prosessen har det vært en aktiv dialog med de ansattes 

organisasjoner gjennom hovedsammenslutningene. 

 

Det er 140 kommuner som bruker medarbeiderundersøkelsen fra bedrekommune.no.  

 

Ringerike kommune tar i bruk KS medarbeiderundersøkelse fra og med november 2014. 

 

Ringerike kommune har de siste 5 årene gjennomført medarbeiderundersøkelse med 

egenutviklede spørsmål. Undersøkelsen inneholdt 16 spørsmål om ledelse, 

medarbeidertilfredshet (sk. HKI (human kapital indeks)). I tillegg spørsmål om fremtid og 

omdømme og om medarbeidersamtale vært gjennomført.  

 

Medarbeiderundersøkelsen fra KS 

 

Et sentralt formål med kartleggingen er å skape grunnlag for forbedring ved den enkelte 

organisatoriske enhet. For å få til dette må registrering skje på enhetsnivå. 

Formålet med medarbeiderkartlegging er å gi et balansert bilde av faktorer som påvirker 

medarbeidernes arbeidssituasjon og trivsel. Hensikten er å frambringe kunnskap om forhold 

vedrørende de ansatte som har betydning for deres rolle i å utvikle og effektivisere tjenestene.  

 

Denne kunnskapen skal:  

 Gi den enkelte enhetsleder et grunnlag for en videre prosess på arbeidsplassen 

omkring konkrete forbedringstiltak  

 Være et bidrag til å vurdere den enkelte enhetsleders resultatoppnåelse  

 Gi den enkelte kommune et samlet bilde av medarbeidernes syn på sin 

arbeidssituasjon som grunnlag for å videreutvikle en lokal arbeidsgiverstrategi  

 Gi grunnlag for å søke etter sammenhenger mellom medarbeidertilfredshet og kvalitet 

på kommunale tjenester  
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Den nye medarbeiderundersøkelsen inneholder 50 spørsmål innenfor følgende kategorier:  

Medarbeiderundersøkelsen er utformet som et spørreskjema med følgende dimensjoner:  

 Organisering av arbeidet  

 Innhold i jobben  

 Fysiske arbeidsforhold  

 Samarbeid med kollegene  

 Mobbing, diskriminering og varsling  

 Nærmeste leder  

 Overordnet ledelse  

 Faglig og personlig utvikling  

 Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger  

 Stolthet over egen arbeidsplass  

 

KS har utarbeidet faglige og tekniske veiledninger for gjennomføring av undersøkelsen.  

Faglige detaljer og oversikt over spørsmål som stilles i undersøkelsen ligger på følgende 

lenke:  

{ HYPERLINK 
"http://www.bedrekommune.no/bedrekommune.no/filestore/bedrekommuneno/mtu2.pd
f" } 

 

Målgruppe 

Alle faste ansatte omfattes av undersøkelsen og enhetsledere er ansvarlige for å legge til rette 

for så høy svarprosent som mulig og informere de ansatte om formålet med undersøkelsen. 

Lav svarprosent og resultater som signaliserer dårlige forhold på arbeidsplassen følges opp av 

rådmannen.  

 

Gjennomføring 

Undersøkelsen starter i november 2014. Resultater distribueres til enhetene i desember. 

Enhetene skal innen 1 mars 2015 ha brukt resultatene til evaluering av plan for arbeidsmiljø 

på egen enhet 

 

Teknisk gjennomføring 

Undersøkelsen gjennomføres elektronisk på to ulike måter. Alternativene er at ansatte bruker 

nettportalen { HYPERLINK "http://www.bedrekommune.no" } og logger seg på undersøkelsen 

med personlige passord eller at man får tilsendte en e-post med ferdig sikret lenke til 

undersøkelsen.  

 

Anonymitet 

Anonymitet sikres i undersøkelsen. Retningslinjer for sikring av dette er beskrevet i den 

faglige veilederen: 

{ HYPERLINK 
"http://www.bedrekommune.no/bedrekommune.no/filestore/bedrekommuneno/mtu2.pd
f" } 

 

Forholdet til overordnede planer 
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Medarbeiderundersøkelsen gjører det mulig å følge brukertilfredshet og 

medarbeidertilfredshet parallelt og vil være et viktig verktøy i oppfølgingen av 

Handlingsprogram 2015-2018. 

  

Økonomiske forhold 
Ringerike kommune har jevnlig gjennomført brukerundersøkelser fra { HYPERLINK 

"http://www.bedrekommune.no" } og har derfor automatisk tilgang til 

Medarbeiderundersøkelsen som ligger i den samme løsningen. Det vil derfor ikke medføre 

ytterliggere kostnader i å ta i bruk dette verktøyet.  

  

Rådmannens vurdering 
Den nye undersøkelsen gir et bredere bilde av flere områder som har betydning for enhetenes 

utvikling av arbeidsmiljøet. I tillegg vil Ringerike kommune kunne følge utviklingen av 

brukertilfredshet og medarbeidertilfredshet parallelt.   

 

Rådmannen ser Medarbeiderundersøkelsen som et svært viktig verktøy for utvikling av 

arbeidsmiljøet i Ringerike kommune og vil følge opp undersøkelsen nøye.  

 

Vedlegg 
Tidsplan for gjennomføring 

 

Lenker 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.10.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnus Nilholm 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Årsbudsjett 2015 - handlingsprogram 2015-2018  

 

Arkivsaksnr.: 14/1174   Arkiv: 145  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

20/14 Eldrerådet 27.10.2014 

31/14 Råd for funksjonshemmede 30.10.2014 

21/14 Arbeidsmiljøutvalget 03.11.2014 

27/14 Ungdomsrådet 04.11.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

Formannskapets Årsbudsjett 2015 - Handlingsprogram 2015-2018 

oversendes uten forslag til vedtak. Formannskapet behandlet rådmannens grunnlagsdokument 

i møte 21.10.2014 og besluttet utsendelse av budsjettet på høring. 

 

Høringsfrist: 04. november 2014. 

 

Vedlegg: 

 
 Ordførers høringsbrev 

 Rådmannens saksfremlegg til formannskapets møte 21.10.2014 

Saksprotokoll fra formannskapets behandling i møte 21.10.2014 

 Formannskapets høringsdokument  

 Forslag til betalingsreglement  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.10.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Arbeidsmiljøutvalget 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/2020-1   Arkiv: 441 &41  

 

Anbudsprosess bedriftshelsetjenesten  

 

Forslag til vedtak: 
 

Anskaffelse bedriftshelsetjeneste (BHT) gjennom anbudsprosess, så snart som mulig, i 

henhold til anskaffelser over eøs terskelverdi. 
 

 

Sammendrag 
Sammendrag 
Ringerike kommune er lovpålagt å ha tilknyttet BHT. Det anbefales gjennomført 

anbudsprosess så snart som mulig, basert på tidligere års bruk av tjenesten, og at prosessen 

kvalitetssikres av en arbeidsgruppe.  

 

Innledning / bakgrunn 
Ut fra gjeldende lovpålagte krav til BHT, forankret i lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og 

stillingsvern mv. (arbeidsmiløloven) §3-3 og forskrift om organisering, ledelse og 

medvirkning §13-1, skal Ringerike kommune på bakgrunn av dette knytte BHT til 

virksomheten.  

Dagens årlige kostnad innen BHT medfører at lov om offentlige anskaffelser er gjeldende 

for kjøp av denne tjenesten. 

 

Beskrivelse av saken 
Ringerike kommune hadde fram til 2012 medlemskap og eierandel i HMS senteret som ble 

benyttet som Ringerike kommune sin BHT. Siden 2012 har Ringerike kommune kjøpt disse 

tjenestene av Hjelp 24 HMS som senere byttet navn til dagens Stamina HOT. Dagens avtale 

med Stamina er en videreføring av tidligere avtale og anbudskonkurranse er ikke 

gjennomført. 

 

Forholdet til overordnede planer 
Arbeidsgruppa skal sørge for at prosessen er i tråd med Ringerike 2020 og nærværsstrategi. 

 

 

Juridiske forhold  
AMU representant(er) som har et arbeidsforhold i en bedriftshelsetjeneste bør ikke delta i 

denne prosessen. Dette for å unngå fortrinn i en eventuell anbudskonkurranse. 



 

Økonomiske forhold 
Tjenestene har den siste perioden årlig hatt en kostnad på mellom 0,8 og 1,2 millioner 

kroner per år.  

Dette medfører at lov om offentlig anskaffelser er gjeldende for kjøp av denne tjenesten. 

Anskaffelsen er såpass omfattende og tidkrevende, samt at en kontinuitet i samarbeidet med 

BHT så nødvendig for Ringerike kommune, at anbud for flere år vurderes som nødvendig. 

Dette medfører at anbudet overskrider eøs terskelverdi (1,6 mil. eks. mva.) for offentlige 

anskaffelser, jamfør FOA §2-1, del III. 

 

Tidsperspektiv 
Total tidsbruk ca. 17 uker. 

 

Milepæler 

Arbeidsgruppa: kravspesifikasjon og konkurransegrunnlag uke 35 - 43 

Eventuell markedsundersøkelse gjennomføres i løpet av uke 46 

Arbeidsgruppa utarbeider endelig anbud innen 1. desember. 

Frist anbud 15.01.15 

Evalueringsperiode anbud 19.-30.01.15 

Karenstid fram til 10.02.15 

Kontrakt inngås 

 

Arbeidsgruppe forslag: 
Magnus Nilholm, leder organisasjon 

Arne Skuterud, hovedverneombud 

Representant fra hovedtillitsvalgt 

Sektor representant - teknisk 

Sektor representant - helse 

Sektor representant – oppvekst 

Rune Faksvåg – friskvernleder 

  

Alternative løsninger 
Opprettelse av egen BHT er vurdert. Basert på krav til egen BHT, behov for omorganisering 

og utstyr nødvendig for gjennomføring av helseundersøkelser er konklusjonen er at det er 

utfordrende å få så mye og god tjeneste ut av dagens forbruk på BHT ved opprettelse av 

egen BHT. 

 

Rådmannens vurdering 
Anbefaler anskaffelse BHT gjennom anbudsprosess, så snart som mulig, i henhold til 

anskaffelser over eøs terskelverdi med overnevnte arbeidsgruppe. De siste års bruk av BHT 

bør være veiledende i anbudets størrelse og innhold. 

 

 

Vedlegg 

 



Lenker 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.08.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Elisabeth Djønne 

 

saksbehandler: Rune Faksvåg 

 

 

 
 



















SAKSFRAMLEGG 

 
  

Arbeidsmiljøutvalget 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/1991-1   Arkiv: G30 &38  

 

Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2014  

 

Forslag til vedtak: 
 

AMU tar status Handlingsplan fra Stamina helse til etterretning   

 

Innledning / bakgrunn 
Handlingsplanen utarbeides med bakgrunn i aktiviteter som er meldt som et behov fra 

organisasjonen og med bakgrunn i oppgaver der bedriftshelsetjenesten skal og bør være 

involvert. Handlingsplanen med Stamina helse følges opp kvartalsvis av Ringerike 

kommune sammen med hovedverneombudet 

 

Handlingsplan 2014 
Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de 

aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det aktuelle året. (se vedlegg) 

 

Bedriftshelsetjenesten skal bidra med at kommunen når følgende målsettinger: 

 

Hovedmål: Ringerike kommune skal være en helsefremmende arbeidsplass der nærværet 

øker og sykefraværet reduseres (Handlingsprogram 2014-2017) 

 

Bedriftshelsetjenesten skal i dette arbeidet bidra med:    

 Bidra til et helsefremmende arbeidsmiljø 

 Bidra til å forebygge arbeidsrelaterte sykdommer og plager  

 Bidra til å hindre utstøting fra arbeidslivet.  

 Bidra med å oppfylle krav som stilles i arbeidsmiljøloven 
 

Status Handlingsplan bedriftshelsetjeneste per august 2014 

Se rapport fra Stamina helse som ligger som vedlegg til denne rapporten 

 

Rådmannens vurdering 
Ringerike kommune er i en utfordrende økonomisk situasjon og derfor er det av stor 

viktighet at planen følges og at det unngås innkjøp som går langt utover det som er planlagte 



aktiviteter. Dette er et forpliktende samarbeid som følges opp med kvartalsvise 

rapporteringer fra Stamina til organisasjonsavdelingen.  

Rådmannen vurderer det slik at kun lovpålagte undersøkelser gjennomføres og at aktiviteter 

der det er hensiktsmessig utsettes til 2015. 

 

Vedlegg 
Vedlegg: Statusrapport fra Stamina Helse  

 

 

Lenker 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.08.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Elisabeth Djønne 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 
 

 



       
Til 
RINGERIKE KOMMUNE                                                                                Hønefoss 11/8-14 
v/ AMU 

 
kopi: Arne Skuterud,  hovedverneombud      
        Magnus Nilholm, avdelingsleder Organisasjon 

    
 
 
Fra 
Siri Sesseng   
HMS-rådgiver /yrkeshygieniker 
 
Stamina Helse 
Follumveien 100, 3515 Hønefoss 
 
 
Vedr.: Status handlingsplan med Stamina Helse  

– bruk av ressurser pr. 8/8 - 14 
 
 
INNLEDNING: 
 
Iht. krav i Arbeidsmiljøloven med forskrifter er Ringerike kommune pliktig å være tilknyttet en 
godkjent bedriftshelsetjeneste og har i dag avtale med Stamina Helse. 
 
Handlingsplan for samarbeidet er også inneværende år utarbeidet av Stamina Helse i 
samarbeid med ledelse og hovedverneombud i Ringerike kommune –vedtatt i AMU 2014. 
 
Handlingsplanens aktiviteter tar utgangspunkt i krav i arbeidsmiljølovgivningen, 
organisasjonens og avdelingers/enheters behov og inneholder både ”løpende og nye 
aktiviteter” samt videreføring av påbegynte aktiviteter i 2013. 
 
Ringerike kommune innebetaler et forskudd aktivitetene søkes å budsjetteres etter.  
For noen aktiviteter kan dette enklere budsjetteres ut fra ”historiske tall” – for andre aktiviteter 
defineres ikke omfanget før planlegging er i gang og for eksempel prosjektplan utarbeides. 
 
Man ser de siste årene at økt kjennskap til bedriftshelsetjenesten (BHT) – både hva den 
SKAL brukes til samt positiv tilbakemelding etter gjennomførte oppgaver har ført til økt 
etterspørsel etter bistand.  
 
Dette medførte at Ringerike kommune i 2013 brukte i størrelsesorden kr. 500 000 mer enn 
innbetalt forskudd (ca kr. 460 000). 
 
AMU skal iht. Arbeidsmiljøloven bl.a. behandle saker vedr. bedriftshelsetjeneste;  
Oppfølging av status handlingsplan for samarbeidet vil gi AMU informasjon for prioriteringer 
og videre oppfølging og utvikling av arbeidsmiljø og – helse. 
 
 



 STATUS HANDLINGSPLAN PR. 8/8-14: 
 
Det vises til Handlingsplanen som ble lagt frem for AMU i mai-2014. 
 
Evaluering/statusmøter er gjennomført hver 2. mnd som beskrevet; Stamina Helse v/ 
kundeansvarlig og Ringerike kommune v/ avd.leder Organisasjon og hovedverneombud. 
 
Oppgaver er gjennomført og planlagt gjennomført iht. plan, men gjennomgang av status i 
møte i juni 2014, viste at fortsettelse iht. plan vil medføre kostnader ut over innbetalt 
forskudd. 
Man avtalte i dette møtet å avvente oppstart av noen aktiviteter på planen. I tillegg var 
avtalen at henvendelser vedr. bistand ut over det som allerede står på planen skulle avklares 
med avd. leder Organisasjon. Han skulle også informere aktuelle ledere om utsettelsen av 
oppgaver de hadde meldt inn og som står på planen. 
 
Kundeansvarlig Stamina Helse informerte internt om gjeldende avtale.  
 
Endringene beskrives under pkt. ”Endringer i handlingsplanen”.  
 
Stamina Helse bistår kontinuerlig Ringerike kommune med å ha fokus på optimal 
ressursbruk ved gjennomføring av oppgaver.  
 
Ringerike kommune har for 2014 betalt et forskudd på   kr.568 800. – 
 
Timeforbruk pr. 8/8 -2014 er                                                             532,5 timer  
                                                                   - tilsvarende  kr. 591 473.- 

 
Gjennomførte oppgaver: 
 

Tjenestekategori leverte tjenester 
Sum 
timer % av totalt 

 
01 Sykefraværsarbeid 

61,17 11.5 

02 Krisehåndtering 3,17 0.6 
03 Systematisk HMS arbeid 74,85 14.1 
04 Arbeidshelse 268,42 50.4 
05 Ergonomi 43,58 8.2 
06 Psykososialt arbeidsmiljø 10,58 2.0 
07 Fysisk, kjemisk og biologisk am. 12,00 2.3 
08 Rus/avhengighet 58,25 10.9 
25 Allmennhelse 0,50 0.1 
Totalt 532,52 100.0 

 
 
Timebruk fordelt på områder 

Sum 
timer 

 
RINGERIKE KOMMUNE OVERORDNET 

 
162,08 

 
HELSE, OMSORG OG VELFERD 

 
134,25 

 
OPPVEKST OG KULTUR 

 
13,67 

 
STØTTEENHETENE 

0,02 

 
TEKNISKE OMRÅDER 

    222,50 

Totalt 532,52 



 
 
 

Tjenestekategori leverte tjenester - områdevis 
Sum 
timer 

 
RINGERIKE KOMMUNE overordnet nivå 

 
162,08 

01 Sykefraværsarbeid 34,75 

03 Systematisk HMS arbeid 63,58 

04 Arbeidshelse 26,00 

05 Ergonomi 8,33 

06 Psykososialt arbeidsmiljø 0,50 

07 Fysisk, kjemisk og biologisk am. 0,50 

08 Rus/avhengighet 27,92 

25 Allmennhelse 0,50 

 
HELSE, OMSORG OG VELFERD 

 
134,25 

01 Sykefraværsarbeid 5,50 

03 Systematisk HMS arbeid 0,50 

04 Arbeidshelse 94,17 

05 Ergonomi 13,50 

06 Psykososialt arbeidsmiljø 7,50 

08 Rus/avhengighet 13,08 

 
OPPVEKST OG KULTUR 

 
13,67 

01 Sykefraværsarbeid 12,17 

03 Systematisk HMS arbeid 1,00 

07 Fysisk, kjemisk og biologisk am. 0,50 

 
STØTTEENHETENE 

 
0,02 

03 Systematisk HMS arbeid 0,02 

 
TEKNISKE OMRÅDER 

 
222,50 

01 Sykefraværsarbeid 8,75 

02 Krisehåndtering 3,17 

03 Systematisk HMS arbeid 9,75 

04 Arbeidshelse 148,25 

05 Ergonomi 21,75 

06 Psykososialt arbeidsmiljø 2,58 

07 Fysisk, kjemisk og biologisk am. 11,00 

08 Rus/avhengighet 17,25 

Totalt 532,52 

 
 
 



Endringer i handlingsplanen- avklaringer vedr. gjennomføring: 
 
I møtet i juni -14 ble følgende avtalt: 
 
Stamina Helse gjennomfører oppgaver iht. handlingsplanen men med følgende justering: 
 
 
Oppgaver ved Veien og Haug barnehage: 
Gjennomføring av oppgaver/ dekking av kostnader 

 
Magnus N. avklarer med lederne og 
melder tilbake til Siri Sesseng, Stamina 
Helse 

 
VAR (vann,avløp,renseanlegg) 
Kartlegging eksponering for støy.: 
Kan oppgaven utsettes til 2015? 

 
Siri Sesseng kontakter enhetsleder 
Magne Lohre for avklaring. 
Resultat: Oppgaven ”frafalt ” 2014. 

 
Helsekontroll Kulturskolen- 
ansatte med instrumentundervisning 

 
Utsettes til tidlig 2015 med oppstart iht 
ny rutine. 
Magnus N. informerer enheten ved 
spørsmål 

 
Hønefoss omsorgssenter: 
Gjennomføring av definerte oppgaver på 
handlingsplanen gitt i tilbakemelding til 
Arbeidstilsynet 

 
Magnus N. avklarer status med 
Enhetsleder Enver O.  
Stamina helse avventer bestilling på 
gjennomføring. 

 
”Løpende oppgaver” som bistand til oppfølging/ tilrettelegging for å forebygge fravær, 
oppfølging etter eksponering for blodsmitte /kroppsvæsker gjennomføres. 
Nye oppgaver avklares med Magnus Nilholm. 
 
Kundeansvarlig Stamina Helse kan for mindre oppgaver godkjenne gjennomføring for å 
avlaste Magnus N. 
 
Avtalte /planlagte oppgaver august – desember:  
 

Tjenestekategori / Tjeneste 
Sum 
timer 

% av 
totalt 

 Sum 
kroner 

% av 
totalt 

03 Systematisk HMS arbeid 17,00 5.5  15 600 4.5 
04 Arbeidshelse 270,00 86.8  309 

000 
89.2 

05 Ergonomi 11,00 3.5  8 320 2.4 
08 Rus/avhengighet 13,00 4.2  13 520 3.9 
Totalt 311,00 100.0  346 

440 
100.0 

 
Dette omfatter i hovedsak det som er planlagt(tidfestet) vedr. lovpålagte helseundersøkelser. 
Oppgaver som nevnt i pkt foran vil komme i tillegg  
– også tidligere nevnte ”løpende oppgaver”. 
 
Vedr.:  
Prosjekt arbeidsmiljø Renhold –økt nærvær: 
 
 

Eiendomsdrift søker  om tilskudd til gjennom-
føring fra NAV. 
Ressurser brukt hos Stamina Helse til skal 
overføres kommunens HMS- budsjett. 
Magnus N. avklart med Marit Schau og følger opp 

 



 
 

 
KOMMENTAR: 
Som nevnt i innledningen inneholder handlingsplanen oppgaver Ringerike kommune 
gjennomfører i tråd med krav i lov/forskrift for å ivareta arbeidstakernes helse og 
arbeidsmiljø. 
 
Ringerike kommune har pr. i dag brukt opp innbetalt forskudd og uten økonomiske 
avklaringer kan ikke Stamina Helse gjennomføre oppgavene som gjenstår på 
handlingsplanen. 
 
Neste statusmøte er avtalt 18/8-14; Stamina Helse forholder seg pr. i dag til avtale gjort i 
juni 2014.  
 
AMU er virksomhetens øverste organ vedr. arbeidsmiljøspørsmål og skal iht 
Arbeidsmiljøloven  
 ”virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i 
planleggingen av verne- og miljøarbeidet og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår 
arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.” 
 
Med utgangspunkt i redegjørelsen er det vesentlig at AMU behandler og vurderer / prioriterer 
gjennomføring av gjenstående aktiviteter ut 2014.  
 
Handlingsplan og aktiviteter i 2012, 2013 og 2014 viser at budsjett til bruk av BHT ikke er 
dekkende for å ivareta krav i lovgivningen. 
 
Det anbefales også at Ringerike kommune ved budsjettbehandling 2015 vurderer avsetning 
til bedriftshelsetjeneste på nytt.  
 
Andre detaljer i rapportering gjennomføres i fremtiden dersom AMU ønsker det. 
 
 
 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Arbeidsmiljøutvalget 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/2012-1   Arkiv: 420 &32  

 

Lovpålagte helseundersøkelser for nattevakter  

 

Forslag til vedtak: 
 

AMU tar rapport fra Stamina helse om lovpålagte helseundersøkelser for nattevakter til 

etterretning 

 

Sammendrag 
 

 

Innledning / bakgrunn 
Ringerike kommunes handlingsplan for bedriftshelsetjeneste omfatter helsekontroll av 

nattevakter. Ansatte som utfører nattarbeid skal ha tilbud om helseundersøkelse.  

Formålet med kontrollen er å kartlegge den enkelte med hensyn til risikofaktorer ved 

nattarbeid, gi økt bevissthet på forhold mellom nattarbeid og helse samt bidra til 

forebygging av helseskader.  

 

Resultater 
Stamina helse har utarbeidet rapport som ligger som vedlegg til saken og leses som 

hovedokument. Funn fra undersøkelsen er bla: 

 Fortsette med fokus på arbeidsmiljø 

 Bevissthet på hvor mange nattevakter man har etter hverandre 

 Sikre at nattevakter får samme info som ansatte som arbeider dagtid 

 Sikre at rutiner for forflytning følges 

 Gjennomgang av nattevakters arbeidsoppgaver og sikre felles forståelse og 

forventninger 

 Sikre gjennomføring og oppfølging av rapporten  

 Sikre at nyansatte nattvakter får tilbud om helseundersøkelse før oppstart 

 
  

Rådmannens vurdering 
Hver enhetsleder får egen rapport om status nattevakter på individnivå for sin enhet. Det er 

viktig at foreslåtte tiltak gjennomføres og følges opp av den enkelte enhetsleder. Enhetsleder 

behandler rapporten for sin enhet i MKS-gruppa. Rapporten gir et godt grunnlag for å 

arbeide helsefremmende og forebyggende med nattevaktene i Ringerike kommune. Arbeidet 

følges opp av kommunalsjef i linjen.  



 

  

 

Vedlegg 

 

 

Lenker 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.08.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Elisabeth Djønne 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

 











Forfattet av: LiseSørbø Verifisertav: JonStorstein Godkjentav: LiseSørbø Gyldigfra 10.08.2014

Dok.id.: 10.1.4.4.3.4 Dok.type: Skjemaleveranse
tjeneste/produkt

Utgave: 1.05 Sidenr: 1av1

HK fokus arbeidshelse, lovpålagt -
Tilbakemelding til bedrift

Tilbakemelding til bedrift som gjelder lovpålagt helsekontroll (asbest i tillegg på eget skjema)

Arbeidsgiver har ihht. lov og forskrift ansvar for å kreve og/eller tilby lovpålagt helsekontroll
(HK) til ansatte som arbeider i visse yrker eller utfører visse arbeidsoppgaver. Forskjell
mellom krav og tilbud om HK avhenger av eksponeringen, men arbeidsgiver kan kreve at
ansatte møter til HK.
Ansatte som innkalles til lovpålagt HK må informeres om følgende:
- Ansatte er selv ansvarlig for oppmøte og oppfølging hos Stamina Helse.
- Dersom ansatte ikke møter til lovpålagt HK der det er krav om HK, kan arbeidsgiver
vurdere personalmessige konsekvenser.
- Dersom ansatte ikke møter til tilbud om lovpålagt HK (oppmøte ikke påkrevet), må de selv
gi beskjed om dette til arbeidsgiver.

Bedrift / avd.: Dagens dato:

Ansvarlig leder:

Ansatte med eksponeringer på arbeid
som krever lovpålagt helsekontrol l:

Merket med ** indikerer
eksponeringer som krever tilbud om HK
men uten møteplikt.

**Nattarbeid

Antall ansatte som har fått tilbud om
lovpålagt HK av arbeidsgiver:
Tidsrom for utført lovpålagt HK hos
Stamina Helse (mnd/år):
Antall ansatte som takket ja til tilbud
om lovpålagt HK og møtte til HK:
Navn og personnr. (11 siffer)

Antall ansatte som takket nei / ikke
møtte til lovpålagt HK med krav om
fremmøte:
Navn og personnr. (11 siffer):

Med vennlig hilsen
Stamina Helse Bedriftshelset jeneste
Sted/dato: Bedriftslege / bedriftssykepleier



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Arbeidsmiljøutvalget 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/1408-1   Arkiv: 431  

 

Medarbeiderundersøkelse 2014  

 

Forslag til vedtak: 

 

AMU tar innføring av ny måling for  medarbeidertilfredshet til orientering. 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Kommunenes sentralforbund (KS) driver portalen bedrekommune.no hvilket er en portal 

med mange ulike brukerundersøkelser og en spesifikk undersøkelse om 

medarbeidertilfredshet.  

 

Verktøyet er utviklet gjennom et samarbeid mellom KS og Kommunal- og 

regionaldepartementet. I denne prosessen har det vært en aktiv dialog med de ansattes 

organisasjoner gjennom hovedsammenslutningene. 

 

Det er 140 kommuner som bruker medarbeiderundersøkelsen fra bedrekommune.no.  

 

Ringerike kommune tar i bruk KS medarbeiderundersøkelse fra og med november 2014. 

 

Ringerike kommune har de siste 5 årene gjennomført medarbeiderundersøkelse med 

egenutviklede spørsmål. Undersøkelsen inneholdt 16 spørsmål om ledelse, 

medarbeidertilfredshet (sk. HKI (human kapital indeks)). I tillegg spørsmål om fremtid og 

omdømme og om medarbeidersamtale vært gjennomført.  

 

 
Medarbeiderundersøkelsen fra KS 

 

Et sentralt formål med kartleggingen er å skape grunnlag for forbedring ved den enkelte 

organisatoriske enhet. For å få til dette må registrering skje på enhetsnivå. 

Formålet med medarbeiderkartlegging er å gi et balansert bilde av faktorer som påvirker 

medarbeidernes arbeidssituasjon og trivsel. Hensikten er å frambringe kunnskap om forhold 

vedrørende de ansatte som har betydning for deres rolle i å utvikle og effektivisere 

tjenestene.  

 

 

 

Denne kunnskapen skal:  



 Gi den enkelte enhetsleder et grunnlag for en videre prosess på arbeidsplassen 

omkring konkrete forbedringstiltak  

 Være et bidrag til å vurdere den enkelte enhetsleders resultatoppnåelse  

 Gi den enkelte kommune et samlet bilde av medarbeidernes syn på sin 

arbeidssituasjon som grunnlag for å videreutvikle en lokal arbeidsgiverstrategi  

 Gi grunnlag for å søke etter sammenhenger mellom medarbeidertilfredshet og 

kvalitet på kommunale tjenester  

 

Den nye medarbeiderundersøkelsen inneholder 50 spørsmål innenfor følgende kategorier:  

Medarbeiderundersøkelsen er utformet som et spørreskjema med følgende dimensjoner:  

 Organisering av arbeidet  

 Innhold i jobben  

 Fysiske arbeidsforhold  

 Samarbeid med kollegene  

 Mobbing, diskriminering og varsling  

 Nærmeste leder  

 Overordnet ledelse  

 Faglig og personlig utvikling  

 Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger  

 Stolthet over egen arbeidsplass  

 

KS har utarbeidet faglige og tekniske veiledninger for gjennomføring av undersøkelsen.  

Faglige detaljer og oversikt over spørsmål som stilles i undersøkelsen ligger på følgende 

lenke:  

http://www.bedrekommune.no/bedrekommune.no/filestore/bedrekommuneno/mtu2.pdf 
 

Målgruppe 

Alle faste ansatte omfattes av undersøkelsen og enhetsledere er ansvarlige for å legge til 

rette for så høy svarprosent som mulig og informere de ansatte om formålet med 

undersøkelsen. Lav svarprosent og resultater som signaliserer dårlige forhold på 

arbeidsplassen følges opp av rådmannen.  

 

Gjennomføring 

Undersøkelsen starter i november 2014. Resultater distribueres til enhetene i desember. 

Enhetene skal innen 1 mars 2015 ha brukt resultatene til evaluering av plan for arbeidsmiljø 

på egen enhet 

 

Teknisk gjennomføring 

Undersøkelsen gjennomføres elektronisk på to ulike måter. Alternativene er at ansatte bruker 

nettportalen www.bedrekommune.no og logger seg på undersøkelsen med personlige 

passord eller at man får tilsendte en e-post med ferdig sikret lenke til undersøkelsen.  

 

Anonymitet 

Anonymitet sikres i undersøkelsen. Retningslinjer for sikring av dette er beskrevet i den 

faglige veilederen: 

http://www.bedrekommune.no/bedrekommune.no/filestore/bedrekommuneno/mtu2.pdf 

 

Forholdet til overordnede planer 



Medarbeiderundersøkelsen gjører det mulig å følge brukertilfredshet og 

medarbeidertilfredshet parallelt og vil være et viktig verktøy i oppfølgingen av 

Handlingsprogram 2015-2018. 

  

Økonomiske forhold 

Ringerike kommune har jevnlig gjennomført brukerundersøkelser fra 

www.bedrekommune.no og har derfor automatisk tilgang til Medarbeiderundersøkelsen som 

ligger i den samme løsningen. Det vil derfor ikke medføre ytterliggere kostnader i å ta i bruk 

dette verktøyet.  

  

Rådmannens vurdering 

Den nye undersøkelsen gir et bredere bilde av flere områder som har betydning for 

enhetenes utvikling av arbeidsmiljøet. I tillegg vil Ringerike kommune kunne følge 

utviklingen av brukertilfredshet og medarbeidertilfredshet parallelt.   

 

Rådmannen ser Medarbeiderundersøkelsen som et svært viktig verktøy for utvikling av 

arbeidsmiljøet i Ringerike kommune og vil følge opp undersøkelsen nøye.  

 

Vedlegg 
Tidsplan for gjennomføring 

 

Lenker 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.10.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnus Nilholm 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 14/1174-5   Arkiv:   

 

Årsbudsjett 2015 - Handlingsprogram 2015-2018 – Høring  
 

 

 

Formannskapets Årsbudsjett 2015 - Handlingsprogram 2015-2018 

oversendes uten forslag til vedtak. Formannskapet behandlet rådmannens 

grunnlagsdokument i møte 21.10.2014 og besluttet utsendelse av budsjettet på høring. 

 

Høringsfrist: 04. november 2014. 

 

Vedlegg: 

 
 Ordførers høringsbrev 

 Rådmannens saksfremlegg til formannskapets møte 21.10.2014 

Saksprotokoll fra formannskapets behandling i møte 21.10.2014 

 Formannskapets høringsdokument  

 Forslag til betalingsreglement  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.10.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
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