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MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  Arbeidsmiljøutvalget 

Møtested:  Hvelven omsorgssenter 

Møtedato:  10.06.2015  

Tid:   09:00 – ca 15:30 

 

 

Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117481 (Ingebjørg)/mob 95899234 (Mona) eller 

e-post sek@ringerike.kommune.no  

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 

Vedlegg merket med (*) og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. 

 

SAKSLISTE  NR  2 

Program:  
 

Fremmøte Hvelven omsorgssenter 

 
Plan for dagen: 

0900-1000 Omvisning på Hvelven omsorgssenter 

1000-1130 Ordinært møte  

1130-1200 Lunsj 

1200-1300 Hvis behov fortsetter AMU-møtet 

1300-1330 Transport (egen transport til Ullerål skole) 

1330-1430 Befaring Ullerål skole.  

Mulig befaring på Hønefoss sykehjem.  

 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

 

6/15 15/5032    

 Orientering om innføring av KF Kvalitetsstyring   

 

7/15 15/611    

 Praktisering av Arbeidsmiljølovens § 14-9 og endringer i 

arbeidsmiljøloven  

 

 

8/15 15/5031    

 Status sykefravær 1 kvartal 2015   

 



 

9/15 15/5033    

 Status HMS-aktiviteter i enhetene 2014   

 

 

 

 

Ringerike kommune, 03.06.2015 
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Orientering om innføring av KF Kvalitetsstyring  

 

Arkivsaksnr.: 15/5032   Arkiv: 400  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/15 Arbeidsmiljøutvalget 10.06.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar innføring av det elektroniske verktøyet for Kvalitetsstyring og 

avviksbehandling til orientering.  

 

 

Sammendrag 
Ringerike kommune implementerer seinest innen januar 2017 KF kvalitetsstyring med 

følgende moduler i hele organisasjon:  

KF Kvalitetshåndbok 

KF Avviksbehandling 

KF HMS-håndbok 

KF Elektronisk årshjul 

KF Risikohåndtering 

 

2015 brukes til pilotinnføring av hele systemet i følgende 7 pilotenheter: 

 Tyribo institusjon og hjemmebaserte tjenester 

 Sokna institusjon og hjemmebaserte tjenester 

 Helgerud skole 

 Veien barnehage 

 Heradsbygda barnehage 

 HR-avdelingen 

 

Kvalitetssystemet håndterer Ringerike kommunes samtlige rutiner og prosedyrer innenfor 

alle tjenester og innenfor arbeidsmiljø/HMS.  

Mer informasjon om systemet finner du gjennom å trykke på følgende nettlenke:  

http://kommuneforlaget.no/kf/eprodukter/ledelsesprodukter/kf_kvalitetsstyring/ 

 

 

Bakgrunn 
  
Ringerike kommune oppfyller ikke alle krav gitt i internkontrollforskriftene. Særlig på område som 
gjelder dokumentering: «Internkontrollen må kunne dokumenteres i den form og det omfang som er 
nødvendig på bakgrunn av den enkelte tjeneste sin størrelse, aktiviteter og risikoforhold. 
Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig».  

De ulike sektorene opererer med helt forskjellige systemer, hvor kvalitet og systematisk 

forbedringsarbeid varierer, både på HMS og tjenesteområdet. Ringerike kommune har behov 

for en bedre helhetlig og overordnet kontroll med virksomheten. Videre er det et stort behov 

for å dokumentere og ikke minst synliggjøre den kvalitet vi faktisk har, tydeliggjøre tiltak 
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som iverksettes og definere hva målet er for det enkelte område å gå åpent og riktig ut med 

status til enhver tid. Ansatte i hele organisasjonen trenger et godt og effektivt verktøy for å 

drive forbedring og endringsarbeid. Kommunen har gjennom en anbudsprosess kjøpt in 

verktøyet KF Kvalitetsstyring fra Kommuneforlaget til hjelp i dette arbeidet.  
 
 
Prosjektets effektmål 
Ringerike kommune vil med KF kvalitetsstyring få kontroll på kvalitetsarbeidet innenfor alle 
tjenester. Systemet vil legge til rette for oppfølging av tjenesten gjennom avviksrapportering med 
effektiv oppfølging. Fra avvikssystemet genereres rapporter for å kunne identifisere og fokusere på 
der det er mest utfordringer. Avviksrapporter kan lage grunnlag for politisk rapportering. 
Kvalitetshåndboka og HMS-portalen synliggjør lovverk og retningslinjer for alle ansatte i Ringerike 
kommune og beskriver hvordan organisasjon ledes og følges opp innenfor alle tjenester. Dette vil 
legge til rette for bla gjennomføring av tilsyn fra ulike tilsynsmyndigheter.  

  
Prosjektets resultatmål 
Prosjektet skal:  

 Kjøpe in og installere KF Kvalitetsstyring  

 Lage felles system for kvalitetsarbeid i Ringerike kommune 

 Lære opp superbrukere i alle sektorer og der det er hensiktsmessig.  

 Sørge for at gjeldende rutiner overføres til nytt kvalitetssystem 
 
Prosjektet skal i tillegg i samarbeid med enhetene og leverandør:  

 Implementering av Kvalitetsportal  

 Implementering av Avviksmodul 

 Implementering av Kvalitetshåndbok 

 Implementering av HMS-portal 

 Implementering av Årshjul 

 Implementering av Risikomodul 

 Opplæring i kvalitetshåndbok og avvikshåndtering 

 Testing av løsning 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2015 FASE 1. Innføring av Kvalitetshåndbok og avvikshåndtering på pilotenheter.  
 
Modell for implementering:  
Det gjennomføres pilotinnføring som første fase i prosjektet. Det velges 1 pilot fra: 

1. Institusjonstjenesten Eks 1-2 avdelinger motsvarende Tyribo, Sokna eller Nes 
2. Barnehage: En barnehage 
3. Skole: En skole 
4. Teknisk: Et relevant område 
5. Administrasjon: Et område tilhørende administrasjon på rådhuset 

 
2015. Høst. Innføring av HMS-portal på pilotenheter.  
2015. Høst. Innføring av årshjul og risikomodul på pilotenheter  
2015. Desember. Evaluering av pilotenheter. Evaluering lager grunnlag for fullskalaimplementering.   
 
2016 FASE 2. Innføring av Kvalitetshåndbok og avvikshåndtering i hele organisasjon 
 
2016. Høst. Innføring av HMS-portal i hele organisasjon. 
2016. Høst. Innføring av årshjul og risikomodul i hele organisasjon.  
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Opplæring 
I pilotfasen læres prosjektgruppa og superbrukere fra piloter opp i systemet.  
I hovedimplementeringen vil det være behov for opplæring av 1-2 superbrukere fra alle enheter 
dette vil være et opplæringsbehov for sirka 100 superbrukere. Superbrukere er ansvarlig for 
opplæring av ansatte på enheten. Alle medarbeidere skal kjenne til eks Kvalitetshåndbok og 
avvikshåndtering.  
 
Systemet i 100% drift fom januar 2017 
 
Prosjektorganisering 

 Rådmannens ledergruppe sammen med en HTV er styringsgruppe for prosjektet 

 Prosjektgruppa er sammensatt med representanter fra alle sektorer inklusive representant 
fra HTV og HVO. 

 Prosjektet ledes av HR-avdelingen.   
 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen er godt fornøyd med anskaffelsen av KF Kvalitetsstyring til Ringerike kommune.  

Verktøyet vil samle kvalitetsarbeidet i en oversiktlig portal hvilket gjør det enklere å arbeide 

med rutiner og prosedyrer som styrer tjenesten. Rapporter over avvik kan til enhver tid tas ut 

og lage grunnlag for målrettede tiltak for utvikling av tjenesten. Oversiktlige rapporter kan i 

tillegg fremlegges politiske utvalg eks AMU, formannskap og kommunestyre.  

 

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, 30.05.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Praktisering av Arbeidsmiljølovens § 14-9 og endringer i arbeidsmiljøloven  

 

Arkivsaksnr.: 15/611   Arkiv: 408  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/15 Arbeidsmiljøutvalget 10.06.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune er forpliktet til å følge til enhver tid gjeldende lov og avtaleverk. 

2. Ringerike kommune vil fortsatt praktisere strengt midlertidig tilsetting av generelt 

grunnlag. 

 

Innledning / bakgrunn 
Ordfører har bedt rådmannen om å fremlegge en sak for arbeidsmiljøutvalget i Ringerike 
kommune vedrørende endringer i arbeidsmiljøloven. 
Utgangspunktet er organisasjonenes forslag til prinsippvedtak som lyder som følgende; 

«Ringerike kommune vil som arbeidsgiver følge § 14-9 i nåværende Arbeidsmiljølov, 

uavhengig av om Stortinget vedtar utvidet adgang til midlertidig ansettelser i en ny 

Arbeidsmiljølov» 

Det er ønskelig fra ordfører å få reelt avklart hvordan kommunen som arbeidsgiver 

praktiserer Arbeidsmiljølovens (AML)§ 14-9. 

Beskrivelse av saken 
Stortinget har vedtatt endringer i Arbeidsmiljølovens §14-9 som gjøres gjeldende fra 

01.07.2015. I tillegg er det også gjort endringer i kap. 10 som vi ikke vil gå innpå her. 

Nåværende § 14 – 9 

(1) Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås; 

a) når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært 

utføres i virksomheten, 

b) for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat), 

c) for praksisarbeid, 

d) deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med Arbeids- og 

velferdsetaten, 

e) for idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den 

organiserte idretten. Arbeidsgiver skal minst en gang pr år drøfte bruken av 

midlertidig ansettelser etter bestemmelsene i dette ledd med de tillitsvalgte 
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(2) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om midlertidig ansettelse for 
praksisarbeid og om hvilke typer arbeidsmarkedstiltak som omfattes av første ledd bokstav 
d.  

(3) Landsomfattende arbeidstakerorganisasjon kan inngå tariffavtale med en arbeidsgiver 
eller en arbeidsgiverforening om adgang til midlertidig ansettelse innenfor en nærmere 
angitt arbeidstakergruppe som skal utføre kunstnerisk  arbeid, forskningsarbeid eller arbeid 
i forbindelse med idrett. Dersom tariffavtalen er bindende for et flertall av arbeidstakerne 
innenfor en nærmere angitt arbeidstakergruppe i virksomheten, kan arbeidsgiver på samme 
vilkår inngå midlertidig arbeidsavtale med andre arbeidstakere som skal utføre tilsvarende 
arbeid. 

(4) Arbeidstaker som har vært ansatt i mer enn ett år, har krav på skriftlig varsel om 
tidspunktet for fratreden senest en måned før fratredelsestidspunktet. Dette gjelder likevel 
ikke deltaker i arbeidsmarkedstiltak som omfattes av andre ledd,( bokstav d.). Varselet skal 
anses for å være gitt når det er kommet fram til arbeidstakeren. Dersom fristen ikke 
overholdes, kan arbeidsgiver ikke kreve at arbeidstakeren fratrer før en måned etter at 
varsel er gitt.  

(5) Midlertidige arbeidsavtaler opphører ved det avtalte tidsrommets utløp, eller når det 
bestemte arbeidet er avsluttet, med mindre noe annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i 
tariffavtale. Arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire 
år etter første ledd bokstav a eller b i skal anses som fast ansatt slik at reglene om 
oppsigelse av arbeidsforhold kommer til anvendelse. Ved beregning av ansettelsestid etter 
andre punktum skal det ikke gjøres fradrag for arbeidstakers fravær 

 

Ny vedtatt § 14 – 9 gjeldende fra 01.07.2015 

(endringen er skrevet i kursiv) 

(1) Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtalen om midlertidig ansettelse kan likevel inngås; 

a) Når arbeidet er av midlertidig karakter 

b) for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat), 

c) for praksisarbeid, 

d) med deltakere i arbeidsmarkstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeids- og 

velferdsetaten. 

e) med idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den 

organiserte idretten eller 

f) for en periode på inntil tolv måneder. Slike avtaler kan omfatte inntil 15 prosent 

av arbeidstakerne i virksomheten, avrundet oppover, likevel slik at det kan inngås 

avtale med minst en arbeidstaker. 

Arbeidsgiver skal minst en gang per år drøfte bruken av midlertidig ansettelse etter 
bestemmelsene i dette ledd med de tillitsvalgte, blant annet grunnlaget for og omfanget av 
slike ansettelser, samt konsekvenser for arbeidsmiljøet. 
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(2) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om midlertidig ansettelse for 
praksisarbeid og om hvilke typer arbeidsmarkedstiltak som omfattes av første ledd bokstav 
d. Arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år etter 
første ledd bokstav a og b, skal anses som fast ansatt slik at reglene om oppsigelse av 
arbeidsforhold kommer til anvendelse. 

(3) Landsomfattende arbeidstakerorganisasjon kan inngå tariffavtale med en arbeidsgiver 
eller en arbeidsgiverforening om adgang til midlertidig ansettelse innenfor en nærmere 
angitt arbeidstakergruppe som skal utføre kunstnerisk arbeid, forskningsarbeid eller arbeid i 
forbindelse med idrett. Dersom tariffavtalen er bindende for et flertall av arbeidstakerne 
innenfor en nærmere angitt arbeidstakergruppe i virksomheten, kan arbeidsgiver på samme 
vilkår inngå midlertidig arbeidsavtale med andre arbeidstakere som skal utføre tilsvarende 
arbeid. 

(4) Arbeidstaker som har vært ansatt i mer enn ett år, har krav på skriftlig varsel om 
tidspunktet for fratreden senest en måned før fratredelsestidspunktet. Dette gjelder likevel 
ikke deltaker i arbeidsmarkedstiltak som omfattes av andre ledd jf. første ledd bokstav d. 
Varselet skal anses for å være gitt når det er kommet fram til arbeidstakeren. Dersom fristen 
ikke overholdes, kan arbeidsgiver ikke kreve at arbeidstakeren fratrer før en måned etter at 
varsel er gitt. Bestemmelsene i fjerde punktum gir likevel ikke grunnlag for ansettelse utover 
tolv måneder ved ansettelse etter første ledd bokstav f. 

(5) Midlertidige arbeidsavtaler opphører ved det avtalte tidsrommets utløp, eller når det 
bestemte arbeidet er avsluttet, med mindre noe annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i 
tariffavtale. I avtaleperioden gjelder lovens regler om opphør av arbeidsforhold.  

(6) Arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år etter 
første ledd bokstav a eller i mer enn tre år etter første ledd bokstav b og f, skal anses som 
fast ansatt slik at reglene om oppsigelse av arbeidsforhold kommer til anvendelse. Ved 
beregning av ansettelsestid etter andre punktum skal det ikke gjøres fradrag for 
arbeidstakers fravær.  

(7) Reglene i dette ledd gjelder ansettelser etter første ledd bokstav f for arbeidsoppgaver av 
samme art innenfor virksomheten. Arbeidsgiver kan regne enheter med minst 50 ansatte 
som en egen virksomhet. Når en arbeidstaker som er midlertidig ansatt etter første ledd 
bokstav f, ikke får videre ansettelse ved avtaleperiodens utløp, starter en karanteneperiode 
på tolv måneder for arbeidsgiveren. Arbeidsgiveren kan i karanteneperioden ikke foreta nye 
ansettelser som nevnt i første punktum. 

Hoved endringene i § 14 - 9: 

 Ytterligere mulighet til å tilsette midlertidig på generell basis for inntil 12 måneder 

med de begrensinger loven setter. 

 Ansatte som har vært midlertidig tilsatt som etter bokstav B ( vikarer) og bokstav F     

( på generell basis), kan kreve fast tilsetting etter 3 år. Tidligere var det 4 år. For de 

som blir tilsatt på arbeid av midlertidig karakter gjelder fortsatt kravet om 4 års 

tjeneste. 
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Hvilke begrensninger gir endringene? 

Kvotebegrensninger: 

Loven angir en kvote for hvor stor andel av arbeidsstyrken som kan ansettes midlertidig på 

generelt grunnlag. Kvoten skal i utgangspunkt beregnes for hele virksomheten og 

arbeidsgiver kan regne enheter med minst 50 ansatte som en egen enhet. Loven angir at det 

ikke kan tilsettes mer enn 15% av virksomheten på generelt grunnlag,  § 14 – 9 (1) bokstav 

f). 

Karantenebegrensninger: 

Det inntrer en karanteneperiode på 12 måneder for virksomheten etter et år med 

midlertidig ansettelse på generelt grunnlag. Karantenen innebærer begrensninger i 

muligheten til fortsatt å ansette midlertidig på generelt grunnlag. Ved avtaleperiodens slutt, 

vil arbeidsgiver stå fritt til enten å avslutte arbeidsforholdet (uten å oppgi grunn), eller å 

videreføre ansettelsen i fast stilling, eventuelt som en midlertidig ansettelse men på et 

annet rettsgrunnlag, eks vikar. Etter 12 måneders tilsetting, inntrer karantene og det vil si 

forbud mot å ansette noen midlertidig på generelt grunnlag  i en periode på 12 måneder for 

å utføre arbeidsoppgaver av samme art. 

Hvordan praktiserer Ringerike kommune bestemmelsene i 14- 9 i nåværende utgave? 

Ringerike kommune praktiserer dagens AML § 14-9 strengt.  
Utgangspunktet er at alle skal tilsettes fast, jfr AML § 14-9 1.ledd. 
 
Kommunen har i liten grad midlertidige tilsettinger etter AML § 14-9, 1.ledd, bokstav a. 
Dette er tilsettingsforhold som har bakgrunn i prosjekter eller arbeidsoppgaver av 
forbigående art. For eksempel ernæringsprosjekt i Helse eller ekstrahjelp for innføring av ny 
ESA-plattform. 
 
Kommunen har imidlertid stor grad av midlertidig tilsettinger etter AML § 14-9, 1.ledd, 
bokstav b – vikariater. Dette er vikarer som trer inn i stilinger/vakter i faste ansattes fravær.  
 
Tilsettinger med bakgrunn i praksisarbeids har kommunen fått mer av de siste årene fordi vi 
har tatt inn flere lærlinger, lærekandidater og praksiskandidater, jfr AML § 14-9, 1.ledd, 
bokstav c. 
 
Midlertidige tilsettinger som en del av arbeidsmarkedstiltak i samarbeid med NAV har 
kommunen noen få tilfeller av, jfr AML § 14-9, 1.ledd, bokstav d. Dette er i samarbeid med 
NAV og kommunen får lønnstilskudd for deler av lønnen som vedkommende får utbetalt. 
 
AML § 14-9, 1.ledd, bokstav e berører ikke kommunen.  
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Kommunen praktiserer skriftlig varsling om fratreden etter AML § 14-9, 4.ledd. Det samme 
gjelder AML § 14-9, 5.ledd, første setning. Midlertidige arbeidsavtaler avsluttes ved det 
avtalte tidsrommets utløp eller når det bestemte arbeidet er avsluttet.  
 
Kommunen har hatt mange saker om rett til fast tilsetting etter fire års sammenhengende 
tilsetting etter «fireårs-regelen», jfr AML § 14-9, 5.ledd, andre setning. Praksis inntil nylig 
har vært at vi regner det som sammenhengende tjeneste dersom vedkommende har hatt 
lønnsutbetaling hver mnd. Dette har vi nå strammet inn slik at rettspraksis med opphold 
over 14 dager nå ikke anses som sammenhengende tjeneste og gir ikke rett til fast tilsetting 
etter denne paragraf.  

  

Rådmannens vurdering 
Ringerike kommunen følger intensjonen arbeidsmiljøloven om å tilsette fast, jfr.  § 14 – 9 
(1), men ser et behov for i enkelte sammenheng å tilsette midlertidig. Spesielt i forhold til 
bokstav a og b i AML § 14 -9 første ledd. Dette er i hovedsak i vikariater, både for en 
bestemt periode og for tilfeldige som syke og ferievikar. I svært få tilfeller ser vi behovet for 
å tilsette uten at det er i vikariater og i påvente av en utlysning etter en spesiell 
kompetanse, eller helt avklarte prosjekter med prosjektplan og eks innføringer av nye 
datasystemer.  
Ringerike kommune er i en situasjon med anstrengt økonomi med krav om innsparing, og 
nedbemanning. Behovet for å tilsette midlertidig vil bli mindre med bakgrunn i at 
organisasjonen vil ha overtallighet. Det er kun i eventuelle vikariater når det er tvingende 
nødvendig eller at vi har behov for en spesiell kompetanse for en kort periode, vi vil tilsette 
midlertidig. 
 
Det at det nå er åpnet opp for en adgang til å tilsette midlertidig på generelt grunnlag i 12 
måneder med de begrensinger som er lagt som føring. Dette vil ikke ha noen stor betydning 
for Ringerike kommune med bakgrunn i dagens strenge praksis med tilsetting.  
Reglene rundt kvoteberegninger og karantenebegrensninger samt administreringen rundt 
dette kan også bidra til redusert bruk av midlertidige tilsettinger på generelt grunnlag. 
 
Endringene gir også ansatte som er midlertidig tilsatt som vikarer (bokstav B) en rett til fast 
ansettelse etter 3 år dersom de kan dokumentere at arbeidsforholdene har vært uten 
opphold.  (Fravær som ferie og sykdom defineres ikke som opphold). Dette er en bedre 
ordning for våre ansatte. 
 
Rådmann er av den oppfatning at selv med de nye endringene i Arbeidsmiljølovens § 14-9 vil 
Ringerike kommune fortsatt framstå som en seriøs og god arbeidsgiver for våre ansatte. 
Ringerike er forpliktet å følge til enhver tid gjeldende lovverk. 

 

 Ringerike kommune, 28.05.2015 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

saksbehandler: Merete Røst 
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Status sykefravær 1 kvartal 2015  

 

Arkivsaksnr.: 15/5031   Arkiv: 461 &14  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/15 Arbeidsmiljøutvalget 10.06.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar status sykefravær til orientering.  

 

 

Sammendrag 

Sykefravær 1.kvartal 2015 

• Sykefraværet har økt med 0,8 prosentpoeng i 1.kvartal 2015 sammenlignet med 1. 

kvartal 2014. (Sykefravær 2014 1.kvartal 10%, sykefravær 2015 1. kvartal 10,8) 

 

• Det er en generell nedgang i alle sektorer fra februar til mars som i hovedsak skyldes 

at influensaen begynner å gi seg.   

 

• Sykefravær i mars måned 2015 er generelt lavere i alle sektorer sammenlignet med 

samme periode i 2014.  

 

• Egenmeldt fravær er 1,5 % og legemeldt 9,3 % (totalt 10,8). 
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Sykefravær januar-mars 2015 sammenlignet med januar - mars 2014 totalt for hele 

kommunen.  

 
Kommentar: Sykefraværet økte dramatisk i februar. Årets influensa nådde toppen i februar og 

er en del av årsaken til fraværet. Videre synker sykefraværet i mars 2015 til et lavere nivå en 

sammenlignet med samme tidspunkt i 2014.  

 

Sykefravær administrasjon 

 
Kommentar: Stor økning i februar der influensaen er en bidragende faktor.  
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Sykefravær helse 

 
Kommentar: Sykefraværet i helse sektoren er 0,3 prosentpoeng lavere i mars 2015 en i mars 

2014.  

 

Sykefravær oppvekst 

 
Kommentar: Sykefraværet er redusert med 0,2 prosentpoeng i mars 2015 sammenlignet med 

mars 2014. 
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Sykefravær teknisk 

 
Kommentar: Sykefraværet er redusert med 1,5 prosentpoeng i mars 2015 sammenlignet med 

mars 2014.  

  

 

Rådmannens vurdering 
Sykefraværet er bekymringsfullt men under kontroll. Etter sommeren vil NAV Buskerud 

sette økt fokus på oppfølging av sykefravær og aktivitetsplikt innen 8 uker. Det økte fokuset 

er etter den sk . Hedmarksmodellen. Modellen har vært meget fremgangsrik i i Hedmark der 

sykefraværet har gått ned med bla hjelp av mer graderte sykemeldinger.    

 

Graderte sykemeldinger er en av de gode løsningene som fungerer på mange arbeidsplasser 

men ikke alle. Sykefravær er ikke et generelt problem for hele kommunen med et spesifikt 

problem for 10 store enheter innenfor helsesektoren. Aktuelle enheter støttes i dette arbeidet 

med oppfølging i linja sammen med NAV arbeidslivsenter med støtte fra HR-avdelingen.  

 

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, 30.05.2015 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Status HMS-aktiviteter i enhetene 2014  

 

Arkivsaksnr.: 15/5033   Arkiv: 440 &14  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/15 Arbeidsmiljøutvalget 10.06.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar status HMS-aktiviteter i enhetene til orientering.  

 

 

Oppsummering  

Hele undersøkelsen med detaljer kan utleveres etter avtale med saksbehandler. Her følger 

hovedresultatene for 2014:  

 

 Ringerike kommune har 63 MKS-grupper  

 57 MKS-grupper har besvart undersøkelsen (90 %) 

 Nærmere 80 % av MKS-gruppene er tilfreds eller svært tilfreds med hvordan gruppen 

fungerer 

 100 % har verneombud på arbeidsplassen 

 84 % har utarbeidet handlingsplan for arbeidsmiljø 

 88 % kjenner IA-avtalens forpliktelser 

 88 % av verneombudene har 40 t. arbeidsmiljøopplæring 

 88 % av lederne har 40 t. arbeidsmiljøopplæring 

 90 % rapportere uønskede hendelser/avvik 

 77 % er kjent med bedriftshelsetjenestens tilbud 

 98 % har arbeidet med trivselsfremmende tiltak 

 

Noen områder har et forbedringspotensial:  
44 % av MKS gruppene mener at stoffkartoteket er kjent for alle ansatte. 

 

Bakgrunn 
Ringerike kommune har sirka 63 MKS-grupper som skal ivareta det systematiske 

arbeidsmiljøarbeidet på den enkelte enhet eller avdeling der det er hensiktsmessig. Det 

utføres årlig en spørreundersøkelse til alle MKS-grupper for å få oversikt over HMS-

aktiviteter. Oversikten skal brukes som grunnlag for bla opplæringsbehov for støtte og 

oppfølging og rapportering til arbeidsmiljøutvalget.  

 

 

De viktigste sakene som er behandlet i MKS-gruppa i 2014 
Gruppene rapporterer følgende saker som de viktigste sakene:  

 Omorganisering og nedbemanning 

 Vernerunder 

 Budsjett  
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 Medarbeiderundersøkelsen  

 Handlingsplan for arbeidsmiljø 

 

Enheter med varig tilrettelegging 
Det rapporteres at enhetene har i gjennomsnitt 0,8 ansatte på varig tilrettelegging per enhet. 2 

enheter har stor varig tilrettelegging med henholdsvis 7 og 8 ansatte.   

 

Effekt av tilrettelegging for ansatte som trenger det 
73 % rapporterer god effekt av tilretteleggingen.  

 

Tiltak som har bedret arbeidsmiljøet 
MKS-gruppene rapporterer på generelt grunnlag at psykososiale tiltak som sosiale 

sammenkomster utenom arbeidstid har bedret arbeidsmiljøet. eksempler på dette er:  

 

 Spinning i kommunens regi 

 Gåturer 

 Juleshow  

 Julebord 

 Felleslunsj 

 Sommerrevy 

 Ringeriksmarathon 

 

  

Rådmannens vurdering 
80 % av MKS- gruppene fungerer tilfredsstillende i Ringerike kommune men det er 20% av 

enhetene som rapporterer en 3:er på en 6.gradig skala, dette motsvarer sirka 10 enheter av de 

som har besvart undersøkelsen. Det er oftest sammenheng mellom de som scorer dårlig på 

denne undersøkelsen og opplevelsen av tjenesten fra brukerne og opplevelsen av 

arbeidsmiljøet blant de ansatte. De 10 enheten følges opp i linja med støtte fra HR-

avdelingen.    

 

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, 30.05.2015 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arbeidsmiljøutvalget 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/5032-1   Arkiv: 400  

 

Orientering om innføring av KF Kvalitetsstyring  

 

Forslag til vedtak: 
 

Arbeidsmiljøutvalget tar innføring av det elektroniske verktøyet for Kvalitetsstyring og 

avviksbehandling til orientering.  

 

Sammendrag 
Ringerike kommune implementerer seinest innen januar 2017 KF kvalitetsstyring med 

følgende moduler i hele organisasjon:  

KF Kvalitetshåndbok 

KF Avviksbehandling 

KF HMS-håndbok 

KF Elektronisk årshjul 

KF Risikohåndtering 

 

2015 brukes til pilotinnføring av hele systemet i følgende 7 pilotenheter: 

 Tyribo institusjon og hjemmebaserte tjenester 

 Sokna institusjon og hjemmebaserte tjenester 

 Helgerud skole 

 Veien barnehage 

 Heradsbygda barnehage 

 HR-avdelingen 

 

Kvalitetssystemet håndterer Ringerike kommunes samtlige rutiner og prosedyrer innenfor 

alle tjenester og innenfor arbeidsmiljø/HMS.  

Mer informasjon om systemet finner du gjennom å trykke på følgende nettlenke:  

http://kommuneforlaget.no/kf/eprodukter/ledelsesprodukter/kf_kvalitetsstyring/ 

 

 

Bakgrunn 
  
Ringerike kommune oppfyller ikke alle krav gitt i internkontrollforskriftene. Særlig på område som 
gjelder dokumentering: «Internkontrollen må kunne dokumenteres i den form og det omfang som 



er nødvendig på bakgrunn av den enkelte tjeneste sin størrelse, aktiviteter og risikoforhold. 
Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig».  

De ulike sektorene opererer med helt forskjellige systemer, hvor kvalitet og systematisk 

forbedringsarbeid varierer, både på HMS og tjenesteområdet. Ringerike kommune har 

behov for en bedre helhetlig og overordnet kontroll med virksomheten. Videre er det et stort 

behov for å dokumentere og ikke minst synliggjøre den kvalitet vi faktisk har, tydeliggjøre 

tiltak som iverksettes og definere hva målet er for det enkelte område å gå åpent og riktig ut 

med status til enhver tid. Ansatte i hele organisasjonen trenger et godt og effektivt verktøy 

for å drive forbedring og endringsarbeid. Kommunen har gjennom en anbudsprosess kjøpt in 

verktøyet KF Kvalitetsstyring fra Kommuneforlaget til hjelp i dette arbeidet.  
 
 
Prosjektets effektmål 
Ringerike kommune vil med KF kvalitetsstyring få kontroll på kvalitetsarbeidet innenfor alle 
tjenester. Systemet vil legge til rette for oppfølging av tjenesten gjennom avviksrapportering med 
effektiv oppfølging. Fra avvikssystemet genereres rapporter for å kunne identifisere og fokusere på 
der det er mest utfordringer. Avviksrapporter kan lage grunnlag for politisk rapportering. 
Kvalitetshåndboka og HMS-portalen synliggjør lovverk og retningslinjer for alle ansatte i Ringerike 
kommune og beskriver hvordan organisasjon ledes og følges opp innenfor alle tjenester. Dette vil 
legge til rette for bla gjennomføring av tilsyn fra ulike tilsynsmyndigheter.  

  
Prosjektets resultatmål 
Prosjektet skal:  

 Kjøpe in og installere KF Kvalitetsstyring  

 Lage felles system for kvalitetsarbeid i Ringerike kommune 

 Lære opp superbrukere i alle sektorer og der det er hensiktsmessig.  

 Sørge for at gjeldende rutiner overføres til nytt kvalitetssystem 
 
Prosjektet skal i tillegg i samarbeid med enhetene og leverandør:  

 Implementering av Kvalitetsportal  

 Implementering av Avviksmodul 

 Implementering av Kvalitetshåndbok 

 Implementering av HMS-portal 

 Implementering av Årshjul 

 Implementering av Risikomodul 

 Opplæring i kvalitetshåndbok og avvikshåndtering 

 Testing av løsning 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2015 FASE 1. Innføring av Kvalitetshåndbok og avvikshåndtering på pilotenheter.  
 
Modell for implementering:  
Det gjennomføres pilotinnføring som første fase i prosjektet. Det velges 1 pilot fra: 

1. Institusjonstjenesten Eks 1-2 avdelinger motsvarende Tyribo, Sokna eller Nes 
2. Barnehage: En barnehage 
3. Skole: En skole 
4. Teknisk: Et relevant område 
5. Administrasjon: Et område tilhørende administrasjon på rådhuset 

 
2015. Høst. Innføring av HMS-portal på pilotenheter.  
2015. Høst. Innføring av årshjul og risikomodul på pilotenheter  
2015. Desember. Evaluering av pilotenheter. Evaluering lager grunnlag for fullskalaimplementering.   



 
2016 FASE 2. Innføring av Kvalitetshåndbok og avvikshåndtering i hele organisasjon 
 
2016. Høst. Innføring av HMS-portal i hele organisasjon. 
2016. Høst. Innføring av årshjul og risikomodul i hele organisasjon.  
 
 
Opplæring 
I pilotfasen læres prosjektgruppa og superbrukere fra piloter opp i systemet.  
I hovedimplementeringen vil det være behov for opplæring av 1-2 superbrukere fra alle enheter 
dette vil være et opplæringsbehov for sirka 100 superbrukere. Superbrukere er ansvarlig for 
opplæring av ansatte på enheten. Alle medarbeidere skal kjenne til eks Kvalitetshåndbok og 
avvikshåndtering.  
 
Systemet i 100% drift fom januar 2017 
 
Prosjektorganisering 

 Rådmannens ledergruppe sammen med en HTV er styringsgruppe for prosjektet 

 Prosjektgruppa er sammensatt med representanter fra alle sektorer inklusive representant 
fra HTV og HVO. 

 Prosjektet ledes av HR-avdelingen.   
 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen er godt fornøyd med anskaffelsen av KF Kvalitetsstyring til Ringerike 

kommune.  

Verktøyet vil samle kvalitetsarbeidet i en oversiktlig portal hvilket gjør det enklere å arbeide 

med rutiner og prosedyrer som styrer tjenesten. Rapporter over avvik kan til enhver tid tas ut 

og lage grunnlag for målrettede tiltak for utvikling av tjenesten. Oversiktlige rapporter kan i 

tillegg fremlegges politiske utvalg eks AMU, formannskap og kommunestyre.  

 

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, 30.05.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 



 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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SAKSFRAMLEGG 

 
  

Arbeidsmiljøutvalget 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/611-8   Arkiv: 408  

 

Praktisering av Arbeidsmiljølovens § 14-9 og endringer i 

Arbeidsmiljøloven  

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommune er forpliktet til å følge til enhver tid gjeldende lov og 

avtaleverk. 

2. Ringerike kommune vil fortsatt praktisere strengt midlertidig tilsetting av generelt 

grunnlag. 

 

 

 

Innledning / bakgrunn 
Ordfører har bedt rådmannen om å fremlegge en sak for arbeidsmiljøutvalget i Ringerike 
kommune vedrørende endringer i arbeidsmiljøloven. 
Utgangspunktet er organisasjonenes forslag til prinsippvedtak som lyder som følgende; 

«Ringerike kommune vil som arbeidsgiver følge § 14-9 i nåværende Arbeidsmiljølov, 

uavhengig av om Stortinget vedtar utvidet adgang til midlertidig ansettelser i en ny 

Arbeidsmiljølov» 

Det er ønskelig fra ordfører å få reelt avklart hvordan kommunen som arbeidsgiver 

praktiserer Arbeidsmiljølovens (AML)§ 14-9. 

Beskrivelse av saken 
Stortinget har vedtatt endringer i Arbeidsmiljølovens §14-9 som gjøres gjeldende fra 

01.07.2015. I tillegg er det også gjort endringer i kap. 10 som vi ikke vil gå innpå her. 

Nåværende § 14 – 9 

(1) Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås; 

a) når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært 

utføres i virksomheten, 
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b) for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat), 

c) for praksisarbeid, 

d) deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med Arbeids- og 

velferdsetaten, 

e) for idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den 

organiserte idretten. Arbeidsgiver skal minst en gang pr år drøfte bruken av 

midlertidig ansettelser etter bestemmelsene i dette ledd med de tillitsvalgte 

(2) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om midlertidig ansettelse for 
praksisarbeid og om hvilke typer arbeidsmarkedstiltak som omfattes av første ledd bokstav 
d.  

(3) Landsomfattende arbeidstakerorganisasjon kan inngå tariffavtale med en arbeidsgiver 
eller en arbeidsgiverforening om adgang til midlertidig ansettelse innenfor en nærmere 
angitt arbeidstakergruppe som skal utføre kunstnerisk  arbeid, forskningsarbeid eller arbeid 
i forbindelse med idrett. Dersom tariffavtalen er bindende for et flertall av arbeidstakerne 
innenfor en nærmere angitt arbeidstakergruppe i virksomheten, kan arbeidsgiver på 
samme vilkår inngå midlertidig arbeidsavtale med andre arbeidstakere som skal utføre 
tilsvarende arbeid. 

(4) Arbeidstaker som har vært ansatt i mer enn ett år, har krav på skriftlig varsel om 
tidspunktet for fratreden senest en måned før fratredelsestidspunktet. Dette gjelder likevel 
ikke deltaker i arbeidsmarkedstiltak som omfattes av andre ledd,( bokstav d.). Varselet skal 
anses for å være gitt når det er kommet fram til arbeidstakeren. Dersom fristen ikke 
overholdes, kan arbeidsgiver ikke kreve at arbeidstakeren fratrer før en måned etter at 
varsel er gitt.  

(5) Midlertidige arbeidsavtaler opphører ved det avtalte tidsrommets utløp, eller når det 
bestemte arbeidet er avsluttet, med mindre noe annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i 
tariffavtale. Arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire 
år etter første ledd bokstav a eller b i skal anses som fast ansatt slik at reglene om 
oppsigelse av arbeidsforhold kommer til anvendelse. Ved beregning av ansettelsestid etter 
andre punktum skal det ikke gjøres fradrag for arbeidstakers fravær 

 

Ny vedtatt § 14 – 9 gjeldende fra 01.07.2015 

(endringen er skrevet i kursiv) 

(1) Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtalen om midlertidig ansettelse kan likevel 

inngås; 

a) Når arbeidet er av midlertidig karakter 

b) for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat), 

c) for praksisarbeid, 

d) med deltakere i arbeidsmarkstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeids- og 

velferdsetaten. 
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e) med idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den 

organiserte idretten eller 

f) for en periode på inntil tolv måneder. Slike avtaler kan omfatte inntil 15 prosent 

av arbeidstakerne i virksomheten, avrundet oppover, likevel slik at det kan 

inngås avtale med minst en arbeidstaker. 

Arbeidsgiver skal minst en gang per år drøfte bruken av midlertidig ansettelse etter 
bestemmelsene i dette ledd med de tillitsvalgte, blant annet grunnlaget for og omfanget 
av slike ansettelser, samt konsekvenser for arbeidsmiljøet. 

(2) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om midlertidig ansettelse for 
praksisarbeid og om hvilke typer arbeidsmarkedstiltak som omfattes av første ledd bokstav 
d. Arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år etter 
første ledd bokstav a og b, skal anses som fast ansatt slik at reglene om oppsigelse av 
arbeidsforhold kommer til anvendelse. 

(3) Landsomfattende arbeidstakerorganisasjon kan inngå tariffavtale med en arbeidsgiver 
eller en arbeidsgiverforening om adgang til midlertidig ansettelse innenfor en nærmere 
angitt arbeidstakergruppe som skal utføre kunstnerisk arbeid, forskningsarbeid eller arbeid 
i forbindelse med idrett. Dersom tariffavtalen er bindende for et flertall av arbeidstakerne 
innenfor en nærmere angitt arbeidstakergruppe i virksomheten, kan arbeidsgiver på 
samme vilkår inngå midlertidig arbeidsavtale med andre arbeidstakere som skal utføre 
tilsvarende arbeid. 

(4) Arbeidstaker som har vært ansatt i mer enn ett år, har krav på skriftlig varsel om 
tidspunktet for fratreden senest en måned før fratredelsestidspunktet. Dette gjelder likevel 
ikke deltaker i arbeidsmarkedstiltak som omfattes av andre ledd jf. første ledd bokstav d. 
Varselet skal anses for å være gitt når det er kommet fram til arbeidstakeren. Dersom 
fristen ikke overholdes, kan arbeidsgiver ikke kreve at arbeidstakeren fratrer før en måned 
etter at varsel er gitt. Bestemmelsene i fjerde punktum gir likevel ikke grunnlag for 
ansettelse utover tolv måneder ved ansettelse etter første ledd bokstav f. 

(5) Midlertidige arbeidsavtaler opphører ved det avtalte tidsrommets utløp, eller når det 
bestemte arbeidet er avsluttet, med mindre noe annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i 
tariffavtale. I avtaleperioden gjelder lovens regler om opphør av arbeidsforhold.  

(6) Arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år etter 
første ledd bokstav a eller i mer enn tre år etter første ledd bokstav b og f, skal anses som 
fast ansatt slik at reglene om oppsigelse av arbeidsforhold kommer til anvendelse. Ved 
beregning av ansettelsestid etter andre punktum skal det ikke gjøres fradrag for 
arbeidstakers fravær.  

(7) Reglene i dette ledd gjelder ansettelser etter første ledd bokstav f for arbeidsoppgaver 
av samme art innenfor virksomheten. Arbeidsgiver kan regne enheter med minst 50 ansatte 
som en egen virksomhet. Når en arbeidstaker som er midlertidig ansatt etter første ledd 
bokstav f, ikke får videre ansettelse ved avtaleperiodens utløp, starter en karanteneperiode 
på tolv måneder for arbeidsgiveren. Arbeidsgiveren kan i karanteneperioden ikke foreta nye 
ansettelser som nevnt i første punktum. 

Hoved endringene i § 14 - 9: 
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 Ytterligere mulighet til å tilsette midlertidig på generell basis for inntil 12 måneder 

med de begrensinger loven setter. 

 Ansatte som har vært midlertidig tilsatt som etter bokstav B ( vikarer) og bokstav F     

( på generell basis), kan kreve fast tilsetting etter 3 år. Tidligere var det 4 år. For de 

som blir tilsatt på arbeid av midlertidig karakter gjelder fortsatt kravet om 4 års 

tjeneste. 

Hvilke begrensninger gir endringene? 

Kvotebegrensninger: 

Loven angir en kvote for hvor stor andel av arbeidsstyrken som kan ansettes midlertidig på 

generelt grunnlag. Kvoten skal i utgangspunkt beregnes for hele virksomheten og 

arbeidsgiver kan regne enheter med minst 50 ansatte som en egen enhet. Loven angir at 

det ikke kan tilsettes mer enn 15% av virksomheten på generelt grunnlag,  § 14 – 9 (1) 

bokstav f). 

Karantenebegrensninger: 

Det inntrer en karanteneperiode på 12 måneder for virksomheten etter et år med 

midlertidig ansettelse på generelt grunnlag. Karantenen innebærer begrensninger i 

muligheten til fortsatt å ansette midlertidig på generelt grunnlag. Ved avtaleperiodens 

slutt, vil arbeidsgiver stå fritt til enten å avslutte arbeidsforholdet (uten å oppgi grunn), 

eller å videreføre ansettelsen i fast stilling, eventuelt som en midlertidig ansettelse men på 

et annet rettsgrunnlag, eks vikar. Etter 12 måneders tilsetting, inntrer karantene og det vil 

si forbud mot å ansette noen midlertidig på generelt grunnlag  i en periode på 12 måneder 

for å utføre arbeidsoppgaver av samme art. 

Hvordan praktiserer Ringerike kommune bestemmelsene i 14- 9 i nåværende utgave? 

Ringerike kommune praktiserer dagens AML § 14-9 strengt.  
Utgangspunktet er at alle skal tilsettes fast, jfr AML § 14-9 1.ledd. 
 
Kommunen har i liten grad midlertidige tilsettinger etter AML § 14-9, 1.ledd, bokstav a. 
Dette er tilsettingsforhold som har bakgrunn i prosjekter eller arbeidsoppgaver av 
forbigående art. For eksempel ernæringsprosjekt i Helse eller ekstrahjelp for innføring av 
ny ESA-plattform. 
 
Kommunen har imidlertid stor grad av midlertidig tilsettinger etter AML § 14-9, 1.ledd, 
bokstav b – vikariater. Dette er vikarer som trer inn i stilinger/vakter i faste ansattes 
fravær.  
 
Tilsettinger med bakgrunn i praksisarbeids har kommunen fått mer av de siste årene fordi 
vi har tatt inn flere lærlinger, lærekandidater og praksiskandidater, jfr AML § 14-9, 1.ledd, 
bokstav c. 
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Midlertidige tilsettinger som en del av arbeidsmarkedstiltak i samarbeid med NAV har 
kommunen noen få tilfeller av, jfr AML § 14-9, 1.ledd, bokstav d. Dette er i samarbeid med 
NAV og kommunen får lønnstilskudd for deler av lønnen som vedkommende får utbetalt. 
 
AML § 14-9, 1.ledd, bokstav e berører ikke kommunen.  
 
Kommunen praktiserer skriftlig varsling om fratreden etter AML § 14-9, 4.ledd. Det samme 
gjelder AML § 14-9, 5.ledd, første setning. Midlertidige arbeidsavtaler avsluttes ved det 
avtalte tidsrommets utløp eller når det bestemte arbeidet er avsluttet.  
 
Kommunen har hatt mange saker om rett til fast tilsetting etter fire års sammenhengende 
tilsetting etter «fireårs-regelen», jfr AML § 14-9, 5.ledd, andre setning. Praksis inntil nylig 
har vært at vi regner det som sammenhengende tjeneste dersom vedkommende har hatt 
lønnsutbetaling hver mnd. Dette har vi nå strammet inn slik at rettspraksis med opphold 
over 14 dager nå ikke anses som sammenhengende tjeneste og gir ikke rett til fast tilsetting 
etter denne paragraf.  

 

  

Rådmannens vurdering 
Ringerike kommunen følger intensjonen arbeidsmiljøloven om å tilsette fast, jfr.  § 14 – 9 
(1), men ser et behov for i enkelte sammenheng å tilsette midlertidig. Spesielt i forhold til 
bokstav a og b i AML § 14 -9 første ledd. Dette er i hovedsak i vikariater, både for en 
bestemt periode og for tilfeldige som syke og ferievikar. I svært få tilfeller ser vi behovet for 
å tilsette uten at det er i vikariater og i påvente av en utlysning etter en spesiell 
kompetanse, eller helt avklarte prosjekter med prosjektplan og eks innføringer av nye 
datasystemer.  
Ringerike kommune er i en situasjon med anstrengt økonomi med krav om innsparing, og 
nedbemanning. Behovet for å tilsette midlertidig vil bli mindre med bakgrunn i at 
organisasjonen vil ha overtallighet. Det er kun i eventuelle vikariater når det er tvingende 
nødvendig eller at vi har behov for en spesiell kompetanse for en kort periode, vi vil tilsette 
midlertidig. 
 
Det at det nå er åpnet opp for en adgang til å tilsette midlertidig på generelt grunnlag i 12 
måneder med de begrensinger som er lagt som føring. Dette vil ikke ha noen stor 
betydning for Ringerike kommune med bakgrunn i dagens strenge praksis med tilsetting.  
Reglene rundt kvoteberegninger og karantenebegrensninger samt administreringen rundt 
dette kan også bidra til redusert bruk av midlertidige tilsettinger på generelt grunnlag. 
 
Endringene gir også ansatte som er midlertidig tilsatt som vikarer (bokstav B) en rett til fast 
ansettelse etter 3 år dersom de kan dokumentere at arbeidsforholdene har vært uten 
opphold.  (Fravær som ferie og sykdom defineres ikke som opphold). Dette er en bedre 
ordning for våre ansatte. 
 
Rådmann er av den oppfatning at selv med de nye endringene i Arbeidsmiljølovens § 14-9 
vil Ringerike kommune fortsatt framstå som en seriøs og god arbeidsgiver for våre ansatte. 
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Ringerike er forpliktet å følge til enhver tid gjeldende lovverk. 

 

 
 

 

 

 Ringerike kommune, 28.05.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Merete Røst 

 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Arbeidsmiljøutvalget 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/5031-1   Arkiv: 461 &14  

 

Status sykefravær 1 kvartal 2015  

 

Forslag til vedtak: 
 

Arbeidsmiljøutvalget tar status sykefravær til orientering.  

 

Sammendrag 

Sykefravær 1.kvartal 2015 
• Sykefraværet har økt med 0,8 prosentpoeng i 1.kvartal 2015 sammenlignet med 1. kvartal 

2014. (Sykefravær 2014 1.kvartal 10%, sykefravær 2015 1. kvartal 10,8) 
 

• Det er en generell nedgang i alle sektorer fra februar til mars som i hovedsak skyldes at 
influensaen begynner å gi seg.   
 

• Sykefravær i mars måned 2015 er generelt lavere i alle sektorer sammenlignet med samme 
periode i 2014.  
 

• Egenmeldt fravær er 1,5 % og legemeldt 9,3 % (totalt 10,8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sykefravær januar-mars 2015 sammenlignet med januar - mars 2014 totalt for hele 

kommunen.  

 
Kommentar: Sykefraværet økte dramatisk i februar. Årets influensa nådde toppen i februar 

og er en del av årsaken til fraværet. Videre synker sykefraværet i mars 2015 til et lavere nivå 

en sammenlignet med samme tidspunkt i 2014.  

 

Sykefravær administrasjon 

 
Kommentar: Stor økning i februar der influensaen er en bidragende faktor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sykefravær helse 



 
Kommentar: Sykefraværet i helse sektoren er 0,3 prosentpoeng lavere i mars 2015 en i mars 

2014.  

 

Sykefravær oppvekst 

 
Kommentar: Sykefraværet er redusert med 0,2 prosentpoeng i mars 2015 sammenlignet med 

mars 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sykefravær teknisk 



 
Kommentar: Sykefraværet er redusert med 1,5 prosentpoeng i mars 2015 sammenlignet med 

mars 2014.  

  

 

Rådmannens vurdering 
Sykefraværet er bekymringsfullt men under kontroll. Etter sommeren vil NAV Buskerud 

sette økt fokus på oppfølging av sykefravær og aktivitetsplikt innen 8 uker. Det økte fokuset 

er etter den sk . Hedmarksmodellen. Modellen har vært meget fremgangsrik i i Hedmark der 

sykefraværet har gått ned med bla hjelp av mer graderte sykemeldinger.    

 

Graderte sykemeldinger er en av de gode løsningene som fungerer på mange arbeidsplasser 

men ikke alle. Sykefravær er ikke et generelt problem for hele kommunen med et spesifikt 

problem for 10 store enheter innenfor helsesektoren. Aktuelle enheter støttes i dette arbeidet 

med oppfølging i linja sammen med NAV arbeidslivsenter med støtte fra HR-avdelingen.  

 

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, 30.05.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 



saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Arbeidsmiljøutvalget 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/5033-1   Arkiv: 440 &14  

 

Status HMS-aktiviteter i enhetene 2014  

 

Forslag til vedtak: 
 

Arbeidsmiljøutvalget tar status HMS-aktiviteter i enhetene til orientering.  

 

Oppsummering 

Hele undersøkelsen med detaljer kan utleveres etter avtale med saksbehandler. 

Her følger hovedresultatene for 2014:  

 

 Ringerike kommune har 63 MKS-grupper  

 57 MKS-grupper har besvart undersøkelsen (90 %) 

 Nærmere 80 % av MKS-gruppene er tilfreds eller svært tilfreds med 

hvordan gruppen fungerer 

 100 % har verneombud på arbeidsplassen 

 84 % har utarbeidet handlingsplan for arbeidsmiljø 

 88 % kjenner IA-avtalens forpliktelser 

 88 % av verneombudene har 40 t. arbeidsmiljøopplæring 

 88 % av lederne har 40 t. arbeidsmiljøopplæring 

 90 % rapportere uønskede hendelser/avvik 

 77 % er kjent med bedriftshelsetjenestens tilbud 

 98 % har arbeidet med trivselsfremmende tiltak 

 

Noen områder har et forbedringspotensial:  

44 % av MKS gruppene mener at stoffkartoteket er kjent for alle ansatte. 

 

Bakgrunn 

Ringerike kommune har sirka 63 MKS-grupper som skal ivareta det 

systematiske arbeidsmiljøarbeidet på den enkelte enhet eller avdeling der det er 

hensiktsmessig. Det utføres årlig en spørreundersøkelse til alle MKS-grupper 



for å få oversikt over HMS-aktiviteter. Oversikten skal brukes som grunnlag 

for bla opplæringsbehov for støtte og oppfølging og rapportering til 

arbeidsmiljøutvalget.  

 

 

De viktigste sakene som er behandlet i MKS-gruppa i 2014 

Gruppene rapporterer følgende saker som de viktigste sakene:  

 Omorganisering og nedbemanning 

 Vernerunder 

 Budsjett  

 Medarbeiderundersøkelsen  

 Handlingsplan for arbeidsmiljø 

 

Enheter med varig tilrettelegging 

Det rapporteres at enhetene har i gjennomsnitt 0,8 ansatte på varig 

tilrettelegging per enhet. 2 enheter har stor varig tilrettelegging med 

henholdsvis 7 og 8 ansatte.   

 

Effekt av tilrettelegging for ansatte som trenger det 

73 % rapporterer god effekt av tilretteleggingen.  

 

Tiltak som har bedret arbeidsmiljøet 

MKS-gruppene rapporterer på generelt grunnlag at psykososiale tiltak som 

sosiale sammenkomster utenom arbeidstid har bedret arbeidsmiljøet. eksempler 

på dette er:  

 

 Spinning i kommunens regi 

 Gåturer 

 Juleshow  

 Julebord 

 Felleslunsj 

 Sommerrevy 

 Ringeriksmarathon 

 

 

 

 

 

  

Rådmannens vurdering 



80 % av MKS- gruppene fungerer tilfredsstillende i Ringerike kommune men 

det er 20% av enhetene som rapporterer en 3:er på en 6.gradig skala, dette 

motsvarer sirka 10 enheter av de som har besvart undersøkelsen. Det er oftest 

sammenheng mellom de som scorer dårlig på denne undersøkelsen og 

opplevelsen av tjenesten fra brukerne og opplevelsen av arbeidsmiljøet blant de 

ansatte. De 10 enheten følges opp i linja med støtte fra HR-avdelingen.    

 

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, 30.05.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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