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Arkivsaksnr.: 17/321-3   Arkiv: 401  

 

Status fra de hovedtillitsvalgte  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/17 Administrasjonsutvalget 29.03.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Administrasjonsutvalget tar status fra de hovedtillitsvalgte til orientering.  

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Hovedtillitsvalgte i adm.utvalget orienterer muntlig om aktuelle saker.  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.3.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  8/17 

Side 3 av 7   

 

 
Arkivsaksnr.: 17/323-3   Arkiv: 030  

 

Diverse informasjon fra kommunalsjef HR  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/17 Administrasjonsutvalget 29.03.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Administrasjonsutvalget tar informasjon fra kommunalsjef HR til orientering. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Kommunalsjef HR informerer Administrasjonsutvalget muntlig om aktuelle saker innenfor 

arbeidsgiverområdet.  

 

 Ringerike kommune, 16.3.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 
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  Sak  9/17 

Side 4 av 7   

 

 
Arkivsaksnr.: 17/1200-1   Arkiv: 400 &00  

 

Retningslinjer for ansettelsesforhold etter 52 uker sykemelding  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/17 Administrasjonsutvalget 29.03.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Administrasjonsutvalget tar den nye retningslinjen for ansettelsesforhold ved langvarig 

sykefravær utover 52 uker sykemelding til orientering. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune har gode rutiner for oppfølging av ansatte som er sykemeldte som 

innebærer tett dialog mellom leder og ansatt. Ansatte som er sykemeldt utover 52 uker kan 

søke om arbeidsavklaringspenger (AAP) fra NAV. Erfaring viser at dialogen og oppfølging 

mellom leder og ansatt blir redusert etter at ansatte går ut i arbeidsavklaringspenger. Ringerike 

kommune har flere ansatte som over lang tid har gått på AAP og oppfølgingen i sakene er mer 

eller mindre fraværende. Disse sakene arbeides det nå med for å avklare om ansatte kan 

tilbakeføres til arbeid eller om arbeidsforholdet skal avsluttes.  

 

Arbeidsgiver og de tillitsvalgte har sett behov for at det utarbeides nye retningslinjer for 

oppfølging av ansatte etter 52 uker med sykemelding. Utkast av retningslinjen har vært drøftet 

i Medbestemmelsesmøte på kommunenivå. Ledere i kommunen er informert om ny 

retningslinje.  

 

Formålet med retningslinjen er å sikre arbeidsgivers oppfølgingsplikt og arbeidstakers 

medvirkningsplikt ved langvarig sykdom og tilrettelegging, jmf. AML § 4.6 og § 2.3. 

 

En grunnleggende forutsetning er at arbeidsgiver og arbeidstaker har et felles ansvar for dialog 

og oppfølging i sykmeldingsperioden. Tilrettelegging skal vurderes så tidlig som mulig, og bør 

være gjennomført før opphør av sykelønn. 

 I sykepengeperioden (52 uker) skal det utarbeides en skriftlig individuell oppfølgingsplan, 

som løpende skal evalueres og vurderes i forhold til målsettingen for eventuelle 

tilretteleggingstiltak i samarbeid med NAV.  
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 Side 5 av 7   

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ønsker å sikre at ledere har god oppfølging av sine ansatte, både når de er 

sykemeldt og når de går over på arbeidsavklaringspenger. Retningslinjen vil bidra til å sette 

oppfølgingsansvaret i system og klargjøre ansvaret til leder og ansatte i slike saker.  

 

Vedlegg 

Retningslinje for ansettelsesforhold ved langvarig sykefravær utover 52 uker.  

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 
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Arkivsaksnr.: 17/1201-1   Arkiv: 571 &57  

 

Opphør av arbeidsforhold ved fylte 70 år  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

10/17 Administrasjonsutvalget 29.03.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Administrasjonsutvalget tar retningslinjen for opphør av ansettelsesforhold ved fylte 70 år til 

orientering.  

 

 

 

Beskrivelse av saken 

Arbeidsmiljøloven ble pr 1.1.2015 endret til at aldersgrensen heves fra 70 år til 72 år. Denne 

endringen ble ikke gjort gjeldene for kommunal sektor siden tariffavtalen har en aldersgrense 

på 70 år. Aldersgrensen ble heller ikke endret ved hoved tariffoppgjøret mai 2016, og 

aldersgrensen i kommunal sektor er derfor fortsatt 70 år. De sentrale partene ble enig under 

tariffoppgjøret i 2016 å utsette spørsmål knyttet til pensjon til 2018.  

 

KS har gitt kommunene en klar presisering av at 70 års aldersgrense skal praktiseres strengt, 

dette er nedfelt i rundskriv 4/2016.  

 

De fleste ansatte i Ringerike kommune velger å slutte i sin stilling før eller ved fylte 70 år. 

Unntaksvis har vi likevel enkelte ansatte som ønsker å stå i stillingen utover 70 år. Arbeidsgiver 

har derfor utarbeidet en rutine knyttet til hvordan vi skal håndtere opphør av arbeidsforhold 

ved fylte 70 år.  

 

Saken har vært tatt opp på medbestemmelsesmøte kommunenivå og det er enighet mellom 

partene praktiseringen rundt dette.  

 

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener det er nødvendig med en retningslinje for opphør av arbeidsforhold ved 

fylte 70 år som sikrer lik praksis i hele kommunen, uavhengig av sektor, leder og stilling. 

Lederne henstilles til at det er en god prosess som sikrer tidlig informasjon og en samtale med 

den ansatte om opphør av arbeidsforholdet. Det gis rom for ansatte å jobbe utover 70 år, men 

da med pensjonistvillkår.  
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Vedlegg 

Retningslinje for opphør av arbeidsforhold ved fylte 70 år  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.3.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Administrasjonsutvalget 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/321-3   Arkiv: 401  

 

Status fra de hovedtillitsvalgte  
 

Forslag til vedtak: 

 

Administrasjonsutvalget tar status fra de hovedtillitsvalgte til orientering.  

 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Hovedtillitsvalgte i adm.utvalget orienterer muntlig om aktuelle saker.  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.3.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Administrasjonsutvalget 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/323-3   Arkiv: 030  

 

Diverse informasjon fra kommunalsjef HR  
 

Forslag til vedtak: 

 

Administrasjonsutvalget tar informasjon fra kommunalsjef HR til orientering. 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Kommunalsjef HR informerer Administrasjonsutvalget muntlig om aktuelle saker innenfor 

arbeidsgiverområdet.  

 

 Ringerike kommune, 16.3.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Administrasjonsutvalget 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/1200-1   Arkiv: 400 &00  

 

Retningslinjer for ansettelsesforhold ved langvarig sykefravær utover 52 uker.  
 

Forslag til vedtak: 

 

Administrasjonsutvalget tar den nye retningslinjen for ansettelsesforhold ved langvarig 

sykefravær utover 52 uker sykemelding til orientering. 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune har gode rutiner for oppfølging av ansatte som er sykemeldte som 

innebærer tett dialog mellom leder og ansatt. Ansatte som er sykemeldt utover 52 uker kan 

søke om arbeidsavklaringspenger (AAP) fra NAV. Erfaring viser at dialogen og oppfølging 

mellom leder og ansatt blir redusert etter at ansatte går ut i arbeidsavklaringspenger. 

Ringerike kommune har flere ansatte som over lang tid har gått på AAP og oppfølgingen i 

sakene er mer eller mindre fraværende. Disse sakene arbeides det nå med for å avklare om 

ansatte kan tilbakeføres til arbeid eller om arbeidsforholdet skal avsluttes.  

 

Arbeidsgiver og de tillitsvalgte har sett behov for at det utarbeides nye retningslinjer for 

oppfølging av ansatte etter 52 uker med sykemelding. Utkast av retningslinjen har vært 

drøftet i Medbestemmelsesmøte på kommunenivå. Ledere i kommunen er informert om ny 

retningslinje.  

 

Formålet med retningslinjen er å sikre arbeidsgivers oppfølgingsplikt og arbeidstakers 

medvirkningsplikt ved langvarig sykdom og tilrettelegging, jmf. AML § 4.6 og § 2.3. 

 

En grunnleggende forutsetning er at arbeidsgiver og arbeidstaker har et felles ansvar for 

dialog og oppfølging i sykmeldingsperioden. Tilrettelegging skal vurderes så tidlig som mulig, 

og bør være gjennomført før opphør av sykelønn. 

 I sykepengeperioden (52 uker) skal det utarbeides en skriftlig individuell oppfølgingsplan, 

som løpende skal evalueres og vurderes i forhold til målsettingen for eventuelle 

tilretteleggingstiltak i samarbeid med NAV.  

 

 



Rådmannens vurdering 

Rådmannen ønsker å sikre at ledere har god oppfølging av sine ansatte, både når de er 

sykemeldt og når de går over på arbeidsavklaringspenger. Retningslinjen vil bidra til å sette 

oppfølgingsansvaret i system og klargjøre ansvaret til leder og ansatte i slike saker.  

 

Vedlegg 

Retningslinje for ansettelsesforhold ved langvarig sykefravær utover 52 uker.  

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 

 



RETNINGSLINJER FOR ANSETTELSESFORHOLD VED LANGVARIG 
SYKEFRAVÆR UTOVER 52 UKER 
 
Gjelder fra 1.1.2017 for fast ansatte i Ringerike kommune.  
 
Formål 

Sikre arbeidsgivers oppfølgingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt ved langvarig 

sykdom og tilrettelegging, jmf. AML § 4.6 og § 2.3. 

Grunnleggende forutsetninger 

Arbeidsgiver og arbeidstaker har et felles ansvar for dialog og oppfølging i 

sykmeldingsperioden. Tilrettelegging skal vurderes så tidlig som mulig, og bør være 

gjennomført før opphør av sykelønn. I sykepengeperioden (52 uker) skal det utarbeides en 

skriftlig individuell oppfølgingsplan, som løpende skal evalueres og vurderes i forhold til 

målsettingen for eventuelle tilretteleggingstiltak i samarbeid med NAV.  

 

Dersom det er grunn til å tro at sykefraværet overstiger 52 uker, skal det innkalles til et 

dialogmøte 3 i sykmeldingsperioden, ca 12 uker før maksdato, i samarbeid med saksbehandler 

fra NAV og evt. en rådgiver fra HR avdelingen. Hensikten med møtet er å utarbeide en plan 

for videre oppfølging etter utløpet av sykepengeåret. Arbeidstaker vil i forkant av dette ha 

søkt om arbeidsavklaringspenger (AAP) fra NAV.   

 

Leder har ansvar for den ansatte inntil arbeidsforholdet opphører. Leder skal sørge for god 

oppfølging av arbeidstaker og den ansatte skal medvirke til oppfølgingen. Arbeidstaker plikter 

å gi leder opplysninger om egen funksjonsevne ved sykemelding slik at tiltak kan iverksettes.  

Det forventes at arbeidstaker som er sykemeldt skal tilbakeføres til arbeid i egen stilling på 

ordinære vilkår innenfor en nærmere avtalt tidsramme og progresjon. Tilretteleggingstiltak 

som ikke gir nødvendige resultater skal avsluttes (se rutine for nærværsarbeid for Ringerike 

kommune – lenke). 

 

Omplassering til annen stilling med bakgrunn i helsemessige forhold 

Se rutine for omplassering/endring av stilling - lenke. 

 

Arbeidsavklaringspenger (AAP) 

Arbeidstakere som fortsatt er under behandling utover 52 uker med sykemelding, kan søke 

om arbeidsavklaringspenger fra NAV. Arbeidstaker plikter å melde til nærmeste leder periode 

for innvilgelse av arbeidsavklaringspenger.  

 

Som hovedregel opprettholder arbeidstaker sitt ansettelsesforhold i inntil 1 år etter opphør av 

sykelønnsrettigheter. I denne perioden skal det være tett kontakt mellom nærmeste leder og 

arbeidstaker.  

 

Arbeidstaker skal dokumentere sannsynlighet for tilbakeføring til arbeid. Dokumentasjonen 

skal legges til grunn når arbeidsgiver gjør en vurdering av om det vil være mulig å tilbakeføre 

arbeidstaker til arbeid eller om arbeidsforholdet skal avvikles. Det skal være en individuell 

vurdering i hvert enkelte tilfelle.   

 

 

Ansatte med arbeidsavklaringspenger 



 har et gyldig fravær 

 skal gi leder beskjed om lengden på vedtaket om arbeidsavklaringspenger 

 skal medvirke til å utarbeide en plan for tilbakeføring til arbeid i god tid før vedtaket 

om arbeidsavklaringspenger går ut (minimum 3 måneder) der dette er aktuelt. 

 skal gi opplysninger om eventuelle endringer som kan påvirke arbeidsforholdet 

 

Leder og arbeidstaker skal opprettholde nær kontakt i fraværsperioden. I samarbeid skal de 

utarbeide en plan for oppfølging som skal løpende vurderes i perioden. Planen skal inneholde 

en møteplan som avtales i hvert enkelt tilfelle. 

 

Under arbeidsavklaringsperioden utarbeider arbeidstaker en aktivitetsplan sammen med sin 

saksbehandler på NAV. Denne planen blir ikke sendt til arbeidsgiver, arbeidstaker bør derfor 

gi leder en kopi av aktivitetsplanen slik at den ligger til grunn i den videre planleggingen for 

tilbakekomst. Planlegging av mulig tilbakekomst til arbeidet gjøres i samarbeid med leder og 

arbeidstaker. 

 

I de tilfeller hvor arbeidstakeren ikke kan gå tilbake til sin opprinnelige stilling og 

arbeidsgiver heller ikke har mulighet til å tilby annet arbeid, vil vedkommende sies opp. Dette 

gjøres i henhold til gjeldende AML § 15-1 Drøfting før beslutning om oppsigelse.  

 

Uførepensjon 

Arbeidstakere som tilstås fast uførepensjon fra NAV, skal selv å si opp sin stilling (eller del 

av stilling) i kommunen. Arbeidstakere som ikke sier opp sin stilling selv, må regne med å bli 

sagt opp av arbeidsgiver. 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Administrasjonsutvalget 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/1201-1   Arkiv: 571 &57  

 

Retningslinje for opphør av arbeidsforhold ved fylte 70 år  
 

Forslag til vedtak: 

 

Administrasjonsutvalget tar retningslinjen for opphør av ansettelsesforhold ved fylte 70 år til 

orientering.  

 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

Arbeidsmiljøloven ble pr 1.1.2015 endret til at aldersgrensen heves fra 70 år til 72 år. Denne 

endringen ble ikke gjort gjeldene for kommunal sektor siden tariffavtalen har en aldersgrense 

på 70 år. Aldersgrensen ble heller ikke endret ved hoved tariffoppgjøret mai 2016, og 

aldersgrensen i kommunal sektor er derfor fortsatt 70 år. De sentrale partene ble enig under 

tariffoppgjøret i 2016 å utsette spørsmål knyttet til pensjon til 2018.  

 

KS har gitt kommunene en klar presisering av at 70 års aldersgrense skal praktiseres strengt, 

dette er nedfelt i rundskriv 4/2016.  

 

De fleste ansatte i Ringerike kommune velger å slutte i sin stilling før eller ved fylte 70 år. 

Unntaksvis har vi likevel enkelte ansatte som ønsker å stå i stillingen utover 70 år. 

Arbeidsgiver har derfor utarbeidet en rutine knyttet til hvordan vi skal håndtere opphør av 

arbeidsforhold ved fylte 70 år.  

 

Saken har vært tatt opp på medbestemmelsesmøte kommunenivå og det er enighet mellom 

partene praktiseringen rundt dette.  

 

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 



Rådmannen mener det er nødvendig med en retningslinje for opphør av arbeidsforhold ved 

fylte 70 år som sikrer lik praksis i hele kommunen, uavhengig av sektor, leder og stilling. 

Lederne henstilles til at det er en god prosess som sikrer tidlig informasjon og en samtale med 

den ansatte om opphør av arbeidsforholdet. Det gis rom for ansatte å jobbe utover 70 år, men 

da med pensjonistvillkår.  

 

Vedlegg 

Retningslinje for opphør av arbeidsforhold ved fylte 70 år  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.3.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 

 



Prosedyremal 13-05-2014 

 

 Side 1 av 1 

 

 

Retningslinjer for opphør av arbeidsforhold ved fylte 70 
år. 
 

Formål 

Sikre at ansatte som fyller 70 år får informasjon og varsel om opphør av stilling minst 6 måneder 
før fylte 70 år. 
Grunnlag 

Viser til B- rundskriv 4/2016 vedr. tariffrevisjonen pr. 010516 - opphør av arbeidsforholdet 
grunnet alder hvor det fremkommer: 

«Den tariffavtalte  70-års aldersgrense videreføres. Det innebærer at det nå gjelder et krav om 
konsekvent praktisering av aldersgrensen.» 
 

Beskrivelse 
Med bakgrunn i mottatt jubileumsoversikt over de som fyller 69 år, innkaller leder den aktuelle 
ansatte til samtale så fort som mulig. Hensikten med samtalen er å informere om at 
arbeidsforholdet opphører ved fylte 70 år.Arbeidstaker gis mulighet til å  stå i stilling ut den 
måneden vedkommende fyller 70 år.   

Leder skal sende et skriftlig varsel (skrives i  ESA)  til arbeidstaker om senest fratredelse minst 6 
måneder før fylte 70 år. 

Gjeldende regler om 3 måneders oppsigelse gjelder dersom arbeidstaker ønsker fratre før fylte 
70 år.  

Arbeidstaker som har mottatt varsel om fratreden og ønsker å jobbe frem til  70 år trenger ikke å 
si opp sin stilling.  

Leder sender sluttmelding til lønn. 

 

Ansvar/myndighet 

Det er leders ansvar å sørge for retningslinjen blir fulgt. 

HR avdelingen sender ut oversikt over årets 69 åringer ved årets begynnelse i forbindelse med 
lister for erkjentlighet.  

 
Kvalitetsmål 
Arbeidsgiver sikrer at det gjennomføres en god prosess i forbindelse med fratredelsen ved fylte 
70 år.  

Ringerike kommune opptrer helhetlig i saker knyttet til praktisering av fratreden ved fylte 70 år. 

 

Evaluering 

Sjekke at retningslinjene blir fulgt og at varsel  om fratreden skrives i ESA.  

Sluttmelding skrives også i ESA og sendes lønn innen gjeldende frister.  
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