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Arkivsaksnr.: 17/495-1   Arkiv: 440  

 

Arbeidsmiljøutvalget - referater 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/17 Arbeidsmiljøutvalget 09.02.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar referat fra 9.november 2016 til orientering.  

 

 

 

Vedlegg: Referat fra AMU.s møte 9. november 2016 

 

 

 Ringerike kommune, 30.01.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  2/17 
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Arkivsaksnr.: 17/251-1   Arkiv: 440  

 

Arbeidsmiljøutvalget - møteplan 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/17 Arbeidsmiljøutvalget 09.02.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar forslag til møteplan til etterretning. 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Følgende møteplan foreslås for AMU i 2017: 

 

9. februar:  12:00-16:00 Undervisningsrommet u. etg. 

20. april:    12:00-16:00 Undervisningsrommet u. etg. 

8. juni:       09:00-16:00 Heldagsmøte med befaring 

14. september: 12:00-16:00 Formannskapssalen 

16. november: 12:00-16:00 Undervisningsrommet u. etg. 

 

I tillegg vil det i forbindelse med høring av budsjettet for 2018 bli innkalt til et ekstraordinært 

møte.  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.1.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 17/326-1   Arkiv: 030 &20  

 

Møtevirksomhet for miljø og kvalitetssikringsgrupper (MKS-grupper) 

på overordnet nivå.  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/17 Arbeidsmiljøutvalget 09.02.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

AMU ber HR-avdelingen ta initiativ til å lage et mandat og rutine for bruk av MKS-grupper i 

Ringerike kommune. AMU ber videre om at hovedverneombud i samarbeid med HR-

avdelingen planlegger en dagssamling for alle verneombud i løpet av 2017. 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

Helse om omsorg har etablert en fast ordning med miljø- og kvalitetssikringsgrupper (MKS) på 

sektornivå. Fire ganger per år møtes ledere, verneombud og tillitsvalgte til halvdagsmøter hvor 

arbeidsmiljø er satt på dagsorden. Kommunalsjef for helse og omsorg er ansvarlig for 

gjennomføring av møtene. 

 

AMU ga høringsinnspill til handlingsprogrammet for 2017 – 2020 og et av innspillene 

omhandlet MKS-gruppene. Følgende ble omtalt: 

 

«AMU mener at etablerte samarbeidsarenaer som MKS-grupper (Miljø, og 

kvalitetssikringsgrupper) er viktige arenaer for å sikre godt samarbeid mellom vernetjeneste 

og arbeidsgiver. AMU er fornøyd med at dette arbeidet skal videreføres og styrkes. AMU er 

kjent med at det er etablert MKS-grupper på ulike nivå i Ringerike kommune. Dette er 

imidlertid ikke fullt ut implementert på alle nivå. AMU ønsker derfor at det i 2017 sikres at 

det etableres MKS-grupper både på sektornivå og på enhetsnivå ved alle enheter. Det bør 

utarbeides mandat og rutine for MKS-grupper. AMU mener at vernetjenesten er en viktig 

bidragsyter og arbeid med bruk av vernetjenesten bør prioriteres.» 

 

For å følge opp høringsinnspillet ber AMU om at HR-avdelingen tar initiativ til å lage et 

mandat og rutine for bruk av MKS-grupper i Ringerike kommune på alle nivå, men med 

spesiell oppmerksomhet på å etablere MKS-grupper på sektornivå på tilsvarende måte som i 

helse og omsorg. 
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Fast struktur for MKS-grupper vil kreve tilstedeværelse for lokale verneombud i flere arenaer. 

Det må derfor tas hensyn til at omfang av samlinger skal begrenses til det nødvendige. Lokale 

verneombud bør prioritere deltakelse på MKS-møter på enhets- og sektornivå.  

 

Som oppfølging av verneombudssamling i 2016 vil det i løpet av 2017 være behov for en 

dagssamling for alle verneombud. Denne kan gjennomføres samlet for alle på kommunenivå 

eller sektorvis. Hva som vil være mest hensiktsmessig må diskuteres med hovedverneombudet.    

 

Det er tidligere vært arrangert egen AMU-dag hvor alle AMU-medlemmene, ledere, 

verneombud og tillitsvalgte deltar. I 2016 ble dette ikke gjennomført fordi det ble prioritert å 

invitere alle verneombud til en 2-dagers samling. Det anbefales at det heller ikke i 2017 

arrangeres en egen AMU-dag, men at tiltakene skissert ovenfor med etablering av MKS-møter 

og egne verneombudssamlinger prioriteres.  

  

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er svært tilfreds med at det arbeides med å styrke samarbeidet mellom arbeidsgiver 

og vernetjenesten. Det er videre positivt at det lages rutiner for hvordan samarbeidet skal 

fungere i praksis. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.1.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 16/4874-5   Arkiv: 440  

 

Hovedverneombudets orientering 4. kvartal 2016  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

21/16 Arbeidsmiljøutvalget 09.11.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon fra hovedverneombudet til orientering 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Beskrivelse av saken  

 

Hovedverneombudet orienterer muntlig om aktuelle saker innenfor hovedverneombudets 

ansvarsområde.  

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.1.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 17/249-1   Arkiv: 440  

 

Hovedverneombudets årsrapport for 2016  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/17 Arbeidsmiljøutvalget 09.02.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar hovedverneombudets årsrapport for 2016 til etterretning. 

 

 

Sammendrag 

Hovedverneombudets årsrapport for 2016 ligger som vedlegg til denne saken.  

 
 

Vedlegg 

Hovedverneombudets årsrapport for 2016 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.1.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 17/403-1   Arkiv: 444  

 

AKAN - utvalgets årsrapport 2016 og handlingsplan 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/17 Arbeidsmiljøutvalget 09.02.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
 

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) tar AKAN-utvalgets årsrapport 2016 til orientering og vedtar 

handlingsplan for 2017. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

AKAN utvalget orienterer AMU med årsrapport 2016 og handlingsplan for 2017. 

 

Årsrapport 2016 

 

Følgende AKAN-aktiviteter er gjennomført i 2016: 

 

 Det ble avholdt fem (5) møter i AKAN utvalget. 

 Kort rapport til arbeidsmiljøutvalget på fire møter. 

 Refleksjon etter AKAN-tema på ledersamling 2015 forespurt alle ledere – mange som 

har tatt dette videre. 

 Roger Lippert og Rune Faksvåg nye medlemmer i AKAN-utvalget fra januar 2016. 

 Oppdatert intranett – AKAN området pr. 1.februar 2016 

 Det er publisert to AKAN-nyheter på Intranett. 

 Temafrokost «tegn og symptomer» 3.6.16 v/bedriftshelsetjenesten 

 Frokostmøte «Den nødvendige samtalen» 11.11.16 v/ bedriftshelsetjenesten  

 Antall aktive saker i 2016 har endret seg fra fem (5) til tre (3) på slutten av året. 

 Gjennomført stor ledersamling i helse og omsorg 28.9.16, tema: kommunikasjon/ den 

vanskelige samtalen v/ Jarle Wangen fra AKAN sentralt. 

 AKAN var et av flere tema på to dagers samling for verneombud 11.-12.10.16 

 Dialogverktøy er sendt alle verneombud 

 

Handlingsplan 2017 

Innsatsområde 

 

Beskrivelse Tid Ansvar Status 

Møter i utvalget 4 møter 18.1.17 Alle   
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Leder AKAN-

utvalget kaller 

inn. 

Retningslinjer for 

rusmiddelpolitikk 

revideres  

Arbeidsgruppe med tre av 

utvalgets medlemmer – utvalget 

kvalitetssikrer – AMU 

orienteres om nye retningslinjer 

I løpet av 

andre 

kvartal 

AKAN 

utvalget 

  

Rapportering AKAN-utvalget rapporterer 

som et fast pkt på alle AMU- 

møter 

  Leder AKAN-

utvalget 

  

Rutiner – fra teori til 

praksis 

Økt fokus på reviderte 

retningslinjer og hva som 

forventes av leder ved brudd på 

disse. 

  AKAN- 

utvalget 

  

Oppdatering Intranett  

Dialogverktøy  

Vurdere e-læring 

  Leder AKAN-

utvalget 

Repr. BHT 

  

Opplæring/forebyggende 

arbeid 

Hvis MKS samling i oppvekst 

Ledersamling(er) 

 

      

Informasjon Legge ut minimum 2 nyheter 

om AKAN på intranett 

Mai og 

des. 

Leder AKAN-

utvalget  

  

Person saker Utvalget har en støttefunksjon 

for AKAN-kontaktene i de 

utfordringer som måtte oppstå. 

Evaluering av saker som har 

vært fulgt opp. 

  

  

AKAN-

utvalget 

  

  

  

  

  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen tar årsrapport og handlingsplan fra AKAN-utvalget til orientering. Årsrapporten 

for 2016 viser at det nære samarbeidet med bedriftshelsetjenesten er videreført og at ønsket om 

regelmessig orientering i AMU fra AKAN-utvalget er satt i praksis.  

 

Rådmannen ser viktigheten av at Ringerike kommune sine retningslinjer for rusmiddelpolitikk 

revideres. En gjennomgang av retningslinjene vil kunne bidra til at de blir tydeligere og 

handlingsplanen for 2017 viser at dette prioriteres.  
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Det skal fortsatt være spesiell oppmerksomhet på det forebyggende arbeidet.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.1.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Rune Faksvåg 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 16/4875-6   Arkiv: 461  

 

Sykefravær  2016  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/17 Arbeidsmiljøutvalget 09.02.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar sykefraværsstatistikk for 2016 til orientering. 

 

 

Sykefravær 2016 

Tall for hele 2016 foreligger foreløpig ikke. Disse tallene vil tidligst være klare medio februar.  

 

Det rapporteres derfor her på sykefravær for perioden januar – november 2016. I denne perioden 

ser vi at sykefraværet i kommunen fortsetter å falle sammenlignet med fjoråret.  

 

Sykefraværet i november 2016 var 8,9 % mot 9,8 % ved samme tidspunkt i 2015. Totalt sykefravær 

til og med november 2016 var 7,9 % mot 8,7 % i 2015. Trenden viser at Ringerike kommune i 

desember kan gå mot, på årsbasis, rekordlavt sykefravær sammenlignet med perioden 2001-2015.  

 

På sektornivå har administrasjon, barnehage, helse og omsorg og samfunn en reduksjon i 

sykefraværet sammenlignet med 2015. Grunnskole har en liten økning i sykefraværet med 0,4 

prosentpoeng.  

 

Det egenmeldte fraværet er stabilt på cirka 1 % på alle områder.  

 

Når tallene for 2016 foreligger vil det bli gjennomført en mer omfattende analyse av 

utviklingen av sykefraværet og det vil i sammenheng med dette vurderes om det er avdelinger 

og enheter som bør gis spesiell støtte med sitt sykefraværsarbeid.  
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Sykefravær 2016: 

 

    nov.15 nov.16 
Totalt jan.-
nov. 2015 

Totalt jan.-
nov. 2016 

Hele 
kommunen 

Totalt 9,8 8,9 8,7 7,9 

Egenmeldt 1,1 1,3 1,1 1 

  Korttid  2,8 1,8 1,6 1,6 

  Langtid 5,9 5,8 6 5,3 

Administrasjon 
og 

fellesutgifter 

Totalt 5,8 6,3 6,5 5,4 

Egenmeldt 0,8 0,7 0,9 1 

  Korttid 0,2 1,2 0,5 0,9 

  Langtid 4,8 4,4 5,1 3,5 

Barnehage Totalt 10,6 10,6 9,8 8,7 

  Egenmeldt 1,6 1,5 1,6 1,4 

  Korttid 4,5 1,1 2 1,8 

  Langtid 4,5 8 6,2 5,6 

Grunnskole 
Totalt 8 7,5 5,5 5,9 

Egenmeldt 1,2 1,1 0,9 0,8 

  Korttid 1,7 1,9 1 1,1 

  Langtid 5,1 4,5 3,6 4 

Spesielle tiltak 
barn og unge 

Totalt 7,1 7,5 6,5 7,6 

Egenmeldt 1,3 1,9 1,1 1,1 

  Korttid 3,6 2 1,8 1,5 

  Langtid 2,2 3,7 3,6 5 

Kulturtjenesten 
Totalt 8,3 6,9 4,9 6,9 

Egenmeldt 1,2 0,3 0,4 1,3 

  Korttid 1,6 1,7 0,3 1,7 

  Langtid 5,5 4,9 4,2 4,9 

Helse og 
omsorg  

Totalt 12,6 11,3 11,9 10,4 

Egenmeldt 1,2 1,2 1,1 1 

  Korttid 3,8 2,1 2,3 2,2 

  Langtid 7,6 8 8,5 7,2 

Samfunn 
(Tekniske 
områder) 

Totalt 6,8 5,5 6 4,8 

Egenmeldt 0,5 1,4 1 0,9 

  
Korttid 1,6 1,6 1,3 1,1 

Langtid 4,7 2,5 3,5 2,8 

 

 

 



  Sak 7/17 

 

 Side 14 av 23   

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen er svært tilfreds med at nedgangen i sykefraværet gjennom hele 2016 har vedvart. 

Spesielt er det positivt at både helse- og omsorgssektoren og barnehagesektoren har en god nedgang 

i sykefraværet.  

 

Tallene for hele 2016, inklusiv desember, foreligger foreløpig ikke, men fortsetter samme trend i 

desember som de andre månedene vil Ringerike kommune presentere et sykefravær som er det 

laveste sammenliknet med perioden 2001 - 2015. Dette er rådmannen selvfølgelig meget godt 

fornøyd med. Det gis honnør til arbeidet som er gjort i alle sektorer i hele kommunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.01.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 17/252-1   Arkiv: G30 &38  

 

Bedriftshelsetjenestens orientering 4 kvartal 2016  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/17 Arbeidsmiljøutvalget 09.02.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon fra bedriftshelsetjenesten til orientering.  

 

 

Beskrivelse av saken  

Bedriftshelsetjenesten gir en muntlig orientering om status leveranse bedriftshelsetjeneste til 

Ringerike kommune.  

 

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.1.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 17/455-1   Arkiv: G30  

 

Bedriftshelsetjenestens årsrapport for 2016  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/17 Arbeidsmiljøutvalget 09.02.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

AMU tar bedriftshelsetjenestens årsrapport for 2016 til orientering. 

 

 

 

Sammendrag 

Bedriftshelsetjenestens (Stamina helse) årsrapport ligger som vedlegg.  

 

 

 

 

Vedlegg: 

Bedriftshelsetjenestens årsrapport 2016 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 27.1.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 16/5559-3   Arkiv: G30 &38  

 

Handlingsplan bedriftshelsetjeneste 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

20/16 Arbeidsmiljøutvalget 09.11.2016 

10/17 Arbeidsmiljøutvalget 09.02.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Arbeidsmiljøutvalgets innspill til plan for bedriftshelsetjeneste 2017 tas til etterretning. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

Handlingsplan for bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 ligger som vedlegg til saken. Planen blir 

utarbeidet med utgangspunkt i lovpålagte oppgaver som skal utføres av vår 

bedriftshelsetjeneste Stamina helse. I tillegg viser handlingsplanen organisasjonens behov for 

tiltak som skal leveres av bedriftshelsetjenesten eller i samarbeid.  

 

Målet for de planlagte aktiviteter i handlingsplanen er å sikre et godt arbeidsmiljø for ansatte i 

Ringerike kommune. Gjennom samarbeid med BHT skal det arbeides med forebyggende tiltak 

i tillegg til å følge opp konkrete saker for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø. En viktig satsning i 

2017 er arbeid med det systematiske HMS-arbeidet. I tillegg vil mye av ressursene være 

knyttet opp mot tiltak som legges på lovpålagte helseundersøkelser. 

 

Innspill til handlingsplan 2017 ble behandlet i AMU i november 2016. Innspillene er diskutert 

og vurdert som en del av utarbeidelsen av handlingsplanen som er gjort i samarbeid mellom 

HR-avdelingen, Stamina og hovedverneombudet.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er fornøyd med at det hvert år utarbeides egen handlingsplan for bruk av 

bedriftshelsetjenesten. 
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Vedlegg 

Handlingsplan bedriftshelsetjeneste 2017 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.1.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 17/456-1   Arkiv: 420 &32  

 

Reviderte rutiner for lovpålagte helseundersøkelser for ansatte i 

Ringerike kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/17 Arbeidsmiljøutvalget 09.02.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar reviderte rutiner for helseundersøkelser for ansatte til orientering.  

 

 

 
 

LOVPÅLAGTE HELSEUNDRSØKELSER AV ANSATTE  

Vedlagt til denne saken ligger Ringerike kommunes definerte praksis med utgangspunkt i  

Arbeidsmiljøloven og Arbeidstilsynets forskrifter m/ veiledninger  

 Stamina Helses anbefalinger  

 Ringerike kommunes egne vurderinger  

 

Arbeidstilsynets Forskrift Organisering, ledelse og medvirkning § 14-1  

 

Når risikoforholdene tilsier det, skal arbeidsgiver sørge for fullgod helseovervåkning.  

Egnet helseundersøkelse av arbeidstakere skal alltid gjennomføres i samsvar med:  

 

Arbeidstilsynets Forskrift om utførelse av arbeid når arbeidstakerne utsettes for:  

 

 farlige kjemikalier, Kap. 3,   

 støv med asbestfiber, Kap.4  

 biologiske faktorer, Kap. 6,  

 støy eller mekaniske vibrasjoner, Kap. 14  

 ioniserende stråling, Kap.15,  

 kunstig optisk stråling, Kap16  

 arbeid under vann eller økt omgivende trykk, Kap.26  

 gass, støv eller andre helseskadelige forhold ved bergarbeid, Kap.27. 
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Rådmannens vurdering 

Det er god kontroll og oppfølging med ansatte som skal ha helseundersøkelser i henhold til lov 

og forskrift. Arbeidet følges godt opp i samarbeid med bedriftshelsetjenesten, Stamina helse. 

Rutinene effektueres og synliggjøres i handlingsplan for bedriftshelsetjeneste 2017.  

 

Vedlegg: 

Rutine for Lovpålagte helseundersøkelser for ansatte i Ringerike kommune. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 27.1.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 17/118-1   Arkiv: 007 &00  

 

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/17 Eldrerådet 30.01.2017 

1/17 Inkluderings- og integreringsråd 30.01.2017 

1/17 Råd for funksjonshemmede 31.01.2017 

1/17 Ungdomsrådet 31.01.2017 

1/17 Administrasjonsutvalget 01.02.2017 

16/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.02.2017 

4/17 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 07.02.2017 

10/17 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 08.02.2017 

12/17 Arbeidsmiljøutvalget 09.02.2017 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Nye etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Ringerike kommune vedtas. 

2. Rådmannen bes å fremme en plan for formannskapet på hvordan retningslinjene skal 

implementeres blant ansatte og folkevalgte innen mai 2017. 

 

Innledning / bakgrunn 

Dagens «Etiske retningslinjer for Ringerike kommune» ble vedtatt av formannskapet 3.7.1995, sak 

0146 (vedlegg 1), og har siden ikke vært revidert. Retningslinjene er kun gjeldende for ansatte i 

kommunen, og med tanke på lovhenvisninger, instrukser og samfunnsutvikling de siste 20 år er 

retningslinjene modne for revidering.  

Kommunestyret hadde etikk som tema på møte i mai 2013, og kommunen meldte seg deretter inn i 

organisasjonen «Transparency Internasjonal»1. 

 

Beskrivelse av saken 

                                                
1 Foreningen arbeider for de formål og etter de prinsipper som følger av Transparency 

Internationals Charter. Formålet er å motarbeide all former for korrupsjon, og misbruk av 

stilling og posisjon, og å fremme åpenhet, ansvarlighet og integritet så vel i privat og offentlig 

sektor som i sivilsamfunnet. I Norge rettes oppmerksomheten særskilt mot mangelfull åpenhet 

og korrupsjon i næringsvirksomhet, kommunal og statlig forvaltning, og politikk. 

Internasjonalt settes søkelyset på utenlandske investeringer, bilateral og multilateral bistand, og 

internasjonal økonomisk politikk og handel. 



  Sak 12/17 

 

 Side 22 av 23   

 

17.9.2013 ba rådmannen i sak 116/13 formannskapet å oppnevne politisk representasjon til et utvalg 

som skulle utarbeide og foreslå nye etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Ringerike 

kommune (Arkivsak nr.: 13/1176-2). Etter forslag fra Alf Meier (Ap) utsatte formannskapet 

enstemmig saken inntil ny rådmann var på plass. 

Kommunestyret fattet 11. desember 2014 i sak 14/153 vedtak om revisjon av de etiske 

retningslinjene. Revisjonen skulle gjennomføres med en arbeidsgruppe nedsatt med ansatte 

representanter og representanter fra politisk miljø. Kommunestyret valgte representantene Marit 

Bolstad (H), Arnfinn Holten (Krf) og Nanna Kristoffersen (Sol) som deltagere fra politisk side. 

Arbeidet med nye etiske regler lot seg ikke prioritere i 2015, og har derfor blitt gjennomført i 2016. 

Som et resultat av kommunevalget erstattet kommunestyret Marit Bolstad (H) med Runar Johansen 

(H). Rådmannen utpekte følgende fra ansatte og ledelse til å delta i arbeidsgruppen, som da fikk slik 

sammensetning: 

 Trude Bredal Steinmo (kommunalsjef HR) 

 Arnfinn Holten (KrF) 

 Nanna Kristoffersen (SOL) 

 Runar Johansen (H) 

 Gyrid Løvli (kommunalsjef økonomi) 

 Arne Ihle Skuterud (hovedverneombud) 

 Magnus Langstrand (Fagforbundet) 

 Anne Gro Lundestad (Utdanningsforbundet) 

Seniorrådgiver Sveinung Homme har fungert som gruppens sekretær. 

Arbeidsgruppen leverte sin endelige innstilling til nye etiske regler for folkevalgte og ansatte i 

Ringerike kommune januar 2017 (vedlegg 2).  

 

De nye etiske reglene vil bli implementert for alle ansatte i løpet av våren 2017. 

Implementeringen skal skje ved at ledere ved alle enheter skal gjennomføre egne personalmøter 

hvor etikk settes på dagsorden. Dette vil sikre at ansatte får relevante refleksjoner rundt 

aktuelle etiske dilemmaer de møter på egen arbeidsplass med utgangspunkt i de nye etiske 

reglene.  

 

Arbeidsgruppen anbefaler at de nye etiske reglene også forankres for alle folkevalgte i 

Ringerike kommune. Arbeidsgruppen har ikke tatt stilling til hvordan det skal gjennomføres. 

 

Rådmannens vurdering 

Etikk er å forholde seg redelig til et verdigrunnlag, både sitt eget og det verdigrunnlaget som 

gjelder i Ringerike kommune. En god etisk adferd er et personlig ansvar.  De nye etiske 

reglene er derfor ikke utformet som absolutte føringer, men som retningslinjer som skal hjelpe 

den enkelte til selv å ta riktige etiske valg i forhold til sitt arbeid og engasjement i Ringerike 

kommune.  

Rådmannen er av den oppfatning at arbeidsgruppen, gjennom et forholdsvis kortfattet, lettlest 

og oversiktlig dokument har lykkes med dette. Teksten, og aktuelle eksempler stimulerer 

ansatte og folkevalgte til refleksjon og ettertanke, og vil være med på å sikre at 

oppmerksomheten vil være rettet mot fellesskapets beste. Dette vil både sette en felles standard 

og skape tillit hos samarbeidspartnere og innbyggerne. 
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Rådmannen er også tilfreds med at arbeidsgruppen har kommet med forslag til hvordan de nye 

etiske reglene skal implementeres for alle ansatte i kommunen. 

Rådmannen anbefaler at de nye retningslinjene vedtas slik de foreligger. 

 

Vedlegg 

1. «Etiske retningslinjer for Ringerike kommune» vedtatt av formannskapet 3.7.1995. 

2. Forslag til nye etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Ringerike kommune. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.1.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Trude Bredal Steinmo, kommunalsjef HR 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Arbeidsmiljøutvalget 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/495-1   Arkiv: 440  

 

Arbeidsmiljøutvalget - referater 2017  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar referat fra 9.november 2016 til orientering.  

 

 

 

Vedlegg: Referat fra AMU.s møte 9. november 2016 

 

 

 Ringerike kommune, 30.01.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 



Referat AMU - møte 9 november 2016

Innledning

Ståle Skjønhaug etter lyser sak om diskusjon rundt struktur og form for AM U . Leder av AM U
orienterer om at saken ikke er fremmet på dette møtet blant annet fordi møteplan for politiske
møter ikke er fastsatt. Møteplan for AM U vil legges frem for 2017 . I den forbindelse vil det legges
opp til en diskusjon rundt struktur og form for AM U.

Leder for AM U minner om a t møtene er fra kl. 12.00 og se nest til kl. 16.00

Sak 1 / 16 Dokumenter som refereres i utvalg.

Referater skal inn som referatsak.

Gyrid Løvli blir fast representant fra arbeidsgiversiden og Magnar Ågotnes blir vararepresentant

Sak 18/16 Statusrapport fra AKAN - utvalget oktober 2016

AKAN utvalget er bedt om å vurdere revi sjon av gjelden e retningslinjer for alkohol politikk . Sak en vil
bli fremmet for AM U.

Saken ble debattert i møtet.

19 / 16 Bedriftshelsetjenesten orientering – 3. kvartal 2016

Siri Sesseng fra BH T (Stamina helse) informerte om status for tjenester Stamina leverer. Oppgaver i
henhold til handlingsplan for 2016 er i rute.

Mye av BH T - ressursene går til helseundersøkelser.
BH T har bistått med revisjon av gjeldende rutiner for lovpålagte helseundersøkelser. Det
ligger forslag om endringer til gjeldende rutiner bla når det gjelder hyppighet for
helseundersøkelser. Nye retningslinjer for helseundersøkelser legges frem for AM U når de er
ferdige.
Det er gjennomfør ergonomi - vurderinger på Hov og Haug hjemmetjeneste. I konklusjon en
kommer det frem at tilrettelegginger ikke b lir brukt pga tidspress og at det kan være behov
for mer opplæring.
Læringssenteret for voksne /flyktningetjenesten har flyttet til nye lokaler. De fysiske forhold
er i stor sett god e . Det psykososiale arbeidsforholdet er gjennomgått .
BH T gir uttrykk for a t de er mer kjent i organisasjon og det oppleves som bra.
BH T merker en bedring av kompetansen hos ledere etter at lederprogrammet er igangsatt.
Helse og omsorg er offensive i forhold til å få bistand innenfor ledelse. Kommunalsjef Helse
og omsorg oppleve s aktiv i forhold til utvikling.
Stamina gjennomfører temafrokoster og ved siste temafrokost om støy var det 13 deltakere
fra Ringerike kommune. På fredag 111016 er tema den nødvendige samtalen , h va er god
kommunikasjon og hva sier lovverket.
BH T melder til sist om en økt aktivitet fra ledere på en bredere front.

Sak 20/16 B edriftshelsetjeneste ns h andlingsplan for 2017

Hvert år utarbeides det en egen handlingsplan som regulerer samarbeidet mellom Ringerike
kommune og BH T. AM U er bedt om å komm e med innspill til handlingsplan for 2017. I møtet kom
følgende innspill:



 Marit Hollerud ønsker at det vurderes å bruke «t eamcoach ing » (alle ansatte) som metode
inn for utvikling av arbeidsmiljøet . Øk t bevissthet rundt å arbeide mot samme mål og j obbe
so m team. Videre ønskes det mulighet for å t este ut ulike mo deller for konflikthåndtering og
målstyring.
May Brit t Sundal ønsker at det sees på u tfordringer knyttet til ansatte som faller utenfor
arbeidslivet.
Forslag fra BH T er at det arbeides med overordnede H M S - rutiner på et systemnivå .
May Britt Sundal ønsker at det vurderes å bruke BH T til å vurdere turnusens helsemessige
påvirkning? Korte vakte r og flere oppmøter , kan dette innvirke på helsen til medarbeiderne ?

G yrid Løvli kom med innspill om at arbeid med medarbeiderundersøkelsen er et godt utgan gspunkt
for å jobbe med arbeidsmiljøet. Leder AM U orienterte om at medarbeiderundersøkelsen
gjennomføres neste gang i siste halvdel av 2017 . Det blir da interessant å se om satsningen på
le derutvikling har effekt.

BH T anbefaler Ringerike kommune å f ortsette å bruke de verktøy som er innført. BH T blir ofte
trukket inn litt seint. Det a nbefales at BH T kommer inn litt tidligere i prosesser .

Sak 21 / 16 Hovedverneombudets orientering – 3 kvarta l 2016

H VO orienterte om saker h an arbeider med.

H VO ga tilbakemelding om at flate kutt kan gi negative innvirkninger for arbeidsmiljø og tjenestene.

Gjennomført informasjonsmøte for alle ansatte i Teknisk forvaltning og drift er gjennomført og det er
pos itivt. Det ga flere nødvendige a vklaringer innenfor sektoren.

Alle v erne ombud har vært på 2 - dagers - kurs . Evalueringene er positive og i forbindelse med kurset
ble det «ryddet opp» og avklart hvem som er verneombud , mange nye verneombud er også
oppnevnt.

Det er ønskelig at M KS - møter (tilsvarende etablert M KS - samling helse ) etableres i alle sektorer.

H VO påpekte at det er svært viktig at det gis god informasjon fra ledelsen og ut i linja til ansatte .
Dette påvirker også arbeidsmiljøet i enhetene.

Genere lt er H VO fornøyd med arbeidet som gjøres i kommunen. Det arbeides med noen krevende
enkeltsaker.

H VO orienterte om at det skal være valg i januar 2017 hvor H VO er på valg.

Marit Hollerud gir tilbakemelding om at h vis de som er lengst ut skal bli sett og hørt vil det være
viktig med toveisdialog .

Ståle Skjønnhaug t olker informasjon fra H VO som positivt. Viktig a t hovedverneombudet ikke får alle
saker .

Sak 22 / 16 Sykefravær 3. kvartal 2016

Tall for september ble delt ut i møtet. Septembertallene viser som augusttallene en nedgang
sammenlignet med september 2015.



Sverre Johnsrud informerer om at denne g jennomgående trend en med nedgang er positivt.

Gerd Sollie mener at s tyrket bemanning i barnehagene kan ha en effekt på sykefravær.

May Brit t Sundal forvente r at de som sliter får hjelp og at m an kan bli lurt av tallene. Viktig å være
f orsiktig med tolkninger .

Leder AM U informerer om at der det er arbeidsmiljøproblemer gis det støtte.

Ståle S kjønnhaug stiller spørsmål om man kan se arbeidsrelatert fravær i statistikken .

Magnus Nilholm svarer at det kan man ikke. På egenmeldingsskjema kan man melde tilbake til
arbeidsgiver om fraværet er arbeidsrelatert.

Marit Hollerud minner om viktigheten av å bli sett og hørt og at det er v iktig at langtidssykefraværet
gå r ned. Totalt sett veldig gledelig.

BH T ønsker at AM U få r vite mer om hvor man har gitt bistan d og at AM U får innsikt i god e
eksempler .

Sak 23 / 16 Statistikk på avvik – oktober 2016

Det ble presentert tall for avvik per oktober 2016. Det ble presisert at kommunen fortsatt er i en
innføringsfase.

På forespørsel fra Fagforbundet om det er mulig å registreres personalmangel som en avvikstype ,
svarte Magnus Nilholm at det er mulig.

Avvi kstypen mangelfull journalføring er alvorlig , er det mulig å se hva det inneholder ?

Svar fra Magnus Nilholm er at a vviksbehandlere kan se alt ved behandling. Tekst fra avviksbehandling
fremkommer ikke i statistikkene .

Gerd Sollie mener at h oldninger til å bruke det systemet er viktig . Viktig at ansatte bruker det. Det
må være lav terskel for å melde avvik .

H VO er positiv til at han k an se statistikkene og kom med f orslag om at også lokale verneombud får
tilgang til statistikk er på eget område.

BH T ønsket å vite om det er mulig å ta ut H M S avvik.

Svar fra Magnus Nilholm er på dette er mulig.

Leder AM U orienterte om at det arbeides med utarbeidelse av overordnende rutiner for
kvalitetsarbeid.
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Arkivsaksnr.: 17/251-1   Arkiv: 440  

 

Arbeidsmiljøutvalget - møteplan 2017  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar forslag til møteplan til etterretning. 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Følgende møteplan foreslås for AMU i 2017: 

 

9. februar:  12:00-16:00 Undervisningsrommet u. etg. 

20. april:    12:00-16:00 Undervisningsrommet u. etg. 

8. juni:       09:00-16:00 Heldagsmøte med befaring 

14. september: 12:00-16:00 Formannskapssalen 

16. november: 12:00-16:00 Undervisningsrommet u. etg. 

 

I tillegg vil det i forbindelse med høring av budsjettet for 2018 bli innkalt til et ekstraordinært 

møte.  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.1.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arbeidsmiljøutvalget 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/326-1   Arkiv: 030 &20  

 

Bruk av vernetjenesten og organisering av miljø og kvalitetssikringsgrupper 

(MKS-grupper).  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

AMU ber HR-avdelingen ta initiativ til å lage et mandat og rutine for bruk av MKS-grupper i 

Ringerike kommune. AMU ber videre om at hovedverneombud i samarbeid med HR-

avdelingen planlegger en dagssamling for alle verneombud i løpet av 2017. 

 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

Helse om omsorg har etablert en fast ordning med miljø- og kvalitetssikringsgrupper (MKS) 

på sektornivå. Fire ganger per år møtes ledere, verneombud og tillitsvalgte til halvdagsmøter 

hvor arbeidsmiljø er satt på dagsorden. Kommunalsjef for helse og omsorg er ansvarlig for 

gjennomføring av møtene. 

 

AMU ga høringsinnspill til handlingsprogrammet for 2017 – 2020 og et av innspillene 

omhandlet MKS-gruppene. Følgende ble omtalt: 

 

«AMU mener at etablerte samarbeidsarenaer som MKS-grupper (Miljø, og 

kvalitetssikringsgrupper) er viktige arenaer for å sikre godt samarbeid mellom vernetjeneste 

og arbeidsgiver. AMU er fornøyd med at dette arbeidet skal videreføres og styrkes. AMU er 

kjent med at det er etablert MKS-grupper på ulike nivå i Ringerike kommune. Dette er 

imidlertid ikke fullt ut implementert på alle nivå. AMU ønsker derfor at det i 2017 sikres at 

det etableres MKS-grupper både på sektornivå og på enhetsnivå ved alle enheter. Det bør 

utarbeides mandat og rutine for MKS-grupper. AMU mener at vernetjenesten er en viktig 

bidragsyter og arbeid med bruk av vernetjenesten bør prioriteres.» 

 

For å følge opp høringsinnspillet ber AMU om at HR-avdelingen tar initiativ til å lage et 

mandat og rutine for bruk av MKS-grupper i Ringerike kommune på alle nivå, men med 



spesiell oppmerksomhet på å etablere MKS-grupper på sektornivå på tilsvarende måte som i 

helse og omsorg. 

 

Fast struktur for MKS-grupper vil kreve tilstedeværelse for lokale verneombud i flere 

arenaer. Det må derfor tas hensyn til at omfang av samlinger skal begrenses til det 

nødvendige. Lokale verneombud bør prioritere deltakelse på MKS-møter på enhets- og 

sektornivå.  

 

Som oppfølging av verneombudssamling i 2016 vil det i løpet av 2017 være behov for en 

dagssamling for alle verneombud. Denne kan gjennomføres samlet for alle på kommunenivå 

eller sektorvis. Hva som vil være mest hensiktsmessig må diskuteres med 

hovedverneombudet.    

 

Det er tidligere vært arrangert egen AMU-dag hvor alle AMU-medlemmene, ledere, 

verneombud og tillitsvalgte deltar. I 2016 ble dette ikke gjennomført fordi det ble prioritert å 

invitere alle verneombud til en 2-dagers samling. Det anbefales at det heller ikke i 2017 

arrangeres en egen AMU-dag, men at tiltakene skissert ovenfor med etablering av MKS-

møter og egne verneombudssamlinger prioriteres.  

  

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er svært tilfreds med at det arbeides med å styrke samarbeidet mellom 

arbeidsgiver og vernetjenesten. Det er videre positivt at det lages rutiner for hvordan 

samarbeidet skal fungere i praksis. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.1.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arbeidsmiljøutvalget 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/4874-5   Arkiv: 440  

 

Hovedverneombudets orientering 4. kvartal 2016  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon fra hovedverneombudet til orientering 

 

 

 

Beskrivelse av saken  

 

Hovedverneombudet orienterer muntlig om aktuelle saker innenfor hovedverneombudets 

ansvarsområde.  

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.1.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arbeidsmiljøutvalget 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/249-1   Arkiv: 440  

 

Hovedverneombudets årsrapport for 2016  
 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar hovedverneombudets årsrapport for 2016 til etterretning. 

 

 

Sammendrag 

Hovedverneombudets årsrapport for 2016 ligger som vedlegg til denne saken.  

 
 

Vedlegg 

Hovedverneombudets årsrapport for 2016 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.1.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Arbeidsmiljøutvalget 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/302-1   Arkiv: 440 &14  

 

Hovedverneombudets årsrapport 2015  

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Arbeidsmiljøutvalget tar hovedverneombudets årsrapport til etterretning.  

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag  

 

Hovedverneombudets årsrapport ligger som vedlegg til denne saken.  

 

Vedlegg: Hovedverneombudets årsrapport 2015 

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, 24.01.2016 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Arbeidsmiljøutvalget 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/403-1   Arkiv: 444  

 

AKAN - utvalgets årsrapport 2016 og handlingsplan 2017  
 

Forslag til vedtak: 

 
 

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) tar AKAN-utvalgets årsrapport 2016 til orientering og vedtar 

handlingsplan for 2017. 

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

AKAN utvalget orienterer AMU med årsrapport 2016 og handlingsplan for 2017. 

 

Årsrapport 2016 

 

Følgende AKAN-aktiviteter er gjennomført i 2016: 

 

 Det ble avholdt fem (5) møter i AKAN utvalget. 

 Kort rapport til arbeidsmiljøutvalget på fire møter. 

 Refleksjon etter AKAN-tema på ledersamling 2015 forespurt alle ledere – mange som 

har tatt dette videre. 

 Roger Lippert og Rune Faksvåg nye medlemmer i AKAN-utvalget fra januar 2016. 

 Oppdatert intranett – AKAN området pr. 1.februar 2016 

 Det er publisert to AKAN-nyheter på Intranett. 

 Temafrokost «tegn og symptomer» 3.6.16 v/bedriftshelsetjenesten 

 Frokostmøte «Den nødvendige samtalen» 11.11.16 v/ bedriftshelsetjenesten  

 Antall aktive saker i 2016 har endret seg fra fem (5) til tre (3) på slutten av året. 

 Gjennomført stor ledersamling i helse og omsorg 28.9.16, tema: kommunikasjon/ den 

vanskelige samtalen v/ Jarle Wangen fra AKAN sentralt. 

 AKAN var et av flere tema på to dagers samling for verneombud 11.-12.10.16 

 Dialogverktøy er sendt alle verneombud 

 

Handlingsplan 2017 



Innsatsområde 

 

Beskrivelse Tid Ansvar Status 

Møter i utvalget 4 møter 18.1.17 Alle 

Leder AKAN-

utvalget kaller 

inn. 

 

Retningslinjer for 

rusmiddelpolitikk 

revideres  

Arbeidsgruppe med tre av 

utvalgets medlemmer – utvalget 

kvalitetssikrer – AMU 

orienteres om nye retningslinjer 

I løpet av 

andre 

kvartal 

AKAN 

utvalget 

 

Rapportering AKAN-utvalget rapporterer 

som et fast pkt på alle AMU- 

møter 

 Leder AKAN-

utvalget 

 

Rutiner – fra teori til 

praksis 

Økt fokus på reviderte 

retningslinjer og hva som 

forventes av leder ved brudd på 

disse. 

 AKAN- 

utvalget 

 

Oppdatering Intranett  

Dialogverktøy  

Vurdere e-læring 

 Leder AKAN-

utvalget 

Repr. BHT 

 

Opplæring/forebyggende 

arbeid 

Hvis MKS samling i oppvekst 

Ledersamling(er) 

 

   

Informasjon Legge ut minimum 2 nyheter 

om AKAN på intranett 

Mai og 

des. 

Leder AKAN-

utvalget  

 

Person saker Utvalget har en støttefunksjon 

for AKAN-kontaktene i de 

utfordringer som måtte oppstå. 

Evaluering av saker som har 

vært fulgt opp. 

 

 

AKAN-

utvalget 

 

 

 

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen tar årsrapport og handlingsplan fra AKAN-utvalget til orientering. Årsrapporten 

for 2016 viser at det nære samarbeidet med bedriftshelsetjenesten er videreført og at ønsket 

om regelmessig orientering i AMU fra AKAN-utvalget er satt i praksis.  

 

Rådmannen ser viktigheten av at Ringerike kommune sine retningslinjer for rusmiddelpolitikk 

revideres. En gjennomgang av retningslinjene vil kunne bidra til at de blir tydeligere og 

handlingsplanen for 2017 viser at dette prioriteres.  

  

Det skal fortsatt være spesiell oppmerksomhet på det forebyggende arbeidet.  



 

 

 

 Ringerike kommune, 24.1.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Rune Faksvåg 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

AMU 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/4875-6   Arkiv: 461  

 

Sykefravær  2016  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar sykefraværsstatistikk for 2016 til orientering. 

 

 

Sykefravær 2016 

Tall for hele 2016 foreligger foreløpig ikke. Disse tallene vil tidligst være klare medio februar.  

 

Det rapporteres derfor her på sykefravær for perioden januar – november 2016. I denne perioden 

ser vi at sykefraværet i kommunen fortsetter å falle sammenlignet med fjoråret.  

 

Sykefraværet i november 2016 var 8,9 % mot 9,8 % ved samme tidspunkt i 2015. Totalt 

sykefravær til og med november 2016 var 7,9 % mot 8,7 % i 2015. Trenden viser at Ringerike 

kommune i desember kan gå mot, på årsbasis, rekordlavt sykefravær sammenlignet med perioden 

2001-2015.  

 

På sektornivå har administrasjon, barnehage, helse og omsorg og samfunn en reduksjon i 

sykefraværet sammenlignet med 2015. Grunnskole har en liten økning i sykefraværet med 0,4 

prosentpoeng.  

 

Det egenmeldte fraværet er stabilt på cirka 1 % på alle områder.  

 

Når tallene for 2016 foreligger vil det bli gjennomført en mer omfattende analyse av 

utviklingen av sykefraværet og det vil i sammenheng med dette vurderes om det er avdelinger 

og enheter som bør gis spesiell støtte med sitt sykefraværsarbeid.  

 

 

 

 

Sykefravær 2016: 

 



    nov.15 nov.16 
Totalt jan.-
nov. 2015 

Totalt jan.-
nov. 2016 

Hele 
kommunen 

Totalt 9,8 8,9 8,7 7,9 

Egenmeldt 1,1 1,3 1,1 1 

  Korttid  2,8 1,8 1,6 1,6 

  Langtid 5,9 5,8 6 5,3 

Administrasjon 
og 

fellesutgifter 

Totalt 5,8 6,3 6,5 5,4 

Egenmeldt 0,8 0,7 0,9 1 

  Korttid 0,2 1,2 0,5 0,9 

  Langtid 4,8 4,4 5,1 3,5 

Barnehage Totalt 10,6 10,6 9,8 8,7 

  Egenmeldt 1,6 1,5 1,6 1,4 

  Korttid 4,5 1,1 2 1,8 

  Langtid 4,5 8 6,2 5,6 

Grunnskole 
Totalt 8 7,5 5,5 5,9 

Egenmeldt 1,2 1,1 0,9 0,8 

  Korttid 1,7 1,9 1 1,1 

  Langtid 5,1 4,5 3,6 4 

Spesielle tiltak 
barn og unge 

Totalt 7,1 7,5 6,5 7,6 

Egenmeldt 1,3 1,9 1,1 1,1 

  Korttid 3,6 2 1,8 1,5 

  Langtid 2,2 3,7 3,6 5 

Kulturtjenesten 
Totalt 8,3 6,9 4,9 6,9 

Egenmeldt 1,2 0,3 0,4 1,3 

  Korttid 1,6 1,7 0,3 1,7 

  Langtid 5,5 4,9 4,2 4,9 

Helse og 
omsorg  

Totalt 12,6 11,3 11,9 10,4 

Egenmeldt 1,2 1,2 1,1 1 

  Korttid 3,8 2,1 2,3 2,2 

  Langtid 7,6 8 8,5 7,2 

Samfunn 
(Tekniske 
områder) 

Totalt 6,8 5,5 6 4,8 

Egenmeldt 0,5 1,4 1 0,9 

  
Korttid 1,6 1,6 1,3 1,1 

Langtid 4,7 2,5 3,5 2,8 

 

 

 
Rådmannens vurdering 



 

Rådmannen er svært tilfreds med at nedgangen i sykefraværet gjennom hele 2016 har vedvart. 

Spesielt er det positivt at både helse- og omsorgssektoren og barnehagesektoren har en god 

nedgang i sykefraværet.  

 

Tallene for hele 2016, inklusiv desember, foreligger foreløpig ikke, men fortsetter samme trend i 

desember som de andre månedene vil Ringerike kommune presentere et sykefravær som er det 

laveste sammenliknet med perioden 2001 - 2015. Dette er rådmannen selvfølgelig meget godt 

fornøyd med. Det gis honnør til arbeidet som er gjort i alle sektorer i hele kommunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.01.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Arbeidsmiljøutvalget 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/252-1   Arkiv: G30 &38  

 

Bedriftshelsetjenestens orientering 4 kvartal 2016  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon fra bedriftshelsetjenesten til orientering.  

 

 

Beskrivelse av saken  

Bedriftshelsetjenesten gir en muntlig orientering om status leveranse bedriftshelsetjeneste til 

Ringerike kommune.  

 

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.1.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Arbeidsmiljøutvalget 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/455-1   Arkiv: G30  

 

Bedriftshelsetjenestens årsrapport for 2016  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

AMU tar bedriftshelsetjenestens årsrapport for 2016 til orientering. 

 

 

 

Sammendrag 

Bedriftshelsetjenestens (Stamina helse) årsrapport ligger som vedlegg.  

 

 

 

 

Vedlegg: 

Bedriftshelsetjenestens årsrapport 2016 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 27.1.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Årsrap p ort for 201 6 for
RI N G E RI K E K O M M U N E
RAPPORT FRA STAMINA HELSE

Oppdragsgiver
Ringerike kommune

Distribuert til
Trude Bredal Steinmo, kommunalsjef HR
Arne Skuterud, h ovedverneombud
Magnus Nilholm, HR - avdelingen – kundekontakt mot Stamina Helse
AMU v/ leder

Utarbeidet av
Siri Sesseng, HMS - rådgiver / yrkeshygieniker

Oversendt kunde: 27/1 - 17
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1. Innledning

Årsr apporten er en oppsummering av de tjenester Stamina Helse har bistått med gjennom året. Tjenesten
skal dekke virksomhetens behov for HMS - oppfølging og bistand i henhold til Arbeidsmiljølovens § 3 - 3,
Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kapitte l 13 og Forskrift om systematisk HMS - arbeid § 5.

Rapporter/notater som beskriver utførte oppdrag er oversen dt løpende i året som er gått.

2. M ålsetning for 2016

Ringerike kommune definerte følgende mål og ønsket effekt av planlagte aktiviteter i perioden:
Stamina Helse skal bidra til at Ringerike kommune når sine konkrete HMS - mål blant annet innenfor arbeidet
med å redusere og forebygge sykefravær.
I tillegg skal Stamina Helse støtte opp under enhetenes handlingsplaner innenfor HMS/IA - arbeid.

MÅL SYKEFRAV ÆR: Ringerike kommune skal på overordnet nivå ligge på landsgjennomsnitt for kommunal
forvaltning eller lavere. Dette innebærer at Ringerike kommune skal redusere det legemeldte sykefraværet
fra 7,5 % til 6,5 % i perioden 2015 - 2018.

3. Rådgivere fra Stamina H else

Kundeansvarlig (KA) i 2016 har vært Siri Sesseng , HMS - rådgiver / yrkeshygieniker

Andre rådgivere som har bistått i 2016 er:

Katarzyna Buczek, bedriftslege
Anne Buttingsrud, bedriftssykepleier
Bente Treangen, bedriftssykepleier
Karianne Bakke Loe b edriftssykepleier
Janne Venåsen, bedriftssykepleier
Else Irene K. Nordeng, bedriftsergoterapeut
Anne Helene Hølen, helsesekretær
Inga Karoline Norman psykolog
Pål Zimmermann yrkeshygieniker
Ellen Gjul, org. Psykolog (Stamina Census)
Birgit Sørnes org. Psykolog (Stamina Census)
Ruth - Eva Cagliari org. Psykolog (Stamina Census)
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4. Aktivitetsoversikt for 201 6
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Diagram 1 : Viser leverte tjenester i 2016 i timer for de ulike tjenesteområdene
Tabell 1 : Viser leverte tjenes ter i 2016 i timer, kroner og % for de ulike tjenesteområdene

Tjenestekategori / Tjeneste
Sum
timer

% av
totalt

Sum
kroner

Systematisk HMS arbeid 153 13,3 156 733
Sykefraværsarbeid 54 4,5 52 479
Arbeidshelse 528 51,7 609 452
Ergonomi 92 7,4 87 6 66
Psykososialt arbeidsmiljø 90 9,5 111 737
Fysisk, kjemisk og biologisk am. 61 5,4 63 123
Rus/avhengighet 82 7,7 90 791
Krisehåndtering 7 0,6 6 961
Totalt 1067 100.0 1 178 939
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Diagram 2 : Viser leverte tjenester i 2016 i timer for de ulike områder i organisasjonen
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Diagram 3 : Viser leverte tjenester i 2016 i timer for Ringerike kommune – overordnet / avdelingsovergripende
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Diagram 4 : Viser leverte tjenester i 2016 i timer for HELSE OG OMSORG
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Diagram 5 : Viser leverte tjenester i 2016 i timer for BARN OG UNGE
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Diagram 6 : Viser leverte tjenester i 2016 i timer for SAMFUNN
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Diagram 7 : Viser leverte tjenester i 2016 i timer for SKOLE OG KULTUR
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Diagram 8 : Viser leverte tjenester i 2016 i timer for STØTTEENHETER

I tillegg har Stamina v/ kursavdelingen gjennomført 3 interne kur s – Grunnopplæring arbeidsmiljø –
hvorav ett for AMU m/ vararepresentanter .

5. Beskrivelse av aktiviteter , med utgangspunkt i handlingsplanen

Tabell 2 : Viser avtalte og gjennomførte aktiviteter i 2016 , med utgan gspunkt i avta lt handlingsplan samt
bestilte aktiviteter gjennom året.

Tjenesteområde Avtalt aktivitet Gjennomført aktivitet

Systematisk HMS - arbeid

Handlingsplanmøte Utarbeide styringsgivende
han dlingsplan for BHTs bistand
2016

Januar: Planleggingsmøter e tter oppst art
i 2015 med kommunalsjef HR, represen -
tanter fra HR - avd. og hovedverneombud

Oppfølging av plan Møter mellom BHT v/ KA og
bedriften v/HR - avd . (Kunde -
kontakt) og hovedverneombud
hver 2. mnd . fra februar

Gjennomført iht. plan med kommunalsjef
kommunals jef HR, representanter fra HR -
avd. og hovedverneombud

HMS - system/
rådgiving

Bistå i oppdatering av dokum en -
terte rutiner for lovpålagte
helseundersøkelser av ansatte:
På bakgrunn av erfaring etter
gjennomføring samt ny organi -
sering i Ringerike kommune .

Bedriftslege og yrkeshygieniker (KA) har
med bakgrunn i erfaring/kunnskap
gjennom helseundersøkelsene de siste 3
år vurdert risiko og utarbeidet forslag til
revidert rutine. Bedriftslegen har på
forespørsel bistått HR - avd. med
informasjon for implement ering i
avdelinger der endringer er foreslått.
Rutinen ferdigstilles og behandles i AMU
i februar - 17.
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Tjenesteområde Avtalt aktivitet Gjennomført aktivitet

Deltakelse AMU
/andre HMS - utvalg

Delta kelse i AMU - møter Stamina Helse v/ KA har møtt i 4 AMU -
møter.

Deltakelse på møter i AKAN -
utvalget.

Fast rådgi ver ved Stamina Helse har vært
innkalt og møtt i 4 møter.

Revisjon *Delta på tilsynsbesøk fra
Arbeidstilsynet

*Bistand ved interne revisjoner
HMS

KA bisto ved tilsynsbesøk ved
Kulturskolen i august.

Årsrapport Rapport over Staminas bistand i
2015, forslag til forebyggende
tiltak i kommende periode

Utarbeidet og behandlet i AMU i februar

Sykefravær

Sykefraværs -
forebygging Før og under sykefravær:

Bistå i å fremme nærvær, finne
løsninger og forebygge
unødvendig fravær.

Stamina Helse er hov edsakelig kontaktet
for bistand i forhold til individ.

Individuell bistand er på henvendelse gitt
gjennom hele året.

Rutiner/
lederveiledning
Sykefraværsutvalg
Funksjonsvurdering
Individoppfølging/
dialogmøter
Analyse av
sykefravær
Opplæri ng Bestilt bistand til informasjon på

Kurs for ledere i
sykefraværsoppfølging

Stamina Helse informerte om sin rolle –
hva BHT kan bistå med på 2 samlinger i
oktober.

Livsstil
A vhengighet /AKAN

- Individoppfølging: Bistå ansatt i et arbeidsforhold
ih t. bedriftens egne rutiner.
Bistå leder på forespørsel

Stamina Helse har på forespørsel gitt
råd/veiledning, samt deltatt i oppfølging
av 2 - 3 ansatte.

- Systemarbeid : Delta på møter i AKAN - utvalget
Bistå med opplæring/informasjon

Det vises til pk t. Systematisk HMS - arbeid:
Fast rådgiver ved Stamina Helse har vært
innkalt og møtt i 4 møter.

Arbeidshelseoppfølging

Helsekontroller
Lovpålagte helseundersøkelser
iht. Ringerike ko mmunes
definerte rutiner.

Rapporter utarbeidet, oversendt og
gjennomg ått i møte med ledere og
verneombud i aktuelle enheter
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Tjenesteområde Avtalt aktivitet Gjennomført aktivitet

Brann og redning
1. Forebyggende avdeling
2. Beredskapsavdelingen

1. Gjennomført i august for 10
ansatte

2. Gjennomført i september –
oktober for 22 ansatte.
Etter bedriftens ønske kun
gjennomført for utryknings -
mannskap på heltid.

Det vises til oversendte rapporter.
Rapportene er gjennomgått i møte

Vedlikehold, Teknisk drift Gjennomført for 8 ansatte i juni.
Det vises til oversendt rapport
Ra pporten er gjennomgått i møte

Vaktmester, Teknisk drift Gjennomført for 21 ansatte i mai / juni.
Det vises til oversendt rapport
Rapporten er gjennomgått i møte

Vann - Avløp - Renseanlegg (VAR),
teknisk drift

1. Vann og avløp
2. Renseanlegg

1. Gjennomf ørt i oktober for 9 ansatte
2. Gjennomført i oktober for 6 ansatte

Nyansatte og ansatte som slutter
kalles inn iht. bedriftens definerte
rutiner når Stamina Helse har fått
melding

Gjennomført i løpet av året når meldt.

Helsesertifisering Helsesertifis ering for førerkort
Brann og redning:
beredskapsavd.

Helsesertifisering for røyk - og
kjemikalie - dykkere

Brann og redning:
B eredskapsavd.

Sertifiseringene er g jennomført samtidig
med helsekontrollene.

Arbeidsmedisinsk
poliklinikk

Åpent tilbud; Jfr . også
arbeidstagers rett til på eget
initiativ å ta kontakt med BHT .

Stamina Helse har hatt få særskilte
henvendelser.
Det har hovedsakelig vært oppfølging
etter helseundersøkelser og andre
individrettede oppgaver

Vaksinasjon Tilbud om yrkesvaksinering gi s
iht. beskrevne rutiner ved
gjennomføring av lovpålagte
helseundersøkelser.

Gjennomført kontinuerlig iht . avtale og
beskrevet rutine
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Tjenesteområde Avtalt aktivitet Gjennomført aktivitet

Annet
Oppfølging etter uhell med blod
og kroppsvæsker iht .
beskrevet rutine for Ringerike
kommune

Gjennomført / fu lgt opp når melding er
mottatt: 17 hendelser

Blodprøvetaking for bestemmelse
av antistoff etter hepatitt -
vaksinering gjennomført av RK
v/vaksinekontoret

Stamina Helse har mottatt ca . 20
bestillinger – hovedsakelig etter
vaksinering av barnehageansa tte

Rapportere status vedr. tilfeller
med uhell blod og kroppsvæsker
Stamina Helse har fått meldt

Rapporter oversendt etter avtale hvert
halvår.

Ergonomi

Ergonomisk
kartlegging

Risikovurdering

Opplæring

Rådgiving

Miljø og areal:
Ferdigstille erg onomisk gjennom -
gang av 12 arbeidsplasser etter
oppstart 2015.
Rapport utarbeides

Gjennomført for 13 ansatte; rapport
«Ergonomisk arbeidsplassvurd e ring »
oversendt i februar

Teknisk forvaltning:
Bestilling av ergonomisk
arbeidsplassvurdering for enkelte
på kontorarbeidsplasser

Gjennomført for 7 ansatte; rapport
«Ergonomisk arbeidsplassvurd e ring »
oversendt i april

Læringssenteret for voksne :
Bestilt ergonomisk
arbeidsplassvurdering

Gjennomført for 12 ansatte i oktober.
Det vises til oversendt rapport.

Veien skole:
Bestilt ergonomisk kartlegging av
dataarbeidsplasser

Gjennomført for 4 ansatt i september.
Det vises til oversendt rapport.

NAV:
Bestilt ergonomisk
arbeidsplassvurdering

Gjennomført i juni.
Det vises til oversendt rapport.

Hov og H aug hjemmetjenester :
Bestilling av ergonomisk
arbeidsplassvurdering

Gjennomført i september med
hovedfokus på forflytningsteknikk

Hallingby hjemmetjeneste:
Bestilling av ergonomisk
arbeidsplassvurdering med fokus
på forflytning.

Gjennomført i desemb er
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Tjenesteområde Avtalt aktivitet Gjennomført aktivitet

Forflytning:
Bistand iht. definisjon i
prosedyre; Bl.a. rådgiving
Forflytningsutvalget og opplæring

Opplæring/ rådgiving ved gjennomføring
av kartleggingene innen Helse og omsorg

Psykososialt arbeidsmiljø, organisasjonsutvikling

Arbeidsmiljø -
kar tlegging

Bestilt arbeidsmiljøkartlegging
ved AURORA Hensmoen

Gjennomført i november/ desember av
Stamina Census.
Følges opp i 2017

Fysisk, kjemisk, biologisk arbeidsmiljø og inneklima

Rådgivning Bistand til gjennomgang av RKs
rutiner for sikker kjemik alie -
håndtering:
Kartlegging og risikovurdering

mht . helse og sikkerhet
Tiltak for å redusere risiko
Informasjon og opplæring av

ansatte vedr kjemisk helsefare

Møte gjennomført for avklaringer;
Etter ønske fra RK satt på
handlingsplanen for 2017

Ri ngerikskjøkkenet:
Bestilt bistand til vurdering av
inneklima

Befaring med rådgiving gjennomført i
oktober

Austjord:
Bestilt bistand vedr.
inneklimautfordringer

Befaring / møte med rådgiving
gjennomført i april

Hønefoss omsorgssenter :
Bestilt bistan d for vurdering av
støy på kjøkkenet.

Innledende rådgiving gitt og tilbudt
videre bistand ved behov.

Kartlegging/måling: Kulturskolen:
Risikovurdere støyeksponering
for ansatte med
instrumentundervisning.

Etter avklaringer med enheten :
Støykartlegging
overføres til handlingsplan 2017

Renseanlegget:
Støymålinger for å risikovurdere
støyeksponering.

Gjennomført i mai; Det vises til
oversendt rapport

Hvelven - 89
Støymåling / vurdering av
støybelastning for ansatte

Gjennomført i april.
Det vises til o versendt rapport
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Tjenesteområde Avtalt aktivitet Gjennomført aktivitet

Opplæring
Kulturskolen:
Informasjon om støy/helse på
personalmøte
Rådgiving vedr. tiltak for å
redusere støyeksponering.

Gjennomført i februar

Renseanlegget:
Med utgangspunkt i målinger:
Informasjon om støy og helse,
støyreduserende tiltak

Gjennomført i juni

Krisehåndtering

Rådgivning
Bistand på ved behov forespørsel
/ etter avtale

Bistand til oppfølging av ansatte etter
hendelser ved

Hov gård
Slettåkerveien

Kriseberedskapsplan
Bistand hendelser
Individoppfølging
Kurs

Grunnkurs HMS Mai og september : Stamina v/ kursavdelingen har gjennomført
bedriftsinternt Grunnkurs arbeidsmiljø for le dere, verneombud, tillitsvalgte.
April/mai: Stamina v/ kursavdelingen har gjennomført bedriftsinternt
Grunnkurs arbeidsmiljø for AMU – m edlemmer og varamedlemmer.

Andre kurs H os Stamina helse Hønefoss :
AKAN - kurs: juni 1/2 dag: 1 deltaker
Støy og helse: September 1/2 dag: 13 deltakere
Den nødvendige samtalen: November 1/2 dag: 2 deltakere

Opplæring Stamina Helse v/ KAM
bidro på Ringerike kommunes verneombudssamling i september
med tema «roller i HMS - /arbeidsmiljøarbeidet» .
informerte på enhetsledermøte i september om Stamina helse og
bruk av BHT

Ved gjennomføring a v flere oppgaver har det vært mulig å søke NAV om
tilretteleggingstilskudd / BHT - refusjon
Ringerike kommune har selv oversikt over omfanget av dette.
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6. S amarbeidet i 201 6

Handlingsplanen f or samarbeidet var også for 2016 utarbeidet i samarbeid m ed ledelse og
hovedverneombud i Ringerike kommune i januar og vedtatt i AMU i februar 2016 .
Planens aktiviteter tok utgangspunkt i krav i arbeidsmiljølovgivningen, organisasjonens og
avdelingers/enheters behov og inneholdt både løpende og nye aktiviteter s amt videreføring av påbegynte
aktiviteter i 2015 .
Ringerike kommune s økonomiske rammer for bruk av BHT er også s tyrende for omfang av aktiviteter.

Tidligere års erfaring har vist det nødvendig med justering av handlingsplanen pga . endret behov i peri oden.
Med dette som utgangspunkt var planen i ho vedsak avgrenset til lovpålagte helseundersøkelser og løpende
oppgaver med hensyn til oppfølging /tilretteleg ging for å forebygge sykefravær og frafall fra arbeidslivet.

Organisasjonens kunnskap om hvilke aktiviteter bedriftshelsetjenesten skal bistå i samt positiv
tilbakemelding på gjennomførte oppgaver , har ført til økt etterspørsel etter bistand.
Som beskrevet i handli ngsplanen for samarbeidet i 201 6 er det gjennomført evaluerings - /statusmøter
hv er 2. mnd.
Stamina Helse har i alt sitt arbeid fokus på optimal ressursbruk i samhandlingen - også med Ringerike
kommune.
Oppgaver ut over det som var konkretisert på handlingsplanen har etter avtale vær bestilt av eller avklart
med Ringerike kommune v/ HR - avdelingen.

Ringerike kommune hadde i 2016 bedriftshelsetjeneste ute på anbud.
Stamin a Helse vant anbudskonkurransen og ny avtale ble inngått fra 1/7 - 16.

Oppstarts møte for videre samarbeid ble gjennomført og Ringerike kommune så det hensi ktsmessig å
videreføre h an d lingsplanen som var utarbeidet for 2016.
Ny avtale ga også god anle dning til å avklare hvordan begge parter ønsket samarbeidet videre
– hva må sikres videreført og hvilke justeringer er hensiktsmessig .

Ringerike kommune er en spenn ende bedrift å samhandle med og vi opplever – samt får tilbakemelding om –
at vi etter årene med samhandling kjenner organisasjonen relativt godt.
Vi har sett at organisasjonens kunnskap om Stamina H else har variert . I områder der vi gjennomfører
lovpålagte helseundersøkelser eller har flere «løpende oppgaver» er kunnskap og samhandling tettere.
Likeledes der vi har vært inne i konkrete oppgaver på forespørsel.

I 2017 har Stamina Helse bidratt på ledermøter , vern e ombudssamli n g sam t grunnkurs i arbeidsmiljø og
derigjennom møtt bredden i organisasjonen. Erfaring viser da at det er enda lett ere å ta kon takt for
veiledning - raskere avklaringer vedr. problemstillinger. Kontakten synes nyttig for den som trenger bistand –
kanskje med mindre bruk av ressurser.

Det brukes mye ressurser p å lovpålagte helseundersøkelser .
Stamina H else har iht . avtale bistått med r evisjon av rutine for lovpålagte helseundersøkelser .
Risikovurdering vektlegges for praksis . K unnskap / e rfaringer etter 3 år med gjennomføring ifølge . gjeldende
rutine dannet grunnlag for anbefaling om redusert hyppighet for enkelte grupper. O m forslaget til revidert
rutine blir praksis , vil fullgod helseovervåking gjennomføres iht. krav i lovverket og ressurser kan frigjøres til
bruk av bedriftshelsetjenesten til andre forebyggende arbeidsmiljø / - helseoppgave r.
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Det er mye godt arbeid innenfor området ar beidsmiljø i Ringerike kommune.
Ved gjennomføring av oppgaver og samhandling med ansatte med forskjellige roller innenfor for skjellige
områder, erfarer vi mye forståelse for gevinst ved et godt arbeidsmiljø samt at systematisk arbeid e r
”veien til målet”.
Vi ser effekt av kompetanseløftet Ringerike kommune har startet for ledere og verneombud; dette blir
spennende å følge og erfare videre.

Likevel ser vi at gjennomføring og o ppfølging i daglig drift ikke alltid er som beskrevet iht. intensjon og
krav i HMS - lovgivingen .
E tter avtale oversender Stamina H else kopi av alle rapporter etter gje nnomførte aktiviteter til aktu ell
kommunalsjef . K ommunalsjef HR - som HMS - ansvarlig orient e res også .

Videre er det hyggelig å kunne bemerke opplevelsen av et styrket AMU etter felles grunnopplæring
tidlig i 2 016; Ringerike kommune har gjennom perioden hatt akt i ve og engasjerte medlemmer fra både
arbeidsgiver - og arbeidstakersiden.

7. A nbefalinger for 201 7

Stamina Helse ønsker å bidra til at dere når de målene dere setter dere for HMS - arbeidet. Vi ønsker at
dere skal oppleve en mest mulig effektiv og god utnyttelse av de rammene som ligger til grunn i avtalen, og
at de tiltakene som gjennomføres er målrettet og bidrar til opplevd merverdi. Dette ønsker vi å vektlegge
også i kommende periode.

Med utgangspunkt i samhandling rundt gjennomførte oppgaver, deltakelse på samhandlingsarenae r
– bl.a . AMU , har v i tanker om HMS - utvikling i Ringerike kommune i 201 7 :

Det er mye godt arbeid som må videreføres innenfor området arbeids miljø i Ringerike kommune.
Som tidligere beskrevet ser vi fremdeles behov for forbedringer ved at gjennomføring og særlig oppfølging i
daglig drift i kke er som beskrevet iht. inte nsjon og krav i HMS - lovgivingen.

Styringssystem HMS
Ringerike kommune har nå anskaffet elektronisk styringssystem for kvalit et/HMS. Stamina er ikke kjent med
hvor langt implementeringsprosessen har kommet, men ser frem til å følge organisasjonen i det videre
arbeidet. Spesielt ved bruk av det som lenge har vært etterspurt: avvikssystem for å kvalitetssikre
dokumentert oppfyllel se av krav i lovgivningen ved planlegging og gjennomføring av alle aktiviteter samt
oppfølging for forbedring.
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PLANLEGGE

• Lover og forskrifter
• Ansvar og myndighet
• Risikovurdering
• Mål - handlingsplaner

UTFØRE

• Organisering / iverksette
tiltak
• Opplæring / informasjon
• Rutiner / prosedyrer i
daglig drift

FORBEDRE

• Ledelsens
gjennomgang
• Forbedrende og
forebyggende tiltak

FØLGE OPP

• Avviksbehandling
• Oppfølging av planer
• Interne revisjoner

Internkontrollen med innhold er ikke kjent for alle / vi hører om usikkerhet v edr. om den tilfredsstiller / er
oppdatert iht. lovverket (bl.a. Arbeidstilsynets nye forskrifter fra 2013 ) – hvilke rutiner som finnes.

Stamina Helse ser bl.a. at det arbeides lokalt / brukes ressurser på rutiner det kunne være hensiktsmessig å
beskriv e overordnet for implementering i den enkelte enhet.

D et anbefales i 2017 en gjennomgang på overordnet nivå for å avklare i hvilken grad de styrende
retningslinjene som er etablert for H MS i varetar krav i H MS - lovgivningen , herunder også hvordan ansvar og
myndighet for delegerte oppgaver innenfor det systematiske HMS - arbeidet er beskrevet fordelt.
Status etter denne avklaringen anbefales arbeidet videreført ti l ne st e nivåer.

Med god implementering av nytt kvalitets/H MS - system vil H MS - aktiviteter kunne planlegges, gjennomføres
og lettere følges opp.
Vi anbefaler spesielt at oppfølging av at det sikres at tiltak ved avvik, risikovurderinger , andre kartleggi nger
mm beskrives og følges opp .
Vi ser frem til å følge dere gjennom prosessen som er i gang og bistår gjerne ved behov.

Med utgangspunkt i erfaring fra gjennomført e oppgaver i 201 6 , vil Stamina Helse spesielt an befale at det
legg e s en plan for gjennomgang – evt . o ppdatering av Ringerike kommunes system og rutiner for sikk er
kjemikaliehåndtering . Bl.a.:
Kartlegging og risikovurdering mht. helse og sikkerhet
Tiltak for å redusere risiko
Informasjon og opplæring av ansatte vedr. kjemisk helsefare

Kompetanse:

Videreføre arbeidet som start et med 2 dagers verneombudssamling høsten 2016:
Utvikle og styrke vernetjenesten gjennom økt samhandling mellom h ovedverneombud og
verneombudene . Gjennom bevissthet på roller, opplæring og erfaringsutveksling styrkes
verneombudet som ressursperson overfor kolleger og leder i eget verneområde.

Kartlegge dokumentert HMS – opplæring for ledere , verneombud og andre med definerte/ delegerte
H MS - oppgaver
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Gjennomføre og dokumentere opplæring av de som ikke har oppdatert HMS - kunnskap iht. krav.

V ed skifte av leder, verneomb ud og an dre med delegerte HMS - oppgaver :
Sikre rutiner for å gjennomføre opplæring iht. krav Oppdatere rutiner som sikrer oppdatering /
vedlikehold av kunnskap HMS.

Sikre opplæring HMS for alle ansatte – også nyansatte.

Oppfølging:
Sikre definering og registrering av alle typer HMS - avvik samt behandling av avvik .
Sørge for at det på alle nivåer finnes oversikt over HMS - avvik for å kunne definere for bedring sområder .

Endrings - /omstillingsprosesser:
Sikre at

alle prosesser starter med en risikovurdering også mht . arbeid smiljø
risikoanalyser også brukes aktivt i hele prosessen som et levende dokument og
følger sakene for beslutning
alle evalueringer er konkrete, godt beskrevet og brukes aktivt i forbedringsarbeidet

Stamina Helse bistår på alle punkter ved behov.

På vegne av Stamina H else takke r jeg for samarbeidet i året som gikk, og er glad for at vi samm en kan se
frem til et godt, helsefremmende og konstruktivt samarbeid i 201 7 .

8. Referanser
Arbeidsmiljølovens § 3 - 3
Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kapittel 13
Forskrift om systematisk HMS - arbeid (internkontrollforskriften) § 5



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Arbeidsmiljøutvalget 

Arbeidsmiljøutvalget 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/5559-3   Arkiv: G30 &38  

 

Handlingsplan bedriftshelsetjeneste 2017  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar handlingsplan for bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 til orientering.  

 

 

 

Beskrivelse av saken 

Handlingsplan for bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 ligger som vedlegg til saken. Planen 

blir utarbeidet med utgangspunkt i lovpålagte oppgaver som skal utføres av vår 

bedriftshelsetjeneste Stamina helse. I tillegg viser handlingsplanen organisasjonens behov for 

tiltak som skal leveres av bedriftshelsetjenesten eller i samarbeid.  

 

Målet for de planlagte aktiviteter i handlingsplanen er å sikre et godt arbeidsmiljø for ansatte i 

Ringerike kommune. Gjennom samarbeid med BHT skal det arbeides med forebyggende 

tiltak i tillegg til å følge opp konkrete saker for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø. En viktig 

satsning i 2017 er arbeid med det systematiske HMS-arbeidet. I tillegg vil mye av ressursene 

være knyttet opp mot tiltak som legges på lovpålagte helseundersøkelser. 

 

Innspill til handlingsplan 2017 ble behandlet i AMU i november 2016. Innspillene er diskutert 

og vurdert som en del av utarbeidelsen av handlingsplanen som er gjort i samarbeid mellom 

HR-avdelingen, Stamina og hovedverneombudet.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er fornøyd med at det hvert år utarbeides egen handlingsplan for bruk av 

bedriftshelsetjenesten. 

 

Vedlegg 

Handlingsplan bedriftshelsetjeneste 2017 

 



 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.1.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 



















 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Arbeidsmiljøutvalget 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/456-1   Arkiv: 420 &32  

 

Reviderte rutiner for lovpålagte helseundersøkelser for ansatte i Ringerike 

kommune  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar reviderte rutiner for helseundersøkelser for ansatte til orientering.  

 

 

 
 

LOVPÅLAGTE HELSEUNDRSØKELSER AV ANSATTE  

Vedlagt til denne saken ligger Ringerike kommunes definerte praksis med utgangspunkt i  

Arbeidsmiljøloven og Arbeidstilsynets forskrifter m/ veiledninger  

 Stamina Helses anbefalinger  

 Ringerike kommunes egne vurderinger  

 

Arbeidstilsynets Forskrift Organisering, ledelse og medvirkning § 14-1  

 

Når risikoforholdene tilsier det, skal arbeidsgiver sørge for fullgod helseovervåkning.  

Egnet helseundersøkelse av arbeidstakere skal alltid gjennomføres i samsvar med:  

 

Arbeidstilsynets Forskrift om utførelse av arbeid når arbeidstakerne utsettes for:  

 

 farlige kjemikalier, Kap. 3,   

 støv med asbestfiber, Kap.4  

 biologiske faktorer, Kap. 6,  

 støy eller mekaniske vibrasjoner, Kap. 14  

 ioniserende stråling, Kap.15,  

 kunstig optisk stråling, Kap16  

 arbeid under vann eller økt omgivende trykk, Kap.26  

 gass, støv eller andre helseskadelige forhold ved bergarbeid, Kap.27. 

 

Rådmannens vurdering 



Det er god kontroll og oppfølging med ansatte som skal ha helseundersøkelser i henhold til 

lov og forskrift. Arbeidet følges godt opp i samarbeid med bedriftshelsetjenesten, Stamina 

helse. Rutinene effektueres og synliggjøres i handlingsplan for bedriftshelsetjeneste 2017.  

 

Vedlegg: 

Rutine for Lovpålagte helseundersøkelser for ansatte i Ringerike kommune. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 27.1.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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RI N GE RI KE KOM M U N E –
LOVPÅLAGTE H E LSEU N DRSØKE LSE R AV AN SATTE

Ringerike kommunes definerte praksis med utgangspunkt i

Arbeidsmiljøloven og Arbeidstilsynets forskrifter m/ veiledninger
Stamina Helses anbefalinger
Ringerike kommunes egne vurderinger

Arbeidstilsynets Forskrift Organisering, ledelse og medvirkning § 14 - 1

Når risikoforholdene tilsier det, skal arbeidsgiver sørge for fullgod helseovervåkning.

Egnet helseundersøkelse av arbeidstakere skal alltid gjennomføres i samsvar med :

Arbeid stilsynets Forskrift om utførelse av arbeid når arbeidstakerne utsettes for :

farlige kjemikalier, Kap. 3, støv med asbestfiber, Kap.4
biologiske faktorer, Kap. 6, støy eller mekaniske vibrasjoner, Kap. 14
ioniserende stråling, Kap.15, kunstig optisk stråling, Kap16
arbeid under vann eller økt
omgivende trykk,Kap.26

gass, støv eller andre helseskadelige forhold
ved bergarbeid, Kap.27.

Gjennomgående i disse kapitlene er risikovurdering beskrevet i sammenheng med helseundersøkelse

Rutine / praksis oppdateres v / kunnskap etter bl.a. ny risikovurdering og nye krav i lovverket
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1. SAMFUNN
1.1. BRANN OG REDNING

1.1.1. Beredskapsavdeling

Gjelder for: Utrykningsmannskaper inkl. overbefalsvakter
– inkl. deltidsmannskaper som er røykdykkere

Forskrift om utførelse av arbeid
Arbeidsmiljørisiko/ Eksponering

Praksis for helseundersøkelse

Mekaniske vibrasjoner
Støy
Kjemikalier
Biologiske faktorer
Uspesifisert støv
Kunstig optisk stråling
Asbest *)

Utrykningsmannskaper – inkl. deltids -
mannskaper som er røykdykkere:

FØR oppstart
Inntil 40 år: hvert 3. år
40 – 50 år: hvert 2. år
Etter 50 år: hvert år
Ved avsluttet arbeidsforhold

I ndividuell oppfølging ved avdekket behov

ArbeidsEKG **) :
Nyansatte
Inntil 40 år: hvert 3 . år
40 – 50 år: hvert 2. år
Etter 50 år: hvert år

Overbefalsvakter:
FØR oppstart
Hvert 3 . år
Ved avsluttet arbeidsforhold

ArbeidsEKG hvert 3 . år **).

For alle:
TILBUD om vaksine

Stivkrampe - kombinert med difteri, kikhoste, polio
hepatitt A og B

på bakgrunn av vurdert risiko for den enkelte

TILBUD om PSA prøve gis etter individuell vurdering.

Fokus også på ergonomi
(risikovurdert som utfordring men ikke krav i forskrift)
*) Asbest:
FØR oppstart m/ røntgen og spirometri
Min. hvert 3. år
Røntgen videre etter vurdering av lege
* * ) Gjennomføres ved Humana medisinske senter FØR

helseundersøkelsen hos bedriftslegen

Helseattest for godkjenning som røyk - /kjemikaliedykker
utstedes.
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Leder melderumiddelbart nyansatte til Stamina Helse som
innkaller innen 2 mnd. etter mottatt melding.

Avtale om at førerkortattest utstedes for ansatte som har
behov for dette i sammenheng med sitt arbeid.

Oppdaterte risikovurderinger sen des Stamina Helse FØR
gjennomfør ing av helseundersøkelser.

Gjelder for: Deltidsmannskaper som ikke er
røyk/kjemikaliedykker

Forskrift om utførelse av arbeid
Arbeidsmiljørisiko/ Eksponering

Praksis for helseundersøkelse

Mekaniske vibrasjoner
Støy
Kjemikalier
Biologiske faktorer
Uspesifisert støv
Kunstig optisk stråling
Asbest *)

FØR oppstart
Inntil 40 år: hvert 3. år
Etter 40 år: hvert 2. år
Ved avsluttet arbeidsforhold

I ndividuell oppfølging ved avdekket behov

Hvile EKG *):
Nyansatte
Inntil 40 år: hvert 3. år
40 – 50 år: hvert 2. år
Etter 5 0 år: hvert år (full helsekontroll hvert 2.år)

I ndividuell oppfølging ved avdekket behov

TILBUD om vaksine
Stivkrampe - kombinert med difteri, kikhoste, polio
hepatitt A og B

på bakgrunn av vurdert risiko for den enkelte

TILBUD om PSA prøve gis etter individuell vurdering

Fokus også på ergonomi
(risikovurdert som utfordring men ikke krav i forskrift)
Asbest:
FØR oppstart m/ røntgen og spirometri
Min. hvert 3. år
Røntgen videre etter vurdering av lege

Kommentar:
*) Gjennomføres hos Stamina Helse

Leder melderumiddelbart nyansatte til Stamina Helse som
innkaller innen 2 mnd. etter mottatt melding.

Avtale om at førerkortattest utstedes for ansatte som har
behov for dette i sammenheng med sitt arbeid.

Oppdaterte risikovurderinger sen des Stamina Helse FØR
gjennomfør ing av helseundersøkelser.



5

1.1.2. Forebyggende avdeling

Gjelder for : Feiere , branninspektør /brannetterforsker

Forskrift om utførelse av arbeid
Arbeidsmiljørisiko/ Eksponering

Praksis for helseundersøkelse

Kjemikalier
Uspesifisert støv
Biologiske faktorer
Asbest

FØR oppstart

Alle hvert 2. år
+ individuell oppfølging ved avdekket behov

Ved avsluttet arbeidsforhold

TILBUD om vaksine
Stivkrampe - kombinert med difteri, kikhoste, polio
hepatitt A og B *)

på bakgrunn av vurdert risiko for den enkelte

*) ansatte som har etterforskning som oppgave

TILBUD om PS A prøve gis etter individuell vurdering

Ergonomi
(risikovurdert som utfordring men ikke krav i forskrift)
Asbest:
FØR oppstart m/ røntgen og spirometri
Min. hvert 3. år
Røntgen videre etter vurdering av lege

Kommentar: Leder melderumiddelbart nyansatte og ansatte som skal
slutte til Stamina Helse som innkaller innen 2 mnd . etter
mottatt melding.

Avtale om at førerkortattest utstedes for ansatte som har
behov for dette i sammenheng med sitt arbeid.

Oppdaterte risikovurderinger sen des Stamina Helse FØR
gjennomfør ing av helseundersøkelser.
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1.2. TEKNISK DRIFT
1.2.1. Vann – avløp – renseanlegg (VAR)

1.2.1.1. Vann og avløp

Gjelder for: Ansatte som ikke bare arbeider administrativt

Forskrift om utførelse av arbeid
Arbeidsmiljørisiko/ Eksponering

Praksis for helseundersøkelse

Biologiske faktorer
Kjemikalier
Uspesifisert støv
Støy
Mekaniske vibrasjoner
Kunstig optisk stråling

FØR oppstart

Alle hvert 2. år
+ individuell oppfølging ved avdekket behov

TILBUD om vaksine
Stivkrampe - kombinert med difteri, kikhoste, polio
hepatitt A og B

på bakgrunn av vurdert risiko for den enkelte

Ergonomi
(risikovurdert som utford ring men ikke krav i forskrift)

Kommentar:
Leder melderumiddelbart nyansatte til Stamina Helse som
innkaller innen 2 mnd. etter mottatt melding.

Avtale om at førerkortattest utstedes for ansatte som har
behov for dette i sammenheng med sitt arbeid.

Oppdaterte risikovurderinger sen des Stamina Helse FØR
gjennomfør ing av helseundersøkelser.
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1.2.1.2. Renseanlegg

Gjelder for: Ansatte som ikke bare arbeider administrativt

Forskrift om utførelse av arbeid
Arbeidsmiljørisiko/ Eksponering

Praksis for helseundersøkelse

Biologiske faktorer
Kjemikalier
Uspesifisert støv
Støy
Mekaniske vibrasjoner
Kunstig optisk stråling

FØR oppstart

Alle hvert 2. år
+ individuell oppfølging ved avdekket behov

TILBUD om vaksine
Stivkrampe - kombinert med difteri, kikhoste, polio
hepatitt A og B

på bakgrunn av vurdert risiko for den enkelte

Ergonomi
(risikovurdert som utford ring men ikke krav i forskrift)

Kommentar: Leder melderumiddelbart nyansatte til Stamina Helse som
innkaller innen 2 mnd. etter mottatt melding.
Oppdaterte risikovurderinger sen des Stamina Helse FØR
gjennomfør ing av helseundersøkelser.
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1.2.2. Vei, park og idrett (VPI)

Gjelder for: Ansatte som ikke bare arbeider administrativt

Forskrift om utførelse av arbeid
Arbeidsmiljørisiko/ Eksponering

Praksis for helseundersøkelse

Mekaniske vibrasjoner
Støy
Kjemikalier
Uspesifisert støv
Kunstig optisk stråling
Biologiske faktorer

FØR oppstart

Alle hvert 3 . år f.o.m. 2015
+ individuell oppfølging ved avdekket behov

TILBUD om vaksine
Stivkrampe - kombinert med difteri, kikhoste, polio
hepatitt A og B

på bakgrunn av vurdert risiko for den enkelte

Ergonomi
(risikovurdert som utford ring men ikke krav i forskrift)

Kommentar: Leder melderumiddelbart nyansatte til Stamina Helse som
innkaller innen 2 mnd. etter mottatt melding.

Oppdaterte risikovurderinger sen des Stamina Helse FØR
gjennomfør ing av helseundersøkelser.

Avtale om at førerkortattest utstedes for ansatte som har
behov for dette i sammenheng med sitt arbeid.
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1.2.3. Eiendom

1.2.3.1. Renhold

Gjelder for: Ansatte som ikke bare arbeider administrativt

Forskrift om utførelse av arbeid
Arbeidsmiljørisiko/ Eksponering

Praksis for helseundersøkelse

Biologiske faktorer
Kjemikalier

FØR oppstart

Alle hvert 3 . år f.o.m. 2014
+ individuell oppfølging ved avdekket behov

TILBUD om vaksine
Stivkrampe - kombinert med difteri, kikhoste, polio
hepatitt A og B

på bakgrunn av vurdert risiko for den enkelte

Ergonomi
(risikovurdert som utford ring men ikke krav i forskrift)

Kommentar:
Leder melderumiddelbart nyansatte til Stamina Helse som
innkaller innen 2 mnd. etter mottatt melding.
Oppdaterte risikovurderinger sen des Stamina Helse FØR
gjennomfør ing av helseundersøkelser.



10

1.2.3.2. Vedlikeholdsgruppe

Gjelder for: Ansatte som ikke bare arbeider administrativt

Forskrift om utførelse av arbeid
Arbeidsmiljørisiko/ Eksponering

Praksis for helseundersøkelse

Mekaniske vibrasjoner
Støy
Kjemikalier
Uspesifisert støv
Kunstig optisk stråling
Asbest
Biologiske faktorer

FØR oppstart

Alle hvert 3. år f.om. 2013
+ individuell oppfølging ved avdekket behov

Ved avsluttet arbeidsforhold

TILBUD om vaksine
Stivkrampe - kombinert med difteri, kikhoste, polio
hepatitt A og B

på bakgrunn av vurdert risiko for den enkelte

Ergonomi
(risikovurdert som utford ring men ikke krav i forskrift)
Asbest:
FØR oppstart m/ røntgen og spirometri
Min. hvert 3. år
Røntgen videre etter vurdering av lege

Kommentar: Leder melderumiddelbart nyansatte og ansatte som skal
slutte til Stamina Helse som innkaller innen 2 mnd. etter
mottatt melding.

Oppdaterte risikovurderinger sen des Stamina Helse FØR
gjennomfør ing av helseundersøkelser.
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1.2.3.3. Vaktmestere

Gjelder for: Ansatte som ikke bare arbeider administrativt

Forskrift om utførelse av arbeid
Arbeidsmiljørisiko/ Eksponering

Praksis for helseundersøkelse

Mekaniske vibrasjoner
Støy
Kjemikalier
Uspesifisert støv
Kunstig optisk stråling
Asbest
Biologiske faktorer

FØR oppstart

Alle hvert 3. år f.o.m. 2013
+ individuell oppfølging ved avdekket behov

Ved avsluttet arbeidsforhold

TILBUD om vaksine
Stivkrampe - kombinert med difteri, kikhoste, polio
hepatitt A og B

på bakgrunn av vurdert risiko for den enkelte

Fokus også på ergonomi
(risikovurdert som utfordring men ikke krav i forskrift)
Asbest:
FØR oppstart m/ røntgen og spirometri –
M in. hvert 3. år
Røntgen videre etter vurdering av lege

Kommentar: Leder melderumiddelbart nyansatte og ansatte som skal
slutte til Stamina Helse som innkaller innen 2 mnd. etter
mottatt melding.

Oppdaterte risikovurderinger sen des Stamina Helse FØR
gjennomfør ing av helseundersøkelser.
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2. HELSE OG OMSORG
2.1. I NSTITUSJON , AMBULERENDE HJEMMESYKEPLEIE, LEGEVAKT

Gjelder for: Ansatte i pleie

Forskrift om utførelse av arbeid
Arbeidsmiljørisiko/ Eksponering

Praksis for helseundersøkelse

Nattarbeid
(mellom kl 21.00 og
06.00
>12 t/uke)

Biologiske faktorer *)

TILBUD om helseundersøkelse
FØR oppstart

Alle hvert 3. år f.o.m. 2014
+ individuell oppfølging ved avdekket behov

TILBUD om vaksine *)
Kommentar: Leder melderumiddelbart nyansatte til Stamina Helse som

innkaller innen 2 mnd. etter mottatt melding.

Oppdaterte risikovurderinger sen des Stamina Helse FØR
gjennomfør ing av helseundersøkelser. .

*) gis av Ringerike kommune v/vaksinekontoret
Blodprøve for oppfølging etter hepatittvaksinering
gjøres av Stamina Helse på bestilling fra vaksinekontoret

2.2. AURORA

Gjelder for: Ansatte som ikke bare arbeider administrativt
eller ansatte på dagsenteret.

Forskrift om utførelse av arbeid
Arbeidsmiljørisiko/ Eksponering

Praksis for helseundersøkelse

Kjemisk helsefare

Støv (trestøv) *)
Støy *)
Vibrasjoner hånd/arm
**)

FØR oppstart

Alle hvert 3 . år f.o.m. 2017
+ individuell oppfølging ved avdekket behov

*) Gjelder ansatte i Snekkerverksted og Vedproduksjon
**) Gjelder ansatte i Snekkerverkstedet

Kommentar: Leder melderumiddelbart nyansatte til Stamina Helse som
innkaller innen 2 mnd. etter mottatt melding.

Oppdaterte risikovurderinger sen des Stamina Helse FØR
gjennomfør ing av helseundersøkelser.
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3. SKOLE OG KULTUR

3.1. K ULTURSKOLEN

Gjelder for: Ansatte med instrumentundervisning

Forskrift om utførelse av arbeid
Arbeidsmiljørisiko/ Eksponering

Praksis for helseundersøkelse

Støy
FØR oppstart

Alle hvert 3. år f.o.m. 2014
+ individue ll oppfølging ved avdekket behov

Kommentar: Leder melderumiddelbart nyansatte til Stamina Helse som
innkaller innen 2 mnd. etter mottatt melding.

Oppdaterte risikovurderinger sen des Stamina Helse FØR
gjennomfør ing av helseundersøkelser.
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Arkivsaksnr.: 17/118-1   Arkiv:   

 

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune  

 

Forslag til vedtak: 

1. Nye etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Ringerike kommune vedtas. 

2. Rådmannen bes å fremme en plan for formannskapet på hvordan retningslinjene skal 

implementeres blant ansatte og folkevalgte innen mai 2017. 

Innledning / bakgrunn 

Dagens «Etiske retningslinjer for Ringerike kommune» ble vedtatt av formannskapet 3.7.1995, 

sak 0146 (vedlegg 1), og har siden ikke vært revidert. Retningslinjene er kun gjeldende for ansatte 

i kommunen, og med tanke på lovhenvisninger, instrukser og samfunnsutvikling de siste 20 år er 

retningslinjene modne for revidering.  

Kommunestyret hadde etikk som tema på møte i mai 2013, og kommunen meldte seg deretter inn 

i organisasjonen «Transparency Internasjonal»i. 

 

Beskrivelse av saken 

                                                
i Foreningen arbeider for de formål og etter de prinsipper som følger av Transparency Internationals 
Charter. Formålet er å motarbeide all former for korrupsjon, og misbruk av stilling og posisjon, og å fremme 
åpenhet, ansvarlighet og integritet så vel i privat og offentlig sektor som i sivilsamfunnet. I Norge rettes 
oppmerksomheten særskilt mot mangelfull åpenhet og korrupsjon i næringsvirksomhet, kommunal og 
statlig forvaltning, og politikk. Internasjonalt settes søkelyset på utenlandske investeringer, bilateral og 
multilateral bistand, og internasjonal økonomisk politikk og handel. 



17.9.2013 ba rådmannen i sak 116/13 formannskapet å oppnevne politisk representasjon til et 

utvalg som skulle utarbeide og foreslå nye etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i 

Ringerike kommune (Arkivsak nr.: 13/1176-2). Etter forslag fra Alf Meier (Ap) utsatte 

formannskapet enstemmig saken inntil ny rådmann var på plass. 

Kommunestyret fattet 11. desember 2014 i sak 14/153 vedtak om revisjon av de etiske 

retningslinjene. Revisjonen skulle gjennomføres med en arbeidsgruppe nedsatt med ansatte 

representanter og representanter fra politisk miljø. Kommunestyret valgte representantene Marit 

Bolstad (H), Arnfinn Holten (Krf) og Nanna Kristoffersen (Sol) som deltagere fra politisk side. 

Arbeidet med nye etiske regler lot seg ikke prioritere i 2015, og har derfor blitt gjennomført i 

2016. Som et resultat av kommunevalget erstattet kommunestyret Marit Bolstad (H) med Runar 

Johansen (H). Rådmannen utpekte følgende fra ansatte og ledelse til å delta i arbeidsgruppen, som 

da fikk slik sammensetning: 

 Trude Bredal Steinmo (kommunalsjef HR) 

 Arnfinn Holten (KrF) 

 Nanna Kristoffersen (SOL) 

 Runar Johansen (H) 

 Gyrid Løvli (kommunalsjef økonomi) 

 Arne Ihle Skuterud (hovedverneombud) 

 Magnus Langstrand (Fagforbundet) 

 Anne Gro Lundestad (Utdanningsforbundet) 

Seniorrådgiver Sveinung Homme har fungert som gruppens sekretær. 

Arbeidsgruppen leverte sin endelige innstilling til nye etiske regler for folkevalgte og ansatte i 

Ringerike kommune januar 2017 (vedlegg 2).  

 

De nye etiske reglene vil bli implementert for alle ansatte i løpet av våren 2017. 

Implementeringen skal skje ved at ledere ved alle enheter skal gjennomføre egne 

personalmøter hvor etikk settes på dagsorden. Dette vil sikre at ansatte får relevante 

refleksjoner rundt aktuelle etiske dilemmaer de møter på egen arbeidsplass med utgangspunkt 

i de nye etiske reglene.  

 

Arbeidsgruppen anbefaler at de nye etiske reglene også forankres for alle folkevalgte i 

Ringerike kommune. Arbeidsgruppen har ikke tatt stilling til hvordan det skal gjennomføres. 

 

Rådmannens vurdering 

Etikk er å forholde seg redelig til et verdigrunnlag, både sitt eget og det verdigrunnlaget som 

gjelder i Ringerike kommune. En god etisk adferd er et personlig ansvar.  De nye etiske 

reglene er derfor ikke utformet som absolutte føringer, men som retningslinjer som skal hjelpe 

den enkelte til selv å ta riktige etiske valg i forhold til sitt arbeid og engasjement i Ringerike 

kommune.  

Rådmannen er av den oppfatning at arbeidsgruppen, gjennom et forholdsvis kortfattet, lettlest 

og oversiktlig dokument har lykkes med dette. Teksten, og aktuelle eksempler stimulerer 

ansatte og folkevalgte til refleksjon og ettertanke, og vil være med på å sikre at 

oppmerksomheten vil være rettet mot fellesskapets beste. Dette vil både sette en felles 

standard og skape tillit hos samarbeidspartnere og innbyggerne. 



Rådmannen er også tilfreds med at arbeidsgruppen har kommet med forslag til hvordan de 

nye etiske reglene skal implementeres for alle ansatte i kommunen. 

Rådmannen anbefaler at de nye retningslinjene vedtas slik de foreligger. 

 

Vedlegg 

1. «Etiske retningslinjer for Ringerike kommune» vedtatt av formannskapet 3.7.1995. 

2. Forslag til nye etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Ringerike kommune. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.1.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Trude Bredal Steinmo, kommunalsjef HR 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 



Etiske retningslinjer for Ringerike kommune , vedtatt av formannskapet 3.7.1995, sak nr.
0146:

1. Ringerike kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet.
Tilsatte har ansvar for å etterleve dette. Som forvaltere av samfunnets fellesmidler stilles det
spesielt høye krav til den enkelte medarbeiders etiske holdninger i sin virksomhet for
kommunen. Alle plikter lojalt å overholde de lover, forskrifter og reglementer som gjelder for
kommunens virksomhet. Dette innebærer også at alle forholder seg lojalt til vedtak som er
truffet (både av folkevalgt organ og administrativ myndighet).

2. Medarbeiderne skal være seg bevisste at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og
holdning til kommunen. De skal derfor ta aktiv avs tand fra og bekjempe uetisk
forvaltningspraksis.

3.a. Tilsatte i kommunen skal unngå personlige fordeler av enhver art som kan, eller være
egnet til å, eller gi andre grunn til å tro, at det vil påvirke handlinger, saksforberedelse eller
vedtak. Dette gjel der ikke gaver av ubetydelig verdi, så som reklamemateriell og blomster o.l.
Gaver omfatter ikke bare materielle gjenstander eller penger, men også andre fordeler, f.eks. i
form av personlige rabatter ved kjøp av varer og tjenester. Slike personlige rabatt er skal ikke
forekomme, dersom rabatt blir gitt på grunn av arbeidsområde/arbeidsoppgaver som tilsatt i
kommunen.

b. Ved tilbud om gaver o.l. som har et omfang som går utover kommunens retningslinjer, skal
nærmeste overordnede kontaktes. Mottatte gaver ska l returneres avsender sammen med brev
som redegjør for kommunens regler om dette. Personer som mottar tjenester fra kommunen,
eller deres foresatte/pårørende, kan ha ønske/behov for å gi utrykk for
anerkjennelse/takknemlighet. Slike ønsker/behov skal en vi se respekt for, men forklare
regelverket og underrette nærmeste overordnede. Slike gaver skal eventuelt gis til
tjenesteleder, institusjoner o.l. og spørsmål om å motta gaver av vesentlig verdi forelegges
overordnet myndighet til avgjørelse.

c. Moderate fo rmer for gjestfrihet og representasjon kan høre med til samarbeidsforhold og
informasjonsutveksling. Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles slik at
den kan påvirke beslutningsprosessen, eller gi andre grunn til å tro det. Nærmeste
overord nede skal orienteres om slike forhold.

d. Reiseutgifter i faglig sammenheng skal dekkes av kommunen. Unntak fra dette prinsippet
kan bare skje etter særskilt vedtak.

4. Kommunens tilsatte skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom
kom munenes interesser og personlige interesser. Dette kan også gjelde tilfeller som ikke
rammes av forvaltningslovens habilitetsbestemmelser. Dersom personlige interesser kan
påvirke avgjørelsen i en sak en har faglig ansvar for eller for øvrig deltar i behan dlingen av,
eller kan gi andre grunn til å tro det, skal en ta dette opp med overordnede. Eksempler på slike
mulige interessekonflikter kan være:

- Forretningsmessige forhold til tidligere arbeidsgiver eller arbeidskolleger

- Lønnet bierverv som kan påvirk e ens arbeid i kommunen



- Engasjement i interesseorganisasjon eller politisk virksomhet som berører forhold som den
enkelte arbeider med i kommunen

- Personlige økonomiske interesser som kan føre til at vedkommende medarbeider kommer i
en konkurransesituas jon eller lojalitetskonflikt i forhold til kommunens virksomhet

- Familiære og andre nære sosiale forbindelser

6. Normalinstruks for kommunale/fylkeskommunale innkjøp - vedtatt av Formannskapet
03.10.94 sak nr. 628 og Normalinstruks for kontrahering av byg g - og anleggsarbeider -
vedtatt av kommunestyret 03.10.94 sak nr. 228 er gjeldende i Ringerike kommune. For øvrig
vises til internkontrollhåndbok C (HMS) vedr krav til produkter.

7. Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker i kommunen, må
respekteres og ikke brukes til personlig vinning, jfr. for øvrig Forvaltningslovens
bestemmelser. All informasjon som gis i forbindelse med virksomhet for kommunen, skal
være korrekt, pålitelig og i klar forståelig form og ikke med hensikt gi s tvetydig formulering.

8. Brudd på disse retningslinjer kan medføre forføyninger etter kommunens Ansettelses - og
arbeidsreglement og Arbeidsmiljøloven.
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Etikk innebærer å forholde seg redelig til et verdigrunnlag, både sitt eget og det verdigrunnlaget som gjelder
i Ringerike kommune. Våre verdier er TYDELIG, ÆRLIG OG LØSNINGSVILLIG . Disse verdiene skal legges
til grunn for handlinger som utføres av ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune.

I tillegg skal lover og regler drøftes og nedfelles og gi et grunnlag for hva som skal være Ringerike kommunes
etiske regler, dvs. en felles plattform for hva som oppfattes som moralsk, rett og rettferdig. Reglene er over -
ordnede retningslinjer som krever jevnlig refleksjon fra den enkelte folkevalgte og ansatte.

De etiske reglene skal sørge for at de valg som ansatte og folkevalgte står overfor, ikke går på bekostning av
fellesskapets beste, og skal sette en standard for hvordan vi utfører oppgavene våre på en måte som skaper
tillit, både internt og for innbyggerne.
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Kjell B. Hansen

Ordfører

Tore Isaksen

Rådmann
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1 . Formål og virkeområde
Formålet med Ringerike kommunes etiske regler er å sikre en god etisk praksis og definere
felles standarder for ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune.

De etiske reglene gjelder alle kommunens ansatte og folkevalgte.

2. Generelt
Ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune skal arbeide for fellesskapets beste i tråd med lover,
regler, kommunens verdigrunnlag og politiske vedtak.

Ringerike kommune legger stor vekt på åpenhet, ærlighet og redelighet. Alle ansatte og folkevalgte
har et ansvar for at dette etterleves. Kommunen forvalter innbyggerens fellesmidler og dette stiller
store krav til den enkelte ansatte og folkevalgtes etiske holdninger.

Som en åpen organisasjon er kommunens omdømme avhengig av innbyggernes tillit.
Denne svekkes ved mistanke om korrupsjon, lovbrudd, maktmisbruk eller andre uetiske handlinger.

Kommunens ansatte skal utføre sine oppgaver og opptre på en måte som ikke skader
kommunens omdømme eller tillit i befolkningen.

4 5



3. Møte med kommunens brukere
Ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune skal møte innbyggere og brukere med respekt.
Faglige kunnskaper og faglig skjønn skal ligge til grunn i rådgivning, myndighetsutøvelse og
tjenesteyting. Sammenblanding av egne, og brukernes private interesser og økonomiske midler
skal ikke forekomme.

Under et hjemmebesøk kom jeg til å nevne at jeg hadde det litt trangt økonomisk,
og da fikk jeg tilbud om å låne penger. Det ville være å blande interesser, så jeg takket
høflig nei og forklarte at det ville være en sammenblanding av jobb og privatliv.

Å vise respekt kan blant annet handle om må gi nok og forståelig informasjon. Noen av
brukerne våre har mindre innsikt i rettighetene sine enn andre, og da er det vår oppgave
å sørge for at de får det de har krav på.

Som folkevalgt får jeg noen ganger henvendelser fra velgere og innbyggere i kommunen
som ønsker at jeg hjelper de med deres sak. Jeg har ikke lov til å påvirke saksbehandling
eller andre vurderinger som vil gi fordeler for den enkelte bruker.
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4. Forvaltning av samfunnets
fellesmidler

Ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune skal være bevisst på at de forvalter samfunnets
fellesmidler på vegne av alle innbyggerne i kommunen. Anskaffelser av varer og tjenester skal
gjøres i henhold til lov og forskrift om offentlig anskaffelse og kommunens eget regelverk på
området.

Kommunens ansatte og folkevalgte plikter å ta vare på kommunens ressurser på den mest
økonomiske og rasjonelle måte, og skal ikke misbruke eller sløse med kommunens midler.
Kommunens ansatte og folkevalgte skal ikke tilegne seg personlige fordeler av kommunens
ressurser, verken økonomiske midler, eiendommer eller andre eiendeler.

Kommunens ressurser og fellesmidler skal tas vare på. Privat bruk av kommunens eiendeler
skal som hovedregel ikke forekomme. Enhetsleder avgjør om utstyr kan lånes ut til ansatte,
slik bruk må i så fall ikke være til ulempe for arbeidsgiver. Utlån skal i så fall registreres, og brukeren
er ansvarlig for utgifter og eventuelle skader som følge av utlånet.

Når vi handler inn varer og tjenester, kan det være fristende å bruke underleverandører
som vi allerede har god erfaring med. Siden det er skattebetalernes penger vi bruker,
er vi forpliktet til å sjekke om andre kan levere den samme varen til en rimeligere pris.
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5. Habilitet
Alle som treffer beslutninger og tilrettelegger for beslutninger i Ringerike kommune er bundet
av forvaltningslovens habilitetsregler. Situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens
interesser og personlige interesser, skal unngås.

Ansatte og folkevalgte har en selvstendig plikt til å varsle overordnede om inhabilitet slik at man
fritas fra videre behandling av saken. Ved tvil om inhabilitet skal den ansatte diskutere dette
med sin nærmeste leder.

Som hovedregel bør det ikke tilsettes noen som har en nær familierelasjon til andre i enheten
den skal arbeide i.

En gang opplevde jeg at sønnen til min leder søkte på en jobb i vår avdeling.
Ansettelsesutvalget ble da enige om at han ikke kunne vurderes i den stillingen,
men at han ble oppfordret til å søke annen stilling i annen avdeling.

Ved en anledning var naboen min med i en anbudsrunde der jeg hadde beslutnings-
myndighet. Min leder og jeg ble enige om at jeg skulle overlate vurderingen til andre
denne gangen.

Henvisning til forvaltningslovens habilitetsregler kan du lese mer om HER
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6. Fordeler og gaver i tjenesten
Ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune må for seg selv eller andre ikke motta gaver,
provisjoner, tjenester eller andre ytelser når ytelsen er egnet til eller av giveren er ment
å påvirke vedkommendes tjenstlige handlinger. Dette omfatter også gunstige betingelser
knyttet til reiser og opphold.

Med mindre gaven er av ubetydelig verdi, som for eksempel reklamemateriell, blomster o.l,
plikter også ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune å gi avkall på gaver og testamentariske
gaver (arv) fra brukere av kommunens tjenester, selv om gaven ikke kan påvirke tjenesteytelsen.

En bruker på sykehjemmet der jeg jobber, hadde testamentert kr 15 000,- til meg.
Dette kunne jeg ikke ta i mot. Det ville ikke vært etisk forsvarlig.

Jeg holdt et innlegg på en konferanse en gang, for dette mottok jeg et gavekort i en
blomsterbutikk på en verdi av kr 300,-. Jeg sjekket med min leder og fikk beskjed om
at det var akseptabelt.

En leverandør ønsket å gi meg en julegave i form av en flaske vin, jeg valgte å takke
nei siden det kan være etisk uforsvarlig å takke ja til personlige gaver fra leverandører.
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7. Forretningsetiske regler
Kommunens forretningsmessige virksomhet må drives slik at innbyggere, brukere og leverandører
har tillit til kommunen. All forretningsvirksomhet, skal bidra til å nå de mål kommunen har for sin
virksomhet.

Ansatte og folkevalgte som deltar i kommunens forretningsmessige virksomhet, plikter å sette
seg grundig inn i og etterleve lov og forskrift om offentlige anskaffelser og kommunens eget
regelverk på området. Alle anskaffelser må baseres på forutsigbarhet, gjennomsiktighet,
etterprøvbarhet, likebehandling og god forretningsskikk.

Den enkelte skal handle slik at man overholder lovverket, herunder straffelovens bestemmelser
om bedrageri, korrupsjon, påvirkningshandel og utroskap.

På jobben har vi tilgang til gode rabatter fra enkelte leverandører. Jeg vet at flere har
vurdert å bruke disse kontaktene for å handle til privat bruk, eller de foreninger de er
engasjert i. Så fremt kommunen ikke har fremforhandlet egne personalrabattordninger
skal vi ikke utnytte stillingen vår ved å tilegne oss private rabattordninger, da kan
innbyggerne miste tilliten til oss.
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8. Åpenhet
Ringerike kommune skal gi offentligheten innsyn i den kommunale forvaltning. Kommunen
har en generell aktiv informasjonsplikt. Kommunens ansatte og folkevalgte skal alltid gi korrekte
og tilstrekkelige opplysninger til innbyggere, organisasjoner, selskaper og andre myndigheter.

Åpenhet og tilgjengelighet handler også om å bruke et språk brukerne våre forstår.
Altfor ofte bruker vi begreper uten å forklare godt nok hva dette innebærer i praksis
for brukerne våre.

En aktiv informasjonsplikt innebærer i noen sammenhenger at man skal uoppfordret
gi nødvendige opplysninger av betydning for behandling av saken.
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9. Ytringsfrihet, lojalitet
og rett til å varsle

I Ringerike kommune oppfordres alle ansatte til å ta aktiv del i arbeidet med å forbedre
kommunens tjenester og arbeidsmiljø gjennom å komme med forslag og tilbakemeldinger.

Retten til fri meningsutveksling er hjemlet i grunnloven og internasjonale konvensjoner som
er en del av norsk lov. Ansatte i Ringerike kommune kan, som andre borgere, delta i samfunns-
debatten og uttale seg på egne vegne.

Ansatte i Ringerike kommune er underlagt en generell lojalitetsplikt. Dette kan sette grenser
for hva det er riktig å gå ut i mediene med. Dette gjelder ikke minst fortrolige og taushetsbelagte
saker. Ansatte har likevel anledning til å gi faktaopplysninger om eget fagområde.

Ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune plikter å følge de lover og regler som gjelder
for kommunen. Når en avgjørelse er tatt iverksettes denne hurtig og effektivt, uansett hvilken
faglig og politisk oppfatninger en selv har om avgjørelsen.

Kritikkverdige forhold i en virksomhet skal tas opp, slik at forholdene kan bedres. Varsling bør
først skje internt, men ansatte har rett til å varsle offentlig når dette er formålstjenlig.

Som leder i kommunen var jeg uenig i vedtak om nedskjæringer i tjenestene innen
mitt ansvarsområde. Jeg mente dette ville gå utover kvaliteten på tjenestene.
Jeg var aktiv og uttrykte mine meninger om saken både internt i kommunen,
men også på sosiale medier. Når beslutningen likevel var tatt forholdt jeg meg
lojalt til den og fulgte opp vedtaket i egen enhet.

Jeg opplevde å se en kollega som ble trakassert av en annen kollega på arbeidsplassen.
Etter å ha tatt dette opp med nærmeste leder uten at det skjedde tiltak besluttet jeg
å varsle internt i kommunen. På intranettet fant jeg rutine på hvordan dette skulle gjøres.

Varslingsrutinene finner du på intranett.
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10. Lederansvar
Ledere i Ringerike kommune skal bygge en organisasjonskultur basert på åpenhet, og som
ivaretar kommunens verdigrunnlag og etiske regler. Ledere på alle nivåer skal gjennomgå
de etiske reglene med sine medarbeidere en gang i året, og ved nyansettelse. Lederne skal
påse at alle ansatte undertegner på at de har lest og forstått kommunens etiske regler.
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1 1 . Personlig ansvar
Ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune har et personlig og selvstendig ansvar for å følge
de etiske reglene. Ved tvilstilfeller skal ansatte ta dette opp med nærmeste leder, folkevalgte
med gruppeleder eller ordfører.

Kommunens ansatte har rett til å nekte å følge pålegg som er ulovlige eller medfører brudd
på de etiske reglene.

Brudd på etiske regler kan i henhold til personalreglementet medføre konsekvenser for
arbeidsforholdet. Tilsvarende kan det medføre konsekvenser for folkevalgtes politiske verv
i kommunen.

Personalreglementet finner du på intranett.
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