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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  ARBEIDSMILJØUTVALGET 

Møtested:  Heldagsmøte med befaring/Undervisningsrom 

Møtedato:  08.06.2017  

Tid:   09:00 - 16:00 

 

TEMAMØTE/DAGSORDEN: 

Sted: Monserud og Heradsbygda barnehage med AMU-møte i Heradsbygda barnehage. 

09:00 – 10:30 Oppmøte Monserud- Befaring og gjennomgang av gammelt og nytt renseanlegg. 

10:45 – 11:15 Befaring og gjennomgang av ny Heradsbygda barnehage. 

11:15 – 12:00 Lunsj Heradsbygda barnehage. 

12:00 – 15:00 AMU møte i møterom Heradsbygda barnehage. 

15:30 – 16:00 Tilbake på rådhuset. 

 

 

Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no  

 

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 
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leder 
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Arkivsaksnr.: 16/4877-11   Arkiv: 440 &31  

 

Avviksrapportering  - april-mai 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/17 Arbeidsmiljøutvalget 20.04.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Arbeidsmiljøutvalget tar aktuell avviksstatistikk til orientering 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 
  

 

 

Beskrivelse av saken  

Det meldes avvik mer eller mindre fra alle sektorer i Ringerike kommune. Det har vært spesiell 

oppmerksomhet på skolesektoren i kvalitetsprosjektet de siste månedene, og alle skoler har fått eller skal 

få opplæring. Vi er fortsatt i en prosjektfase og statistikken vil derfor være ufullstendig inntil 

avvikssystemet er fullt implementert. Ved nåværende tidspunkt er det imidlertid mulig å hente ut nyttig 

og viktig informasjon om status ved de enhetene der systemet er innført. 

 

Arena for kvalitetsarbeid  

Helse og omsorgssektoren innfører behandling av avviksstatistikk på aktuelle arenaer for å lære av 

avvikene som er registrert. Aktuelle arenaer er eksempelvis MKS-gruppene der presentasjon av 

avviksstatistikk blir fast punkt på agendaen. 

 

Tilgang til avviksstatistikk  

Alle ledere har tilgang til statistikker meldt på egen avdeling og kan lese innholdet i sine avvik. 

Kommunalsjefer og Rådmann har tilgang til statistikk for hele kommunen. Hovedtillitsvalgte har tilgang 

til å lese statistikk, men ikke innholdet i selve avviket. I tillegg har delprosjektledere tilgang til 

avviksstatistikk for hele kommunen for å kunne følge opp og gi støtte. 

 

Avviksområder 

Avvikssystemet har følgende kategorier eller avviksområder:  

 Barnehage 

 Barnevern/sosiale tjenester 

 Brann og redning 

 Dagaktivitetstilbud 

 Eiendom 

 Helsestasjon 
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 Helsetjenester/transittmottak 

 Hjemmetjeneste 

 HMS 

 Informasjonssikkerhet 

 Institusjon 

 Interkommunal legevakt (legevaktstjenester) 

 Krisesenter (krisesentertjenester) 

 Kultur 

 Plan og bygg 

 Skole 

 Sykehjem 

 Tildelingskontor (tjenestetildeling) 

 Tjenester til funksjonshemmede 

 Vann og avløp 

 

 

Hvert avviksområde har flere avvikstyper under seg og formålet med dette er å kunne spisse 

avviksstatistikken ytterliggere. Spesifikke avviksområder med tilhørende avvikstyper gjør det mulig å 

kunne ta ut statistikker som viser hva avviket handler om. 

 

Definisjon av avvik 

Avvik defineres i Ringerike kommune som: 

«Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller brudd på viktige prosedyrer, 

instrukser eller rutiner» 

 

Hver rutine som legges inn i kvalitetssystemet beskriver hvordan rutinen skal evalueres. Avvik fra 

rutinen er oftest satt som evalueringsindikator for mesteparten av de over 1000 rutinene som ligger inne 

i kvalitetssystemet.  

 

Et godt system for avviksbehandling bidrar til at lovens krav blir oppfylt. God avviksbehandling dreier 

seg om å finne ut hva som har skjedd, identifisere hvorfor det skjedde, rette opp forholdet og sørge for at 

det ikke skjer igjen. Det kan bidra til: 

 

• bedre måloppnåelse 

• å forhindre at de samme avvikene skjer gang på gang 

• å redusere risikoen for uønskede hendelser og tilstander 

• et sikrere arbeidsmiljø og et bedre ytre miljø 

• høyere produktivitet gjennom redusert driftsstans, sykefravær, svinn og tap 

• mer fornøyde medarbeidere 

 

Oversikten over registrerte avvik (uønskede hendelser) er en del av dokumentasjonen som må legges til 

grunn ved risikoanalysen i egen virksomhet. Et systematisk arbeid for å redusere risiko i virksomheten 

vil over tid redusere antall avvik og mulige kostnader forbundet med dem, samt bidra til at virksomheten 

når sine mål. 

 

Systematisk oppfølging av avvik 

Arbeidsmetoden for avviksbehandling er lik uansett om det er kvalitetssikring av tjenester eller HMS-

arbeidet. System for avvikshåndtering etableres, man kartlegger gjennom å registrere avvik, videre 

planlegger mann og saksbehandler avvikene, og avslutningsvis følges opp arbeidet opp. Dette er 
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grunnlaget for å etablere et internkontrollsystem og arbeide målrettet og systematisk med HMS-

spørsmål eller utvikling av tjenestene. 

 

 

 

 

Avviksstatistikk april-mai 2017 

I tabellen nedenfor presenteres de 10 mest vanlige avvikstypene og de 10 avdelingene med flest 

avviksmeldinger i fra 1.april tom 26. mai 2017. 

 

 

Statistikkrapport for 01.04.2017 til 31.05.2017   

    

Generert 26.05.2017 

    

Gjelder for periode   

Fra 01.04.2017 

Til 31.05.2017 

    

Status på avvik innmeldt i perioden per i dag   

Åpne i dag 66 

Lukket i dag 339 

Gj.sn. behandlingstid per i dag 7d:7h:26m 

    

Avvik gruppert på status   

Alle avvik 497 

Innmeldte avvik 405 

Lukkede avvik 425 

Forfalte avvik 12 

    

Avvik gruppert på innmeldt alvorlighetsgrad   

Lite alvorlig 110 

Alvorlig 189 

Meget alvorlig 106 

    

Endret alvorlighetsgrad   

Økt alvorlighetsgrad 3 

Senket alvorlighetsgrad 20 

    

 

Tabellen under viser de 20 mest forekommende avviksområdene med tilhørende avvikstype.  

 

Avvik gruppert på område og avvikstype   

Institusjon - Annet 42 

Institusjon - Fall (pasienter) 42 
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Tjenester til funksjonshemmede - Legemiddel ikke gitt (svikt i rutiner) 24 

Hjemmetjeneste - Legemiddel ikke gitt (svikt i rutiner) 21 

Barnehage - Personalmangel   25 

Institusjon - Legemiddel annet 16 

Hjemmetjeneste - Annet 24 

Hjemmetjeneste - Legemiddel annet  10 

Institusjon - Teknisk utstyr fungerer ikke/mangel på utstyr 10 

Institusjon - Mangelfull journalføring/ dokumentasjon 9 

Tjenester til funksjonshemmede - Annet 9 

Hjemmetjeneste - Legemiddel annet 8 

Tjenester til funksjonshemmede - Avvik fra bemanningsplan 7 

Tjenester til funksjonshemmede - Legemiddel annet 7 

Institusjon - Avvik fra bemanningsplan 6 

Hjemmetjeneste - Avvik fra behandlingsprosedyre 5 

Hjemmetjeneste - Mangelfull journalføring/ dokumentasjon 5 

Institusjon - Legemiddel ikke gitt (svikt i rutiner) 5 

Institusjon - Manglende rutine/prosedyre/retningslinjer 5 

 

 

Tabellen under viser de tjenestestedene med mest avvik. 

 

Tyribo institusjon 63 

Hvelven 89 bofellesskap 39 

Austjord korttid 27 

Hallingby barnehage 26 

Hønefoss oms avd 2 21 

Krokenveien 17/19 bofellesskap 20 

Hov alle¨ bofellesskap 17 

Hov hjemmetjenester 15 

Legevakt 14 

Sagaveien bofellesskap 14 

Austjord nattevakter 13 

Sagatun bofellesskap 10 

Fossetorget bofellesskap 9 

Tildelingskontoret 9 

Haug hjemmetjenester 8 

Krisesenteret 8 

Lund/Trulserud bofellesskap 8 

Ullerål bofellesskap 7 

Sentrum hjemmetjenester 6 

Sokna hjemmetjenester 5 
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Avviksstatistikk skal tas ut av ledere på hver enhet og presenteres aktuelle utvalg, for eksempel MKS-

gruppene. Utvalgene skal med bakgrunn i statistikken arbeide kontinuerlig med å forbedre praksis slik at 

avvik unngås.  
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Rådmannens vurdering  

Arbeidet som gjøres for å implementere kvalitetssystemet er svært viktig. Dette gir mer oppmerksomhet 

på kvalitetsarbeid og oppfølging av avvik. Metoder som gir grunnlag for ny læring og ny praksis er en 

viktig i dette arbeidet. Kontinuerlig forbedringsarbeid vil gi bedre kvalitet i tjenestene. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.05.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 17/249-5   Arkiv: 440  

 

Hovedverneombudets orintering april-mai 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

21/17 Arbeidsmiljøutvalget 08.06.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon fra hovedverneombudet til orientering.  

 

 

Beskrivelse av saken  

Hovedverneombudet orienterer muntlig om aktuelle saker innenfor hovedverneombudets 

ansvarsområde.  

 

 

 Ringerike kommune, 26.05.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 17/252-5   Arkiv: G30 &38  

 

Bedriftshelsetjenestens orientering april-mai 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/17 Arbeidsmiljøutvalget 20.04.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon fra bedriftshelsetjenesten til orientering.  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

  

Beskrivelse av saken  

Bedriftshelsetjenesten gir en muntlig orientering om status leveranse bedriftshelsetjeneste til 

Ringerike kommune. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.05.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 17/1529-4   Arkiv: 461  

 

Sykefravær april 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

23/17 Arbeidsmiljøutvalget 08.06.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar sykefravær april 2017 til orientering 

 

  

Sykefravær april 2017 sammenlignet med april 2016 

 

Den positive nedgangen i sykefravær som er registrert i 2016 og hittil i 2017 fortsetter. 

Sykefraværet for april 2017 er redusert med 1,2 prosentpoeng sammenlignet med april 2016. 

 

Størst nedgang er det innefor barnehagesektoren som går fra 11 % i april 2016 til 8,4 % i april 

2017. Det er videre svært gledelig å se at samfunssektoren har en stor nedgang i sitt 

sykefravær og ender på et sykefravær i april 2017 på 3,8 %. 

 

Det er som vanlig store variasjoner i sykefraværet mellom enhetene. Lederne jobber aktivt med 

å forebygge sykefravær i tillegg til å følge opp sykemeldte. 

 

I halvårsmøte med arbeidslivssenteret ble det gitt uttrykk for at IA-kontaktene opplever at det 

arbeides godt med nærvær i mange av kommunens enheter. Det er også gitt mer 

tilretteleggingstilskudd hittil i 2017 enn tilsvarende periode i 2016. Spesielt gledelig er det å 

registrere at en god andel av tilskuddene gis til grupper og med et forebyggende utgangspunkt.  

 

Stamina (BHT) har også ved flere anledninger, blant annet i sist AMU, gitt tilbakemelding på 

at satsningen på lederutvikling viser positive effekter i arbeidet med HMS også i forhold til 

sykefraværsarbeidet. 
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Sykefravær per sektor: 

 

 

    apr.16 apr.17 

        

Hele kommunen Totalt 9,2 8 

  Egenmeldt 1 0,8 

Administrasjon 
og fellesutgifter 

Totalt 4,6 6,6 

  Egenmeldt 0,5 0,6 

Barnehage Totalt 11 8,4 

  Egenmeldt 1,2 0,7 

Grunnskole Totalt 7,6 6,1 

  Egenmeldt 0,8 0,6 

Spesielle tiltak 
barn og unge 

Totalt 9,9 6,6 

  Egenmeldt 1,2 1,3 

Kulturtjenesten Totalt 3,2 11,2 

  Egenmeldt 1,2 1,1 

Helse og omsorg  Totalt 11,5 10,6 

  Egenmeldt 1,2 0,9 

Samfunn 
(Tekniske 
områder) 

Totalt 6 3,8 

  Egenmeldt 0,8 1,1 
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Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen er svært tilfreds med at sykefraværet fortsetter å synke. Samtidig er det viktig at 

det fortsatt er stor oppmerksomhet på arbeid som fremmer nærvær på de enkelte 

arbeidsplassene i kommunen.  

 

Enheter som har høyt sykefravær skal prioriteres med støtte med sikte på å redusere fraværet. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 31.05.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 17/1543-3   Arkiv: 444  

 

AKAN utvalget  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

24/17 Arbeidsmiljøutvalget 08.06.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) vedtar AKAN-utvalgets forslag til nye retningslinjer for 

rusmiddelbruk og pengepill i Ringerike kommune (AKAN retningslinjer). 

 

  

Sammendrag 

AKAN-utvalget har utarbeidet forslag til endringer i AKAN retningslinjer. Det er ønskelig at 

AMU tar stilling til om disse skal være de framtidige retningslinjene for medarbeidere i RK og i 

så fall gjøre et vedtak på dette. Retningslinjene er foreslått i en kortversjon til det forebyggende 

arbeidet og en mer utdypende og omfattende versjon som komplementerer den korte. 

 

Bakgrunn 

AMU ba AKAN-utvalget om å gjennomføre en revisjon av retningslinjene for 

rusmiddelpolitikk i Ringerike kommune etter vedtak i AMU 09.11.2016. AMU signaliserte i 

vedtak fra 09.02.17 at det skal være spesielt fokus på det forebyggende i AKAN arbeidet. 

 

Beskrivelse av saken 

AKAN-utvalget har valgt å opprette en arbeidsgruppe bestående av Roger Lippert, Anne 

Buttingsrud v/ Stamina Helse AS og Rune Faksvåg som ved tre samlinger har bearbeidet og 

reflektert over innholdet i retningslinjene i forsøk på å best tilpasse disse til forholdene i 

Ringerike kommune som arbeidsplass. Arbeidsgruppen har presentert arbeidet i AKAN-

utvalget ved to anledninger. AKAN-utvalget har diskutert og reflektert over de områder som 

utvalget mener å kunne være av vesentlig betydning for det forebyggende og 

holdningsskapende AKAN arbeidet. Vedlagt er AKAN-utvalget sitt forslag til endringer i 

retningslinjer for rusmiddelbruk og pengespill i Ringerike kommune.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Dagens retningslinjer er vedlagt for å kunne sammenligne og se endringene som er foreslått. 

 

 



  Sak 24/17 

 

 Side 15 av 15   

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen tar forslag til endringer i AKAN retningslinjer fra AKAN-utvalget til orientering.  

 

Rådmannen ser at de nye AKAN retningslinjene er med på å tydeliggjøre RK sin forventning til 

at medarbeidere skal ha et bevisst forhold til hvordan bruk av rusmidler og pengespill kan 

påvirke arbeidsplassen. Kortversjonen bidrar i målet med å nå hver enkelt medarbeider for å ha 

ønsket forebyggende effekt i AKAN arbeidet. En revidering av AKAN retningslinjene viser at 

retningslinjene er et levende dokument og at AKAN arbeidet er kontinuerlig.  

 

Rådmannen anbefaler derfor at AMU vedtar forslag til nye AKAN retningslinjer. 

 

 

Vedlegg 

AKAN retningslinjer 01.02.15 

AKAN retningslinjer 16.05.17 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.05.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Rune Faksvåg 
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Arbeidsmiljøutvalget 

 

 

SAKSFRAMLEGG 

 

Arkivsaksnr.: 16/4877-11   Arkiv: 440 &31  

 

 

Avviksrapportering  april mai 2017  

 

Forslag til vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget tar rapport om avvik april-mai 2017 til orientering.  

 

 

  

 

 

Beskrivelse av saken  

Det meldes avvik mer eller mindre fra alle sektorer i Ringerike kommune. Det har vært spesiell 

oppmerksomhet på skolesektoren i kvalitetsprosjektet de siste månedene, og alle skoler har fått eller skal 

få opplæring. Vi er fortsatt i en prosjektfase og statistikken vil derfor være ufullstendig inntil 

avvikssystemet er fullt implementert. Ved nåværende tidspunkt er det imidlertid mulig å hente ut nyttig 

og viktig informasjon om status ved de enhetene der systemet er innført. 

 

Arena for kvalitetsarbeid  

Helse og omsorgssektoren innfører behandling av avviksstatistikk på aktuelle arenaer for å lære av 

avvikene som er registrert. Aktuelle arenaer er eksempelvis MKS-gruppene der presentasjon av 

avviksstatistikk blir fast punkt på agendaen. 

 

Tilgang til avviksstatistikk  

Alle ledere har tilgang til statistikker meldt på egen avdeling og kan lese innholdet i sine avvik. 

Kommunalsjefer og Rådmann har tilgang til statistikk for hele kommunen. Hovedtillitsvalgte har tilgang 

til å lese statistikk, men ikke innholdet i selve avviket. I tillegg har delprosjektledere tilgang til 

avviksstatistikk for hele kommunen for å kunne følge opp og gi støtte. 

 

Avviksområder 

Avvikssystemet har følgende kategorier eller avviksområder:  

 Barnehage 

 Barnevern/sosiale tjenester 

 Brann og redning 

 Dagaktivitetstilbud 

 Eiendom 

 Helsestasjon 

 Helsetjenester/transittmottak 

 Hjemmetjeneste 

 HMS 

 Informasjonssikkerhet 



- 

 Institusjon 

 Interkommunal legevakt (legevaktstjenester) 

 Krisesenter (krisesentertjenester) 

 Kultur 

 Plan og bygg 

 Skole 

 Sykehjem 

 Tildelingskontor (tjenestetildeling) 

 Tjenester til funksjonshemmede 

 Vann og avløp 

 

 

Hvert avviksområde har flere avvikstyper under seg og formålet med dette er å kunne spisse 

avviksstatistikken ytterliggere. Spesifikke avviksområder med tilhørende avvikstyper gjør det mulig å 

kunne ta ut statistikker som viser hva avviket handler om. 

 

Definisjon av avvik 

Avvik defineres i Ringerike kommune som: 

«Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller brudd på viktige prosedyrer, 

instrukser eller rutiner» 

 

Hver rutine som legges inn i kvalitetssystemet beskriver hvordan rutinen skal evalueres. Avvik fra 

rutinen er oftest satt som evalueringsindikator for mesteparten av de over 1000 rutinene som ligger inne 

i kvalitetssystemet.  

 

Et godt system for avviksbehandling bidrar til at lovens krav blir oppfylt. God avviksbehandling dreier 

seg om å finne ut hva som har skjedd, identifisere hvorfor det skjedde, rette opp forholdet og sørge for at 

det ikke skjer igjen. Det kan bidra til: 

 

• bedre måloppnåelse 

• å forhindre at de samme avvikene skjer gang på gang 

• å redusere risikoen for uønskede hendelser og tilstander 

• et sikrere arbeidsmiljø og et bedre ytre miljø 

• høyere produktivitet gjennom redusert driftsstans, sykefravær, svinn og tap 

• mer fornøyde medarbeidere 

 

Oversikten over registrerte avvik (uønskede hendelser) er en del av dokumentasjonen som må legges til 

grunn ved risikoanalysen i egen virksomhet. Et systematisk arbeid for å redusere risiko i virksomheten 

vil over tid redusere antall avvik og mulige kostnader forbundet med dem, samt bidra til at virksomheten 

når sine mål. 

 

Systematisk oppfølging av avvik 

Arbeidsmetoden for avviksbehandling er lik uansett om det er kvalitetssikring av tjenester eller HMS-

arbeidet. System for avvikshåndtering etableres, man kartlegger gjennom å registrere avvik, videre 

planlegger mann og saksbehandler avvikene, og avslutningsvis følges opp arbeidet opp. Dette er 

grunnlaget for å etablere et internkontrollsystem og arbeide målrettet og systematisk med HMS-

spørsmål eller utvikling av tjenestene. 

 

 

 

 

Avviksstatistikk april-mai 2017 



- 

I tabellen nedenfor presenteres de 10 mest vanlige avvikstypene og de 10 avdelingene med flest 

avviksmeldinger i fra 1.april tom 26. mai 2017. 

 

 

Statistikkrapport for 01.04.2017 til 31.05.2017  

  

Generert 26.05.2017 

  

Gjelder for periode  

Fra 01.04.2017 

Til 31.05.2017 

  

Status på avvik innmeldt i perioden per i dag  

Åpne i dag 66 

Lukket i dag 339 

Gj.sn. behandlingstid per i dag 7d:7h:26m 

  

Avvik gruppert på status  

Alle avvik 497 

Innmeldte avvik 405 

Lukkede avvik 425 

Forfalte avvik 12 

  

Avvik gruppert på innmeldt alvorlighetsgrad  

Lite alvorlig 110 

Alvorlig 189 

Meget alvorlig 106 

  

Endret alvorlighetsgrad  

Økt alvorlighetsgrad 3 

Senket alvorlighetsgrad 20 

  

 

Tabellen under viser de 20 mest forekommende avviksområdene med tilhørende avvikstype.  

 

Avvik gruppert på område og avvikstype   

Institusjon - Annet 42 

Institusjon - Fall (pasienter) 42 

Tjenester til funksjonshemmede - Legemiddel ikke gitt (svikt i rutiner) 24 

Hjemmetjeneste - Legemiddel ikke gitt (svikt i rutiner) 21 

Barnehage - Personalmangel   25 

Institusjon - Legemiddel annet 16 

Hjemmetjeneste - Annet 24 

Hjemmetjeneste - Legemiddel annet  10 

Institusjon - Teknisk utstyr fungerer ikke/mangel på utstyr 10 

Institusjon - Mangelfull journalføring/ dokumentasjon 9 



- 

Tjenester til funksjonshemmede - Annet 9 

Hjemmetjeneste - Legemiddel annet 8 

Tjenester til funksjonshemmede - Avvik fra bemanningsplan 7 

Tjenester til funksjonshemmede - Legemiddel annet 7 

Institusjon - Avvik fra bemanningsplan 6 

Hjemmetjeneste - Avvik fra behandlingsprosedyre 5 

Hjemmetjeneste - Mangelfull journalføring/ dokumentasjon 5 

Institusjon - Legemiddel ikke gitt (svikt i rutiner) 5 

Institusjon - Manglende rutine/prosedyre/retningslinjer 5 

 

 

Tabellen under viser de tjenestestedene med mest avvik. 

 

Tyribo institusjon 63 

Hvelven 89 bofellesskap 39 

Austjord korttid 27 

Hallingby barnehage 26 

Hønefoss oms avd 2 21 

Krokenveien 17/19 bofellesskap 20 

Hov alle¨ bofellesskap 17 

Hov hjemmetjenester 15 

Legevakt 14 

Sagaveien bofellesskap 14 

Austjord nattevakter 13 

Sagatun bofellesskap 10 

Fossetorget bofellesskap 9 

Tildelingskontoret 9 

Haug hjemmetjenester 8 

Krisesenteret 8 

Lund/Trulserud bofellesskap 8 

Ullerål bofellesskap 7 

Sentrum hjemmetjenester 6 

Sokna hjemmetjenester 5 

  

Avviksstatistikk skal tas ut av ledere på hver enhet og presenteres aktuelle utvalg, for eksempel MKS-

gruppene. Utvalgene skal med bakgrunn i statistikken arbeide kontinuerlig med å forbedre praksis slik at 

avvik unngås.  

 

Rådmannens vurdering  

Arbeidet som gjøres for å implementere kvalitetssystemet er svært viktig. Dette gir mer oppmerksomhet 

på kvalitetsarbeid og oppfølging av avvik. Metoder som gir grunnlag for ny læring og ny praksis er en 

viktig i dette arbeidet. Kontinuerlig forbedringsarbeid vil gi bedre kvalitet i tjenestene. 

 

 

 

 

 



- 

 

 

 Ringerike kommune, 26.05.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Arbeidsmiljøutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/249-5   Arkiv: 440  

 

 

Hovedverneombudets orientering april-mai 2017  
 

Forslag til vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon fra hovedverneombudet til orientering.  

 

 

Beskrivelse av saken  

Hovedverneombudet orienterer muntlig om aktuelle saker innenfor hovedverneombudets 

ansvarsområde.  

 

 

 Ringerike kommune, 26.05.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Arbeidsmiljøutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/252-5   Arkiv: G30 &38  

 

 

Bedriftshelsetjenestens orientering april-mai 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. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.05.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Arbeidsmiljøutvalget 

Arbeidsmiljøutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/1529-4   Arkiv: 461  

 

 

Sykefravær april 2017  
 

Forslag til vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget tar sykefravær april 2017 til orientering 

 

 

  

Sykefravær april 2017 sammenlignet med april 2016 

 

Den positive nedgangen i sykefravær som er registrert i 2016 og hittil i 2017 fortsetter. 

Sykefraværet for april 2017 er redusert med 1,2 prosentpoeng sammenlignet med april 2016. 

 

Størst nedgang er det innefor barnehagesektoren som går fra 11 % i april 2016 til 8,4 % i april 

2017. Det er videre svært gledelig å se at samfunssektoren har en stor nedgang i sitt 

sykefravær og ender på et sykefravær i april 2017 på 3,8 %. 

 

Det er som vanlig store variasjoner i sykefraværet mellom enhetene. Lederne jobber aktivt med 

å forebygge sykefravær i tillegg til å følge opp sykemeldte. 

 

I halvårsmøte med arbeidslivssenteret ble det gitt uttrykk for at IA-kontaktene opplever at det 

arbeides godt med nærvær i mange av kommunens enheter. Det er også gitt mer 

tilretteleggingstilskudd hittil i 2017 enn tilsvarende periode i 2016. Spesielt gledelig er det å 

registrere at en god andel av tilskuddene gis til grupper og med et forebyggende utgangspunkt.  

 

Stamina (BHT) har også ved flere anledninger, blant annet i sist AMU, gitt tilbakemelding på 

at satsningen på lederutvikling viser positive effekter i arbeidet med HMS også i forhold til 

sykefraværsarbeidet. 

 

 

 

 

Sykefravær per sektor: 

 

 



- 

  apr.16 apr.17 

    

Hele kommunen Totalt 9,2 8 

 Egenmeldt 1 0,8 

Administrasjon 
og fellesutgifter 

Totalt 4,6 6,6 

 Egenmeldt 0,5 0,6 

Barnehage Totalt 11 8,4 

 Egenmeldt 1,2 0,7 

Grunnskole Totalt 7,6 6,1 

 Egenmeldt 0,8 0,6 

Spesielle tiltak 
barn og unge 

Totalt 9,9 6,6 

 Egenmeldt 1,2 1,3 

Kulturtjenesten Totalt 3,2 11,2 

 Egenmeldt 1,2 1,1 

Helse og omsorg  Totalt 11,5 10,6 

 Egenmeldt 1,2 0,9 

Samfunn 
(Tekniske 
områder) 

Totalt 6 3,8 

 Egenmeldt 0,8 1,1 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen er svært tilfreds med at sykefraværet fortsetter å synke. Samtidig er det viktig at 

det fortsatt er stor oppmerksomhet på arbeid som fremmer nærvær på de enkelte 

arbeidsplassene i kommunen.  

 

Enheter som har høyt sykefravær skal prioriteres med støtte med sikte på å redusere fraværet. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 31.05.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 



- 
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- 

Arbeidsmiljøutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/1543-3   Arkiv: 444  

 

 

AKAN utvalget  
 

Forslag til vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) vedtar AKAN-utvalgets forslag til nye retningslinjer for 

rusmiddelbruk og pengepill i Ringerike kommune (AKAN retningslinjer). 

 

 

  

Sammendrag 

AKAN-utvalget har utarbeidet forslag til endringer i AKAN retningslinjer. Det er ønskelig at 

AMU tar stilling til om disse skal være de framtidige retningslinjene for medarbeidere i RK og i 

så fall gjøre et vedtak på dette. Retningslinjene er foreslått i en kortversjon til det forebyggende 

arbeidet og en mer utdypende og omfattende versjon som komplementerer den korte. 

 

Bakgrunn 

AMU ba AKAN-utvalget om å gjennomføre en revisjon av retningslinjene for 

rusmiddelpolitikk i Ringerike kommune etter vedtak i AMU 09.11.2016. AMU signaliserte i 

vedtak fra 09.02.17 at det skal være spesielt fokus på det forebyggende i AKAN arbeidet. 

 

Beskrivelse av saken 

AKAN-utvalget har valgt å opprette en arbeidsgruppe bestående av Roger Lippert, Anne 

Buttingsrud v/ Stamina Helse AS og Rune Faksvåg som ved tre samlinger har bearbeidet og 

reflektert over innholdet i retningslinjene i forsøk på å best tilpasse disse til forholdene i 

Ringerike kommune som arbeidsplass. Arbeidsgruppen har presentert arbeidet i AKAN-

utvalget ved to anledninger. AKAN-utvalget har diskutert og reflektert over de områder som 

utvalget mener å kunne være av vesentlig betydning for det forebyggende og 

holdningsskapende AKAN arbeidet. Vedlagt er AKAN-utvalget sitt forslag til endringer i 

retningslinjer for rusmiddelbruk og pengespill i Ringerike kommune.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Dagens retningslinjer er vedlagt for å kunne sammenligne og se endringene som er foreslått. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen tar forslag til endringer i AKAN retningslinjer fra AKAN-utvalget til orientering.  

 



- 

Rådmannen ser at de nye AKAN retningslinjene er med på å tydeliggjøre RK sin forventning til 

at medarbeidere skal ha et bevisst forhold til hvordan bruk av rusmidler og pengespill kan 

påvirke arbeidsplassen. Kortversjonen bidrar i målet med å nå hver enkelt medarbeider for å ha 

ønsket forebyggende effekt i AKAN arbeidet. En revidering av AKAN retningslinjene viser at 

retningslinjene er et levende dokument og at AKAN arbeidet er kontinuerlig.  

 

Rådmannen anbefaler derfor at AMU vedtar forslag til nye AKAN retningslinjer. 

 

 

Vedlegg 

AKAN retningslinjer 01.02.15 

AKAN retningslinjer 16.05.17 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.05.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Rune Faksvåg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RETNINGSLINJER FOR RUSMIDDELBRUK OG PEN GESPILL I RINGERIKE KOMMUNE
Oppdatert: 01.02.15 .
AKAN - avtalen for Ringerike kommune utgjør kommunens retningslinjer for rusmiddelbruk og
pengespillaktivitet blant ansatte samt for kommunens håndtering av dette. AKAN - avtalen og AKANs
metodeperm inngår i sin helhet som en del av vårt systematiske HMS - arbeid (internkontroll).
Avtalen må ses i sammenheng med personalhåndbokens § 9 som lyder: ” Arbeidstakeren må ikke være
påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel i arbeidstiden ”.
Ringerike kommune sin holdning er at det er uakseptabelt å møte på jobb påvirket av rusmidler. Dette gjelder
alkohol og narkotika, og dreier seg også om bakrus og alkohollukt. Ved bruk av medikamenter gjelder samme
regel om at påvirkning på jobb er uakseptabelt. Ved bruk av medikamenter som kan gi rusvirkning og som er
for e skrevet av lege, bør nærmeste overordnede orienteres om bruken, slik at eventuelle arbeidsmessige
hensyn kan ivaretas.

Ringerike kommune er en narkotik afri bedrift, og tolererer verken bruk, oppbevaring eller omsetning av
narkotika. Det er ikke akseptabelt at våre ansatte bruker illegale stoffer på fritiden. Det godtas heller ikke at
våre ansatte bruker klær, smykker eller andre effekter som viser en lib eral holdning til, eller oppfordrer til bruk
av narkotika.
På Ringerike kommune sitt område og under våre egne arrangementer, serveres normalt ikke alkohol. Unntak
må klareres med ledelsen på forhånd. Ved representasjon, reisevirksomhet, deltakelse på kurs og konferanser
og andre arbeidsrelaterte anledninger, forventer Ringerike kommune at våre medarbeidere viser måtehold og
en atferd som ikke går ut over kommunens omdømme. Ansatte er å betrakte som representanter for
kommunen i slike sammenhenger. Ansatte skal også her normalt ikke drikke alkohol i arbeidstiden. Kurs og
konferanser samt dager etter spesielle merkedager er vanlige arbeidsdager. Følgelig er holdningen til
rusmiddelpåvirkning ved slike anledninger den samme som ellers.
Pengespillaktiviteter i arbeidstiden er ikke tillatt. Det gjelder både automatspill og spill på kommunens
datamaskiner eller telefoner (gjelder også private mobiltelefoner). Det samme gjelder spill på automater
utenfor arbeidstid iført kommunens arbeidstøy med logo.

Hvem?
AKAN - avtalen gjelder for samtlige medarbeidere på alle nivåer.

Hvorfor?
Formålet med AKAN - avtalen i Ringerike kommune er først og fremst å forebygge rus - og
avhengighetsproblemer blant medarbeiderne. Kommunen er opptatt av å ivareta sikkerhet, garantere kvalitet,
produktivitet og faglig standard, å opprettholde et rusfritt og godt arbeidsmiljø samt å ta vare på kommunens
gode omdømme. AKAN - avtalen er et viktig element i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet, og et ledd i
arbeidet med å utvikle og bevare en sunn bedriftskultur som fremmer de ansattes trivsel og fysiske og psykiske
helse.

Det er viktig for oss å ivareta medarbeidere i en vanskelig situasjon. I utgangspunktet kan overtredelse av
personalhåndbokens bestemmelser medføre oppsigelse eller avskj ed. Vår politikk er imidlertid at ingen skal
miste jobben uten først å få tilbud om hjelp for et rusmiddelproblem. Ringerike kommune vil også bidra til at
medarbeidere som har pengespillproblemer får hjelp. Så langt det er mulig vil Ringerike kommune medvi rke til
å finne løsninger både når det gjelder rusproblemer og pengespillproblemer.

Hvordan?
Ringerike kommune har en klar holdning til at rusmiddelbruk og pengespill ikke skal gå ut over arbeidet. Med
AKAN - avtalen ønsker vi å utvikle en bedriftskultur og en rusmiddel - og pengespillpolitikk som ivaretar både
kommunens og den enkelte medarbeider. Ved hjelp av informasjon, opplæring og å legge til rette for diskusjon
vil vi gi både ledere og ansatte mulighet for samhandling og påvirkning.

AKAN - avtalen åpner for at arbeidstakere på eget initiativ kan be om hjelp for et rusproblem eller et
pengespillproblem, og eventuelt få opprettet et AKAN - opplegg, selv om problemet ikke har gitt utslag i
jobbsammenheng.
Alle medarbeidere har ansvar for å ta opp eventuelle b elastninger i arbeidsmiljøet.



Ledere på alle nivåer har det formelle ansvaret for at rus - og pengespillpolitikken gjøres kjent og etterleves, og
at gjeldende avtaler og retningslinjer følges.
Leder har ansvar for å snakke med en medarbeider som har en atf erd som gir grunn til bekymring, uro eller
mistanke (”Den nødvendige samtalen”).

Det er avgjørende at det reageres konsekvent og tidlig på uakseptabel sammenblanding av arbeid og
rusmiddelbruk, eller arbeid og pengespill.
Ved konkrete brudd på personalhån dbokens § 9 følges retningslinjene for personrettet arbeid.
Alle ansatte i Ringerike kommune skal være kjent med AKAN - avtalen som er bedriftens rus - og
pengespillpolitikk.

HVEM GJØR HVA?
Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
AMU har vedtatt en AKAN - avtale, som i sin helhet utgjør Ringerike kommune sin politikk for håndtering av
rusmiddelbruk og pengespill. AMU velger medlemmer til AKAN - utvalget og utnevner AKAN - kontakter etter
forslag fra arbeidstakerorganisasjonene. AMU er hovedansvarlig for arbeidet med rus - og
avh engighetsspørsmål i Ringerike kommune.

AKAN - utvalget
AKAN - utvalget er et underutvalg av AMU og består av:
- En representant for arbeidsgiver (Trine Brørby, organisasjon)
- En representant for bedriftshelsetjenesten (Anne Buttingsrud, STAMINA)
- Hovedverne ombud: Nå Arne Skuterud
- AKAN - kontakt Gerd Solli (Oppvekst og kultur)
- AKAN - kontakt Magnus Langstrand (Helse og omsorg
- AKAN - kontakt Nina Solli (Teknisk)
- AKAN - kontakt Cecilie Tomter (Ledelse og støtteenheter)
Utvalget har to års funksjonstid, med muli ghet for gjenvalg.

AKAN - utvalget skal organisere og tilrettelegge AKAN - arbeidet i Ringerike kommune. Utvalget skal være
pådriver i det forebyggende og holdningsskapende arbeidet. Dette innebærer blant annet å legge til rette for at
alle får nødvendig oppl æring og informasjon.
AKAN - utvalget skal hvert år lage en handlingsplan hvor rusforebyggende aktiviteter og tiltak beskrives
nærmere.
Forslag til endringer i kommunens AKAN - avtale skal legges fram for AMU.
AKAN - utvalget rapporterer årlig til AMU om aktivit eter i siste år og handlingsplan for kommende år.
AKAN - utvalget behandler ikke personsaker (individuelle AKAN - opplegg).

Ledere
Lederne i Ringerike kommune skal sørge for at alle medarbeidere kjenner til AKAN - avtalen, og hva denne betyr
for den enkelte med arbeider og for kommunen som helhet. Ledere er nøkkelpersoner og viktige signalgivere i
arbeidsmiljøet. Følgelig har lederne i kommunen et spesielt ansvar for at rus - og pengespillpolitikken etterleves
i praksis.

Det er viktig at lederne i Ringerike kommune legger vekt på å bli godt kjent med sine medarbeidere. Da er det
lettere å fange opp tegn på problemer, mistrivsel, atferdsendring, og/eller uønsket atferd og ta dette opp med
den enkelte på et tidlig tidspunkt. Det er et lederansvar å snakke med m edarbeidere som har en atferd som gir
grunn til uro, bekymring eller mistanke.
Ledere på alle nivåer har det formelle ansvaret for at personalhåndboken i Ringerike kommune overholdes (jfr
arbeidsmiljølovens kap. 2). Ved brudd på personalhåndboken har nærme ste leder med personalansvar plikt til
å reagere og gi advarsler i henhold til gjeldende prosedyrer beskrevet i vår AKAN - avtale. Unnlatelse av å følge
opp dette ansvaret er å betrakte som tjenesteforsømmelse.

I arbeidet med individuelle AKAN - opplegg er næ rmeste leder med på utforming, oppfølging og evaluering av
opplegget sammen med AKAN - kontakt og bedriftshelsetjenesten. Lederen skal følge opp den berørte
medarbeider i det daglige arbeidet og vurdere behovet for eventuelle arbeidsmessige endringer og
kont rolltiltak.



AKAN - kontakter
Ringerike kommune har fire AKAN - kontakter, dvs . én fra hver sektor (Teknisk, Oppvekst og kultur, Helse og
omsorg og Ledelse og støtteenheter).
a. Gerd Solli (Oppvekst og kultur)
b. Magnus Langstrand (Helse og omsorg)
c. Nina Solli (Teknisk)
d. Cecilie Tomter (Ledelse og støtteenheter)

AKAN - kontaktene i Ringerike kommune skal være tilgjengelige for dem som trenger å rådføre seg med noen
om eget eller andres rusmiddelproblem eller problemer knyttet til pengespill.
Sammen med be driftshelsetjenesten er AKAN - kontaktene ansvarlige for planlegging, koordinering, oppfølging
og evaluering av individuelle AKAN - opplegg i nært samarbeid med nærmeste leder.
I samarbeid med de øvrige i AKAN - utvalget har AKAN - kontaktene ansvar for informasjo n og opplæring i rus - og
pengespillfaglige spørsmål og for organisering av AKAN - arbeidet i vår kommune.

HR - avdelingen
HR - avdelingen i Ringerike kommune har et spesielt ansvar for organisasjonsutvikling og personalarbeid i
kommunen. Avdelingen har i kraft av dette også et spesielt ansvar for å fremme en konstruktiv rusmiddelkultur
i kommunen gjennom langsiktig planlegging og utvikling av organisasjonen som helhet.

Bedriftshelsetjenesten
Bedriftshelsetjenesten har etter arbeidsmiljøloven (§3.3) en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål og
er vår medisinske rådgiver. Bedriftshelsetjenesten er representert både i AMU og AKAN - utvalget. I samarbeid
med de øvrige i AKAN - utvalget skal bedriftshelsetjenesten gi informasjon og opplæring om organisering o g
gjennomføring av AKAN - arbeidet i vår bedrift. Bedriftshelsetjenesten må også være oppmerksom på rus - og
pengespillproblematikk når det foretas ordinær kartlegging og oppfølging av arbeidsmiljøet.
Bedriftshelsetjenesten er i samarbeid med AKAN - kontakt og nærmeste leder ansvarlig for planlegging,
koordinering, oppfølging og evaluering av individuelle AKAN - opplegg.

Alle ansatte
Alle medarbeidere i Ringerike kommune er ansvarlige for å medvirke til et rusfritt og godt arbeidsmiljø. Dette
innebærer at hver enkelt selv må sørge for å være rusfri på jobb. Det samme gjelder pengespillaktiviteter som
går ut over arbeidsmiljøet eller arbeidsutøvelsen. Det innebærer også at kolleger må si ifra om slitasje,
belastninger eller sikkerhetsrisiko på arbeidsplassen (jfr . arbeidsmiljølovens kap. 2).
Ringerike kommune anser det som usolidarisk å late som en ikke ser, bagatellisere eller aktivt å skjule rus - eller
pengespillproblemer. Det kan føre til at problemer får vokse seg store over tid uten at noen bryr seg.
Alle med arbeidere i Ringerike kommune kan søke råd og hjelp hos en av AKAN - kontaktene eller hos
bedriftshelsetjenesten. Det gjelder både om en har et problem, eller ser et problem.

Tillitsvalgte
AKAN - avtalen i Ringerike kommune er vedtatt i AMU og eies følgelig a v både de ansatte og ledelsen.
Tillitsvalgte har et særskilt ansvar som pådrivere og signalgivere for et rusfritt arbeidsmiljø. De skal bidra til at
arbeidstakere får saklig oppfølging og bistand. Tillitsvalgte foreslår for AMU aktuelle kandidater til verv et som
AKAN - kontakt.

Verneombudene
Verneombudene i Ringerike kommune skal ha et overblikk over arbeidsmiljø og sikkerhet (arbeidsmiljøloven,
kap.6). Sammen med ledelsen har verneombudene ansvar for at arbeidet med rus - og pengespillproblematikk
settes i s ammenheng med helse - , miljø - og sikkerhetsarbeidet.

Personkontakt
Personkontakt er en kollegastøtte i et individuelt AKAN - opplegg. Dersom det vurderes hensiktsmessig med en
personkontakt, velges denne i den aktuelle sak av medarbeideren som skal inn i et opplegg. Valget av
personkontakt må aksepteres av nærmeste leder. Personkontaktens oppgaver spesifiseres i avtalen for det
individuelle opplegget, og avgrenses i utgangspunktet til arbeidsplass og arbeidstid. Personkontakten skal
samarbeide med og følges opp av de som er ansvarlige for det individuelle opplegget (bedriftshelsetjeneste,



leder, AKAN - kontakt). Disse vurderer også i forbindelse med hvert individuelle AKAN - opplegg om
personkontakten skal få faglig veiledning fra en ekstern fagperson.

RETNINGSL INJER FOR PERSONRETTET ARBEID
Et individuelt AKAN - opplegg har bakgrunn i brudd på personalhåndboken eller annet gjeldende lov - /regelverk,
etterfulgt av en eller flere formelle advarsler. Våre medarbeidere kan også på eget initiativ be om hjelp ved
bekymring for egen rusmiddelbruk eller pengespillaktivitet, og etter eget initiativ få opprettet et individuelt
AKAN - opplegg, selv om problemet ikke har gitt utslag i arbeidssammenheng.
Pengespillproblematikk er tatt inn som et nytt område i vårt AKAN - arbe id. Vi kan ikke uten videre sidestille de
to problemområder - rus og pengespill. Når det gjelder pengespill er det viktig i hver enkelt sak å vurdere i
hvor stor grad spilleaktiviteten og problemene berører, eller går ut over jobben, hva bedriften kan/vil gjøre for
å hjelpe, og hva som bør henvises til andre instanser.
Et individuelt AKAN - opplegg igangsettes etter at medarbeideren har fått valget mellom å gå inn i et slikt
opplegg, eller at saken blir håndtert som en ordinær personal - /disiplinærsak hvor ans ettelsesforholdet blir
vurdert, og med oppsigelse eller avskjed som mulig konsekvens.

Taushetsplikt
Alle som blir involvert i arbeid med personsaker har taushetsplikt, utover det som naturlig inngår i samarbeid
og melderutiner.

Reaksjonsgrunnlag:
å møt e til arbeid påvirket av rusmidler
å bruke rusmidler i arbeidstiden
pengespill i arbeidstiden
å bruke rusmidler eller ha pengespillaktivitet utenfor arbeidstiden, slik at det medfører:

o fravær
o at arbeidet ikke utføres tilfredsstillende
o at krav t il sikkerhet og kvalitet ikke ivaretas

Framgangsmåte
Brudd på personalhåndboken eller annet gjeldende lov - /regelverk som beskrevet ovenfor, følges opp av
nærmeste leder, som i henhold til de formelle prosedyrene i Ringerike kommune skal gi en advarsel. Er
arbeidstakeren beruset/påvirket, skal leder sørge for at vedkommende forlater arbeidsstedet og kommer seg
trygt hjem. Ved usikkerhet i den aktuelle situasjonen kan en tredje person, for eksempel en tillitsvalgt,
verneombud, AKAN - kontakt eller en annen led er, trekkes inn. Saken følges opp videre dagen etter.
Når nærmeste leder med personalansvar ikke er til stede ligger ansvaret for å reagere i situasjonen hos
stedfortrederen som snarest må informere lederen. Ved bytte av leder må ny leder settes inn i sake n.
For advarsler og oppsett av individuelle AKAN - opplegg benyttes standardformularer for dette (se vedlegg 1, 2,
3 og 4).

Formelle prosedyrer
Første advarsel

Medarbeideren gis en advarsel som bekreftes skriftlig (se vedlegg 1, kvittering for mottatt advarsel) etterfulgt
av en personlig samtale med nærmeste leder. Dersom arbeidstakeren ønsker det, er det en fordel at tillitsvalgt
er til stede. Politikk for håndtering av rus - og pengespillproblemer og formelle prosedyrer i Ringerike kommune
presiseres. I tillegg tilbys vedkommende råd, veiledning og støtte, for eksempel i form av et individuelt A KAN -
opplegg.
Å ta imot tilbudet på dette stadiet er frivillig.
AKAN - kontakt og bedriftshelsetjeneste orienteres om at advarsel er gitt.

Andre advarsel
Ved gjen tatt brudd på personalhåndbok eller annet gjeldende lov - /regelverk gis en ny advarsel, hvor
grunnlaget for advarselen beskrives konkret (se vedlegg 2). Medarbeideren har nå følgende valg:
1. Han/hun kan gå inn i et individuelt AKAN - opplegg i samarbeid med nærmeste leder, AKAN - kontakt og
bedriftshelsetjenesten. Hvis medarbeideren sier ja, utarbeides og inngås en skriftlig avtale om et
individuelt tilpasset AKAN - opplegg. Behov for profesjonell behandling vurderes.



2. Forholdet behandles som personal - /disiplin ærsak, hvor ansettelsesforholdet blir vurdert.
AKAN - kontakt, bedriftshelsetjeneste og tillitsvalgt (dersom vedkommende er organisert) orienteres om at ny
advarsel er gitt.

Tredje, og ytterligere advarsler
Ved ytterligere brudd på personalhåndboken gis ny advarsel. Det innkalles til et møte hvor det igangsatte
AKAN - opplegget evalueres av de som er involvert i saken. Vurderes opplegget fremdeles som positivt
videreføres det med nødvendige justeringer. I motsatt fall oversendes saken til Organisasjons - og
per sonalavdelingen, hvor den behandles som ordinær personal - /disiplinærsak.

Avslutning
Så lenge et AKAN - opplegg er i gang, oppbevares advarselsbrev og andre dokumenter i saken hos
bedriftshelsetjenesten. Går det mer enn to år etter siste brudd på personalhån dboken, anses samtlige
advarsler for bortfalt, og dokumentasjon om AKAN - opplegget makuleres. Helseopplysninger inngår som en del
av bedriftshelsetjenestens journal som omfattes av et eget regelverk.

Et individuelt AKAN - opplegg kan også avsluttes før det h ar gått to år dersom en ikke finner det formålstjenlig å
fortsette. Det kan begrunnes med at vedkommende ikke følger opp det som er avtalt i opplegget og at det ikke
fungerer arbeidsmessig. Dersom AKAN - opplegget avsluttes håndteres saken videre som en ordi nær
personal/disiplinærsak. Organisasjons - og personalavdelingen overtar dokumentene, som da blir en del av
dokumentasjonen i en personalsak, og som i ytterste konsekvens kan ende som en arbeidsrettssak .

Vedlegg:
1. Standardformular for første advarsel for brudd på AKAN - retningslinjene
2. Standardformular for andre advarsel for brudd på AKAN - retningslinjene
3. Standardformular for tredje og ytterligere advarsler for brudd på AKAN - retningslinjene
4. Standardavtale for individuelle AKAN - opplegg



VEDLEGG 1
Første advarsel for brudd på AKAN - retningslinjene i Ringerike kommune
_______________________bekrefter med dette å ha mottatt en advarsel i henhold til AKAN - retningslinjene i
Ringerike kommune.
I en samtale med (leder)__________________________er det git t informasjon om bedriftens retningslinjer og
formelle prosedyrer.
Det er informert om at AKAN - kontakt og bedriftshelsetjenesten vil få vite om denne advarselen, og om
muligheten for å få en rådgivende samtale med disse.
_______________________
( sted/dato)
Arbeidstaker Leder
Ringerike kommune gjør oppmerksom på at advarselen er å betrakte som bortfalt etter to år, dersom nye
advarsler for samme forhold ikke forekommer. Kopi av advarselen sendes til bedriftshelsetjenesten.



VEDLEGG 2
Andre advars el for brudd på AKAN - retningslinjene i Ringerike kommune
Til :____________________________________ Dato : _____________
Det vises til advarsel, som ble gitt __________ (dato). På bakgrunn av at du _________ (dato) igjen har brutt
vår personalhåndbok/annet gj eldende lov - /regelverk ved å (konkret beskrivelse av hendelsen) gis du med dette
andre gangs advarsel.
Ringerike kommune vil tilby deg et individuelt tilpasset AKAN - opplegg i henhold til vår rusmiddel - og
pengespillspolitikk/AKAN - avtale. Hensikten er at ar beidsforholdet kan fortsette.
Jeg ber deg møte til samtale på mitt kontor (dato og klokkeslett). Etter samtalen avventes din avgjørelse innen
(dato).
Dersom du ønsker det kan tillitsvalgt delta. Ønsker du mer informasjon før du bestemmer deg for om du vil ta
imot tilbudet om et individuelt AKAN - opplegg, kan du ta kontakt med AKAN - kontakt eller
bedriftshelsetjenesten. Dersom du beslutter at du ikke vil ta imot tilbudet om et blir ditt ansettelsesforhold i
Ringerike kommune vurdert i en ordinær personal - /disi plinærsak.
Ringerike kommune gjør oppmerksom på at advarselen er å betrakte som bortfalt etter to år, dersom et
AKANopplegg
er gjennomført uten nye brudd på personalhåndboken/annet gjeldende lov - /regelverk.
(leder)______________________________
Orientering om denne advarselen er gitt til AKAN - kontakt, bedriftshelsetjenesten og tillitsvalgt (kun dersom
vedkommende er organisert). Kopi til advarselen sendes til bedriftshelsetjenesten.

…….

Bekreftelse fra arbeidstaker
Jeg bekrefter å ha mottatt advarsel datert _____________.
Jeg ønsker/ønsker ikke (stryk det som ikke passer) å inngå en avtale med Ringerike kommune om et individuelt
tilpasset AKAN - opplegg i samarbeid med bedriftshelsetjenesten, AKAN - kontakt og leder.
(dato)________ (arbeidstaker) _________ ______________



VEDLEGG 3
Tredje (ytterligere) advarsel for brudd på AKAN - retningslinjene i Ringerike kommune
Til:____________________________________ Dato:__________________
Det vises til første advarsel, gitt _______(dato), og andre/ytterligere advarsel /advarsler gitt _______(dato)
samt avtale om et individuelt AKAN - opplegg, inngått________(dato).
Dette er _____ gangs advarsel iht. AKAN - retningslinjene i Ringerike kommune. Advarselen gis på bakgrunn av
(konkret beskrivelse av hendelsen):
[Fyll inn]
Du i nnkalles med dette til et møte _______ (dato) sammen med bedriftshelsetjenesten, AKAN - kontakt og
undertegnede (+ eventuelt tillitsvalgt og personkontakt). Hensikten med møtet er å gjøre opp status og vurdere
om det er hensiktsmessig å fortsette med AKAN - op plegget.
Dersom avtalen om et individuelt AKAN - opplegg ikke fornyes, vil saken bli oversendt Organisasjons - og
personalavdelingen for behandling som en ordinær personal - /disiplinærsak.
(leder) ___________________________
Orientering om denne advarselen er gitt til AKAN - kontakt, bedriftshelsetjenesten og tillitsvalgt (kun dersom
vedkommende er organisert). Kopi av advarselen sendes til bedriftshelsetjenesten.



VEDLEGG 4
Standardavtale for individuelt AKAN - opplegg i Ringerike kommune
Denne avtalen er inngått mellom ______________________(arbeidstaker) og Ringerike kommune
v/___________________________(leder)
Det er orientert om gjeldende prosedyrer for behandling av saker hvor ansatte i Ringerike kommune har brutt
personalhåndboken/annet gjeldende lov - /regelverk med hensyn til ruspåvirkning/rusmiddelbruk eller
pengespill.
Alle som undertegner dette dokumentet, forplikter seg til et gjensidig samarbeid om opplegget, både den
generelle delen og den individuelt tilpassede delen.
Eventuelle endringer, både av den generelle delen og den individuelt tilpassede delen, må gjøres skriftlig og i
forståelse med alle som har undertegnet dokumentet.

GENERELL DEL
Opplegget skal gjelde fra dags dato og to år framover.
Opplegget evalueres/vurderes første gang (dato)___ ______(nærmere plan for oppfølging i den individuelle
delen)
Når opplegget evalueres/(re)vurderes skal følgende personer delta:
--------------------------------------- (arbeidstakeren)
--------------------------------------- (nærmeste leder)
-------------- ------------------------- (AKAN - kontakt)
--------------------------------------- (bedriftshelsetjeneste)
--------------------------------------- (eventuelt også tillitsvalgt og personkontakt)
Behov for vurdering kan oppstå dersom ____________________(arbei dstaker) bryter
personalhåndboken/annet gjeldende lov - /regelverk og får en ny advarsel iht. retningslinjene. En ny vurdering
skal også gjøres ved brudd på avtalen for det individuelle opplegget eller ved manglende oppfølging fra en av
partene. Justering av avtalen kan også bli aktuelt ved positiv utvikling.
Fastlege:_____________________
_________________ orienterer fastlegen om AKAN - opplegget. Sykmelding kan bare gis av fastlegen.
___________________(arbeidstaker) skal melde fra til nærmeste leder om fravær, uansett årsak, så tidlig som
mulig etter arbeidsdagens begynnelse (rutiner ved fravær i den individuelle delen).
Alle som er involvert i arbeidet med AKAN - opplegget, har taushetsplikt utover det som naturlig inngår i
samarbeid og melderutiner.
Det forutsettes at det gis fullmakter til nødvendig og relevant informasjonsutveksling og samarbeid mellom de
som er involvert i opplegget og eventuelle eksterne behandlere (konkretiseres i den individuelle delen).

INDIVIDUELL DEL
I tillegg til oppleggets ge nerelle del, er følgende avtale gjort (momentliste):
[Fyll inn]
Signaturer
Sted________________, ____/______ 20____
Arbeidstaker AKAN - kontakt Bedriftshelsetjeneste Leder



HVA ER AKTUELT I AKKURAT DENNE SAKEN?
Momenter som vurderes i utformingen av den in dividuelle delen av opplegget:

Om risiko og mulig endring av arbeidsoppgavene
o Er det nødvendig med omplassering eller endring av arbeidsoppgaver eller rutiner for å
ivareta sikkerhet?

Mer detaljert om evaluering
o Hvor ofte, og når?
o Hvem innkaller til møter?

Rutiner ved fravær
o Hjemmebesøk som konsekvens ved fravær? I tilfelle av hvem? Ved hvilke anledninger?
o Bruk av egenmelding?
o Kontakt ved sykdomsfravær - med hvem?
o Oppfølging under ferier/fridager?

Kontakt med eksterne behandlere
o Vurdere behov for profesjonell behandling
o Hvem skal henvise? Hvem skal være kontaktperson?
o Hvem skal følge opp arbeidstakeren før, under og etter behandlingen?
o Kontakt og samarbeid med fastlege
o Fullmakt for kontakt med eksterne behandlere

Samarbe id og informasjon
o Hvem skal få hvilken informasjon?
o Samarbeidsrutiner

Oppfølgingsoppgaver og roller
o Arbeidstakeren selv
o Nærmeste leder
o AKAN - kontakt
o Bedriftshelsetjeneste
o Personkontakt/kollegastøtte – er det aktuelt? Godkjenning av personkon takt. Hva skal være
personkontaktens oppgaver?

Brudd på opplegget – eller positiv utvikling
o Konsekvenser?

Spesielt i forhold til pengespill
o Behov for økonomisk rådgiving? (Bank/finansinstitusjon eller sosialtjenesten i kommunen)
o Avtale om disponering av lønn?
o Vurdere behov for profesjonell behandling
Side 3



RETNINGSLINJER FOR RUSMIDDELBRUK OG PENGESPILL I
RINGERIKE KOMMUNE
16.05.17
Gjelder for samtlige medarbeidere på alle nivåer.

Vi ønsker at alle ansatte skal ha en trygg og trivelig arbeidsplass.
AKAN - arbeidet i Ringerike kommune setter mennesket i sentrum uten moralsk pekefinger.

Samtidig er det misforstått lojalitet å dekke over en kollegas rusmiddelbruk for å skåne han
eller henne. Ved å gripe inn tidlig viser vi ansvar og omsorg. Hva du gjør i fritiden er din

egen sak, så lenge det ikke går utover arbeidet. AKAN arbeider for å gi deg et bevisst forhold
til bruk av rusmidler og pengespill i relasjon til arbeidsplassen.

Dette dokumentet utgjør kommunens retningslinjer for rusmiddelbruk og pengespill blant ansatte samt
for kommunens håndtering av dette. Retningslinjene må ses i s ammenheng med personalhåndboken .

Ved bruk av medikamenter gjelder samme regel om at påvirkning på jobb er uak septabelt. Ved bruk
av medikamenter som kan gi rusvirkning, skal nærmeste overordnede orienteres om bruken, slik at
eventuelle arbeidsmessige hensyn kan ivaretas. Ringerike kommune (RK) er en narkotikafri bedrift, og
tolererer verken bruk, oppbevaring eller omsetning av narkotika. Det er ikke akseptabelt at våre
ansatte bruker illegale stoffer på fritiden.

På RK sine egne arrangementer, serveres vanligvis ikke alkohol. Dersom det ved arrangementer (for
eksempel sosial sammenkomst på kvelden) skal serveres alkoholholdige drikkevarer, så skal dette
godkjennes av nærmeste leder med personalansvar i forkant . Synlig beruselse i f orbindelse med
arrangement i regi av RK godtas ikke.

Ved representasjon, reisevirksomhet, deltakelse på kurs og konferanser og andre arbeidsrelaterte
anlednin ger, forventer RK at våre medarbeidere viser måtehold og en atferd som ikke går ut over
kommunens omdømme.

Kravet er “0 promille” i arbeidstiden. Det er heller ikke tillatt å bruke rusmidler på en slik måte at det
går utover arbeidsevnen for eksempel ved at en møter i bakrus. Kurs og konferanser samt dager etter
spesielle merkedager er vanlige arbeidsdager.

Ved brudd på disse retningslinjene har nærmeste leder med personalansvar plikt til å reagere og gi
advarsler i henhold til gjeldende prosedyrer beskrevet i våre retningslinjer . Unnlatelse av å følge opp
dette ansvaret er å betrakte som tjenesteforsømmelse.

Struktur
En kortversjon av retningslinjene (se vedlegg 5) er utarbeidet med intensjon om en mer forebyggende
tilnærming . Hensikten er å gjøre retningslinjene mer håndterbare og kjent for alle medarbeidere. I
retningslinjene er bru dd/ reaks jonsgrunnlag og framgangsmåte plassert foran både formål og hvem
som gjør hva. Den prioriteringen er gjort ut i fra en vurdering basert på meldte behov for rekkefølge på
informasjon ved bruk av retningslinjene. Strukturen gjenspeiler verdiene tyde lig og løsningsvillig.



Brudd på retningslinjene, r eaksjonsgrunnlag:
å møte til arbeid påvirket av rusmidler
å bruke rusmidler i arbeidstiden
pengespill i arbeidstiden
å bruke rusmidler eller ha pengespillaktivitet utenfor arbeidstiden, slik at det medføre r:
1. F ravær
2. A t arbeidet ikke utføres tilfredsstillende
3. A t krav til sikkerhet og kvalitet ikke ivaretas
4. Negativt omdømme for bedriften
5. Synlig beruselse ved arrangement i regi RK

Merknad: Brudd på AKAN retningslinjene utelukker ikke at det kan være grunnlag for å
opprette personalsak for brudd på arbeidsreglement innen også andre områder.

Framgangsmåte
Brudd på arbeidsr eglementet, innen AKAN området som beskrevet ovenfor, skal følges opp
raskt og konsekvent i henhold til følgende formelle prosedyre r av nærmeste leder:
Dersom arbeidstakeren bruker rusmidler i arbeidstiden, er beruset/påvirket på arbeidsplassen
eller opptrer synlig beruset på et arrangement i regi RK, skal leder sørge for at vedkommende
forlater (arbeids - )stedet og kommer seg trygt hj em.
Ved usikkerhet i den aktuelle situasjonen skal en tredje person, enten tillitsvalgt, verneombud,
AKAN - kontakt eller en annen leder, trekkes inn. Saken følges opp videre første arbeidsdag.
Dersom nærmeste leder med personalansvar ikke er til stede ligg er ansvaret for å reagere i
situasjonen hos stedfortrederen som snarest må informere lederen.

Formelle prosedyrer
Første advarsel
Nærmeste leder gir m edarbeideren en advarsel som bekreftes skriftlig (se vedlegg 1,
kvittering for mottatt advarsel) etterfulgt av en personlig samtale med nærmeste leder .
Ved før ste advarsel, kan leder velge et av følgende alternativ:

1. Bruddet vurderes slik at advarsel er hensiktsmessig og medarbeider får tilbud om å
inngå en AKAN - avtale.

2. Tilby inngåelse av AKAN - avtale . Hvis medarbeider takker nei til å inngå en AKAN -
avtale vil f orholdet behandles som personal - /disiplinærsak, hvor ansettelsesforholdet
blir vurdert.

Dersom arbeidstakeren ønsker det, skal tillitsvalgt være til stede. Politikk for håndtering av
rus - og pengespillproblemer og formell e prosedyrer i RK presiseres. I tillegg skal
vedkommende tilbys råd, veiledning og støtte. AKAN - kontakt og bedriftshelsetjeneste
orienteres om at advarsel er gitt.



For advarsler og oppsett av AKAN - avtale benyttes standardformularer for dette (se vedlegg 1,
2, 3 og 4).

Andre advarsel
Ved ytterligere brudd på retningslinjene gis ny advarsel. Advarsel dokumenteres, hvor
grunnlaget for advarselen beskrives konkret (se vedlegg 2).

Dersom det foreligger en AKAN - avtale innkalles det til et møte hvor igangsatte AKAN - avtale
evalueres av de som er involvert i saken. Det vurderes da om det er grunnlag for videreføring
av AKAN - avtalen eller om forholdet skal behandles som personal - /disipli nærsak, hvor
ansettelsesforholdet blir vurdert.

Dersom det ikke allerede foreligger en AKAN - avtale, har medarbeideren nå følgende valg:
1. Han/hun kan gå inn i en AKAN - avtale i samarbeid med nærmeste leder, AKAN -

kontakt og bedriftshelsetjenesten. Hvis medar beideren sier ja, utarbeides og inngås en
skriftlig AKAN - avtale. Behov for profesjonell behandling vurderes.

2. Forholdet behandles som personal - /disiplinærsak, hvor ansettelsesforholdet blir
vurdert. AKAN - kontakt, bedriftshelsetjeneste og tillitsvalgt (derso m vedkommende er
organisert) orienteres om at ny advarsel er gitt.

Tredje advarsel
Ved ytterligere brudd på AKAN - avtalen gis ny advarsel. Det innkalles til et møte hvor
igangsatte AKAN - avtale evalueres av de som er involvert i saken. På dette tidspunkt sk al det
være tungtveiende grunner til å videreføre AKAN - avtalen . I motsatt fall oversendes saken til
HR - avdelingen, hvor den behandles som ordinær personal - /disiplinærsak.

Avslutning av avtalen
Dersom betingelsene i AKAN - avtalen er fulgt, skal det ha gått to år siden siste brudd og
skyggemappen i AKAN - avtalen makuleres. Helseopplysninger inngår som en del av
bedriftshelsetjenestens journal som omfattes av et eget regelverk.

En AKAN - avtale kan avsluttes før det har gått to år dersom en ikke finner det formå lstjenlig å
fortsette. Det kan begrunnes med at vedkommende ikke følger opp det som er avtalt eller at
det ikke fungerer arb eidsmessig. Dersom AKAN - avtalen avsluttes håndteres saken videre som
en ordinær personal/disiplinærsak.

Hvorfor?
Formålet med retn ingslinjene er først og fremst å forebygge rus - og avhengigh etsproblemer
blant medarbeidere . RK er opptatt av å ivareta sikkerhet, garantere kvalitet, produktivitet og
faglig standard, å opprettholde et rusfritt og godt arbeidsmiljø , samt å ta vare på kommunens
gode omdømme. Retningslinjene er et viktig element i arbeide t me d helse, miljø og sikkerhet.
De er e t ledd i arbeidet med å utvikle og bevare en sunn bedriftskultur som fremmer de
ansattes trivsel og fysiske og psykiske helse.



Det er viktig for RK å ivareta medarbeidere i en vanskelig situasjon. O vertredelse av
retningslinjer for rusmiddelbruk og pengespill i RK kan medføre oppsigelse eller avskjed. Vår
politikk er imidlertid at ingen skal miste jobben uten først å få et tilbud om hjelp for slike
problem er.

Hvordan?
RK har en klar holdning til at rusmiddelbruk og pengespill ikke skal gå ut over arbeidet. Med
retningslinjene ønsker vi å legge til rette for en bedriftskultur og en rusmiddel - og
pengespillpolitikk som ivaretar både kommunen og den enkelte medarbeider. Ved hjelp av
informasjon, opplæring og å legge til rette for diskusjon vil vi gi både ledere og ansatte
muligh et for samhandling og en tydelig forventningsavklaring .

A rbeidstakere kan på eget initiativ be om hjelp for et rusproblem eller et pengespillprobl em,
og eventuelt få opprettet en AKAN - avtale , selv om problemet ikke har gitt utslag i
jobbsammenheng. Alle medarbeidere har ansvar for å ta o pp eventuelle belastninger i
arbeidsmiljøet.

Ledere på alle nivåer har det formelle ansvaret for at rus - og pengespillpolitikken gjøres kjent
og etterleves, og at gjeldende avtaler og retningslinjer følges.

Det er avgjørende at det reageres konsekvent o g tidlig på uakseptabel sammenblanding av
arbeid og rusmiddelbruk eller pengespill. Alle ansatte i RK skal være kjent med
retningslinjene som er bedriftens rus - og pengespillpolitikk.

HVEM GJØR HVA?

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
AMU har vedtatt retningslinjene , som i sin helhet utgjør RK sin politikk for håndtering av
rusmiddelbruk og pengespill. AMU velger medlemmer til AKAN - utvalget og utnevner
AKAN - kontakter etter forslag fra arbeidstakerorganisasjonene. AMU er hovedansvarlig for
arbeidet med rus - og avhengig hetsspørsmål i RK .

AKAN - utvalget
AKAN - utvalget er et underutvalg av AMU og består av:
- En representant for arbeidsgiver
- En representant for bedriftshelsetjen esten
- Hovedverneombud
- AKAN - kontakt for oppvekst og kultur
- AKAN - kontakt for h else og omsorg
- AKAN - kontakt for s amfunn
- AKAN - kontakt ledelse og støtteenheter



Utvalget har fire års funksjonstid og følger valgperioden til AMU. Det skal etterstrebes å
beholde AKAN kontaktene ut over en valgperiode da s tabilitet og kontinuitet h os AKAN -
kontaktene har betydning for kvaliteten i oppfølging av AKAN - avtaler.

AKAN - utvalget skal organisere og tilrettelegge A KAN - arbeidet i RK . Utvalget skal være
pådriver i det forebyggende og holdningsskapende arbeidet. Dette innebærer blan t annet å
legge til rette for opplæring og informasjon. AKAN - utvalget skal hvert år lage en
handlingsplan hvor rusforebyggende aktiviteter og tiltak beskrives nærmere.
Forslag til endringer i kommunens retningslinjer skal legges fram for AMU. AKAN - utvalget
rapporterer årlig til AMU om aktiviteter i siste år og handlingsplan for kommende år.
AKAN - utval get behandler ikke person saker/ AKAN - avtaler .

Ledere
Lederne i RK skal sørge for at egne medarbeidere kjenner til retningslinjene. Ledere er
nøkkelpersoner og viktige signalgivere i arbeidsmiljøet. Følgelig har lederne i kommunen et
spesielt ansvar for at rus - og pengespillpolitikken etterleves i praksis.

Det er et lederansvar å snakke med medarbeidere som har en atferd som gir grunn til uro,
bekymring eller mistanke. Ledere på alle nivåer har det formelle ansvaret for at
personalhåndboken i RK overholdes jamfør arbeidsmiljølovens (AML) kapittel 2 . Ved brudd
på retningslinjene har nærmeste leder med personalansvar plikt til å reagere og gi advarsler i
henhold til gjeldende prosedyrer beskrevet i vår e retningslinjer . Unnlatelse av å følge opp
dette ansvaret er å betrakte som tjenesteforsømmelse.

I arb eidet med AKAN - avtaler er nærmeste leder ansvarlig for utforming, oppfølging og
evaluering av AKAN - avtalen i sa marbeid med AKAN - kontakt og bedriftshelsetjenesten.
Lederen skal følge opp den berørte medarbeider i det daglige arbeidet og vurdere behovet for
eventuelle arbeidsmessige endringer og kontrolltiltak.

AKAN - kontakter
RK har fire AKAN - kontakter, dvs . én fra hver sektor ( Samfunn , Oppvekst og kultur, Helse og
omsorg og Ledelse og støtteenheter). Oversikt over AKAN kontaktene skal være tilgjengelig i
personalhåndboka og på intranett.

AKAN - kontaktene i RK skal være tilgjengelige for de som trenger å rådføre seg med noen om
eget eller andres (kollega eller familie) rusmiddelproblem eller problemer knyttet til
pengespill. Leder, bedriftshelsetjenesten og AKAN - kontaktene er ansvarlige for planlegging,
koordinering, oppfølging og evaluer ing av individuelle AKAN - avtaler.
I samarbeid med de øvrige i AKAN - utvalget har AKAN - kontaktene ansvar for informasjon
og opplæring i rus - og pengespillfaglige spørsmål og for organisering av AKAN - arbeidet i vår
kommune. Dersom en medarbeider ønsker bistand som pårørende til en med
avhengighetsproblematikk, vil AKAN - kontaktene eller bedriftshelsetjenesten kunne henvise
disse videre til aktuell bistand.



HR - avdelingen
HR - avdelingen i RK har et spesielt ansvar for organisasjonsutvikling og personalarbeid i
komm unen. Avdelingen har i kraft av dette også et spesielt ansvar for å fremme en
konstruktiv rusmiddelkultur i kommunen gjennom langsiktig planlegging og utvikling av
organisasjonen som helhet.

Bedriftshelsetjenesten
Bedriftshelsetjenesten (BHT) har etter AM L §3.3 en fri og uavhengig stilling i
arbeidsmiljøspørsmål og er vår medisinske rådgiver. Bedriftshelsetjenesten er representert
både i AMU og AKAN - utvalget. I samarbeid med de øvrige i AKAN - utvalget skal
bedriftshelsetjenesten gi informasjon og opplæring om organisering og gjennomføring av
AKAN - arbeidet i vår bedrift. Bedriftshelsetjenesten er i samarbeid med AKAN - kontakt og
nærmeste leder ansvarlig for planlegging, koordinering, oppfølging og evaluering av alle
AKAN - avtaler . BHT representanten er den enes te som er involvert i alle AKAN - avtaler og
selv om det ved bytte av leder er leders ansvar å overføre saken til ny leder, skal
bedriftshelsetjenesten sikre at dette gjennomføres.

Alle ansatte
Alle medarbeidere i RK er ansvarlige for å medvirke til et rusf ritt og godt arbeidsmiljø. Dette
innebærer at hver enkelt selv må sørge for å være rusfri på jobb. Det samme gjelder
pengespillaktiviteter som går ut over arbeidsmiljøet eller arbeidsutøvelsen. Det innebærer
også at kolleger må si ifra om slitasje, belastn inger eller sikkerhetsrisiko på arbeidsplassen
jamfør AML kapittel 2. Ringerike kommune anser det som usolidarisk å late som en ikke ser,
bagatellisere eller aktivt å skjule rus - eller pengespillproblemer. Det kan føre til at problemer
får vokse seg store over tid uten at noen bryr seg. Alle medarbeidere i RK kan søke råd og
hjelp hos en av AKAN - kontaktene eller hos bedriftshelsetjenesten. Det gjelder både om en
har et problem, eller ser et problem.

Tillitsvalgte
Retningslinjer for rusmiddelbruk og pengespill er utarbeidet i AKAN utvalget, vedtatt i AMU
og eies følgelig av både de ansatte og ledelsen. Tillitsvalgte har et særskilt ansvar som
pådrivere og signalgivere for et rusfritt arbeidsmiljø. De skal bidra til at arbeidstakere får
saklig oppfølging og bistand. Tillitsvalgte foreslår for AMU aktuelle kandidater til vervet som
AKAN - kontakt.

Verneombudene
V erneombudene i RK skal ha et overblikk over arbeidsmiljø og sikkerhet ( AML , kap.6).
Sammen med ledelsen har v erneombudene ansvar for at arbeidet med rus - og
pengespillproblematikk settes i sammenheng med helse - , miljø - og sikkerhetsarbeidet.

Personkontakt
Personkontakt er en kollegastøtte i en AKAN - avtale . Dersom det vurderes hensiktsmessig
med en personkontakt, velges denne i den aktuelle sak av medarbeideren som skal inn i en
AKAN - avtale . Valget av personkontakt må aksepteres av nærmeste leder. Personkontaktens



oppgaver spesifiseres i AKAN - avtalen , og avgrenses i utgangspunktet til arbeidsplass og
arbeidstid. Personkontakten skal samarbeide med og følges opp av de som er ansvarlige for
AKAN - avtalen (bedriftshelsetjeneste, leder, AKAN - kontakt). Disse vurder er også i
forbindelse med hver AKAN - avtale om personkontakten kan få faglig veiledning fra en
ekstern fagpe rson.

RETNINGSLINJER FOR PERSONRETTET ARBEID
En AKAN - avtale har bakgrunn i brudd på re tningslinjene , etterfulgt av en eller to formelle
advarsler. Våre medarbeidere kan også på eget initiativ be om hjelp ved
bekymring for egen rusmiddelbruk eller pengespi llaktivitet, og etter eget initiativ få opprettet
en AKAN - avtale , selv om problemet ikke har gitt utslag i arbeidssammenheng.
Når det gjelder pengespill er det viktig i hver enkelt sak å vurdere i hvor stor grad
spilleaktiviteten og problemene berører, eller går ut over jobben, hva arbeidsgiver kan/vil
gjøre for å hjelpe, og hva som bør henvises til andre instanser eller behandlere .

Taushetsplikt
Alle som blir involvert i arbeid med person al saker har taushetsplikt, utover det som naturlig
inngår i samarbeid og melderutiner.

Dokumentasjon
Advarsel dokumenteres i disiplinærmappe. Dersom en AKAN - avtale blir inngått, skal avtalen
kun dokumenteres i skyggemappe. Under pågående AKAN - avtale l agres avtale og
møtereferat i skyggemappe hos nærmeste leder. Etter endt og fullført avtale er det nærmeste
leder sitt ansvar at dokumentasjonen makuleres umiddelbart . Dersom en AKAN - avtale ender i
brudd, uten å få tilbud om ny AKAN - avtale, skal skyggemappen lag res i RK sitt elektroniske
dokumentasjonssystem. Dersom AKAN avtalen videreføres etter brudd, skal de n videreføres i
nye to år, hvilket sikrer dokumentasjonen. Jamfør personopplysni n gsloven skal dokumenter
oppbevares så lenge det er formålstjenlig .

Vedlegg:
1. Standardformular for advarsel for brudd på AKAN - retningslinjene
2. Standardformular for advarsel for brudd på AKAN - avtale
3. Standardavta le for AKAN - avtale med momentliste
4 . Kortversjonen, r etningslinjer for rusmiddelbruk og pengespill i RK



Vedlegg 1
Advarsel for brudd på AKAN - retningslinjene i Ringerike kommune

Til:____________________________________ Dato: _____________

På bakgrunn av at du _________ ( dato ) har brutt våre retningslinjer ved å (konkret
beskrivelse av hendelsen):

gis du med dette en advarsel.
Ringerike kommune vil tilby d eg en individuelt tilpasset AKAN - avtale i henhold til vå re
retningslinjer . Jeg ber deg møte til samtale (sted, dato og klokkeslett):
____________________________________________________________
Dersom du ønsker det kan tillitsvalgt delta. Ønsker du mer informasjon før du bestemmer deg
for om du vil ta imot tilbudet om en individuell AKAN - avtale, kan du ta kontakt med A KAN -
kontakt eller bedriftshelsetjenesten.

Leder s tryk er det som ikke passer, enten pkt. 1 eller 2.
1. Bruddet vurderes slik at advarsel er hensiktsmessig og du får tilbud om å inngå en

AKAN - avtale
2. Hendelsen er vurdert til å være så alvorlig at om du ikke vil ta imot tilbudet om

AKAN - avtale blir ditt ansettelsesforhold i Ringerike komm une vurdert i en ordinær
personal - /disiplinærsak.

( leder )______________________________
Orientering om d enne advarselen er gitt til AKAN - kontakt, BHT og tillitsvalgt.

Jeg bekrefter å ha mottatt advarsel datert ______________________________
Jeg ønsker/ ønsker ikke (stryk det som ikke pas ser) å inngå en individuell AKAN - avtale med
Ringerike kommune i samarbeid med bedriftshelset jenesten, AKAN - kontakt og leder.

( dato )________ ( arbeidstaker ) _______________________

Kopi til BHT



Vedlegg 2
Advarsel for brudd på AKAN - avtale

Til:____________________________________ Dato:__________________

Det vises til advarsel, gitt:__________________ ( dato ), sa mt avtale om en individuell

AKAN - avtale, inngått:__________________ ( dato ).

Advarselen gis på bakgrunn av (konkret beskrivelse av hendelsen) :

Du innkalles med dette til et møte:__________________ (dato ) sammen med

bedriftshelsetjenesten, AKAN - kontakt og undertegnede (+ eventuelt tillitsvalgt og

personkontakt). Hensikten med møtet er å gjøre opp status og vurdere om det er

hen siktsmessig å fortsette med AKAN - avtalen.

Dersom avtalen ikke fornyes, vil saken bli oversendt HR - avdelingen for behandling so m en

ordinær personal - /disiplinær sak.

( leder )___________________________

Orientering om d enne advarselen er gitt til AKAN - kontakt , bedriftshelsetjenesten og

tillitsvalgt (kun dersom vedkommende er organisert).

Kopi til BHT



Vedlegg 3
Standardavtale for AKAN - avtale i Ringerike kommune
Denne avtalen er inngått mellom ______________________(arbeidstaker) og Ringerike kommune
v/___________________________(leder) . Det er orientert om gjeldende prosedyrer for behandling av
saker hvor ansatte i Ringerike ko mmune har brutt retningslinjene for rusmiddelbruk og pengespill i
Ringerike kommune . Alle som undertegner dette dokumentet, forplikter seg til et gjensidig samarbeid
om avtalen , både den generelle delen og den individuelt tilpassede delen. Eventuelle endringer, både
av den generelle delen og den individuelt tilpassede delen, må gjøres skriftlig og i forståelse med alle
som har undertegnet dokumentet.

GENERELL DEL
Avtalen skal gjelde fra dags dato og to år framover.
Avtalen evalueres/vurderes første gang (dato)_________(nærmere plan for oppfølging i den
individuelle delen)
Når avtalen evalueres/(re)vurderes skal følgende personer delta:
--------------------------------------- (arbeidstakeren)
-------------------------------- ------- (nærmeste leder)
--------------------------------------- (AKAN - kontakt)
--------------------------------------- (bedriftshelsetjeneste)
--------------------------------------- (eventuelt også tillitsvalgt og personkontakt)
Behov for vurdering kan o ppstå dersom ____________________(arbeidstaker) bryter
personalhåndboken/annet gjeldende lov - /regelverk og får en ny advarsel iht. retningslinjene. En ny
vurdering og to års forlengelse skal også gjøres ved brudd på avtalen for det individuelle opplegget
e ller ved manglende oppfølging fra en av partene. Justering av avtalen kan også bli aktuelt ved positiv
utvikling.
Fastlege:_____________________
_________________ orient erer fastlegen om AKAN - avtalen . Sykmelding kan bare gis av fastlegen.
_________________ __(arbeidstaker) skal melde fra til nærmeste leder om fravær, uansett årsak, så
tidlig som mulig etter arbeidsdagens begynnelse (rutiner ved fravær i den individuelle delen).
Alle som er involvert i arbeidet med AKAN - avtalen , har taushetsplikt utover det s om naturlig inngår i
samarbeid og melderutiner. Det forutsettes at det gis fullmakter til nødvendig og relevant
informasjonsutveksling og samarbeid mellom de som er involvert i oppfølgingen og eventuelle
eksterne behandlere (konkretiseres i den individuell e delen).

INDIVIDUELL DEL
I tillegg til oppleggets generelle del, er følgende avtale gjort (momentliste):
[Fyll inn]
Signaturer
Sted________________, ____/______ 20____
Arbeidstaker
AKAN - kontakt
Bedriftshelsetjeneste
Leder



Momentliste

Enhver Akan - avtale skal være tilpasset individuelt for å sikre best mulig oppfølging for
vedkommende. Momenter som diskuteres og vurderes i utformingen av Akan - avtalen:

Om risiko og mulig endring av arbeidsoppgavene
Er det nødvendig med omplassering eller endring av arbe idsoppgaver eller rutiner for å

iv areta sikkerhet?
Mer detaljert om oppfølging:
Hvor ofte, og når møtes?
Hvem innkaller til møter?
Hvem deltar i møter?
Rutiner ved fravær
Bruk av egenmelding? Ved misbruk av egenmeldi nger vurdere tiltak som å inndra rett til

bruk av egenmelding i 6 mdr. Ref Folketrygdloven § 8 - 27.
Ved sykdomsfravær - hvem skal kontaktes (samtale) og når? Hvis vedkommende ikke

melder fra, hva skjer da?
Hvem sykemelder?
Vurdere eventuelle tilbud om oppfølging ved ferier/fridager hvis behov/ønskelig hos

vedkommende i samarbeid med lege/behandler?
Utrede behov for profesjonell behandling hos BHT, bedriftslege eller fastlege. Eventuelt

henvisning til behandling, spesialist.
Nærmeste leder følg er opp avtalen og inviterer til møter
Kontakt og samarbeid med fastlege
Fullmakt for kontakt med eksterne behandlere
Hvem skal få hvilken informasjon?
Oppfølgingsoppgaver og roller
Arbeidstakeren selv
Nærmeste leder
Bedriftshelsetjenes te
Akan - ressursperson, f.eks. Akan - kontakt, HR/Personal, TV, VO
Brudd på avtalen – eller positiv utvikling
Konsekvenser?
Spesielt med tanke på pengespill
Behov for økonomisk rådgiving? (Bank/finansinstitusjon eller sosialtjenesten i kommunen )
Avtale om disponering av lønn?
Utrede behov for profesjonell behandling



Vedlegg 4
RETNINGSLINJER FOR RUSMIDDELBRUK OG PENGESPILL I
RINGERIKE KOMMUNE, kortversjonen.

Denne kortversjonen er ikke uttømmende, men må sees i sammenheng med retningslinjer for rusmiddelbruk og
pengespill i Ringerike kommune (RK).

Våre retningslinjer er et resultat av en felles diskusjon i RK. Vi er blitt enige om:

1. Sosiale arrangement utenfor arbeidstid skal være inkluderende for alle.
Alkoholservering er aldri hovedaktivitet under våre arrangement. Når alkohol
serveres, vil det alltid være et alkoholfritt alternativ.

2. I vår virksomhet har vi nulltoleranse til ruspåvirkning på jobb. Dette gjelder
både alkohol og andre illegale stoffer.

3. Ansatte som m å bruke medikamenter som kan ha innvirkning på
arbeidssituasjonen, skal ta opp dette med nærmeste leder.

4. Pengespill (eller dataspill) skal ikke påvirke utførelsen av ordinære
arbeidsoppgaver i forhold til tidsbruk, trøtthet eller uoppmerksomhet.

5. Ve d representasjon, reise, kundemøter og kurs e.l., forventer vi måtehold da
de ansatte også i disse situasjoner er å betrakte som representant for
virksomheten.

6. Lukt av alkohol og/eller bakrus er uforenlig med å være på jobb. Nærmeste
leder skal i slike tilfeller sørge for hjemsendelse. Ved tvilstilfeller kan
verneombud, tillitsvalgt eller AKAN - kontakt trekkes inn.

7. Ved bekymring, mistanke eller brudd på kjørereglene, har nærmeste leder
ansvar for å snakke med og følge opp den det gjelder.

8. Virksomh eten ønsker å legge til rette for at ansatte som har en rus -
avhengighetsproblematikk kan få kontroll på problemene. Vi følger AKANs
prinsipper for støttetiltak overfor ansatte med problemer.

Dato:

Verneombud/MKS gruppe:

Leder:
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