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Avviksrapportering  - januar-august 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 
Ved nåværende tidspunkt er det mulig å hente ut nyttig og viktig informasjon fra avvikssystemet 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 er fast punkt på agendaen.  

 

Tilgang til avviksstatistikk  

Alle ledere har tilgang til statistikk 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.  

 

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.  
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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-

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

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

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

utvikling av tjenestene.  

 

Avviksstatistikk januar-august 2017 

Oppsummering nøkkeltall 
• Det er meldt 2021 avvik fra 105 avdelinger i perioden januar til og med august, 1915 avvik 

er behandlet. 

• Per 28. august er det 106 avvik som er åpne (ubehandlet). 

• Gjennomsnittlig behandlingstid per avvik er 11 dager og 13 timer.  

• 585 avvik er registrert med Liten alvorlighetsgrad. 

• 860 avvik er vurdert og være av Alvorlig grad. 

• 427 er vurdert som Meget alvorlige avvik. 

Det antas å være mørketall i forhold til hvor mange avvik som meldes. Innenfor helse og omsorg skal 

avvikssystemet spesielt løftes på nytt og ansatte ved enheter med liten aktivitet får ny informasjon og 

opplæring fra kvalitetsrådgiver i helse og omsorg.  

 

Oversikt over utvikling av innmeldte avviksområder per måned.  

  

Januar 

2017 

Februar 

2017 

Mars 

2017 

April 

2017 

Mai 

2017 

Juni 

2017 

Juli 

2017 

Augus

t 2017 

Barnehage 32 54 29 25 4 7 5 3 

Barnevern/sosiale 

tjenester 0 0 0 1 1 1 0 1 

Brann og redning 1 0 2 2 0 0 0 0 

Dagaktivitetstilbud 0 2 0 0 0 3 0 1 

Eiendom 11 4 4 3 7 3 1 2 

Helsetjenester 

Transittmottak 0 0 0 0 0 1 0 0 
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Hjemmetjeneste 69 71 63 65 44 53 38 35 

HMS 7 3 12 7 2 7 8 4 

Informasjonssikkerhet 4 1 2 2 1 1 2 0 

Ingen 4 1 1 1 1 6 2 1 

Institusjon 102 96 103 87 69 95 81 63 

Interkommunal 

legevakt 0 0 7 6 10 6 4 3 

Krisesenter 1 2 1 1 8 8 4 2 

Kultur 0 0 0 0 0 1 0 0 

Plan og bygg 0 0 0 0 1 0 0 0 

SFO 0 0 0 1 0 0 0 0 

Skole 7 6 12 4 4 5 0 1 

Sykehjem 0 0 2 0 0 0 0 0 

Tildelingskontor 6 5 7 2 3 8 5 5 

Tjenester til 

funksjonshemmede 12 2 9 6 1 5 2 1 

Tjenester til 

funksjonshemmede 28 36 31 24 48 35 36 29 

Vann og avløp 0 1 0 0 0 0 0 0 

 

 

De 20 mest forekommende avvikene 

Institusjon - Fall (pasienter) 173 

Hjemmetjeneste - Legemiddel ikke gitt (svikt i rutiner) 85 

Institusjon - Legemiddel annet 82 

Tjenester til funksjonshemmede - Legemiddel ikke gitt (svikt i rutiner) 66 

Barnehage - Personalmangel   63 

Hjemmetjeneste - Annet 53 

Institusjon - Legemiddel ikke gitt (svikt i rutiner) 47 

Tjenester til funksjonshemmede - Legemiddel annet 43 

Hjemmetjeneste - Legemiddel gitt av ufaglært/faglært uten bemyndigelse 40 

Hjemmetjeneste - Legemiddel annet 39 

Institusjon - Mangelfull journalføring/ dokumentasjon 37 

Tjenester til funksjonshemmede - Annet 37 

Institusjon - Teknisk utstyr fungerer ikke/mangel på utstyr 33 

Hjemmetjeneste - Avvik samhandlingsrutine internt/eksternt 29 

HMS - Trusler/vold på arbeidsplassen 25 

Tjenester til funksjonshemmede - Avvik fra bemanningsplan 25 

Hjemmetjeneste - Manglende rutine/prosedyre/retningslinjer 21 

Institusjon - Avvik fra bemanningsplan 20 

Institusjon - Avvik samhandlingsrutine internt/eksternt 20 
Tabellen over viser de 20 mest forekommende avvikene me 

 

Kommentarer  
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Pasienter som faller og avvik i forhold til legemiddelhåndtering er de desidert mest 

forekommende avvikene. Forbedring av praksis ved legemiddelhåndtering er et prioritert fokus 

innenfor helse og omsorg. Eksempelvis skal rutiner for legemiddelhåndtering bli en del av 

introduksjonsprogrammet for nyansatte innenfor helse og omsorg. Videre arbeides det med en 

rekke tiltak med hensikt å forebygge fall blant pasienter på institusjon og i hjemmet, blant annet 

satses det på hverdagsrehabilitering, ernæring, demens og andre områder med innvirkning på 

fall. For øvrig jobbes det generelt med skjerping av rutinene ved legemiddelhåndtering. 

Eksempelvis arbeides det med å redusere stress og uro ved utdeling av legemidler.  

 

HMS-avvik 

 

HMS – Støy 1 

HMS -  Usikret kjemikalieoppbevaring/kjemikalieuhell 2 

HMS - Annet  9 

HMS – Inneklima 2 

HMS - Manglende rutiner 2 

HMS – Støy 4 

HMS - Trusler/vold på arbeidsplassen 30 
Tabellen over viser området HMS sortert etter avvikstyper 

 

Kommentarer  

HMS-avvik vold og trusler er det mest forekommende avviket og meldes i hovedsak fra en 

enhet med yngre psykisk utviklingshemmende. Det skal gjennomføres kompetanseheving for 

aktuelle ansatte innenfor tema vold og trusler.  

 
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. I tillegg gjennomføres det og 

planlegges en rekke kompetansehevende tiltak innenfor helse og omsorg som vil være med å 

utvikle tjenesten og forebygge 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, 29.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 17/3554-3   Arkiv: 461  

 

Sykefravær 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

26/17 Arbeidsmiljøutvalget 14.09.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon om sykefraværet i Ringerike kommune for 1. og 2. 

kvartal 2017, til orientering. 

 

  

 

 

Sammendrag 

 

Sykefraværet i Ringerike kommune viser en svært positiv trend i 1. og 2. kvartal 2017 

sammenlignet med samme periode i 2016.  

Det totale sykefraværet for 1. kvartal 2017 er 9,6 % og det er en nedgang på 0,2 prosentpoeng 

i forhold til 2016. Samme positive trend viser seg for 2. kvartal da fraværet ligger på 7,9 %, 

noe som er en nedgang på hele 0,8 prosentpoeng. 

 

Korttidsfraværet viser en nedgang i begge kvartalene for 2017 sammenliknet med 2016, mens 

langtidsfraværet ligger omtrent på samme nivå i 2017 sammenliknet med 2016 for 1. halvår. 

Det egenmeldte fraværet øker noe i 2017 i forhold til 2016. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 
Ringerike kommunes sykefravær i 1. kvartal og 2. kvartal 2017 og 2016:  
 
 
 
 
 

  
  

  
1.kvartal 2016 1.kvartal 2017 

  
2.kvartal 2016 2.kvartal 2017 

Hele kommunen 
Totalt 9,8 9,6 8,7 7,9 

Egenmeldt 1,2 1,5 0,9 1,0 
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  Korttid  2,4 1,7 1,6 1,1 

  Langtid 6,1 6,4 6,3 5,9 

Administrasjon og 
fellesutgifter 

Totalt 8,4 8,1 4,3 5,3 

Egenmeldt 1,5 1,6 0,6 0,6 

  Korttid 1,8 1,2 1,0 0,4 

  Langtid 5,0 5,3 2,6 4,3 

Barnehage 
Totalt 10,8 10,3 10,4 9,7 

Egenmeldt 1,8 1,8 1,2 1,2 

  Korttid 3,1 1,3 1,8 0,6 

  Langtid 5,9 7,2 7,3 8,0 

Grunnskole 
Totalt 8,0 8,1 6,9 5,5 

Egenmeldt 1,1 1,0 0,6 0,7 

  Korttid 1,8 1,1 0,9 0,6 

  Langtid 5,0 6,0 5,4 4,2 

Spesielle tiltak barn og 
unge 

Totalt 6,5 8,8 10,6 6,3 

Egenmeldt 1,3 1,7 1,1 1,0 

  Korttid 1,3 1,4 2,1 0,8 

  Langtid 4,0 5,8 7,4 4,4 

Kulturtjenesten 
Totalt 11,2 7,7 1,5 7,6 

Egenmeldt 1,4 0,9 0,5 0,5 

  Korttid 3,2 0,9 1,1 0,1 

  Langtid 6,6 6,0 0 7,0 

Helse og omsorg  
Totalt 12,0 12,3 11,1 10,5 

Egenmeldt 1,0 1,6 1,0 1,1 

  Korttid 3,2 2,6 2,1 1,7 

  Langtid 7,8 8,1 7,9 7,8 

Samfunn (Tekniske 
områder) 

Totalt 7,2 5,2 4,9 4,6 

Egenmeldt 1,3 1,6 0,6 1,1 

  
Korttid 1,4 1,2 1,3 0,6 

Langtid 4,5 2,4 3,0 2,9 

 

 
Sykefravær pr. sektor 
 
Sammenlignet med 2016 har kommunens totale sykefravær har gått ned både i 1. og 2. kvartal. 
Nedgangen er 0,2 prosentpoeng i 1. kvartal og 0,8 prosentpoeng i 2. kvartal.  
 
Administrasjon og fellestjenester reduserte sykefraværet med 0,3 prosentpoeng 1. kvartal, men økte 
med 1 prosentpoeng i 2. kvartal 2017 i forhold til 2016. 
Barnehagesektoren reduserte sykefraværet i 1. og 2. kvartal med hhv. 0,5 og 0,7 prosentpoeng. 
 
Skolesektoren hadde en liten økning i sykefraværet i 1. kvartal, men i 2. kvartal går fraværet ned med 
hele 1,4 prosentpoeng i forhold til 2016. 
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Spesialtiltak barn/unge hadde en markant økning i sykefraværet 1. kvartal 2017, men i 2. kvartal går 
fraværet ned med hele 4,3 prosentpoeng i forhold til 2016. 
 
Kultursektoren har i 1. kvartal 2016 et høyt sykefravær, som gikk ned med hele 3,5 prosentpoeng i 
2017. Fraværet i 2. kvartal 2016 er lavt og øker med 6,1 prosentpoeng i 2017.  
 
Helsesektoren hadde 0,3 prosentpoeng høyere fravær i 1. kvartal 2017, enn i 2016. Fraværet i 2. 
kvartal 2017 viser en nedgang på 0,6 prosentpoeng. 
 
Samfunnssektoren hadde i 1. kvartal 2017 et betydelig lavere fravær enn i 2016, en nedgang på 2 
prosentpoeng. Fraværet i 2. kvartal er også 0,3 prosentpoeng lavere enn i 2016. 
 
 

 
Tabellen over viser tall for 1. kvartal i blått, og tall for 2. kvartal i grønne farger 

 
 
 
 
 
 
Ulike typer fravær 
 
Det totale langtidsfraværet og korttidsfraværet i kommunen har hatt en positiv utvikling i 2017, sett i 
forhold til 2016. Det egenmeldte fraværet har imidlertid hatt en noe negativ utvikling. 
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Langtidsfraværet i 1. kvartal 2017 er 6,4 %, det er en økning på 0,3 prosentpoeng i forhold til 2016. 
For 2. kvartal er fraværet 5,9 % og det er 0,4 prosentpoeng lavere enn i 2016. 
 
Korttidsfraværet 1.kvartal 2017 er på 1,7 % og det er en nedgang på 0,7 prosentpoeng.  For 2. kvartal 
ser vi samme positive trend og et fravær på 1,1 %, og det er en nedgang på 0,5 prosentpoeng i 
forhold til 2016. 
 
Det egenmeldte fraværet økte med 0,1 prosentpoeng i 1. kvartal og med 0,3 prosentpoeng i 2. 
kvartal 2017, i forhold til 2016. 
 
 

 
Tabellen over viser tall for 1. kvartal i blått, og tall for 2. kvartal i grønne farger 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen er svært fornøyd med at det totale sykefraværet i kommunen reduseres. 

Kommunens ledere jobber kontinuerlig med sykefraværet i sine enheter og rådmannen 

forutsetter at det arbeidet optimaliseres. Langtids- og korttidsfraværet viser god utvikling, men 

det egenmeldt fraværet stiger noe. Kommunalsjefene vil følge enhetene nøye og være i dialog 

med de enhetsledere med størst utfordringer. Rådmannen ser også viktigheten av at man ser til 

de enheter med lavt sykefravær, for å lære av ulikheter og bedre nærværsarbeidet generelt. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.09.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen 
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Arkivsaksnr.: 17/3469-1   Arkiv: 431  

 

Informasjon om medarbeiderundersøkelsen 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

27/17 Arbeidsmiljøutvalget 14.09.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget vedtar prosess for medarbeiderundersøkelsen 2017.  

 

  

Beskrivelse av saken 

 

Bakgrunn  
Ringerike kommune gjennomfører medarbeiderundersøkelse for alle fast ansatte i tidsrommet 

november-desember 2017.  

 

Det er tidligere gjennomført medarbeiderundersøkelser i 2007, 2009-2014 og i 2015. 

I arbeidet med utvikling og forbedring av tjenestene som vi yter til befolkningen, er bruker- og 

medarbeiderundersøkelser et av flere verktøy for å oppnå høy tjenestekvalitet. Hensikten med 

medarbeiderundersøkelsen er å få tilbakemelding fra alle ansatte på hvordan de opplever ulike sider 

ved arbeidsmiljøet.  

 

Resultatene danner grunnlag for å iverksette konkrete forbedringstiltak på enhetene i samarbeid med 

de ansatte. Undersøkelsen er inndelt i to varianter, en for ansatte og en for ledere. Spørsmålene er 

de samme for begge gruppene.  

 

Medarbeiderundersøkelsen i ny utgave i 2015  
Ringerike kommune innførte i 2015 en helt nyutviklet medarbeiderundersøkelse fra KS og 

www.bedrekommune.no, 10-faktor undersøkelsen. Undersøkelsen er utarbeidet med bakgrunn i 

kommunenes behov og med utgangspunkt i den siste forskningen på området. Faglig ansvarlig for 

utviklingen har vært professor i organisasjonspsykologi Linda Lai.  

 

Undersøkelsen er i tråd med KS´ arbeidsgiverpolitiske satsing Skodd for framtida og er et sentralt 

verktøy for utvikling i KS´ Guide til god ledelse. 10-faktor undersøkelsen har vært sentral gjennom 

hele lederprogrammet.  

Oppslutning om undersøkelsen  
Svarprosenten for 2015 års undersøkelse var på 74 % for kommunen totalt sett. Dette må betegnes 

som meget gledelig utvikling (svarprosent i 2014 var 63 %). Dette er den høyeste svarprosenten 

som er oppnådd i Ringerike kommune og med et slikt resultat vurderes undersøkelsen å ha en god 
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oppslutning. Ambisjonen i 2017 er en enda høyere svarprosent. En avdeling bør ha minst mellom 70 

til 80% eller høyere for å ha best mulig utgangspunkt for oppfølging.  

 

Vi antar at det er tre hovedforklaringer på den gode svarprosenten i 2015, undersøkelsen var godt 

forankret blant ledere, spørsmålene er av større aktualitet og var mer relevant i forhold til 

totalopplevelsen av arbeidsmiljøet og i større grad fanger bredden i arbeidsmiljøet.  

 

Resultater i 2015 
Hovedtendensen var i 2015 års resultater at ansatte i Ringerike kommune er overveiende fornøyd 

med arbeidsmiljøet. Resultatene i 2017 vil kunne lage grunnlag for sammenligning med 2015 

resultatene.  

 

10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse Ringerike     

Faktor Navn Ringerike Norge Beskrivelse 

Faktor 1

 
Oppgavemotivasjon

 
4,3

 
4,3

 
Motivasjonen for oppgavene i seg selv, det vil si om oppgavene oppleves som 

en drivkraft og som spennende og stimulerende. (Også kalt indre 

jobbmotivasjon)

 
Faktor 2

 
Mestringstro

 
4,3

 
4,3

 
Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt medarbeiders tiltro til egen kompetanse 

og mulighet til å mestre utfordringer i jobbsammenheng.

 
Faktor 3

 
Selvstendighet

 
4,2

 
4,2

 
Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å jobbe selvstendig og gjøre 

egne vurderinger i jobben sin, basert på egen kompetanse, og innen en definert 

jobbrolle.

 
Faktor 4

 
Bruk av kompetanse

 
4,2

 
4,2

 
Medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen jobbrelevante kompetanse på en 

god måte i sin nåværende jobb.

 
Faktor 5

 
Mestringsorientert ledelse

 
4,0

 
3,9

 
Ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg og bli 

best mulig ut fra sine egne forutsetninger, slik at medarbeideren opplever 

mestring og yter sitt beste. 

 
Faktor 6

 
Rolleklarhet

 
4,3

 
4,3

 
Høy rolleklarhet innebærer at forventningene til den jobben medarbeideren 

skal gjøre er tydelig definert og kommunisert.

 
Faktor 7

 
Relevant kompetanseutvikling

 
3,6

 
3,7

 
Relevant kompetanseutvikling er avgjørende for at medarbeiderne til enhver 

tid er best mulig rustet til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet, og er 

avgjørende for kvaliteten på de tjeneste som leveres, uansett hvilken type 

tjeneste vi snakker om. 

 
Faktor 8

 
Fleksibilitetsvilje

 
4,4

 
4,4

 
Medarbeiderens villighet til å være fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å 

jobbe på til nye behov og krav.

 
Faktor 9

 
Mestringsklima

 
4,0

 
4,1

 
I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å lære, utvikle seg og gjøre 

hverandre gode, fremfor å rivalisere om å bli best.

 
Faktor 10

 
Nytteorientert motivasjon

 
4,7

 
4,7

 
Motivasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt for andre, også kalt prososial 

motivasjon, er en viktig drivkraft for mange og har en rekke godt 

dokumenterte, positive effekter. 
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Medarbeiderundersøkelsen 2017 

 
Planlegging av undersøkelsen  

Informasjons og forankringsarbeid på alle nivåer i organisasjon er en av de viktigste 

suksesskriteriene for høy svarprosent. Ledere og tillitsvalgte informerer i september og oktober at 

det kommer en undersøkelse i november.  

 

På overordnet nivå forankres undersøkelsen i AMU, i ledergrupper og medbestemmelsesfora. 

Videre legges det ut informasjonsmateriale på intranett under Medarbeiderundersøkelsen som skal 

brukes av avdelingene til informasjonsarbeid.  

 

MKS-gruppa på den enkelte avdeling møtes i oktober med medarbeiderundersøkelsen som tema.  

 

Gjennomføring  

Undersøkelsen distribueres via kommunal e-post og det er derfor viktig for høy svarprosent at 

medarbeiderne kan få tak i og lese kommunal e-post. Det legges til rette med et støtteapparat fra 

HR-avdelingen som kan hjelpe ledere og ansatte med å lese e-post hvis behov oppstår. Videre får 

blinde og svaksynte tilpasset hjelp. I barnehagesektoren har det vært et kompetanseløft i 

grunnleggende IT-kunnskap samtidig som det har blitt tilrettelagt med mer IT-utstyr for å kunne 

lese e-post. Anonymitet er sikret gjennoms undersøkelsens utforming og det går derfor ikke å spore 

enkelte besvarelser. Mer om anonymitet finnes på nettsiden www.10faktor.no 

 

Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen  
Alle ledere har tilgang til svarprosent og resultater etter at det har kommet inn minst fem 

besvarelser. Det er derfor viktig at ledere og tillitsvalgte sammen motiverer og trygger 

medarbeiderne til å besvare undersøkelsen. Videre vurderes premiering av avdelinger med høy 

svarsprosent. Det gis støtte fra HR-avdelingen til avdelinger som trenger hjelp til oppfølging. KS 

har utarbeidet en egen arbeidsbok som beskriver hvordan ledere skal drive med oppfølging på egen 

avdeling.  

  

Prosess for oppfølging av undersøkelsen har vært gjennomgått på våre interne ledersamlinger og 

lederprogram i løpet av 2016 og 2017. Ledere har øvd og praktisert på metoder for oppfølging og 

gjennomføring av prosesser gjennom lederprogrammet. Samme metoder brukes til oppfølging av 

10-faktor undersøkelsen.  

 

Det forutsettes at alle ansatte involveres i arbeidet. Oppfølging av undersøkelsen ligger også inne 

som en del av Lederavtalen. AMU orienteres om resultatene 1. kvartal 2018.  
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Detaljert kjøreplan  

 
  Tid 

 
Aktivitet Formål/hensikt/mening Ansvar 

Informasjon og 
involvering 

8. juni Informasjon om ny 
medarbeiderundersøkelse til 
arbeidsmiljøutvalget  

Informasjon om 10-faktor, kjøreplan og 
oppfølging.  

Rådmannen 

  14. 
september  

Sak til arbeidsmiljøutvalget  Informasjon om 10-faktor, kjøreplan og 
oppfølging. 

Rådmannen 

  6. oktober Informere enhetsledere Informasjon om forberedelse og fremdrift og 
gjennomføring 

  

  12. oktober Informere 
medbestemmelsesmøtet på 
kommunenivå.  

Informasjon om forberedelse og fremdrift og 
gjennomføring 

HR 

  30. oktober Informasjon om 
undersøkelsen på 
enhetsledersamling 

Enhetene får informasjon om prosessen og 
videreformidler dette ut i enhetene. 
Informasjonsmateriell, nettsider og 
videoforedrag vises.  

HR 
 

  2. november 
eller tidligere. 

Informasjon om 
undersøkelsen til enhetene 
på mail og på intranett.  

Alle informeres om prosess og videreformidler 
dette ut i enhetene. Informasjonsmateriell, 
nettsider og videoforedrag vises.  

HR 

  Uke 42- Enhetene legger til rette i 
forkant av 
medarbeiderundersøkelsen 

Enhetene legger til rette for at undersøkelsen 
besvares i arbeidstiden.  
PC.er gjøres tilgjengelige.  

Enhetsledere 

  Uke 45-46 Involvering av MKS-gruppene 
og lederne. 

Orientere og forankre undersøkelsen i MKS-
gruppene for å sikre god gjennomføring og 
oppfølging.  
Informasjon på enheten om 
gjennomføringsprosess.  

Enhetsledere 

Klargjøring Uke 39-41 Klargjøring av undersøkelsen. 
 

Oppdatere organisasjonsstruktur i 
bedrekommune ned til avdelingsnivå 
Gi brukertilganger til alle ledere. 
Ta ut e-poster i forhold til org. struktur fra 
Visma. 
 

HR 

  2-6. 
november 
eller tidligere.  

Pilotundersøkelse Gjennomføring av pilotundersøkelse ved HR-
avdelingen for å teste at systemet virker etter 
hensikt.  

HR 

  11. november KS kurs i 10-faktormodellen.  Kurset er til for kommuner som hat tatt i bruk 
eller vurderer å ta i bruk 10-faktormodellen. 
Foreleser Linda Lai mfl. Målgruppe HR.  

HR 

Gjennomføring 16. 
november-6 
desember.  
 

Undersøkelsen gjennomføres 
 

  HR 

  Uke 49 Purringer  Via mail og e-post og intranett HR 

Oppfølging og 
rapportering 

Uke 50-02 Resultater presenteres på 
www.bedrekommune.no 
 

Hver leder får tilgang til sine resultater på 
www.bedrekommune.no 
 

HR 

  Uke 50-02 Analyse og bearbeiding av 
resultater 

Analyser gjennomføres på overordnet nivå 
 

HR/kommunalsj
efer/enhetslede
re 

  Uke 3 Resultater på sektornivå 
presenteres ledergruppe 

Resultater formidles og følges opp Kommunalsjefer 
sammen med 
enhetsledere 

  Ca. Uke 5 
eller tidligere. 

Presentasjon av resultater til 
ledere. 

Stor presentasjon på sektornivå og overordnet 
nivå til alle ledere, HTV, HVO og verneombud. 
Gjennomføres på enhetsledersamling.  

Ledergruppa 

  Uke 50-02 
eller tidligere.  

Presentasjon av resultater til 
medarbeiderne 

Resultater presenteres for medarbeiderne i 
personalmøter raskest mulig etter at 
resultatene har kommet til enhetsleder.  

Enhetsledere 
Med ev støtte, 
kommunalsjef 
eller 
organisasjon og 
personal.  

    Oppfølging av resultater 
Lage Handlingsplan 

Funn fra undersøkelsen bearbeides, diskuteres 
med medarbeidergruppa løftes in i MKS-

Enhetsledere 
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gruppa der det er hensiktsmessig med hensyn 
til organisering.  

  1.kvartal 
2018 

AMU orienteres AMU orienteres om resultatene av 
medarbeiderundersøkelsen 

HR 

  Seinest 1. 
april 2018 

Oppfølging av arbeidet med 
HR-handlingsplan  

Gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 
skaper forventninger til prosess og oppfølging. 
Det er derfor svært viktig at handlingsplaner 
etterspørres i linjen 
Oppfølging av planarbeidet gjøres i leder 
undersøkelsen og i den årlige 
arbeidsmiljøundersøkelsen som går til MKS-
gruppene.  

Enhetsleder 
Kommunalsjefer 
Rådmannen 

 

 

Kilder:  

www.10faktor.no 

Anne Margrete Fletre og Lisbeth Frydenlund (2016) Håndbok for planlegging, gjennomføring og 

oppfølging av KS medarbeiderundersøkelse 

 

Rådmannens vurdering  
Rådmannen er fornøyd med oppfølgingsarbeidet som er gjort ute i enhetene knyttet til 

medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført i 2015. At 10 faktor og KS sin metodikk rundt 

medarbeiderundersøkelsen har vært benyttet gjennom hele lederprogrammet har gitt et svært 

godt utgangspunkt for årets undersøkelse.  

 

Rådmannen er spent på resultatene fra årets medarbeiderundersøkelse. Satsningen på 

lederutvikling gjennom lederprogrammet i tillegg til mange kompetansetiltak for medarbeidere 

i kommunen forventes å gi utslag på resultatene.  

 

 
Vedlegg 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.8.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 17/3484-1   Arkiv: J07  

 

Ringerike kommune røykfri arbeidsplass  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

28/17 Arbeidsmiljøutvalget 14.09.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget bes vurdere prosess for oppfølging av gjeldende retningslinjer for røyking 

blant ansatte i Ringerike kommune.  

 

  

Beskrivelse av saken 

Det har innkommet meldinger fra ansatte til vernetjenesten og meldinger fra ledere til kommunalsjef HR 

som tilsier at det er behov for å se på hvordan retningslinjene for røyking blant ansatte i arbeidstiden 

påvirker arbeidsmiljøet blant de ansatte.  

Ringerike kommune har i vedtak fra arbeidsmiljøutvalg og formannskap vedtatt at Ringerike kommune 

skal være en røykfri arbeidsplass (ref behandling i formannskap sak: 02/00725). 

 

Samfunnsutviklingen med blant annet økende oppmerksomhet på tobakkens skadevirkninger og 

hensynet til helse generelt, har medført at mange kommuner og arbeidsgivere har satt i verk tiltak for å 

redusere skadevirkningene for ansatte og tjenestemottakere som utsettes for helseskadelig røyk og plager 

forårsaket av røyk og røyklukt. 

 

Det er flere forhold som er naturlig å komme innom ved vurdering av gjeldende retningslinjer i 

Ringerike kommune. Snusing blant ansatte og e-sigaretter er ikke tatt inn som en del av tidligere vedtak 

og bør vurderes.  

 

Følgende retningslinjer foreligger etter tidligere vedtak i formannskap og arbeidsmiljøutvalg:  

 

RINGERIKE KOMMUNE - RØYKFRI ARBEIDSPLASS  

 

Viser til Arbeidsmiljøutvalgets enstemmige vedtak den 25.06.2002  i sak 0010,  og Formannskapets behandling av saken 

20.08.2002, sak 0120: 

 

1. Glassburet som benyttes til røykerom i rådhuset beholdes til 1. april 2003 – og Ringerike kommune erklæres som 

røykfri arbeidsplass fra samme dato. 

2. Ansatte tilbys røykeavvenningskurs fra medio september 2002 

3. Det blir ikke anledning til å røyke i eller i nærheten av inngangspartier til kommunale bygg eller arbeidsplasser. 

 

 

Dette innebærer: 

 Fra og med 1. april 2003 er Ringerike kommune en røykfri arbeidsplass.  
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 Alle røykerom i kommunale arbeidsplasser avvikles. 

 Ansatte har ikke anledning til å røyke i arbeidstiden. 

 Det blir ikke anledning til å røyke i eller i nærheten av inngangspartier til kommunale bygg eller 

arbeidsplasser. 

 

De enkelte resultat- og støtteenhetsledere har ansvaret for at vedtaket etterfølges. De må også finne praktiske løsninger 

innenfor sitt ansvarsområde for hvordan vedtaket skal oppfylles.   

Det oppfordres til å benytte Miljø- og kvalitetssikringsgruppene som drøftingsarena i disse sakene. 

 

Nytt røykeavvenningskurs starter ca. 7. april ! Alle ansatte som deltar på røykeavvenningskurset og som er røykfrie etter 1 

år,  får dekket kursavgiften også på dette 

Med hilsen 

 

 

Svein Aannestad 

Rådmann 

 

 

Vedtak i formannskapet:  

  

Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 02/00725-016  

Arkiv: 441  

 

Behandling i Formannskapet 20.08.2002, sak 0120:  

Det var 12 representanter tilstede under behandling av saken.  

Punktvis avstemming:  

Punkt 1 ble vedtatt med 7 mot 5 stemmer.  

Mindretallet besto av: Stein Roar Eriksen (Ap), Else Mona Tveter Myhre (Ap), Toril Sandum (Ap), Lidio Dominguez (SV) 

og Dag Stenersen (Frp):  

Punkt 2 ble enstemmig vedtatt.  

Punkt 3 ble vedtatt med 7 mot 5 stemmer.  

Mindretallet besto av: Stein Roar Eriksen (Ap), Else Mona Tveter Myhre (Ap), Toril Sandum (Ap), Lidio Dominguez (SV) 

og Dag Stenersen (Frp):  

 

Vedtak i Formannskapet:  

1. Glassburet som benyttes til røykerom i rådhuset beholdes til 1. april 2003 - og Ringerike kommune erklæres som røykfri 

arbeidsplass fra samme dato.  

 

2. Ansatte tilbys røykeavvenningskurs fra medio september 2002.  

3. Det blir ikke anledning til å røyke i eller i nærheten av inngangspartier til kommunale bygg eller arbeidsplasser.  

 

Vedtak i arbeidsmiljøutvalget: 

 

0010/02  

RINGERIKE KOMMUNE - RØYKFRI ARBEIDSPLASS  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Glassburet som benyttes til røykerom i rådhuset fjernes innen 15. oktober 2002 - og Ringerike kommune erklæres 

som røykfri arbeidsplass fra samme dato. 

 

2. Ansatte tilbys røykeavvenningskurs  fra medio september 2002. 

3. Det blir ikke anledning til å røyke i eller i nærheten av inngangspartier til kommunale bygg eller arbeidsplasser.  

 

 

Behandling: 

Følgende uttalelser ble fremlagt i møtet og vedlegges protokollen. 

Fra HMS-Senteret, datert 18.06.02. 

Fra APLF v/Jørn Ossum Gronert. 

 

Forslag fra Erik Haugen til punkt 1: 
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”Glassburet som benyttes til røykerom i rådhuset beholdes til 1. april 2003- og Ringerike kommune erklæres som røykfri 

arbeidsplass fra samme dato.” 

 

Rådmannens forslag med ovennevnte endring ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

4. Glassburet som benyttes til røykerom i rådhuset beholdes til 1. april 2003 - og Ringerike kommune erklæres som 

røykfri arbeidsplass fra samme dato. 

 

5. Ansatte tilbys røykeavvenningskurs  fra medio september 2002. 

6. Det blir ikke anledning til å røyke i eller i nærheten av inngangspartier til kommunale bygg eller arbeidsplasser.  

 

 

Juridiske forhold  

Krav på et røykfritt arbeidsmiljø 

Arbeidsgiver har ansvar for arbeidsmiljøet, også for at ingen blir utsatt for røyk på arbeidsplassen. Alle 

har krav på et røykfritt arbeidsmiljø. For arbeidstakere innebærer tobakksskadelova at 

ekspedisjonslokaler, arbeidsrom, spiserom, der to eller flere arbeider, korridorer, trappeoppganger, 

toaletter og heiser på arbeidsplassen skal være frie for røyk. 

Arbeidsgiver er ansvarlig for å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø også ved arbeid hjemme hos 

brukerne, og kan sette vilkår for å ivareta dette.  

Kilde: Arbeidstilsynet 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen har ikke tatt stilling til om dagens rutiner og praksis rundt røyking er tilfredsstillende. 

Rådmannen ber derfor om at AMU vurderer om dagens rutiner for røyking er tilstrekkelige og i så fall 

om de følges i henhold til intensjonene eller om det er behov for innskjerping. Hvis AMU mener at 

dagens rutiner ikke er tilstrekkelige ønsker rådmannen at AMU gjør en vurdering og anbefaling av nye 

rutiner og praktisering av disse.  

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.8.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 17/249-7   Arkiv: 440  

 

Hovedverneombudets orientering juli-aug. 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

21/17 Arbeidsmiljøutvalget 08.06.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Arbeidsmiljøutvalget tar hovedverneombudets årsrapport for 2016 til etterretning. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

 

Hovedverneombudet orienterer muntlig om aktuelle saker innenfor hovedverneombudets 

ansvarsområde.  

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  30/17 

Side 21 av 22   

 

 
Arkivsaksnr.: 17/252-7   Arkiv: G30 &38  

 

Bedriftshelsetjenestens orientering 2. kvartal 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 muntlig orientering om status leveranse bedriftshelsetjeneste til 

Ringerike kommune.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 17/1543-5   Arkiv: 444  

 

Rapport fra AKAN-utvalget  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

31/17 Arbeidsmiljøutvalget 14.09.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 Arbeidsmiljøutvalget (AMU) tar AKAN-utvalget sin statusrapport til orientering. 

 

  

Bakgrunn 

 

 AKAN-utvalget gir AMU en kort statusrapport ved AMU-møter. 

 

Beskrivelse av saken 

 Nye AKAN-retningslinjer vedtatt 8.6.17 i AMU er planlagt tatt opp i kommunestyret 

jamfør vedtak samme dato/ ESA 17/1543-3. Oppfordringern gjelder informasjon om 

nye retningslinjer og at de folkevalgte slutter seg til disse. 

 Nye AKAN-retningslinjer blir tilsendt enhetsledere som anbefales å selv/ via 

avdelingsleder å presentere dette i MKS gruppene med oppfordring om refleksjon rundt 

hvordan ønsker vi å ha det hos oss? Tilsvarende oppfordring vil gjøres på høstsamling 

med alle verneombud 29.11.17. 

 Antall AKAN avtaler er per i dag tre (3). 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen er fornøyd med at nye retningslinjer er vedtatt i AMU og at disse sendes 

kommunestyret til orientering. Oppmerksomhet rundt AKAN-arbeidet vil bidra til å bedre det 

forebyggende arbeidet i enhetene.  

 

 

 Ringerike kommune, 3.9.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Rune Faksvåg 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Arbeidsmiljøutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/4877-13   Arkiv: 440 &31  

 

 

Avviksrapportering - januar-august 2017  
 

Forslag til vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget tar avviksstatistikk for januar til og med august 2017 til orientering.  

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 
Ved nåværende tidspunkt er det mulig å hente ut nyttig og viktig informasjon fra avvikssystemet 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 er fast punkt på agendaen.  

 

Tilgang til avviksstatistikk  

Alle ledere har tilgang til statistikk 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.  

 

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-

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

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

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

utvikling av tjenestene.  

 

Avviksstatistikk januar-august 2017 

Oppsummering nøkkeltall 
• Det er meldt 2021 avvik fra 105 avdelinger i perioden januar til og med august, 1915 avvik 

er behandlet. 

• Per 28. august er det 106 avvik som er åpne (ubehandlet). 

• Gjennomsnittlig behandlingstid per avvik er 11 dager og 13 timer.  

• 585 avvik er registrert med Liten alvorlighetsgrad. 

• 860 avvik er vurdert og være av Alvorlig grad. 

• 427 er vurdert som Meget alvorlige avvik. 

Det antas å være mørketall i forhold til hvor mange avvik som meldes. Innenfor helse og omsorg skal 

avvikssystemet spesielt løftes på nytt og ansatte ved enheter med liten aktivitet får ny informasjon og 

opplæring fra kvalitetsrådgiver i helse og omsorg.  

 

Oversikt over utvikling av innmeldte avviksområder per måned.  

  

Januar 

2017 

Februar 

2017 

Mars 

2017 

April 

2017 

Mai 

2017 

Juni 

2017 

Juli 

2017 

Augus

t 2017 

Barnehage 32 54 29 25 4 7 5 3 

Barnevern/sosiale 

tjenester 0 0 0 1 1 1 0 1 

Brann og redning 1 0 2 2 0 0 0 0 

Dagaktivitetstilbud 0 2 0 0 0 3 0 1 

Eiendom 11 4 4 3 7 3 1 2 

Helsetjenester 

Transittmottak 0 0 0 0 0 1 0 0 

Hjemmetjeneste 69 71 63 65 44 53 38 35 

HMS 7 3 12 7 2 7 8 4 

Informasjonssikkerhet 4 1 2 2 1 1 2 0 

Ingen 4 1 1 1 1 6 2 1 

Institusjon 102 96 103 87 69 95 81 63 

Interkommunal 

legevakt 0 0 7 6 10 6 4 3 



- 

Krisesenter 1 2 1 1 8 8 4 2 

Kultur 0 0 0 0 0 1 0 0 

Plan og bygg 0 0 0 0 1 0 0 0 

SFO 0 0 0 1 0 0 0 0 

Skole 7 6 12 4 4 5 0 1 

Sykehjem 0 0 2 0 0 0 0 0 

Tildelingskontor 6 5 7 2 3 8 5 5 

Tjenester til 

funksjonshemmede 12 2 9 6 1 5 2 1 

Tjenester til 

funksjonshemmede 28 36 31 24 48 35 36 29 

Vann og avløp 0 1 0 0 0 0 0 0 

 

 

De 20 mest forekommende avvikene 

Institusjon - Fall (pasienter) 173 

Hjemmetjeneste - Legemiddel ikke gitt (svikt i rutiner) 85 

Institusjon - Legemiddel annet 82 

Tjenester til funksjonshemmede - Legemiddel ikke gitt (svikt i rutiner) 66 

Barnehage - Personalmangel   63 

Hjemmetjeneste - Annet 53 

Institusjon - Legemiddel ikke gitt (svikt i rutiner) 47 

Tjenester til funksjonshemmede - Legemiddel annet 43 

Hjemmetjeneste - Legemiddel gitt av ufaglært/faglært uten bemyndigelse 40 

Hjemmetjeneste - Legemiddel annet 39 

Institusjon - Mangelfull journalføring/ dokumentasjon 37 

Tjenester til funksjonshemmede - Annet 37 

Institusjon - Teknisk utstyr fungerer ikke/mangel på utstyr 33 

Hjemmetjeneste - Avvik samhandlingsrutine internt/eksternt 29 

HMS - Trusler/vold på arbeidsplassen 25 

Tjenester til funksjonshemmede - Avvik fra bemanningsplan 25 

Hjemmetjeneste - Manglende rutine/prosedyre/retningslinjer 21 

Institusjon - Avvik fra bemanningsplan 20 

Institusjon - Avvik samhandlingsrutine internt/eksternt 20 
Tabellen over viser de 20 mest forekommende avvikene me 

 

Kommentarer  

Pasienter som faller og avvik i forhold til legemiddelhåndtering er de desidert mest 

forekommende avvikene. Forbedring av praksis ved legemiddelhåndtering er et prioritert fokus 

innenfor helse og omsorg. Eksempelvis skal rutiner for legemiddelhåndtering bli en del av 

introduksjonsprogrammet for nyansatte innenfor helse og omsorg. Videre arbeides det med en 

rekke tiltak med hensikt å forebygge fall blant pasienter på institusjon og i hjemmet, blant annet 

satses det på hverdagsrehabilitering, ernæring, demens og andre områder med innvirkning på 

fall. For øvrig jobbes det generelt med skjerping av rutinene ved legemiddelhåndtering. 

Eksempelvis arbeides det med å redusere stress og uro ved utdeling av legemidler.  

 



- 

HMS-avvik 

 

HMS – Støy 1 

HMS -  Usikret kjemikalieoppbevaring/kjemikalieuhell 2 

HMS - Annet  9 

HMS – Inneklima 2 

HMS - Manglende rutiner 2 

HMS – Støy 4 

HMS - Trusler/vold på arbeidsplassen 30 
Tabellen over viser området HMS sortert etter avvikstyper 

 

Kommentarer  

HMS-avvik vold og trusler er det mest forekommende avviket og meldes i hovedsak fra en 

enhet med yngre psykisk utviklingshemmende. Det skal gjennomføres kompetanseheving for 

aktuelle ansatte innenfor tema vold og trusler.  

 
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. I tillegg gjennomføres det og 

planlegges en rekke kompetansehevende tiltak innenfor helse og omsorg som vil være med å 

utvikle tjenesten og forebygge 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, 29.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arbeidsmiljøutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/3554-3   Arkiv:   

 

 

SYKEFRAVÆR 1. og 2. kvartal 2017 
 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon om sykefraværet i Ringerike kommune for 1. og 2. 

kvartal 2017, til orientering. 

 

 

  

 

 

Sammendrag 
 

Sykefraværet i Ringerike kommune viser en svært positiv trend i 1. og 2. kvartal 2017 

sammenlignet med samme periode i 2016.  

Det totale sykefraværet for 1. kvartal 2017 er 9,6 % og det er en nedgang på 0,2 prosentpoeng 

i forhold til 2016. Samme positive trend viser seg for 2. kvartal da fraværet ligger på 7,9 %, 

noe som er en nedgang på hele 0,8 prosentpoeng. 

 

Korttidsfraværet viser en nedgang i begge kvartalene for 2017 sammenliknet med 2016, mens 

langtidsfraværet ligger omtrent på samme nivå i 2017 sammenliknet med 2016 for 1. halvår. 

Det egenmeldte fraværet øker noe i 2017 i forhold til 2016. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 
Ringerike kommunes sykefravær i 1. kvartal og 2. kvartal 2017 og 2016:  
 
 
 
 
 

  
  

 
1.kvartal 2016 1.kvartal 2017 

 
2.kvartal 2016 2.kvartal 2017 

Hele kommunen Totalt 9,8 9,6 8,7 7,9 



- 

Egenmeldt 1,2 1,5 0,9 1,0 

  Korttid  2,4 1,7 1,6 1,1 

  Langtid 6,1 6,4 6,3 5,9 

Administrasjon og 
fellesutgifter 

Totalt 8,4 8,1 4,3 5,3 

Egenmeldt 1,5 1,6 0,6 0,6 

  Korttid 1,8 1,2 1,0 0,4 

  Langtid 5,0 5,3 2,6 4,3 

Barnehage 
Totalt 10,8 10,3 10,4 9,7 

Egenmeldt 1,8 1,8 1,2 1,2 

  Korttid 3,1 1,3 1,8 0,6 

  Langtid 5,9 7,2 7,3 8,0 

Grunnskole 
Totalt 8,0 8,1 6,9 5,5 

Egenmeldt 1,1 1,0 0,6 0,7 

  Korttid 1,8 1,1 0,9 0,6 

  Langtid 5,0 6,0 5,4 4,2 

Spesielle tiltak barn og 
unge 

Totalt 6,5 8,8 10,6 6,3 

Egenmeldt 1,3 1,7 1,1 1,0 

  Korttid 1,3 1,4 2,1 0,8 

 
Langtid 4,0 5,8 7,4 4,4 

Kulturtjenesten 
Totalt 11,2 7,7 1,5 7,6 

Egenmeldt 1,4 0,9 0,5 0,5 

  Korttid 3,2 0,9 1,1 0,1 

  Langtid 6,6 6,0 0 7,0 

Helse og omsorg  
Totalt 12,0 12,3 11,1 10,5 

Egenmeldt 1,0 1,6 1,0 1,1 

  Korttid 3,2 2,6 2,1 1,7 

  Langtid 7,8 8,1 7,9 7,8 

Samfunn (Tekniske 
områder) 

Totalt 7,2 5,2 4,9 4,6 

Egenmeldt 1,3 1,6 0,6 1,1 

  
Korttid 1,4 1,2 1,3 0,6 

Langtid 4,5 2,4 3,0 2,9 

 

 
Sykefravær pr. sektor 
 
Sammenlignet med 2016 har kommunens totale sykefravær har gått ned både i 1. og 2. kvartal. 
Nedgangen er 0,2 prosentpoeng i 1. kvartal og 0,8 prosentpoeng i 2. kvartal.  
 
Administrasjon og fellestjenester reduserte sykefraværet med 0,3 prosentpoeng 1. kvartal, men økte 
med 1 prosentpoeng i 2. kvartal 2017 i forhold til 2016. 
Barnehagesektoren reduserte sykefraværet i 1. og 2. kvartal med hhv. 0,5 og 0,7 prosentpoeng. 
 
Skolesektoren hadde en liten økning i sykefraværet i 1. kvartal, men i 2. kvartal går fraværet ned med 
hele 1,4 prosentpoeng i forhold til 2016. 



- 

 
Spesialtiltak barn/unge hadde en markant økning i sykefraværet 1. kvartal 2017, men i 2. kvartal går 
fraværet ned med hele 4,3 prosentpoeng i forhold til 2016. 
 
Kultursektoren har i 1. kvartal 2016 et høyt sykefravær, som gikk ned med hele 3,5 prosentpoeng i 
2017. Fraværet i 2. kvartal 2016 er lavt og øker med 6,1 prosentpoeng i 2017.  
 
Helsesektoren hadde 0,3 prosentpoeng høyere fravær i 1. kvartal 2017, enn i 2016. Fraværet i 2. 
kvartal 2017 viser en nedgang på 0,6 prosentpoeng. 
 
Samfunnssektoren hadde i 1. kvartal 2017 et betydelig lavere fravær enn i 2016, en nedgang på 2 
prosentpoeng. Fraværet i 2. kvartal er også 0,3 prosentpoeng lavere enn i 2016. 
 
 

 
Tabellen over viser tall for 1. kvartal i blått, og tall for 2. kvartal i grønne farger 

 
 
 
 
 
 
Ulike typer fravær 
 
Det totale langtidsfraværet og korttidsfraværet i kommunen har hatt en positiv utvikling i 2017, sett i 
forhold til 2016. Det egenmeldte fraværet har imidlertid hatt en noe negativ utvikling. 



- 

 
Langtidsfraværet i 1. kvartal 2017 er 6,4 %, det er en økning på 0,3 prosentpoeng i forhold til 2016. 
For 2. kvartal er fraværet 5,9 % og det er 0,4 prosentpoeng lavere enn i 2016. 
 
Korttidsfraværet 1.kvartal 2017 er på 1,7 % og det er en nedgang på 0,7 prosentpoeng.  For 2. kvartal 
ser vi samme positive trend og et fravær på 1,1 %, og det er en nedgang på 0,5 prosentpoeng i 
forhold til 2016. 
 
Det egenmeldte fraværet økte med 0,1 prosentpoeng i 1. kvartal og med 0,3 prosentpoeng i 2. 
kvartal 2017, i forhold til 2016. 
 
 

 
Tabellen over viser tall for 1. kvartal i blått, og tall for 2. kvartal i grønne farger 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen er svært fornøyd med at det totale sykefraværet i kommunen reduseres. 

Kommunens ledere jobber kontinuerlig med sykefraværet i sine enheter og rådmannen 

forutsetter at det arbeidet optimaliseres. Langtids- og korttidsfraværet viser god utvikling, men 

det egenmeldt fraværet stiger noe. Kommunalsjefene vil følge enhetene nøye og være i dialog 

med de enhetsledere med størst utfordringer. Rådmannen ser også viktigheten av at man ser til 

de enheter med lavt sykefravær, for å lære av ulikheter og bedre nærværsarbeidet generelt. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.09.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen 
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Arbeidsmiljøutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/3469-1   Arkiv: 431  

 

 

Informasjon om medarbeiderundersøkelsen 2017  
 

Forslag til vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget vedtar prosess for medarbeiderundersøkelsen 2017.  

 

 

  

Beskrivelse av saken 

 

Bakgrunn  
Ringerike kommune gjennomfører medarbeiderundersøkelse for alle fast ansatte i tidsrommet 

november-desember 2017.  

 

Det er tidligere gjennomført medarbeiderundersøkelser i 2007, 2009-2014 og i 2015. 

I arbeidet med utvikling og forbedring av tjenestene som vi yter til befolkningen, er bruker- og 

medarbeiderundersøkelser et av flere verktøy for å oppnå høy tjenestekvalitet. Hensikten med 

medarbeiderundersøkelsen er å få tilbakemelding fra alle ansatte på hvordan de opplever ulike sider 

ved arbeidsmiljøet.  

 

Resultatene danner grunnlag for å iverksette konkrete forbedringstiltak på enhetene i samarbeid med 

de ansatte. Undersøkelsen er inndelt i to varianter, en for ansatte og en for ledere. Spørsmålene er 

de samme for begge gruppene.  

 

Medarbeiderundersøkelsen i ny utgave i 2015  
Ringerike kommune innførte i 2015 en helt nyutviklet medarbeiderundersøkelse fra KS og 

www.bedrekommune.no, 10-faktor undersøkelsen. Undersøkelsen er utarbeidet med bakgrunn i 

kommunenes behov og med utgangspunkt i den siste forskningen på området. Faglig ansvarlig for 

utviklingen har vært professor i organisasjonspsykologi Linda Lai.  

 

Undersøkelsen er i tråd med KS´ arbeidsgiverpolitiske satsing Skodd for framtida og er et sentralt 

verktøy for utvikling i KS´ Guide til god ledelse. 10-faktor undersøkelsen har vært sentral gjennom 

hele lederprogrammet.  

Oppslutning om undersøkelsen  
Svarprosenten for 2015 års undersøkelse var på 74 % for kommunen totalt sett. Dette må betegnes 

som meget gledelig utvikling (svarprosent i 2014 var 63 %). Dette er den høyeste svarprosenten 

som er oppnådd i Ringerike kommune og med et slikt resultat vurderes undersøkelsen å ha en god 



- 

oppslutning. Ambisjonen i 2017 er en enda høyere svarprosent. En avdeling bør ha minst mellom 70 

til 80% eller høyere for å ha best mulig utgangspunkt for oppfølging.  

 

Vi antar at det er tre hovedforklaringer på den gode svarprosenten i 2015, undersøkelsen var godt 

forankret blant ledere, spørsmålene er av større aktualitet og var mer relevant i forhold til 

totalopplevelsen av arbeidsmiljøet og i større grad fanger bredden i arbeidsmiljøet.  

 

Resultater i 2015 
Hovedtendensen var i 2015 års resultater at ansatte i Ringerike kommune er overveiende fornøyd 

med arbeidsmiljøet. Resultatene i 2017 vil kunne lage grunnlag for sammenligning med 2015 

resultatene.  

 

10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse Ringerike 
  

Faktor Navn Ringerike Norge Beskrivelse 

Faktor 1

 
Oppgavemotivasjon

 
4,3

 
4,3

 
Motivasjonen for oppgavene i seg selv, det vil si om oppgavene oppleves som 

en drivkraft og som spennende og stimulerende. (Også kalt indre 

jobbmotivasjon)

 
Faktor 2

 
Mestringstro

 
4,3

 
4,3

 
Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt medarbeiders tiltro til egen kompetanse 

og mulighet til å mestre utfordringer i jobbsammenheng.

 
Faktor 3

 
Selvstendighet

 
4,2

 
4,2

 
Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å jobbe selvstendig og gjøre 

egne vurderinger i jobben sin, basert på egen kompetanse, og innen en definert 

jobbrolle.

 
Faktor 4

 
Bruk av kompetanse

 
4,2

 
4,2

 
Medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen jobbrelevante kompetanse på en 

god måte i sin nåværende jobb.

 
Faktor 5

 
Mestringsorientert ledelse

 
4,0

 
3,9

 
Ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg og bli 

best mulig ut fra sine egne forutsetninger, slik at medarbeideren opplever 

mestring og yter sitt beste. 

 
Faktor 6

 
Rolleklarhet

 
4,3

 
4,3

 
Høy rolleklarhet innebærer at forventningene til den jobben medarbeideren 

skal gjøre er tydelig definert og kommunisert.

 
Faktor 7

 
Relevant kompetanseutvikling

 
3,6

 
3,7

 
Relevant kompetanseutvikling er avgjørende for at medarbeiderne til enhver 

tid er best mulig rustet til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet, og er 

avgjørende for kvaliteten på de tjeneste som leveres, uansett hvilken type 

tjeneste vi snakker om. 

 
Faktor 8

 
Fleksibilitetsvilje

 
4,4

 
4,4

 
Medarbeiderens villighet til å være fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å 

jobbe på til nye behov og krav.

 
Faktor 9

 
Mestringsklima

 
4,0

 
4,1

 
I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å lære, utvikle seg og gjøre 

hverandre gode, fremfor å rivalisere om å bli best.

 
Faktor 10

 
Nytteorientert motivasjon

 
4,7

 
4,7

 
Motivasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt for andre, også kalt prososial 

motivasjon, er en viktig drivkraft for mange og har en rekke godt 

dokumenterte, positive effekter. 

 
 

 

Medarbeiderundersøkelsen 2017 
Planlegging av undersøkelsen  
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Informasjons og forankringsarbeid på alle nivåer i organisasjon er en av de viktigste 

suksesskriteriene for høy svarprosent. Ledere og tillitsvalgte informerer i september og oktober at 

det kommer en undersøkelse i november.  

 

På overordnet nivå forankres undersøkelsen i AMU, i ledergrupper og medbestemmelsesfora. 

Videre legges det ut informasjonsmateriale på intranett under Medarbeiderundersøkelsen som skal 

brukes av avdelingene til informasjonsarbeid.  

 

MKS-gruppa på den enkelte avdeling møtes i oktober med medarbeiderundersøkelsen som tema.  

 

Gjennomføring  

Undersøkelsen distribueres via kommunal e-post og det er derfor viktig for høy svarprosent at 

medarbeiderne kan få tak i og lese kommunal e-post. Det legges til rette med et støtteapparat fra 

HR-avdelingen som kan hjelpe ledere og ansatte med å lese e-post hvis behov oppstår. Videre får 

blinde og svaksynte tilpasset hjelp. I barnehagesektoren har det vært et kompetanseløft i 

grunnleggende IT-kunnskap samtidig som det har blitt tilrettelagt med mer IT-utstyr for å kunne 

lese e-post. Anonymitet er sikret gjennoms undersøkelsens utforming og det går derfor ikke å spore 

enkelte besvarelser. Mer om anonymitet finnes på nettsiden www.10faktor.no 

 

Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen  
Alle ledere har tilgang til svarprosent og resultater etter at det har kommet inn minst fem 

besvarelser. Det er derfor viktig at ledere og tillitsvalgte sammen motiverer og trygger 

medarbeiderne til å besvare undersøkelsen. Videre vurderes premiering av avdelinger med høy 

svarsprosent. Det gis støtte fra HR-avdelingen til avdelinger som trenger hjelp til oppfølging. KS 

har utarbeidet en egen arbeidsbok som beskriver hvordan ledere skal drive med oppfølging på egen 

avdeling.  

  

Prosess for oppfølging av undersøkelsen har vært gjennomgått på våre interne ledersamlinger og 

lederprogram i løpet av 2016 og 2017. Ledere har øvd og praktisert på metoder for oppfølging og 

gjennomføring av prosesser gjennom lederprogrammet. Samme metoder brukes til oppfølging av 

10-faktor undersøkelsen.  

 

Det forutsettes at alle ansatte involveres i arbeidet. Oppfølging av undersøkelsen ligger også inne 

som en del av Lederavtalen. AMU orienteres om resultatene 1. kvartal 2018.  

 

Detaljert kjøreplan  

 
 Tid 

 
Aktivitet Formål/hensikt/mening Ansvar 

Informasjon og 
involvering 

8. juni Informasjon om ny 
medarbeiderundersøkelse til 
arbeidsmiljøutvalget  

Informasjon om 10-faktor, kjøreplan og 
oppfølging.  

Rådmannen 

 14. 
september  

Sak til arbeidsmiljøutvalget  Informasjon om 10-faktor, kjøreplan og 
oppfølging. 

Rådmannen 

 6. oktober Informere enhetsledere Informasjon om forberedelse og fremdrift og 
gjennomføring 

 

 12. oktober Informere 
medbestemmelsesmøtet på 
kommunenivå.  

Informasjon om forberedelse og fremdrift og 
gjennomføring 

HR 

 30. oktober Informasjon om 
undersøkelsen på 
enhetsledersamling 

Enhetene får informasjon om prosessen og 
videreformidler dette ut i enhetene. 
Informasjonsmateriell, nettsider og 
videoforedrag vises.  

HR 
 

 2. november 
eller tidligere. 

Informasjon om 
undersøkelsen til enhetene 

Alle informeres om prosess og videreformidler 
dette ut i enhetene. Informasjonsmateriell, 

HR 



- 

på mail og på intranett.  nettsider og videoforedrag vises.  

 Uke 42- Enhetene legger til rette i 
forkant av 
medarbeiderundersøkelsen 

Enhetene legger til rette for at undersøkelsen 
besvares i arbeidstiden.  
PC.er gjøres tilgjengelige.  

Enhetsledere 

 Uke 45-46 Involvering av MKS-gruppene 
og lederne. 

Orientere og forankre undersøkelsen i MKS-
gruppene for å sikre god gjennomføring og 
oppfølging.  
Informasjon på enheten om 
gjennomføringsprosess.  

Enhetsledere 

Klargjøring Uke 39-41 Klargjøring av undersøkelsen. 
 

Oppdatere organisasjonsstruktur i 
bedrekommune ned til avdelingsnivå 
Gi brukertilganger til alle ledere. 
Ta ut e-poster i forhold til org. struktur fra 
Visma. 
 

HR 

 2-6. 
november 
eller tidligere.  

Pilotundersøkelse Gjennomføring av pilotundersøkelse ved HR-
avdelingen for å teste at systemet virker etter 
hensikt.  

HR 

 11. november KS kurs i 10-faktormodellen.  Kurset er til for kommuner som hat tatt i bruk 
eller vurderer å ta i bruk 10-faktormodellen. 
Foreleser Linda Lai mfl. Målgruppe HR.  

HR 

Gjennomføring 16. 
november-6 
desember.  
 

Undersøkelsen gjennomføres 
 

 HR 

 Uke 49 Purringer  Via mail og e-post og intranett HR 

Oppfølging og 
rapportering 

Uke 50-02 Resultater presenteres på 
www.bedrekommune.no 
 

Hver leder får tilgang til sine resultater på 
www.bedrekommune.no 
 

HR 

 Uke 50-02 Analyse og bearbeiding av 
resultater 

Analyser gjennomføres på overordnet nivå 
 

HR/kommunalsj
efer/enhetslede
re 

 Uke 3 Resultater på sektornivå 
presenteres ledergruppe 

Resultater formidles og følges opp Kommunalsjefer 
sammen med 
enhetsledere 

 Ca. Uke 5 
eller tidligere. 

Presentasjon av resultater til 
ledere. 

Stor presentasjon på sektornivå og overordnet 
nivå til alle ledere, HTV, HVO og verneombud. 
Gjennomføres på enhetsledersamling.  

Ledergruppa 

 Uke 50-02 
eller tidligere.  

Presentasjon av resultater til 
medarbeiderne 

Resultater presenteres for medarbeiderne i 
personalmøter raskest mulig etter at 
resultatene har kommet til enhetsleder.  

Enhetsledere 
Med ev støtte, 
kommunalsjef 
eller 
organisasjon og 
personal.  

  Oppfølging av resultater 
Lage Handlingsplan 

Funn fra undersøkelsen bearbeides, diskuteres 
med medarbeidergruppa løftes in i MKS-
gruppa der det er hensiktsmessig med hensyn 
til organisering.  

Enhetsledere 

 1.kvartal 
2018 

AMU orienteres AMU orienteres om resultatene av 
medarbeiderundersøkelsen 

HR 

 Seinest 1. 
april 2018 

Oppfølging av arbeidet med 
HR-handlingsplan  

Gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 
skaper forventninger til prosess og oppfølging. 
Det er derfor svært viktig at handlingsplaner 
etterspørres i linjen 
Oppfølging av planarbeidet gjøres i leder 
undersøkelsen og i den årlige 
arbeidsmiljøundersøkelsen som går til MKS-
gruppene.  

Enhetsleder 
Kommunalsjefer 
Rådmannen 

 

 

Kilder:  

www.10faktor.no 

Anne Margrete Fletre og Lisbeth Frydenlund (2016) Håndbok for planlegging, gjennomføring og 

oppfølging av KS medarbeiderundersøkelse 

 



- 

Rådmannens vurdering  
Rådmannen er fornøyd med oppfølgingsarbeidet som er gjort ute i enhetene knyttet til 

medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført i 2015. At 10 faktor og KS sin metodikk rundt 

medarbeiderundersøkelsen har vært benyttet gjennom hele lederprogrammet har gitt et svært 

godt utgangspunkt for årets undersøkelse.  

 

Rådmannen er spent på resultatene fra årets medarbeiderundersøkelse. Satsningen på 

lederutvikling gjennom lederprogrammet i tillegg til mange kompetansetiltak for medarbeidere 

i kommunen forventes å gi utslag på resultatene.  

 

 
Vedlegg 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.8.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Arbeidsmiljøutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/3484-1   Arkiv: J07  

 

 

Ringerike kommune røykfri arbeidsplass  
 

Forslag til vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget bes vurdere prosess for oppfølging av gjeldende retningslinjer for røyking 

blant ansatte i Ringerike kommune.  

 

  

Beskrivelse av saken 

Det har innkommet meldinger fra ansatte til vernetjenesten og meldinger fra ledere til kommunalsjef HR 

som tilsier at det er behov for å se på hvordan retningslinjene for røyking blant ansatte i arbeidstiden 

påvirker arbeidsmiljøet blant de ansatte.  

Ringerike kommune har i vedtak fra arbeidsmiljøutvalg og formannskap vedtatt at Ringerike kommune 

skal være en røykfri arbeidsplass (ref behandling i formannskap sak: 02/00725). 

 

Samfunnsutviklingen med blant annet økende oppmerksomhet på tobakkens skadevirkninger og 

hensynet til helse generelt, har medført at mange kommuner og arbeidsgivere har satt i verk tiltak for å 

redusere skadevirkningene for ansatte og tjenestemottakere som utsettes for helseskadelig røyk og plager 

forårsaket av røyk og røyklukt. 

 

Det er flere forhold som er naturlig å komme innom ved vurdering av gjeldende retningslinjer i 

Ringerike kommune. Snusing blant ansatte og e-sigaretter er ikke tatt inn som en del av tidligere vedtak 

og bør vurderes.  

 

Følgende retningslinjer foreligger etter tidligere vedtak i formannskap og arbeidsmiljøutvalg:  

 

RINGERIKE KOMMUNE - RØYKFRI ARBEIDSPLASS  

 

Viser til Arbeidsmiljøutvalgets enstemmige vedtak den 25.06.2002  i sak 0010,  og Formannskapets behandling av saken 

20.08.2002, sak 0120: 

 

1. Glassburet som benyttes til røykerom i rådhuset beholdes til 1. april 2003 – og Ringerike kommune erklæres som 

røykfri arbeidsplass fra samme dato. 

2. Ansatte tilbys røykeavvenningskurs fra medio september 2002 

3. Det blir ikke anledning til å røyke i eller i nærheten av inngangspartier til kommunale bygg eller arbeidsplasser. 

 

 

Dette innebærer: 

 Fra og med 1. april 2003 er Ringerike kommune en røykfri arbeidsplass.  

 Alle røykerom i kommunale arbeidsplasser avvikles. 



- 

 Ansatte har ikke anledning til å røyke i arbeidstiden. 

 Det blir ikke anledning til å røyke i eller i nærheten av inngangspartier til kommunale bygg eller 

arbeidsplasser. 

 

De enkelte resultat- og støtteenhetsledere har ansvaret for at vedtaket etterfølges. De må også finne praktiske løsninger 

innenfor sitt ansvarsområde for hvordan vedtaket skal oppfylles.   

Det oppfordres til å benytte Miljø- og kvalitetssikringsgruppene som drøftingsarena i disse sakene. 

 

Nytt røykeavvenningskurs starter ca. 7. april ! Alle ansatte som deltar på røykeavvenningskurset og som er røykfrie etter 1 

år,  får dekket kursavgiften også på dette 

Med hilsen 

 

 

Svein Aannestad 

Rådmann 

 

 

Vedtak i formannskapet:  

  

Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 02/00725-016  

Arkiv: 441  

 

Behandling i Formannskapet 20.08.2002, sak 0120:  

Det var 12 representanter tilstede under behandling av saken.  

Punktvis avstemming:  

Punkt 1 ble vedtatt med 7 mot 5 stemmer.  

Mindretallet besto av: Stein Roar Eriksen (Ap), Else Mona Tveter Myhre (Ap), Toril Sandum (Ap), Lidio Dominguez (SV) 

og Dag Stenersen (Frp):  

Punkt 2 ble enstemmig vedtatt.  

Punkt 3 ble vedtatt med 7 mot 5 stemmer.  

Mindretallet besto av: Stein Roar Eriksen (Ap), Else Mona Tveter Myhre (Ap), Toril Sandum (Ap), Lidio Dominguez (SV) 

og Dag Stenersen (Frp):  

 

Vedtak i Formannskapet:  

1. Glassburet som benyttes til røykerom i rådhuset beholdes til 1. april 2003 - og Ringerike kommune erklæres som røykfri 

arbeidsplass fra samme dato.  

 

2. Ansatte tilbys røykeavvenningskurs fra medio september 2002.  

3. Det blir ikke anledning til å røyke i eller i nærheten av inngangspartier til kommunale bygg eller arbeidsplasser.  

 

Vedtak i arbeidsmiljøutvalget: 

 

0010/02  

RINGERIKE KOMMUNE - RØYKFRI ARBEIDSPLASS  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Glassburet som benyttes til røykerom i rådhuset fjernes innen 15. oktober 2002 - og Ringerike kommune erklæres 

som røykfri arbeidsplass fra samme dato. 

 

2. Ansatte tilbys røykeavvenningskurs  fra medio september 2002. 

3. Det blir ikke anledning til å røyke i eller i nærheten av inngangspartier til kommunale bygg eller arbeidsplasser.  

 

 

Behandling: 

Følgende uttalelser ble fremlagt i møtet og vedlegges protokollen. 

Fra HMS-Senteret, datert 18.06.02. 

Fra APLF v/Jørn Ossum Gronert. 

 

Forslag fra Erik Haugen til punkt 1: 

 



- 

”Glassburet som benyttes til røykerom i rådhuset beholdes til 1. april 2003- og Ringerike kommune erklæres som røykfri 

arbeidsplass fra samme dato.” 

 

Rådmannens forslag med ovennevnte endring ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

4. Glassburet som benyttes til røykerom i rådhuset beholdes til 1. april 2003 - og Ringerike kommune erklæres som 

røykfri arbeidsplass fra samme dato. 

 

5. Ansatte tilbys røykeavvenningskurs  fra medio september 2002. 

6. Det blir ikke anledning til å røyke i eller i nærheten av inngangspartier til kommunale bygg eller arbeidsplasser.  

 

 

Juridiske forhold  

Krav på et røykfritt arbeidsmiljø 

Arbeidsgiver har ansvar for arbeidsmiljøet, også for at ingen blir utsatt for røyk på arbeidsplassen. Alle 

har krav på et røykfritt arbeidsmiljø. For arbeidstakere innebærer tobakksskadelova at 

ekspedisjonslokaler, arbeidsrom, spiserom, der to eller flere arbeider, korridorer, trappeoppganger, 

toaletter og heiser på arbeidsplassen skal være frie for røyk. 

Arbeidsgiver er ansvarlig for å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø også ved arbeid hjemme hos 

brukerne, og kan sette vilkår for å ivareta dette.  

Kilde: Arbeidstilsynet 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen har ikke tatt stilling til om dagens rutiner og praksis rundt røyking er tilfredsstillende. 

Rådmannen ber derfor om at AMU vurderer om dagens rutiner for røyking er tilstrekkelige og i så fall 

om de følges i henhold til intensjonene eller om det er behov for innskjerping. Hvis AMU mener at 

dagens rutiner ikke er tilstrekkelige ønsker rådmannen at AMU gjør en vurdering og anbefaling av nye 

rutiner og praktisering av disse.  

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.8.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

 

 

 

 



- 
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- 

Arbeidsmiljøutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/249-7   Arkiv: 440  

 

 

Hovedverneombudets orientering juli-aug. 2017  
 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon fra hovedverneombudet til orientering. 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

 

Hovedverneombudet orinterer muntlig om aktuelle saker innenfor hovedverneombudets 

ansvarsområde.  

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

 

 

 

 

 



- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Arbeidsmiljøutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/252-7   Arkiv: G30 &38  

 

 

Bedriftshelsetjenestens orientering 2. kvartal 2017  
 

Forslag til vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon fra bedriftshelsetjenesten til orientering.  

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

 

Bedriftshelsetjenesten gir muntlig orientering om status leveranse bedriftshelsetjeneste til 

Ringerike kommune.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Arbeidsmiljøutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/1543-5   Arkiv: 444  

 

 

Rapport fra AKAN-utvalget  
 

Forslag til vedtak: 

 

 Arbeidsmilløutvalget (AMU) tar AKAN-utvalget sin statusrapport til orientering. 

 

 

  

Bakgrunn 

 

 AKAN-utvalget gir AMU en kort statusrapport ved AMU-møter. 

 

Beskrivelse av saken 

 Nye AKAN-retningslinjer vedtatt 8.6.17 i AMU er planlagt tatt opp i kommunestyret 

jamfør vedtak samme dato/ ESA 17/1543-3. Oppfordringern gjelder informasjon om 

nye retningslinjer og at de folkevalgte slutter seg til disse. 

 Nye AKAN-retningslinjer blir tilsendt enhetsledere som anbefales å selv/ via 

avdelingsleder å presentere dette i MKS gruppene med oppfordring om refleksjon rundt 

hvordan ønsker vi å ha det hos oss? Tilsvarende oppfordring vil gjøres på høstsamling 

med alle verneombud 29.11.17. 

 Antall AKAN avtaler er per i dag tre (3). 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen er fornøyd med at nye retningslinjer er vedtatt i AMU og at disse sendes 

kommunestyret til orientering. Oppmerksomhet rundt AKAN-arbeidet vil bidra til å bedre det 

forebyggende arbeidet i enhetene.  

 

 

 Ringerike kommune, 3.9.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 



- 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Rune Faksvåg 
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