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Arkivsaksnr.: 18/538-1   Arkiv: 033 &15  

 

Valg av leder og nestleder i arbeidsmiljøutvalget  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/18 Arbeidsmiljøutvalget 15.02.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Følgende velges: 

 

Leder………… 

 

Nestleder……… 
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Arkivsaksnr.: 18/574-1   Arkiv: 440  

 

Referat AMU møte 16.11.2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
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Forslag til vedtak: 

 

AMU godkjenner referat fra AMU møte 16.11.17. 

 

  

 

 

 

Vedlegg 

Referat AMU 16.11.17 
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Arkivsaksnr.: 17/4494-3   Arkiv: 440  

 

Møteplan for Arbeidsmiljøutvalget - 2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/18 Arbeidsmiljøutvalget 15.02.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget vedtar møteplan 2018 for arbeidsmiljøutvalget.  

 

  

 

Møteplan 2018: 

15. februar. Tema: Nærvær sykefravær og kvalitet v/Heidi Lafton, Hønefoss omsorgssenter.  

 

19. april. Tema: Ikke bestemt 

 

7. juni. Tema: Heldagsbefaring på en eller flere arbeidsplasser.  

 

13. sept. Tema: Ikke bestemt.  

 

15. nov. Tema: Ikke bestemt.  

 

I tillegg kommer ekstraordinært møte som omhandler AMU sitt høringsinnspill til budsjett 

2019 og handlingsprogram 2019 - 2022.  

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 18/364-1   Arkiv: 440 &31  

 

Avviksstatistikk 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/18 Arbeidsmiljøutvalget 15.02.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar avviksstatistikk for januar-desember 2017 til orientering.  

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune har over tid benyttet elektronisk kvalitetssystem og som en del av dette 

registrert elektronisk avvik ved mange enheter i kommunen. Ved nåværende tidspunkt er det 

derfor 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 har kommet lengst i behandling av avvik og har behandling av 

avviksstatistikk på flere aktuelle arenaer, for å lære av avvikene som er registrert. Aktuelle 

arenaer er MKS-grupper på ulike nivå (sektor og enhet) 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 noen 

delprosjektledere rettet mot den enkelte sektor tilgang til avviksstatistikk for hele kommunen 

for å kunne følge opp og gi støtte. Delprosjektledere med tilganger til statistikk er 

kvalitetsrådgiver helse og omsorg, barnehagekonsulent og systemansvarlig for fagsystemet 

Gerica.  

 

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» 
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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 1500 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-desember 2017  

Oppsummering nøkkeltall: 

  

 Det er meldt avvik fra 141 avdelinger i perioden januar til og med desember, dette 

innebærer at det er 15 nye avdelinger fra forrige rapportering som har tatt i bruk 

systemet. 

 Totalt er det meldt ett eller flere avvik fra 85% av kommunens avdelinger.  

 Per 22.1.2018 er det 34 avvik som er åpne (ubehandlet).  

 Gjennomsnittlig behandlingstid per avvik er 12 dager. 

 875 avvik er registrert med Liten alvorlighetsgrad.  

 1477 avvik er vurdert og være av Alvorlig grad.  

 780 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.  
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Avvik utvikling over tid 
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Kommentarer  

Avvik knyttet til pasienter som faller, og avvik i forhold til legemiddelhåndtering er de mest 

forekommende avvikene. Som tidligere rapportert i AMU er forbedring av praksis ved 

legemiddelhåndtering et prioritert område innenfor helse og omsorg. Når det gjelder 

manglende journalføring gjennomføres det opplæring i journal/fagsystemet Gerica for alle 

ansatte innefor helse og omsorg.  

 

HMS-avvik 

 
Kommentarer  

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

enhet med yngre psykisk utviklingshemmende. Det arbeides med å utarbeide en felles 

overordnet prosedyre for kommunen hvor deltakere fra de ulike sektorene er representert. Det 

skal videre 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. Spesielle avvik innenfor helse og omsorg håndteres 

spesifikt med metoden hendelsesanalyse. Dette gjøres systematisk i kvalitetsutvalget i helse og 

omsorg. Det er fortsatt mørkertall på registrering av HMS-avvik og mer informasjon og 

opplæring om bruk av avvikstypene innenfor HMS, skal være fokus på ulike 

opplæringsaktiviteter som verneombudssamlinger, mks-samling og 40 timers 

arbeidsmiljøopplæring i 2018.   
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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. I tillegg gjennomføres det og 

planlegges en rekke kompetansehevende tiltak som vil være med å utvikle tjenestene 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. 

 

Det er avsatt midler i budsjettet for 2018 til ny kvalitetssjef. Dette vil gjøre at arbeid med 

oppfølging av avvik og kvalitetsarbeid i Ringerike kommune vil styrkes. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 18/362-1   Arkiv: 461  

 

Sykefraværsstatistikk for 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/18 Arbeidsmiljøutvalget 15.02.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar sykefraværsstatistikk for 2017 til orientering.  

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Sykefravær 2017  

Rapporten omfatter sykefravær totalt for hele 2017. Vi ser at sykefraværet i kommunen fortsetter å 

falle sammenlignet med fjoråret.  

 

Sykefraværet i 2017 er 7,7 % mot 8 % i 2016. Det er ikke registreringer tilgjengelig som viser et 

lavere sykefravær i perioden 2001 til 2017. Dette innebærer at kommunen har det laveste registrerte 

sykefraværet på 17 år.  

  

På sektornivå har alle sektorer en liten nedgang unntatt kulturtjenesten som har gått opp med 0,2 

prosentpoeng sammenlignet med 2016.  

 

Det egenmeldte fraværet er stabilt på cirka 1 % på alle områder.  
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Sykefravær 2017 og bemanning 

    
Sykefravær 
totalt 2015 

Sykefravær 
totalt 2016 

Sykefravær 
totalt 2017 

Årsverk per 
desember 

2017 

Antall 
ansatte per 
desember 

2017 

Hele 
kommunen 

Totalt 8,8 8 7,7 1800 2285 

Egenmeldt 1,1 1 1,1     

  Korttid  1,7 1,6 1,2     

  Langtid 6 5,4 5,4     

Administrasjon 
og 

fellesutgifter 

Totalt 6,5 5,6 5,4 101 115 

Egenmeldt 0,8 1 1     

  Korttid 0,6 0,9 0,7     

  Langtid 5,1 3,7 3,7     

Barnehage 
Totalt 9,8 8,8 7,6 163 194 

Egenmeldt 1,6 1,4 1,3     

  Korttid 2 1,6 0,9     

  Langtid 6,2 5,8 5,4     

Grunnskole 
Totalt 5,7 6,1 5,6 434 495 

Egenmeldt 0,9 0,8 0,8     

  Korttid 1 1,1 0,9     

  Langtid 3,8 4,2 3,9     

Spesielle tiltak 
barn og unge 

Totalt 6,8 7,6 5,9 149 199 

Egenmeldt 1,1 1,2 1,4     

  Korttid 1,8 1,4 0,8     

  Langtid 3,9 5 3,7     

Kulturtjenesten 
Totalt 5,2 5 5,2 20 34 

Egenmeldt 0,4 0,7 0,6     

  Korttid 0,4 1,4 0,2     

  Langtid 4,4 2,9 4,4     

Helse og 
omsorg  

Totalt 12 10,5 10,4 698 997 

Egenmeldt 1,2 1,1 1,1     

  Korttid 2,3 2,1 1,7     

  Langtid 8,5 7,3 7,6     

Samfunn 
(Tekniske 
områder) 

Totalt 6,1 4,9 4,5 233 249 

Egenmeldt 1 0,9 1,1     

  
Korttid 1,3 1,2 0,7     

Langtid 3,7 2,8 2,7     

Tabell 1.Tabellen viser egenmeldt og legemeldt sykefravær 2017 sammenlignet med 2016 og 2017. I tillegg 

vises bemanning i antall årsverk og antall ansatte.  
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen er svært tilfreds med at nedgangen i sykefraværet gjennom hele 2017 har vedvart og 

resultert i det laveste sykefraværet på 17 år. Spesielt er det positivt at alle store sektorer har en 

nedgang i sykefraværet i sykefraværet.  

 

Rådmannen er meget godt fornøyd med resultatene og det gis honnør til arbeidet som er gjort i alle 

sektorer i hele kommunen. 

 

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  6/18 

Side 15 av 37   

 

 
Arkivsaksnr.: 18/196-2   Arkiv: 431  

 

Medarbeiderundersøkelsen 2018 orientering om resultater  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/18 Arbeidsmiljøutvalget 15.02.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon om resultatet av medarbeiderundersøkelsen 2017 til orientering.  

 
  

 

Bakgrunn  

Rådmannen gjennomførte medarbeiderundersøkelse i tidsrommet november-desember 2017.  

Det er tidligere gjennomført medarbeiderundersøkelser i 2007, 2009, 2014 og 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 gjennomførte som en av de første kommunene i 2015 en nyutviklet 

medarbeiderundersøkelse, 10-faktor undersøkelsen. I 2017 var det andre gangen undersøkelsen ble 

gjennomført og det er mulig å sammenligne resultater. 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 fremtida. 

 

 

 

 

 

Oppslutning om undersøkelsen  

Svarprosenten for årets undersøkelse var på 81 %, totalt er dette en økning på 7 prosentpoeng 

sammenlignet med 2015 (74 %). KS sier i sine anbefalinger at man bør tilstrebe en svarprosent på 70-

80 %. 81% må betegnes som et meget gledelig resultat. Dette er den høyeste svarprosenten som er 

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

oppslutning.  
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Administrasjonen antar at det er flere forklaringen på bedret oppslutning i 2017 enn tidligere. Blant 

annet er undersøkelsen bedre forankret og kjent av både leder og medarbeidere. Lederprogrammet har i 

alle samlinger hatt spesiell oppmerksomhet på medarbeiderundersøkelsen og oppfølging av denne. 

Spesielt trekkes frem den gode svarprosenten i barnehagene på 97 %, dette har antakeligvis 

sammenheng med gjennomføring av grunnleggende IT-opplæring til alle assistenter og fagarbeidere i 

barnehagene.  

 

Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført elektronisk med utsendelse kun til kommunal e-postadresse.  

 

  Svarprosent 2017 Svarprosent 2015 

Ringerike 81 74 

Administrasjon 93 87 

Austjord barn og unge 81 69 

Barnehage 97 83 

Barnevern 63 83 

Bolig 83 0 

Brann- og ulykkes vern 100 100 

Enslige mindreårige flyktninger 46 0 

Kommunehelse 78 75 

Kultur 83 82 

PLO Hjemmetjeneste 70 60 

PLO Institusjon 70 65 

Samfunn 84 75 

Skole, barnetrinn 85 85 

Skole, ungdomstrinn 91 88 

Sosialtjeneste 0 22 

Spesialpedagogiske tjenester 92 61 
Tabell 1. Svarprosent per område.  

 

Resultatfremstilling  

Alle ledere med personalansvar har tilgang til sine resultater på sitt nivå og resultatene fremstilles per 

faktor i enkle ferdiggenererte rapporter med tilhørende hjelpetekster.  

 

Resultater  

Tabellen nedenfor viser samlede resultater for kommunen totalt sett og for de ulike områdene: 
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Faktor 1 Indre motivasjon 4,3 4,3 4,4 4,3 4,3 4,4 4,5 4,5 4,4 4,5 4,1 4,1 4,2 4,2 4,1 4,1 4,3 4,3 4,2 4,3 4,3 4,3

Faktor 2 Mestringstro 4,3 4,3 4,4 4,4 4,3 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4 4,3 4,3 4,3 4,2 4,3 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3

Faktor 3 Autonomi 4,2 4,2 4,5 4,5 4,2 4,1 4,5 4,6 3,6 3,8 4,0 3,9 4,2 4,1 4,3 4,3 4,2 4,3 4,1 4,1 4,2 4,2

Faktor 4 Bruk av kompetanse 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 4,4 4,5 4,2 4,3 4,1 4,1 4,2 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,1 4,2 4,3 4,2

Faktor 5 Mestringsorientert ledelse4,0 4,0 4,2 4,1 4,0 4,1 4,3 4,1 3,4 3,5 3,8 3,7 4,1 4,1 4,1 4,1 3,9 4,0 3,8 3,8 4,0 3,9

Faktor 6 Rolleklarhet 4,3 4,3 4,2 4,3 4,3 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,4 4,4 4,2 4,2 4,2 4,3 4,0 4,1 4,3 4,3

Faktor 7 Relevant kompetanseutvikling3,8 3,6 4,2 4,1 3,7 3,7 3,7 3,8 4,0 4,1 3,7 3,5 3,9 3,8 3,9 3,9 3,4 3,2 3,4 3,4 3,7 3,7

Faktor 8 Fleksibilitetsvilje 4,5 4,4 4,7 4,7 4,5 4,3 4,6 4,5 4,3 4,3 4,5 4,4 4,5 4,3 4,3 4,3 4,4 4,4 4,3 4,3 4,5 4,4

Faktor 9 Mestringsklima 4,0 4,0 4,4 4,2 4,1 4,2 4,2 4,2 3,7 3,8 3,9 3,8 4,0 4,0 3,9 4,0 4,0 4,0 3,8 4,1 4,1 4,1

Faktor 10 Prososial motivasjon 4,7 4,7 4,7 4,6 4,7 4,8 4,7 4,6 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 4,7 4,6 4,5 4,7 4,7 4,8 4,6 4,7 4,7

 
Tabell 2. Vertikale lyseblå kolonner er resultat for 2017. Vertikale hvite kolonner er resultater for 2015. Skalaen som 

brukes er fra 1 – 5, der 5 er best.  

 

Hovedtendensen i undersøkelsen er at ansatte i Ringerike kommune er overveiende fornøyd med 

arbeidsmiljøet. I tabellen over gjengis gjennomsnittsscore for alle faktorene, for Ringerike kommune 

samlet og for hvert område. Sammenligning med tidligere år viser en liten forbedring på faktor 7. 

Relevant kompetanseutvikling med 0,2 og faktor 8. Fleksibilitetsvilje med 0,1. 

  

Av tabellen kan vi se at resultatene jevnt over er gode. Undersøkelsen sammenlignes med «Norge». 

Dette er en sammenligning med alle kommuner som har tatt i bruk 10-faktor undersøkelsen i 2015 og i 

2017. Sammenlignet med Norge ligger Ringerike kommune 0,1 høyere på faktor 4. Bruk av 

kompetanse, 0,1 høyere på faktor 5. Mestringsorientert ledelse og 0,1 høyere på faktor 8. 

Fleksibilitetsvilje. Ringerike scorer ikke lavere på noen faktorer sammenlignet med Norge.  

 

Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen  

Alle ledere har tilgang til rapport med resultatene fra sin enhet. Rapporten er tilgjengelig for ledere etter 

at det har blitt registrert minst 5. besvarelser, dette for å sikre anonymitet. Alle ledere med 

personalansvar skal følge opp undersøkelsen i samarbeid med enhetens arbeidsmiljøgruppe (MKS-

gruppa).  
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Oppfølgingen er tenkt tredelt;  

1. gjennomgang og vurdering av resultatene i personalmøte/MKS-gruppe  

2. presentasjon av resultatene med refleksjon og vurdering sammen med ansatte  

3. utarbeide tiltaksplan og iverksette tiltak  

 

Resultater og prosess for oppfølging av undersøkelsen har vært gjennomgått i lederprogrammet. Det blir 

dessuten gjennomført kurs i februar for ledere som ønsker mer opplæring i hvordan undersøkelsen skal 

følges opp på egen enhet. KS har utviklet et eget arbeidshefte for ledere som beskriver metoder og 

fremgangsmåte fra resultat til utarbeidelse av handlingsplan. Metodene for oppfølging har blitt brukt og 

trent på i forbindelse med lederprogrammet.  

 

Det forutsettes at alle ansatte involveres i arbeidet. Oppfølging av undersøkelsen ligger også inn som en 

del av Lederavtalen. HR-avdelingen er støtte for ledere i oppfølgingsarbeidet ved behov.  

 

Rådmannens vurdering  

Rådmannen er svært fornøyd med resultatene på kommunenivå og det er positivt at det er flere av 

faktorene som viser et bedre resultat i 2017 enn i 2015.  

 

I 2015 var det to faktorer hvor det på et overordnet nivå ble pekt på behov for spesielle tiltak. Dette var 

faktor 5, mestringsorientert ledelse og faktor 7, relevant kompetanseutvikling. Det har i 2016 og 2017 

vært gjennomført et to-årig lederprogram, i tillegg til at det har vært en omfattende satsning på 

kompetanse for ansatte i de store sektorene. Det er derfor tilfredsstillende at faktor 7, relevant 

kompetanseutvikling har et bedret resultat med 0,2 prosentpoeng. Faktor 5, mestringsorientert ledelse 

har samme resultat i 2017 som i 2015, rådmannen ville ønske at vi også på denne faktoren så bedret 

resultat, men vil påpeke at det arbeides videre med lederutviklingstiltak. 

 

Det er store variasjoner i svarene på enhetene. Oppfølgingsarbeidet skal derfor ta utgangspunkt i den 

enkelte enhets resultater og hva ansatte og leder mener er viktige områder å arbeide videre med. 

Resultatene i seg selv er kun en indikasjon på hvordan de ansatte opplever arbeidsmiljøet ved sin enhet. 

Det er først når prosessen rundt handlingsplan og konkrete tiltak blir iverksatt at forbedringsarbeidet 

starter, Ledere i kommunen har ansvar for å legge til rette for dette arbeidet, de ansatte har ansvar for å 

medvirke.  

 

Rådmannen vil avslutningsvis trekke frem den svært positive utviklingen i svarprosent. Det er viktig at 

så mange ansatte som mulig bruker muligheten til å gi tilbakemelding på hvordan de opplever sitt 

arbeidsmiljø. Dette gir et godt utgangpunkt i arbeidet som skal skje på den enkelte enhet når 

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 17/1543-12   Arkiv: 444  

 

Rapport AKAN utvalget - handlingsplan 2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/18 Arbeidsmiljøutvalget 15.02.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Arbeidsmiljøutvalget (AMU) tar AKAN-utvalget sin statusrapport og handlingsplan for 2018 til 

orientering. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

AMU har bedt om kort statusrapport fra AKAN-utvalget ved AMU-møter.  

 

Beskrivelse av saken 

AKAN utvalget har utarbeidet handlingsplan for 2018. I 2018 vil AKAN utvalget legge vekt 

på å gjøre kortversjonen av retningslinjene kjent ute i enhetene. Det er i et forebyggende 

perspektiv ønskelig å få så mange enheter som mulig til å reflektere over hva som skal til for å 

følge AKAN retningslinjene på den enkelte enhet. Samtidig ønsker AKAN utvalget å heve 

egen kompetanse på rusproblematikk anno 2018 og vil gjøre det i samarbeid med politiet og 

kommunens egen rusomsorg. 

 

Antall pågående AKAN-avtaler totalt: 2 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er fornøyd med arbeidet AKAN utvalget gjør og vil spesielt trekke frem det gode 

arbeidet som gjøres i det forebyggende arbeidet. 
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Vedlegg 

AKAN utvalget handlingsplan for 2018 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 01.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Rune Faksvåg 
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Arkivsaksnr.: 17/4485-3   Arkiv: G30 &38  

 

Bedriftshelsetjeneste - Samarbeidsplan mellom Ringerike kommune 

og Stamina Helse  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/18 Arbeidsmiljøutvalget 15.02.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar samarbeidsplan for bedriftshelsetjeneste i 2018 til orientering.  

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Samarbeidsplan med Stamina helse for bruk av bedriftshelsetjeneste i 2018 ligger som vedlegg 

til saken.  

 

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

vår bedriftshelsetjeneste. I tillegg viser handlingsplanen organisasjonens behov for tiltak som 

skal leveres av bedriftshelsetjenesten eller i samarbeid i 2018.  

 

Mål for HMS-arbeidet:  

 

Et godt arbeidsmiljø for ansatte i Ringerike kommune er sentralt for at kommunen leverer gode 

tjenester. Gjennom samarbeid med BHT skal planlagte forebyggende tiltak og oppfølging av 

konkrete saker sikre et forsvarlig og helsefremmende arbeidsmiljø.  

 

Ringerike kommunes IA-mål er:  

• Bedre arbeidsmiljøet  

• Styrke jobbnærværet og redusere sykefravær  

• Hindre utstøting fra arbeidslivet  

 

Satsning på kompetanse for medarbeidere og ledere er viktige tiltak som støtter godt under 

kommunens IA-mål og er en del av vårt HMS-arbeid. I tillegg er arbeid med kontinuerlig 

forbedring og kvalitet prioriterte områder.  

 

For å sikre et godt og forsvarlig arbeidsmiljø er det nødvendig med dyktige og skolerte ledere 

og verneombud. Gjennom etablerte arenaer som MKS (miljø-kvalitets-sikringsgrupper) og 
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AMU-dager settes HMS-arbeid på dagsorden. I tillegg tilbys grunnkurs arbeidsmiljø for alle 

nye ledere og verneombud.  

 

Innspill til handlingsplan 2018 ble behandlet i AMU 16. november 2017.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er fornøyd med at det hvert år utarbeides egen samarbeidsplan med Stamina helse 

for bruk av bedriftshelsetjeneste i Ringerike kommune. 

 

 

Vedlegg 

2018 BHT-samarbeidsplan for Ringerike kommune og Stamina Helse 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 31.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 18/359-1   Arkiv: G30 &38  

 

Bedriftshelsetjenestens årsrapport for 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/18 Arbeidsmiljøutvalget 15.02.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar bedriftshelsetjenestens årsrapport for 2017 til orientering. 

 

  

 

Sammendrag 

Årsrapport fra Ringerike kommunes bedriftshelsetjenste ligger som vedlegg.  

 

 

Vedlegg 

Årsrapport for 2017 for Ringerike kommune. Rapport fra Stamina helse.  

 

 

 Ringerike kommune, 2.2.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 18/358-1   Arkiv: 440  

 

Hovedverneombudets årsrapport for 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

10/18 Arbeidsmiljøutvalget 15.02.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar hovedverneombudets årsrapport for 2017 til etterretning. 

 

  

Sammendrag  

Hovedverneombudets årsrapport for 2017 ligger som vedlegg.  

 

Vedlegg  

Hovedverneombudets årsrapport for 2017 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 18/483-1   Arkiv: 442  

 

Koordinering av tidspunkt for valg av verneombud  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/18 Arbeidsmiljøutvalget 15.02.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Arbeidsmiljøutvalget gir sin tilslutning til ny praksis for koordinering av tidspunkt for valg av 

verneombud.  

 

  

 

Koordinering av tidspunkt for valg av verneombud 

I dag er det lite koordinering av valg av verneombud i Ringerike kommune. Dette gjør at det er 

krevende å holde oversikt over alle lokale verneombud og valgperioden for disse.  

 

Hovedverneombudet har et ønske om å koordinere valg av lokale verneombud slik at disse er 

valgt på samme tidspunkt og for samme periode, dvs 2 år. Vara verneombud bør følge samme 

periode, men avvikende år slik at det unngås skifte av verneombud og varaverneombud 

samtidig. 

 

 Hovedverneombudet foreslår at valg av verneombud gjennomføres i april hvert år og med 

oppstart april 2018. Alle lokale verneombud og varaverneombud som i dag er valgt vil få 

mulighet til å gå inn i ny periode fra april 2018 og to år frem, er dette ikke ønskelig må det 

velges et nytt verneombud.  

 

Lokale verneombud velges for to år og vara for et år innledningsvis. I 2019 velges så 

varaverneombudene for to år. Resultatet blir en overlappingsperiode der det alltid er enten et 

verneombud eller et varaverneombud som kan introdusere et nytt verneombud ved eventuell 

utskifting.  

 

Hovedhensikten er at å sikre at verneombudene så raskt som mulig får nødvendig opplæring. 

Når valgene foretas ved et fast tidspunkt i hele kommunen i april måned vil det kunne 

planlegges opplæring i mai eller juni for alle nye verneombud.  

 

I tillegg sikres kontinuitet i verneombudsarbeidet ved den enkelte enhet når det alltid er et 

verneombud eller et varaverneombud med erfaring når nye velges og begynner i rollen.  
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Kursingen av verneombud vil legge til rette for at verneombudene har kompetanse til å 

gjennomføre eksempelvis vernerunden før sommeren hvilket er hensiktsmessig med hensyn til 

eventuelle tiltak som må inn i forbindelse med budsjettprosessen.  

 

En fast aktivitet på høsten er verneombudssamlingen, og ved det tidspunktet er vi sikret at 

verneombudet har grunnleggende kompetanse for å nyttiggjøre seg en samling som vil ha 

spesielt fokus innenfor ett eller flere aktuelle områder relevante for verneombudsrollen.  

 

Det planlegges å opprette et forum hvor verneombudene kan dele erfaringer eller stille 

spørsmål på generelt grunnlag til hovedverneombudet og til hverandre.  

 

 

Tidspunkt for valg av verneombud 

Fra og med april 2018 vil følgende tidspunkter for valg av verneombud begynne og praktiseres:  

 
 

 

Vernerunder 

Leder og verneombud på de ulike enhetene i kommunen har ansvar for gjennomføring av 

vernerunder. Dagens praksis er at dette gjennomføres på ulike tidspunkter gjennom året. 

Hovedverneombudet ønsker at dette skal koordineres noe mer og at det som hovedregel bør 

tilstrebes at vernerunder gjennomføres i hver enhet før 1. juni. På den måten vil eventuelle 

tiltak/behov som kommer i vernerundene være mulig å spille inn i budsjettprosessen.  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 31.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 17/3484-4   Arkiv: J07  

 

Ringerike kommune røykfri arbeidsplass  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

12/18 Arbeidsmiljøutvalget 15.02.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 
Utvalget foreslår at Ringerike kommune blir en tobakksfri kommune innen 1.august 2019. 

 

Utvalget foreslår en prosjektorganisering med AMU som styringsgruppe, et utvidet utvalg kalt 

arbeidsgruppe med representanter fra Frisklivssentralen, kommunikasjonsavdelingen samt 

representanter fra de ansatte som røyker.  

 

Arbeidsgruppen utarbeider en handlingsplan som sikrer god forankring, informasjon og involvering i 

prosessen.  

 

Utvidet arbeidsgruppe lager forslag til retningslinjer som legges frem som sak i AMU.  

AMU som styringsgruppe holdes løpende orientert. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 
Ringerike kommune ble i 2002 definert som en røykfri arbeidsplass, ref vedtak i AMU og 

formannskapet (sak: 02/00752). 

 

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.  

 

Samfunnsutviklingen med blant annet økende oppmerksomhet på tobakkens skadevirkninger og 

hensynet til helse generelt, har medført at mange kommuner 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. 

 

Kommunalsjef HR valgte med dette utgangspunktet å fremme sak for AMU i september 2017. Etter 

behandling om innhold i vedtaket, fattet AMU 14.9.2018 følgende vedtak: 

 

Det skal opprettes et utvalg under AMU som kommer med forslag til ny rutine i tråd med røykeloven. 

Utvalget skal levere innstilling til AMU i løpet av 1. kvartal 2018.  
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Et samlet AMU foreslo følgende AMU-medlemmer i utvalg under AMU:       

Fra administrasjonen: Magnus Nilholm , HR-rådgiver (leder av utvalget).              

Bedriftshelsetjenesten: Siri Sesseng, HMS-rådgiver, Stamina Helse.  

Politiker: Ståle Skjønhaug (Ap), arbeidsgiverrepresentant i AMU.  

Hovedtillitsvalgt Magnus Langstrand (Fagforbundet). 

Hovedverneombud: Arne Skuterud. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Utvalgets aktivitet 

 

Utvalget har hatt møter 3 møter, 8.11.17, 18.12.17 og 17.1.18 i tillegg til befaring i Nittedal kommune 

6.12.17.  

 

Utvalgets 1. møte:  

 Aktuelt lovverk gjennomgått med tanke på hvilke krav Ringerike kommune som arbeidsgiver 

må oppfylle. Lov om vern mot tobakksskader ble sist revidert pr. 1.7.2017. 

 

 Eventuelt behov for å kartlegge omfang av røyking i Ringerike kommune ble diskutert. 

 

 Avklarte behov for å se hva andre kommuner har gjort for å innføre en røykfri eller tobakksfri 

arbeidsplass – andres erfaringer fra dette arbeidet. 

 

Med utgangspunkt i søk på Intranett innhentet utvalget opplysninger fra flere kommuner blant 

annet Stavanger kommune, Hole kommune og Nittedal kommune. Nittedal ble nevnt på 

Helsedirektoratets nettsider som et eksempel på kommune som innførte ny praksis fra og med 

1.8. 2017. Utvalget besluttet å gjennomføre en befaring i Nittedal kommune.  

 

I tillegg: Utvalgets medlem fra Stamina Helse var prosjektleder og informerte om prosessen som 

førte til Ringerike sykehus som røykfritt sykehus for 10-15 år siden. 

 

Utvalgets 2. møte: 

 Erfaringer fra befaringen i Nittedal kommune ble gjennomgått sammen med opplysninger man 

hadde fra annen innhenting av informasjon. 

 

Utvalgets 3. møte: 

 Diskusjon og avklaringer og arbeid med sak til AMU for behandling i 15.2.2018. 

 

Befaring Nittedal kommune: 

  Møte med stabssjef, enhetsleder HR, prosjektleder «Tobakksfri kommune» (HR-rådgiver) og  

               tillitsvalgt fagforbundet. Hovedverneombudet i Nittedal kommune var forhindret fra å delta. 

 

 

Avklaringer og erfaringer 

 

Lovgivning og praksis 

Lov om vern mot tobakksskader blir stadig skjerpet og sist revidert pr. 1.7.2017. 

Forbudet har blitt utvidet til inne- og uteområder i barnehager og skoler, i transportmidler, på 

arbeidsplasser, inngangspartier til offentlige virksomheter. 
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Formålet med loven er å begrense de helseskader som bruk av tobakksvarer medfører gjennom å 

redusere forbruket og på sikt bidra til å oppnå et tobakksfritt samfunn. Videre regulerer loven tiltak for 

å forebygge at barn og unge begynner å bruke tobakksvarer, fremme at de som allerede bruker 

tobakksvarer, slutter og beskytte befolkningen mot eksponering for tobakksrøyk. 

 

Tobakk, snus og e-sigaretter omfattes av loven. 

 

Arbeidsmiljøloven setter krav om at arbeidsplassen er utformet slik at arbeidstakerne  

er sikret et fullt forsvarlig inneklima med luft fri for helseskadelige, sjenerende eller belastende 

forurensninger. Arbeidsgiver har ansvaret for at ingen blir utsatt for røyk på arbeidsplassen.  

Arbeidstakerne har medvirkningsplikt. 

 

Det er lenge siden innføring av Ringerike kommunes gjeldende retningslinjer. Det er pr. i dag ulik 

forståelse av utøvelse av praksis og gjeldende retningslinjer har i liten grad vært fulgt opp. 

 

Kommunene fører tilsyn med at røykeforbudet overholdes. Der det gjelder arbeidslokaler, vil tilsynet 

overlappes av Arbeidstilsynet. 

 
 

Samlet oppsummering etter informasjonsinnhenting og befaring 

 Det er viktig å bruke god tid på planlegging og implementering. 

Eks.: Nittedal brukte 1,5 år på prosess i forkant av innføring av en tobakksfri kommune. 

 

 Prosjektorganisering med AMU som styringsgruppe 

Arbeidsgruppen bør utvides med bl.a. repr. fra Frisklivssentralen og 

kommunikasjonsavdelingen (folkehelseperspektiv, bistand til gjennomføring innen frist, 

kommunikasjon og informasjon) 

Vurdere flere repr. for å sikre «sluttbruker» (ansatt som røyker/snuser) 

Referansegruppe kan da utgå da «sluttbruker» allerede er tilstrekkelig representert 

 

 Tydelig formål. Hvorfor gjør vi dette? Hva er lovkravet? Bruke folkehelse, brukerperspektiv, 

og omdømmeperspektiv. Alt dette må fremkomme når nye retningslinjer innføres 

 

 Hva innebærer en tobakksfri arbeidsplass 

Tydelige definisjoner og hva en retningslinje betyr for den de gjelder må utarbeides og 

kommuniseres.  

 

 Kommunikasjonsstrategi – skape forståelse for vedtaket – motivere til endring 

Fokus på gevinst, ikke forbud 

Koordinere informasjonstiltak med tobakksslutt-tiltak 

«Tidene skifter» - utfasing av tobakk er en del av samfunnsutviklingen: flere og flere 

kommuner innfører dette 

 

 Oppfølging av retningslinjene gjennomføres som vanlig personaloppfølging og følges opp av 

nærmeste leder.  
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 Bruke verdens tobakkfrie dag som markering av kommunens retningslinjer. 

 

 Gjennomføring av ny policy ved et nytt skole- og barnehageår kan være et godt tidspunkt. 

 
 

Utvalgets anbefaling:     

Dagens gjeldende retningslinjer i Ringerike kommune er ikke revidert eller gjennomgått de senere år. Det 

er pr. i dag ulik forståelse av utøvelse av praksis og gjeldende retningslinjer har i liten grad  

vært fulgt opp. 

 

Lov om vern mot tobakksskader blir stadig skjerpet og sist revidert pr. 1.7.2017. Forbudet har blitt 

utvidet. 

 

Formålet med loven er å begrense de helseskader som bruk av tobakksvarer medfører gjennom å 

redusere forbruket og på sikt bidra til å oppnå et tobakksfritt samfunn. Samfunnet er endret – antall 

røykere er redusert. 

 

Arbeidsmiljøloven setter krav om at arbeidsplassen er utformet slik at arbeidstakerne er sikret et fullt 

forsvarlig inneklima med luft fri for helseskadelige, sjenerende eller belastende forurensninger. 

 

Med utgangspunkt i Ringerike kommunes praksis i dag og kunnskap om andres prosesser arbeid for å 

skape en tobakksfri arbeidsplass i tråd med lovgivningen, anbefales en «restart» for å gjøre Ringerike 

kommune til en tobakksfri kommune. 

.  

Utvalget anbefaler derfor at det settes som mål at Ringerike kommune skal bli en tobakksfri kommune 

innen 1.8. 2019 og at det i prosessen brukes god tid på forankringsarbeid og implementering. 

 

Tydelige retningslinjer konkretiseres og definerer hva som regnes som en «tobakksfri kommune» samt 

tydelig formål utarbeides av utvidet utvalg  - fra nå kalt arbeidsgruppe.  

 

 

Utvalget anbefaler en prosjektorganisering etter modell fra Nittedal kommune: 

 Styringsgruppe:  AMU 

 

 Arbeidsgruppe:   

 

Administrasjonen: Magnus Nilholm, HR-rådgiver(leder) 

Bedriftshelsetjenesten: Siri Sesseng, HMS-rådgiver, Stamina Helse  

            Politiker: Ståle Skjønhaug (Ap), arbeidsgiverrepresentant i AMU  

            Hovedtillitsvalgt Magnus Langstrand (Fagforbundet)  

            Hovedverneombud: Arne Skuterud 

 

 Referansegruppe: 

Ingen referansegruppe. Sluttbrukerne er ivaretatt gjennom representasjon i arbeidsgruppen 

og styringsgruppen (røykere/snusere er representert). 
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I tillegg utvides arbeidsgruppa med følgende deltakere: 

 

 Deltaker fra Frisklivssentralen 

 Deltaker fra kommunikasjonsavdelingen 

 Representant fra røykerne arbeidende innenfor sektor helse.  

 En ansatt som røyker arbeidende innenfor sektor samfunn.  

 Eventuelt andre representanter fra organisasjon  

Behov for utvidet representasjon vurderes tidlig i prosessen av utvidet utvalg.  

 

Ny arbeidsgruppe samles og lager aktivitetsplan frem til 1. august 2019.  

I aktivitetsplan skal det blant annet fremkomme: 

 

 Møtevirksomhet 

 Utarbeidelse av ny rutine 

 Markeringer 

 Informasjonskampanjer  

 Tilbud om tobakksluttekurs og eventuelt andre relevante kurs. 

 Forankringsarbeid  

 Oppfølgingsarbeid 

 

Dagens utvalg har utarbeidet et forslag til en fremdriftsplan. Ny arbeidsgruppe fortsetter arbeidet med 

utarbeidelse av konkret handlingsplan og står fritt til å ta inn aktuelle aktiviteter.  

 

Forslag til fremdriftsplan 

 

feb.18 Sak til AMU  

feb.18 Arbeidsgruppen møtes 

feb.18 Aktivitetsplan frem til 1. august lages 

mar.18 Nye retningslinjer for røyking, snusing og bruk av e-sigaretter er utarbeidet. 

apr.18 Nye retningslinjer er behandlet i AMU 

apr.18 Medbestemmelse fora, MKS.-fora og ledere er informert om arbeidet. 

mai.18 Informasjonsmateriell er utarbeidet 

mai.18 Markering av verdens tobakksfrie dag. 

Juni.18 AMU orienteres 

aug.18 Tobakksluttekurs gjennomføres 

sept.18 AMU orienteres 

Nov.18 AMU orienteres 

feb.19 AMU orienteres 

mai.19 Markering av verdens tobakksfrie dag 

Juni.19 AMU orienteres 

aug.19 1. august Ringerike kommune en tobakksfri kommune 

 

 

Rapportering til AMU 

AMU orienteres på hvert møte i 2018 og 2019 om status i arbeidet med å innføre en tobakksfri 

kommune.  
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Rådmannens vurdering 

Rådmannens vurdering 

En involverende prosess er viktig i arbeidet ved innføring av nye reviderte retningslinjer for bruk av 

tobakk i Ringerike kommune. Holdningsskapende arbeid og tydelige retningslinjer blir viktige moment 

som utvidet utvalg skal arbeide med i perioden frem til 1. august 2019.  

 

Samfunnet er i endring og andelen røykere er halvert de siste 10 årene og man kan anta at det blir 

ytterliggere reduksjon i årene fremover. Allikevel meldes det fra ansatte at det oppleves som et problem 

og Ringerike kommune skal derfor gjennomføre dette viktige arbeidet med nødvendig fremdrift, 

involvering og prosess.  

 

 

 

 

Vedlegg 
Lenker  
 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1973-03-09-14?q=tobakkskadelova 
 
https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/snus-og-roykeslutt 
 
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/royking-pa-arbeidsplassen/ 
 
https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/lover/tobakksskadeloven---tobskl/5/ 
 
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk-royk-og-snus/roykeloven-regler-om-roykeforbud 
 
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokale-
folkehelsetiltak/tobakk-lokalt-folkehelsearbeid#tiltak-og-virkemidler 
 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 30.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 18/560-1   Arkiv: 443  

 

Vold og trusler i forbindelse med arbeidet  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

13/18 Arbeidsmiljøutvalget 15.02.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

AMU gir sin tilslutning til arbeidet som gjøres i arbeidsgruppen som utarbeider nye prosedyrer 

og oppfølging av vold og trusler i forbindelse med arbeidet. 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

I oktober 2017 vedtok Rådmannens ledergruppe at en arbeidsgruppe nedsettes for å styrke 

internkontrollen med forebygging, håndtering og oppfølging av vold og trusler i forbindelse 

med arbeidet.  

 

Effektmål:  

 Arbeidsgiver skal sørge for at risiko for vold og trusler om vold så langt som mulig fjernes 

eller reduseres 

 Minske skadevirkningene for dem som rammes 

 

Arbeidsgruppen som er nedsatt skal: 

 Kartlegge hva som allerede utføres av arbeid innen forebygging, håndtering og oppfølging 

av vold og trusler for ansatte i kommunen 

 Kartlegge dagens overordnede, sektor vise og avdelings vise rutiner 

 Sørge for oppdatering eller utarbeidelse av nye, aktuelle rutiner, overordnet for kommunen, 

i alle sektorer og aktuelle avdelinger. Kvalitetssystemets maler skal benyttes 

 Sikre at det er samsvar mellom overordnet, sektor vise og avdelings vise rutiner i hele 

kommunen 

 Foreslå nødvendige opplæringstiltak for ledere 

 Foreslå nødvendige opplæringstiltak for medarbeidere 

 Sikre korrekte melderutiner 
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 Utarbeide en plan som beskriver system og prosess for «vold og trusler» i Ringerike 

kommune: Hvordan virksomhetens aktiviteter planlegges, gjennomføres, evalueres og 

korrigeres i samsvar med krav fastsatt i lovgivningen. Herunder en enkel modell for 

internkontroll av området «vold og trusler» som utføres av Rådmannen og hans 

ledergruppe årlig 

Implementering og realisering av dette arbeidet vil lykkes ved at Verneombudene gis en aktiv 

rolle og at deres ansvars- og arbeidsoppgaver beskrivelse og inngår i kommunens overordnede 

rutiner. Eksempler på oppgaver Verneombudene kan inneha er deltagelse i ROS analyse 

sammen med egen leder, bidra med informasjon til ansatte i egen avdeling om forebygging av 

vold og trusler, kunne delta sammen med egen leder i støtte til medarbeideren som har blitt 

utsatt for vold eller trusler,  

 

Det er også viktig å videreføre et forutsigbart samarbeid med Bedriftshelsetjenesten om 

umiddelbar oppfølging av medarbeideren som har vært utsatt for vold eller trusler.  

 

AMU vil kunne inneha en viktig rolle ved å ha det overordnede ansvaret for å følge med på 

avvik, påse at kommunens rutiner følges samt samarbeide med Bedriftshelsetjenesten. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Vold og trusler er et alvorlig tema. 7,5 % av alle arbeidstakere i Norge blir utsatt for vold eller 

trusler hvert år. Det vil si ca. 200.000 personer. Det er en økning de siste årene av registrerte 

saker til Arbeidstilsynet.  

 

Fra 1.1.2017 gjelder nye regler om forebygging av vold og trusler på arbeidsplassen. 

I følge KS er vold og trusler er en arbeidsmiljøutfordring som kan få alvorlige konsekvenser. I 

kommunesektoren er helse- og sosialtjenestene spesielt utsatt, men også undervisningssektoren 

har enkelte hendelser med vold og/eller trusler om vold. Da er det vanligvis barn og ungdom 

som rammes. 

 

Arbeidsgruppens kartlegging i kommunen viser at det utøves vold og trusler i alle sektorene. 

Det har vært alvorlige hendelser i avdelinger som ikke inngår i nasjonalt, beskrevne 

risikogrupper. Politiet er en hyppig og viktig samarbeidspartner for mange av våre avdelinger. 

 

 

Det er et krav at hendelsene de skal registreres i kommunens avvikssystem. Siden det er ulik 

bruk av systemet i kommunen, så er det nærliggende å tro at ikke alle hendelser blir registrert 

og dermed har vi en underrapportering i kommunen vår. 

 

Nye regler fra Arbeidstilsynet 1.1.2017 fordrer at kommunens ledere minimum årlig skal 

vurdere risiko for vold og trusler om vold i egen virksomhet, og gjennomgå egne systemer og 

rutiner i tråd med de nye bestemmelsene. Dette er et viktig og tidkrevende arbeid. Lederne 

trenger innføring eller repetisjon i bruk av risikoanalyse. Verneombudene vil her være en viktig 

samarbeidspartner og støttespiller for lederen og de ansatte. 
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Ansvaret arbeidsgiverne har for å forebygge at ansatte kan bli utsatt for vold og trusler om 

vold er ikke nytt. To tilsyn foretatt av arbeidstilsynet i 2017 vier at det foreligger en del gode 

rutiner i kommunen men også at en del av dette viktige arbeidet gjenstår.  

 

Arbeidsmiljøloven slår fast at arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, 

trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre (aml. § 4-3).  

Det systematiske HMS-arbeidet innebærer blant annet at det arbeidsgiver skal kartlegge, 

risikovurdere, utarbeide planer og iverksette tiltak for å sikre at helse, miljø og sikkerhet blir 

ivaretatt, jf aml. § 3-1. Videre skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstaker gjøres kjent med 

ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den 

opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig, jf aml. § 3-2.   

 

I følge Arbeidstilsynet må hele virksomheten jobbe sammen for å få et godt arbeidsmiljø. 

Arbeidsgiver har ansvaret for å forebygge, håndtere og følge opp vold og trusler, men det er 

flere viktige roller i arbeidet. Ledere, verneombud og tillitsvalgte skal samarbeide i det 

systematiske helse-miljø- og sikkerhetsarbeidet. Dette krever felles møtearenaer. Kommunens 

MKS grupper kan være en slik møtearena. 

 
De nye reglene stiller blant annet krav om at virksomhetene skal kartlegge hvilken risiko det er 

for at arbeidstakerne kan bli utsette for vold eller trusler, og presiserer momenter det særlig 

skal tas hensyn til i risikovurderingen. Videre presiserer de nye bestemmelsene at 

arbeidstakerne får nødvendig opplæring i forebygging og håndtering av vold- og 

trusselsituasjoner og at arbeidstakerne og deres tillitsvalgte får nødvendig informasjon.  

 

De nye bestemmelsene stiller krav til at arbeidsgiver skal sørge for at ansatte som blir utsatt for 

vold og trusler får nødvendig oppfølging i etterkant av hendelser.  

 

Det å ha beskrevne rutiner for hvem som skal foreta oppfølgingen av den ansatte er vesentlig. 

Bedriftshelsetjenesten kan her være en naturlig samarbeidspartner. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Alle kommunens ledere og Verneombud skal gjennomføre grunnopplæring i HMS  

 

Juridiske forhold  

 Arbeidsmiljøloven §4-3 

 Forskrift om systematisk helse-miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) 

 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning  

 Arbeidstilsynets publikasjon nr. 597 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunens advokatkontor bistår i Barnevernets sak om nettsjikane. Saken vil legges frem for 

politikerne i februar 2018. 

 

Saken bør inneholde kort informasjon om det pågående arbeidet med vold og trusler.  Forslag 

til vedtak om nettsjikane kan ha betydning for videre arbeid i arbeidsgruppen «vold og trusler». 
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Økonomiske forhold 

Det innhentes tilbud om kurs eksternt. Målgruppe: Ledere, TV, VO og ansatte. Det bør 

arrangeres skadeavvergingskurs for spesielt utsatte grupper.  

Kursutgiftene dekkes av kommunalsjef HR sitt budsjett. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Kommunikasjonssjefen bistår i utarbeidelsen av en kommunikasjonsplan 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er fornøyd med at det er igangsatt et arbeid med å utarbeide overordnede 

prosedyrer for forebygging, håndtering og oppfølging av vold og trusler i forbindelse med 

arbeid.  

 

Et sentralt område i dette arbeidet er å iverksette tiltak for nødvendig opplæring i forebygging 

og håndtering av vold- og trusselsituasjoner i tråd med nye bestemmelser.  

 

 

 

Vedlegg 

Arbeidstilsynets publikasjon 597 

Notat til Rådmannens ledergruppe oktober 2016 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Astrid Lundesgaard 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Arbeidsmiljøutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/538-1   Arkiv: 033 &15  

 

 

Valg av leder og nestleder i arbeidsmiljøutvalget  
 

Forslag til vedtak: 

Følgende velges: 

 

Leder………… 

 

Nestleder……… 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Arbeidsmiljøutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/574-1   Arkiv: 440  

 

 

Referat AMU møte 16.11.2017  
 

Forslag til vedtak: 

AMU godkjenner referat fra AMU møte 16.11.17. 

 

  

 

 

 

Vedlegg 

Referat AMU 16.11.17 
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Arbeidsmiljøutvalget 

Arbeidsmiljøutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/4494-3   Arkiv: 440  

 

 

Møteplan for Arbeidsmiljøutvalget - 2018  
 

Forslag til vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget vedtar møteplan 2018 for arbeidsmiljøutvalget.  

 

 

  

 

Møteplan 2018: 

15. februar. Tema: Nærvær sykefravær og kvalitet v/Heidi Lafton, Hønefoss omsorgssenter.  

 

19. april. Tema: Ikke bestemt 

 

7. juni. Tema: Heldagsbefaring på en eller flere arbeidsplasser.  

 

13. sept. Tema: Ikke bestemt.  

 

15. nov. Tema: Ikke bestemt.  

 

I tillegg kommer ekstraordinært møte som omhandler AMU sitt høringsinnspill til budsjett 

2019 og handlingsprogramm 2019 - 2022.  

 

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.01.2018 

 

 Tore Isaksen 



- 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/364-1   Arkiv: 440 &31  

 

 

Avviksstatistikk 2017  
 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar avviksstatistikk for januar-desember 2017 til orientering.  

 

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune har over tid benyttet elektronisk kvalitetssystem og som en del av dette 

registrert elektronisk avvik ved mange enheter i kommunen. Ved nåværende tidspunkt er det 

derfor 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 har kommet lengst i behandling av avvik og har behandling av 

avviksstatistikk på flere aktuelle arenaer, for å lære av avvikene som er registrert. Aktuelle 

arenaer er MKS-grupper på ulike nivå (sektor og enhet) 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 noen 

delprosjektledere rettet mot den enkelte sektor tilgang til avviksstatistikk for hele kommunen 

for å kunne følge opp og gi støtte. Delprosjektledere med tilganger til statistikk er 

kvalitetsrådgiver helse og omsorg, barnehagekonsulent og systemansvarlig for fagsystemet 

Gerica.  

 

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 1500 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-desember 2017  

Oppsummering nøkkeltall: 

  

 Det er meldt avvik fra 141 avdelinger i perioden januar til og med desember, dette 

innebærer at det er 15 nye avdelinger fra forrige rapportering som har tatt i bruk 

systemet. 

 Totalt er det meldt ett eller flere avvik fra 85% av kommunens avdelinger.  

 Per 22.1.2018 er det 34 avvik som er åpne (ubehandlet).  

 Gjennomsnittlig behandlingstid per avvik er 12 dager. 

 875 avvik er registrert med Liten alvorlighetsgrad.  

 1477 avvik er vurdert og være av Alvorlig grad.  

 780 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.  

 

 

 

 

 

 

Avvik utvikling over tid 



- 

 
 

 
 

 

 



- 

Kommentarer  

Avvik knyttet til pasienter som faller, og avvik i forhold til legemiddelhåndtering er de mest 

forekommende avvikene. Som tidligere rapportert i AMU er forbedring av praksis ved 

legemiddelhåndtering et prioritert område innenfor helse og omsorg. Når det gjelder 

manglende journalføring gjennomføres det opplæring i journal/fagsystemet Gerica for alle 

ansatte innefor helse og omsorg.  

 

HMS-avvik 

 
Kommentarer  

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

enhet med yngre psykisk utviklingshemmende. Det arbeides med å utarbeide en felles 

overordnet prosedyre for kommunen hvor deltakere fra de ulike sektorene er representert. Det 

skal videre 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. Spesielle avvik innenfor helse og omsorg håndteres 

spesifikt med metoden hendelsesanalyse. Dette gjøres systematisk i kvalitetsutvalget i helse og 

omsorg. Det er fortsatt mørkertall på registrering av HMS-avvik og mer informasjon og 

opplæring om bruk av avvikstypene innenfor HMS, skal være fokus på ulike 

opplæringsaktiviteter som verneombudssamlinger, mks-samling og 40 timers 

arbeidsmiljøopplæring i 2018.   

 

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 som vil være med å utvikle tjenestene 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. 

 



- 

Det er avsatt midler i budsjettet for 2018 til ny kvalitetssjef. Dette vil gjøre at arbeid med 

oppfølging av avvik og kvalitetsarbeid i Ringerike kommune vil styrkes. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Sykefraværsstatistikk for 2017  
 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar sykefraværsstatistikk for 2017 til orientering.  

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Sykefravær 2017  
Rapporten omfatter sykefravær totalt for hele 2017. Vi ser at sykefraværet i kommunen fortsetter 

å falle sammenlignet med fjoråret.  

 

Sykefraværet i 2017 er 7,7 % mot 8 % i 2016. Det er ikke registreringer tilgjengelig som viser et 

lavere sykefravær i perioden 2001 til 2017. Dette innebærer at kommunen har det laveste 

registrerte sykefraværet på 17 år.  

  

På sektornivå har alle sektorer en liten nedgang unntatt kulturtjenesten som har gått opp med 0,2 

prosentpoeng sammenlignet med 2016.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sykefravær 2017 og bemanning 

    Sykefravær Sykefravær Sykefravær Årsverk per Antall 



- 

totalt 2015 totalt 2016 totalt 2017 desember 
2017 

ansatte per 
desember 

2017 

Hele 
kommunen 

Totalt 8,8 8 7,7 1800 2285 

Egenmeldt 1,1 1 1,1     

  Korttid  1,7 1,6 1,2     

  Langtid 6 5,4 5,4     

Administrasjon 
og 

fellesutgifter 

Totalt 6,5 5,6 5,4 101 115 

Egenmeldt 0,8 1 1     

  Korttid 0,6 0,9 0,7     

  Langtid 5,1 3,7 3,7     

Barnehage 
Totalt 9,8 8,8 7,6 163 194 

Egenmeldt 1,6 1,4 1,3     

  Korttid 2 1,6 0,9     

  Langtid 6,2 5,8 5,4     

Grunnskole 
Totalt 5,7 6,1 5,6 434 495 

Egenmeldt 0,9 0,8 0,8     

  Korttid 1 1,1 0,9     

  Langtid 3,8 4,2 3,9     

Spesielle tiltak 
barn og unge 

Totalt 6,8 7,6 5,9 149 199 

Egenmeldt 1,1 1,2 1,4     

  Korttid 1,8 1,4 0,8     

  Langtid 3,9 5 3,7     

Kulturtjenesten 
Totalt 5,2 5 5,2 20 34 

Egenmeldt 0,4 0,7 0,6     

  Korttid 0,4 1,4 0,2     

  Langtid 4,4 2,9 4,4     

Helse og 
omsorg  

Totalt 12 10,5 10,4 698 997 

Egenmeldt 1,2 1,1 1,1     

  Korttid 2,3 2,1 1,7     

  Langtid 8,5 7,3 7,6     

Samfunn 
(Tekniske 
områder) 

Totalt 6,1 4,9 4,5 233 249 

Egenmeldt 1 0,9 1,1     

  
Korttid 1,3 1,2 0,7     

Langtid 3,7 2,8 2,7     

Tabell 1.Tabellen viser egenmeldt og legemeldt sykefravær 2017 sammenlignet med 2016 og 2017. I tillegg 

vises bemanning i antall årsverk og antall ansatte.  

 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen er svært tilfreds med at nedgangen i sykefraværet gjennom hele 2017 har vedvart og 

resultert i det laveste sykefraværet på 17 år. Spesielt er det positivt at alle store sektorer har en 

nedgang i sykefraværet i sykefraværet.  

 

Rådmannen er meget godt fornøyd med resultatene og det gis honnør til arbeidet som er gjort i 

alle sektorer i hele kommunen. 

 



- 

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/196-2   Arkiv: 431  

 

 

Medarbeiderundersøkelsen 2018 orientering om resultater.  
 

Forslag til vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon om resultatet av medarbeiderundersøkelsen 2017 til orientering.  

 

 

  

 

Bakgrunn  

Rådmannen gjennomførte medarbeiderundersøkelse i tidsrommet november-desember 2017.  

Det er tidligere gjennomført medarbeiderundersøkelser i 2007, 2009, 2014 og 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 gjennomførte som en av de første kommunene i 2015 en nyutviklet 

medarbeiderundersøkelse, 10-faktor undersøkelsen. I 2017 var det andre gangen undersøkelsen ble 

gjennomført og det er mulig å sammenligne resultater. 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 fremtida. 

 

 

 

 

 

Oppslutning om undersøkelsen  

Svarprosenten for årets undersøkelse var på 81 %, totalt er dette en økning på 7 prosentpoeng 

sammenlignet med 2015 (74 %). KS sier i sine anbefalinger at man bør tilstrebe en svarprosent på 70-



- 

80 %. 81% må betegnes som et meget gledelig resultat. Dette er den høyeste svarprosenten som er 

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

oppslutning.  

 

Administrasjonen antar at det er flere forklaringen på bedret oppslutning i 2017 enn tidligere. Blant 

annet er undersøkelsen bedre forankret og kjent av både leder og medarbeidere. Lederprogrammet har i 

alle samlinger hatt spesiell oppmerksomhet på medarbeiderundersøkelsen og oppfølging av denne. 

Spesielt trekkes frem den gode svarprosenten i barnehagene på 97 %, dette har antakeligvis 

sammenheng med gjennomføring av grunnleggende IT-opplæring til alle assistenter og fagarbeidere i 

barnehagene.  

 

Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført elektronisk med utsendelse kun til kommunal e-postadresse.  

 

  Svarprosent 2017 Svarprosent 2015 

Ringerike 81 74 

Administrasjon 93 87 

Austjord barn og unge 81 69 

Barnehage 97 83 

Barnevern 63 83 

Bolig 83 0 

Brann- og ulykkes vern 100 100 

Enslige mindreårige flyktninger 46 0 

Kommunehelse 78 75 

Kultur 83 82 

PLO Hjemmetjeneste 70 60 

PLO Institusjon 70 65 

Samfunn 84 75 

Skole, barnetrinn 85 85 

Skole, ungdomstrinn 91 88 

Sosialtjeneste 0 22 

Spesialpedagogiske tjenester 92 61 
Tabell 1. Svarprosent per område.  

 

Resultatfremstilling  

Alle ledere med personalansvar har tilgang til sine resultater på sitt nivå og resultatene fremstilles per 

faktor i enkle ferdiggenererte rapporter med tilhørende hjelpetekster.  

 

Resultater  

Tabellen nedenfor viser samlede resultater for kommunen totalt sett og for de ulike områdene: 
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Faktor 1 Indre motivasjon 4,3 4,3 4,4 4,3 4,3 4,4 4,5 4,5 4,4 4,5 4,1 4,1 4,2 4,2 4,1 4,1 4,3 4,3 4,2 4,3 4,3 4,3

Faktor 2 Mestringstro 4,3 4,3 4,4 4,4 4,3 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4 4,3 4,3 4,3 4,2 4,3 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3

Faktor 3 Autonomi 4,2 4,2 4,5 4,5 4,2 4,1 4,5 4,6 3,6 3,8 4,0 3,9 4,2 4,1 4,3 4,3 4,2 4,3 4,1 4,1 4,2 4,2

Faktor 4 Bruk av kompetanse 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 4,4 4,5 4,2 4,3 4,1 4,1 4,2 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,1 4,2 4,3 4,2

Faktor 5 Mestringsorientert ledelse4,0 4,0 4,2 4,1 4,0 4,1 4,3 4,1 3,4 3,5 3,8 3,7 4,1 4,1 4,1 4,1 3,9 4,0 3,8 3,8 4,0 3,9

Faktor 6 Rolleklarhet 4,3 4,3 4,2 4,3 4,3 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,4 4,4 4,2 4,2 4,2 4,3 4,0 4,1 4,3 4,3

Faktor 7 Relevant kompetanseutvikling3,8 3,6 4,2 4,1 3,7 3,7 3,7 3,8 4,0 4,1 3,7 3,5 3,9 3,8 3,9 3,9 3,4 3,2 3,4 3,4 3,7 3,7

Faktor 8 Fleksibilitetsvilje 4,5 4,4 4,7 4,7 4,5 4,3 4,6 4,5 4,3 4,3 4,5 4,4 4,5 4,3 4,3 4,3 4,4 4,4 4,3 4,3 4,5 4,4

Faktor 9 Mestringsklima 4,0 4,0 4,4 4,2 4,1 4,2 4,2 4,2 3,7 3,8 3,9 3,8 4,0 4,0 3,9 4,0 4,0 4,0 3,8 4,1 4,1 4,1

Faktor 10 Prososial motivasjon 4,7 4,7 4,7 4,6 4,7 4,8 4,7 4,6 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 4,7 4,6 4,5 4,7 4,7 4,8 4,6 4,7 4,7

 
Tabell 2. Vertikale lyseblå kolonner er resultat for 2017. Vertikale hvite kolonner er resultater for 2015. Skalaen som 

brukes er fra 1 – 5, der 5 er best.  

 

Hovedtendensen i undersøkelsen er at ansatte i Ringerike kommune er overveiende fornøyd med 

arbeidsmiljøet. I tabellen over gjengis gjennomsnittsscore for alle faktorene, for Ringerike kommune 

samlet og for hvert område. Sammenligning med tidligere år viser en liten forbedring på faktor 7. 

Relevant kompetanseutvikling med 0,2 og faktor 8. Fleksibilitetsvilje med 0,1. 

  

Av tabellen kan vi se at resultatene jevnt over er gode. Undersøkelsen sammenlignes med «Norge». 

Dette er en sammenligning med alle kommuner som har tatt i bruk 10-faktor undersøkelsen i 2015 og i 

2017. Sammenlignet med Norge ligger Ringerike kommune 0,1 høyere på faktor 4. Bruk av 

kompetanse, 0,1 høyere på faktor 5. Mestringsorientert ledelse og 0,1 høyere på faktor 8. 

Fleksibilitetsvilje. Ringerike scorer ikke lavere på noen faktorer sammenlignet med Norge.  

 

Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen  

Alle ledere har tilgang til rapport med resultatene fra sin enhet. Rapporten er tilgjengelig for ledere etter 

at det har blitt registrert minst 5. besvarelser, dette for å sikre anonymitet. Alle ledere med 

personalansvar skal følge opp undersøkelsen i samarbeid med enhetens arbeidsmiljøgruppe (MKS-

gruppa).  

 

Oppfølgingen er tenkt tredelt;  



- 

1. gjennomgang og vurdering av resultatene i personalmøte/MKS-gruppe  

2. presentasjon av resultatene med refleksjon og vurdering sammen med ansatte  

3. utarbeide tiltaksplan og iverksette tiltak  

 

Resultater og prosess for oppfølging av undersøkelsen har vært gjennomgått i lederprogrammet. Det blir 

dessuten gjennomført kurs i februar for ledere som ønsker mer opplæring i hvordan undersøkelsen skal 

følges opp på egen enhet. KS har utviklet et eget arbeidshefte for ledere som beskriver metoder og 

fremgangsmåte fra resultat til utarbeidelse av handlingsplan. Metodene for oppfølging har blitt brukt og 

trent på i forbindelse med lederprogrammet.  

 

Det forutsettes at alle ansatte involveres i arbeidet. Oppfølging av undersøkelsen ligger også inn som en 

del av Lederavtalen. HR-avdelingen er støtte for ledere i oppfølgingsarbeidet ved behov.  

 

Rådmannens vurdering  

Rådmannen er svært fornøyd med resultatene på kommunenivå og det er positivt at det er flere av 

faktorene som viser et bedre resultat i 2017 enn i 2015.  

 

I 2015 var det to faktorer hvor det på et overordnet nivå ble pekt på behov for spesielle tiltak. Dette var 

faktor 5, mestringsorientert ledelse og faktor 7, relevant kompetanseutvikling. Det har i 2016 og 2017 

vært gjennomført et to-årig lederprogram, i tillegg til at det har vært en omfattende satsning på 

kompetanse for ansatte i de store sektorene. Det er derfor tilfredsstillende at faktor 7, relevant 

kompetanseutvikling har et bedret resultat med 0,2 prosentpoeng. Faktor 5, mestringsorientert ledelse 

har samme resultat i 2017 som i 2015, rådmannen ville ønske at vi også på denne faktoren så bedret 

resultat, men vil påpeke at det arbeides videre med lederutviklingstiltak. 

 

Det er store variasjoner i svarene på enhetene. Oppfølgingsarbeidet skal derfor ta utgangspunkt i den 

enkelte enhets resultater og hva ansatte og leder mener er viktige områder å arbeide videre med. 

Resultatene i seg selv er kun en indikasjon på hvordan de ansatte opplever arbeidsmiljøet ved sin enhet. 

Det er først når prosessen rundt handlingsplan og konkrete tiltak blir iverksatt at forbedringsarbeidet 

starter, Ledere i kommunen har ansvar for å legge til rette for dette arbeidet, de ansatte har ansvar for å 

medvirke.  

 

Rådmannen vil avslutningsvis trekke frem den svært positive utviklingen i svarprosent. Det er viktig at 

så mange ansatte som mulig bruker muligheten til å gi tilbakemelding på hvordan de opplever sitt 

arbeidsmiljø. Dette gir et godt utgangpunkt i arbeidet som skal skje på den enkelte enhet når 

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 
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saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Rapport AKAN utvalget, handlingsplan 2018  
 

Forslag til vedtak: 

 

 Arbeidsmiljøutvalget (AMU) tar AKAN-utvalget sin statusrapport og handlingsplan for 2018 til 

orientering. 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

AMU har bedt om kort statusrapport fra AKAN-utvalget ved AMU-møter.  

 

Beskrivelse av saken 

AKAN utvalget har utarbeidet handlingsplan for 2018. I 2018 vil AKAN utvalget legge vekt 

på å gjøre kortversjonen av retningslinjene kjent ute i enhetene. Det er i et forebyggende 

perspektiv ønskelig å få så mange enheter som mulig til å reflektere over hva som skal til for å 

følge AKAN retningslinjene på den enkelte enhet. Samtidig ønsker AKAN utvalget å heve 

egen kompetanse på rusproblematikk anno 2018 og vil gjøre det i samarbeid med politiet og 

kommunens egen rusomsorg. 

 

Antall pågående AKAN-avtaler totalt: 2 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er fornøyd med arbeidet AKAN utvalget gjør og vil spesielt trekke frem det gode 

arbeidet som gjøres i det forebyggende arbeidet. 

 

Vedlegg 

AKAN utvalget handlingsplan for 2018 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 01.02.2018 

 

 Tore Isaksen 



- 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Rune Faksvåg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AKAN handlingsplan 2018 

 

 

Innsatsområde 

 

Beskrivelse Tid Ansvar Status 

Møter i utvalget 4 møter 25.01.18 

09.05.18 

22.08.18 

24.10.18 

Alle, 

Rune kaller 

inn. 

Gj. ført 

Rapportering AKAN-utvalget 

rapporterer til AMU 

kort v/ hvert AMU 

møte 

 Rune  

Tiltak som bidrar til at enhetene får 

kjennskap til de nye retningslinjene.  

Kortversjonen 

lamineres og deles ut 

til verneombud 

 Utvalget  

Oppdatering av AKAN: 

Personalhåndboka i kvalitetssystemet 

Intranett 

Oppdatering parallelt 

med at nye systemer 

settes i drift. 

 Utvalget 

v/Rune 

 

Økt kunnskap inn i AKAN-utvalget 

på følgende tema i løpet av 2018. 

Politi v/ forebyggende 

enhet m. tema: dagens 

rusproblematikk. 

Rusenheten/ 

rusomsorgen m. 

aktuelle tema. 

Stamina Helse AS m. 

aktuelle tema 

 

 Utvalget 

Magnus- 

forebyggende 

enhet, Cecilie 

rusomsorgen, 

Rune 

Stamina 

Helse AS 

 

Informasjon 

MKS møter – nye sektorer 

Verneombudssamling 

Grunnkurs arbeidsmiljø 

2x intranett 

Oppvekst og samfunn 

På planen 

På planen 

 Anne & Rune 

Arne & Rune 
Rune 

Rune  

Avtale 

med 

oppvekst 

Caser: Støtte og faglig diskusjon for 

AKAN kontaktene på generelt 

grunnlag. Eksempel: etiske dilemma 

  

 

Utvalget  
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Bedriftshelsetjeneste - Samarbeidsplan mellom Ringerike kommune og Stamina 

Helse  
 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar samarbeidsplan for bedriftshelsetjeneste i 2018 til orientering.  

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Samarbeidsplan med Stamina helse for bruk av bedriftshelsetjeneste i 2018 ligger som vedlegg 

til saken.  

 

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

vår bedriftshelsetjeneste. I tillegg viser handlingsplanen organisasjonens behov for tiltak som 

skal leveres av bedriftshelsetjenesten eller i samarbeid i 2018.  

 

Mål for HMS-arbeidet:  

 

Et godt arbeidsmiljø for ansatte i Ringerike kommune er sentralt for at kommunen leverer gode 

tjenester. Gjennom samarbeid med BHT skal planlagte forebyggende tiltak og oppfølging av 

konkrete saker sikre et forsvarlig og helsefremmende arbeidsmiljø.  

 

Ringerike kommunes IA-mål er:  

• Bedre arbeidsmiljøet  

• Styrke jobbnærværet og redusere sykefravær  

• Hindre utstøting fra arbeidslivet  

 

Satsning på kompetanse for medarbeidere og ledere er viktige tiltak som støtter godt under 

kommunens IA-mål og er en del av vårt HMS-arbeid. I tillegg er arbeid med kontinuerlig 

forbedring og kvalitet prioriterte områder.  

 



- 

For å sikre et godt og forsvarlig arbeidsmiljø er det nødvendig med dyktige og skolerte ledere 

og verneombud. Gjennom etablerte arenaer som MKS (miljø-kvalitets-sikringsgrupper) og 

AMU-dager settes HMS-arbeid på dagsorden. I tillegg tilbys grunnkurs arbeidsmiljø for alle 

nye ledere og verneombud.  

 

Innspill til handlingsplan 2018 ble behandlet i AMU 16. november 2017.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er fornøyd med at det hvert år utarbeides egen samarbeidsplan med Stamina helse 

for bruk av bedriftshelsetjeneste i Ringerike kommune. 

 

 

Vedlegg 

2018 BHT-samarbeidsplan for Ringerike kommune og Stamina Helse 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 31.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Bedriftsnavn: Stamina/NIMI

Samarbeidsplanen er et verktøy for å planlegge og få oversikt over de aktivitetene Stamina Helse skal bistå med for å nå HMS - målene for kommende periode. Planen utarbeides
av arbeidsgiver , verneombud og BHT, og forankres i AMU . Planen skal revideres fortløpende, og være et levende dokument i HMS - arbeidet.

Mål for HMS - arbeidet :
Et godt arbeidsmiljø for ansatte i Ringerike kommune er sentralt for at kommunen leverer gode tjenester. Gjennom samarbeid me d BHT skal
planlagte fore byggende tiltak og oppfølging av konkrete saker sikre et forsvarlig og helsefremmende arbeidsmiljø .

Ringerike kommunes IA - mål er:
B edre arbeidsmiljøet
S tyrke jobbnærværet og redusere sykefravær
H indre utstøting fra arbeidslivet

Satsning på kompetanse for medarbeidere og ledere er viktige tiltak som støtter godt under kommunens IA - mål og er en del av vårt HMS - arbeid . I
tillegg er a rbeid med k ontinuerlig forbedring og kvalitet prioriterte områder.

For å sikre et godt og forsvarli g arbeidsmiljø er det nødvendig med dyktige og skolerte ledere og verneombud. Gjennom etablerte arenaer som MKS
(miljø - kvalitets - sikringsgrupper) og AMU - dager settes HMS - arbeid på dagsorden. I tillegg tilby s grunnkurs arbeidsmiljø for alle nye ledere og
verneombud.

Denne BHT - sa marbeidsplanen er utarbeidet av Trude Bredal Steinmo ( kommunalsjef HR ), Arne Skuterud ( hoved verneombud) ,
Magnus Nilholm (HR - rådgiver) og Siri Sesseng ( KAM Stamina Helse). Planen ble utarbeidet 23/1 - 18 og behandlet i AMU 15/2 - 18.

2018 B H T - samarbeids plan for Ringerike kommune og Stamina Helse
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Tema A ktivitet /tiltak Tidspunkt Ansvar BHT Merknad

SYSTEMATISK HMS - ARBEID Samarbeidsmøter – status samarbeidsplan/
leveranserapporter

6 g / år MN SS
F.o.m. februar.
Deltakere: BHT v/ og bedriften
v/KAM, HR - avd og
hovedverneombud

Utarbeide årsrapport for 2017 Januar SS SS
Oversikt over gjennomførte
aktiviteter samt anbefalinger
for 2018

Bistå med oppdatering av Ringerike kommunes
rutine for lovpålagte helseundersøkelser av
ansatte

Februar
Rune

Faksvåg
(RF)

SS Så justeringer etter revisjonen
gjennomført i 2017.

Delta på tilsynsbesøk fra Arbeidstilsynet På
bestilling

MN SS

Vernerunder:
Bistå med gjennomgang / oppdatering av rutine Q1 /Q2 AS SS

Vold og trusler:
Bistå med oppdatering av virksomhetens rutine
vedr. forebygging og håndtering av vold og
trusler i et arbeidsmiljøperspektiv.

På fore -
spørsel

TBS SS *) *) videreformidler til aktuell
fagperson Stamina Helse

AMU - møter 5 møter/ år MN SS
Februar
April
Juni

September
November

Bistå med evaluering av AMU etter opplæring/
videreutvikling i 2016

Q2 TBS SS *)
*)bistår med å avklare hvem
fra Stamina leder
gjennomføringen.
Planlegges med repr. fra AMU.
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Tema A ktivitet /tiltak Tidspunkt Ansvar BHT Merknad

SYSTEMATISK HMS - ARBEID AKAN - møter 4 møter RF
Anne
Buttings -
rud (AB)

2 møter Q1 Q2
2 møter Q3 Q4

Bistand med rådgiving / informasjon om AKAN Etter
avtale/ på
bestilling

RF AB Bl.a. informasjon på Intranett

Prosjekt «Tobakksfri kommune».
Deltakelse i arbeidsgruppe.

Hele året M N SS

Nybygg / ombygging:
Rådgiving ved planlegging og gjennomføring av
nybygg, ombygninger og tilrettelegging av
arbeidsplasser, lokaler, utstyr og
arbeidsprosesser.

På
bestilling

M N SS *) *) videreformidler til aktuell
fagperson Stamina Helse

Grunnkurs arbeidsmiljø (ledere, VO, AMU - repr.) Q2 og Q3 M N/RF SS *) *) følger opp bestilling

FYSISK, KJEMISK OG
BIOLOGISK

SKOLE OG KULTUR
Kulturskolen Risikovurdering mht. støy -

eksponering for ansatte
med instrumentundervisning

Q1 Leder SS Knyttet opp mot avklaring krav
om helsekontroll med
hørselskontroll

HELSE OG OMSORG
Ringerikskjøkken Risikovurdering for å avklare

krav om helsekontroll
Q1/Q2 Leder SS
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Tema A ktivitet /tiltak Tidspunkt Ansvar BHT Merknad

ARBEIDSHELSE

Helsekontroll for ansatte i
SAMFUNN

Brann og redning Beredskapsavdelingen Q3 leder
Karianne

B. Loe
(KBL)

Lovpålagte helseundersøkelser
iht. Ringerike kommunes
definerte/beskrevne rutiner.

Forebyggende avdeling Q4 leder

Teknisk drift
Vann og avløp Q2 leder
Renseanlegget Q2 leder
Vei, park og idrett (VPI) Q2 leder

SKOLE OG KULTUR

Kulturskolen Q2 Leder KBL

Arbeidsmedisinsk poliklinikk:
Oppfølging/ konsultasjon for arbeidsrelaterte
helseplager

Ved behov Ansatte BH T
Åpent tilbud; Jfr . også
arbeidstagers rett til på eget
initiativ å ta kontakt med BH T.

Vaksinasjon
Tilbud om yrkesvaksinering gis iht. beskrevne
rutiner ved gjennomføring av
helseundersøkelser

Konti -
nuerlig

Leder BH T iht. Ringerike kommunes
definerte/beskrevne rutine r.

Oppfølging etter uhell med blod og kropps -
væsker iht. beskrevet rutine for Ringerike
kommune.

Konti -
nuerlig

Leder BH T BH T følger opp når varslet iht.
rutine
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ARBEIDSHELSE

Helsesertifisering for

Gj. føres
på tids -
punkt for
helse -
kontroll –
ellers ved
behov

Leder KBL iht. Ringerike kommunes
definerte/beskrevne rutiner.

førerkort * Brann og redning
v/ beredskapsavd.
og forebyggende
avdeling.

*vann og avløp
*vei,park,idrett(VPI)

røyk - og
kjemikaliedykkere

Brann og redning
v/ beredskapsavd.

ERGONOMI

FORFLYTNI NG:
Bistå med opplæring av forflytningsveiledere Q1/Q2 RF Else Irene

K.Nordeng
(EIN)

Rådgiving til Forflytningsutvalget Ved behov RF EIN

For individ og grupper/avdelinger:
Kartlegging / risikovurdering relatert til
ergonomiske forhold på arbeidsplassen,
a rbeids pla sstilpasning, inf . /opplæring.
Råd ved innkjøp av utstyr / endring av arb . plass

Ved behov
På

bestilling

RF EIN

PSYKOSOSIALT /
ORGANISATORISK

Helse og omsorg:
Oppfølging / videreføring av lederbistand og
kartlegging i pågående prosjekter

Q1 / Q2 Leder Stamina
Census

Skole og kultur – Hov ungdomsskole :
Bistå med veiledning etter kartlegging
psykososialt arbeidsmiljø i 2017,

Q1 Leder Stamina
Census
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KRISEHÅNDTERING Bistå ledere og ansatte med veiledning,
rådgiving ved ulykker, dødsfall eller alvorlige
hendelser

På henv. Leder SS *) *) videreformidler til aktuell
fagperson Stamina Helse

Krisetelefon Stamina 810 02 400

SYKEFRAVÆR Før og undersykefravær: Bistå i å fremme
nærvær, finne løsninger og forebygge
unødvendig fravær

På henv. Leder SS *) *) videreformidler til aktuell
fagperson Stamina Helse

LIVSSTIL AKAN / avhengighet
Bistå ansatt i et arbeidsforhold iht.
bedriftens egne rutiner
Bistå leder eller ansatt på forespørsel

Ved
behov/
Etter
avtale

Ansatt
Leder

AB

Navn på kontaktpersoner Init. Funksjon E - post Telefon /mobil
Tore Isaksen Rådmann Tore.Isaksen@ringerike.kommune.no 415 05 013

Trude Bredal Steinmo (TBS) Kommunalsjef HR Trude.Bredal.Steinmo@ringerike.kommune.no 906 05 960

Arne Skuterud (AS) Hovedverneombud (kunde) Arne.Skuterud@ringerike.kommune.no 909 99 833

Magnus Nilholm (MN) Hovedkontakt (kunde), HR - rådgiver Magnus.Nilholm@ringerike.kommune.no 916 76 325

Siri Sesseng (SS) Kundeansvarlig (Stamina Helse) Siri.Sesseng@staminagroup.no 416 18 496



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Arbeidsmiljøutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/359-1   Arkiv: G30 &38  

 

 

Bedriftshelsetjenestens årsrapport for 2017  
 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar bedriftshelsetjenestens årsrapport for 2017 til orientering. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Årsrapport fra Ringerike kommunes bedriftshelsetjenste ligger som vedlegg.  

 

 

Vedlegg 

Årsrapport for 2017 for Ringerike kommune. Rapport fra Stamina helse.  

 

 

 Ringerike kommune, 2.2.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

 











































 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Arbeidsmiljøutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/358-1   Arkiv: 440  

 

 

Hovedverneombudets årsrapport for 2017  
 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar hovedverneombudets årsrapport for 2017 til etterretning. 

 

 

  

Sammendrag  

Hovedverneombudets årsrapport for 2017 ligger som vedlegg.  

 

Vedlegg  

Hovedverneombudets årsrapport for 2017 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

 

 

 

 

 

 



- 
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Ho vedverneombudets årsrapport 20 1 7

Hovedverneombud og verneområder

Hovedverneombud (HVO) inneværende periode er Arne Ihle Skuterud

Vara for hovedverneombud er Camilla Lødøen Myroldhaug

I Ringerike kommune er det i alt 70 verneområder med MKS - grupper

Ov ersikt over verneområder og verneombud finnes under hovedverneombudets
intranettside

På intranettsiden ligger det også linker til oppslagsverk, lovverk og aktuelle
samarbeidspartnere



s. 2

Hovedtrekk
Hovedverneombudet mener at de tiltakene som er gjort i 2016 og 2017 bidrar til fortsatt god
utvikling . D et gjøres arbeid og tiltak som over tid utvikle r et stadig bedre arbeidsmiljø i
Ringerike kommune
I løpet av 201 7 har 98 ansatte tatt kontakt med hovedverneombudet fordi de opplever at
arbeidsmiljøet er b elastende. Dette er en nedgang fra tidligere år
Det er fortsatt arbeidstaker e som melder om at de oppleve r stadig mer press og pålegges
flere arbeidsoppgaver
Hovedverneombudet ber om at man forts e t ter praksisen med å gjenno mføre
arbeids miljøanalyser og ris ikovurderinger før nye tiltak settes i gang
Rådmannens satsing på kompetanseutvikling av ledere og ansatte oppleves som positiv. Det
er viktig at dette arbeidet også videreføres i 2018
Et hovedmål er å redusere sykefraværet
Informasjon når ikke alltid ut t il den enkelt ansatte. Opplevd mangel på informasjon skaper
usikkerhet hos mange, noe som gi r e n god del henvendelser til HVO
I nnen S ektor samfunn er det viktig at arbeidet med å løse sektorens utfordringer fortsetter.
Det rapporteres om stor bedring på sl utten av 2017
Flere arbeids plasser arbeider med tiltak for bedre arbeidsmiljø m ed støtte fra
bedrift s helse tjeneste n og KS - konsulent
Det er vedtatt a t vi har 2 eller flere sektor - vise samlinger for HMS/MKS. Alle sektorer har
etablert rutine for dette
Vi har laget ny verneombud plakat og alle verneombud har f å tt eget verne ombuds merke.
Det oppleves å være et meget godt samarbeidsklima i AMU med engasjerte medlemmer,
spesielt positivt er dyktige poli ti ske representanter
Det ble gjennomført en meget bra AMU verne dag i HMS for vernetjenesten . Stor takk til
AMU og HR - avdelingen
Årets verneombud ble Arvid Hagen fra miljø - og areal og Monica Juverud Sørstrøm fra
tildelingskontoret
Samarbeidsklimaet mellom hovedverneombud og rådmann oppleves som meget godt

Møter

HVO har faste møter med
o Rådmannen
o HMS - ansvarlig
o AMU
o HMS - senteret Stamina Helse
o Arbeidslivsenteret
o AKAN - utvalg
o De ulike arbeid s takerorganisasjonene

H VO deltar fast på kontakt møter med rådmannen og inne n helse - og omsorgssektoren
HVO har deltatt på MKS - gruppemø ter på enkelte arbeidsplasser

S aker HVO arbeider med

IA - avtaler
Personalsaker , herunder mobbesaker, arbeidsulykk er, luft - og miljø problematikk
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Renhold
Innspill til budsjettet
Rutiner for k ontroll av s toffregisteret
Dialog med Arbeidstilsynet og NAV
Fell esavtaler for bedre arbeidsmiljø og muligheter for fysisk aktivitet i arbeidstiden
Melde avvik

Spe sielt arbeidskrevende saker 2017
Flere arbeidsplasser hvor det rapporteres om dårlig arbeidsmiljø
Deler av sektor samfunn har hatt utfor dringer innen sitt ar beidsmiljø
Diverse saker på enkelte av skolene
Renhold på skolene
Økt antall saker som gjelder u ønsket oppførsel fra ansatte

Aktuelle s aker fra verneområdene

Mang e arbeidssteder melder om mang lende vedlikehold
Mange av verneområdene er opptatt av luft - og temperaturproblematikk
Fortsatt meldinger om barn og voksne med utage rende adferd som skader ansatte
Ønske om mer kompetanse til verneombudene
Nett mobbing/trakassering
Hvor går grensen for hva som er ikke er lovlig på en arbeidsplass
Beredskap i forhold til terrortrusler i barnehage og skole - hvordan trene på dette
Renhold – felles forståelse av hva renhold omfatter . Det er fortsatt behov for mer info ut til
ansatte

Kompetanse ut v ikl ing, kurs og konferanser

40 timer - kurs i regi av Stamina
1 dag kurs for verneombudene i samarbeid med AMU og HR
S amlinger i Fagforbundets regi, bl .a. for tillitsvalgte og HVO
Fylkessamling for HVO i Buskerud

HVOs innsats område r 201 8

Fokus på den enkelte medarbeider – hvordan bli sett?
Har flere avdelingsledere ført til at led erne er tettere på medarbeiderne og at flere ansatte
føler at de blir sett? HVO mener at lederstruktur innført i 2015 med større ledertetthet er
positiv t og vil være et ledd for bedre samhandling mellom ansatte og ledelse. HVO er kjent
med at avdelingsled erstrukturen skal evalueres i 2018 og vil ha oppmerksomhet på
resultatene av evalueringen
Den gode samtalen er viktig, man må ha tid til å lytte til de ansatte. HVO ønsker å bruke tid
på dette
Fra 201 8 er det ønske om at HVO har egen budsjettpost til for e ksempel å premiere gode
vernetiltak, nettverksbygging for lokale verneombud og kunne komme med enkle
forebyggende tiltak . HVO ønsker 2 dagers kurs for alle verneombud
Vernerunder blir gjennomført , men vi bør sjekke opp hvordan dette gjennomføres
Det er øns kelig at v alg av lokal e verneombud skjer felles i samme måned. Det skal fremmes
en sak for AMU i starten av 2018
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Det skal etableres e t system som bedre gir oversikt over alle verneombud , for eksempel
gjennom et eget forum i KS læring. Det bør være et l eder ansvar sammen med verneombud å
ajourføre systemet

Arrangementer
HMS - dag er for verneombud
40 timers grunnopplæring i HMS
HMS - dager for regionale sektorer for ledere/tillitsvalgte/verneombud

Oppgav er innen HMS - arbeidet
F ølge opp arbeidet i de lokale MKS - gr uppene
Friskvern
Det har blitt u tarbeidet nye tjenesteleveranse avtaler for renhold og vaktmestertjenester
HVO savner en lett tilgjengelighet for disse avtalene for verneombudene slik at de kan gå inn
å se hvordan renholdet skal utføres på sin arbeidsplas s
Positivt arbeidsmiljø – hvordan kan vernetjenesten bidra?
Vernetjenesten skal bidra til å s ynliggjøre AKAN - arbeidet
Belønne gode miljøtiltak i 201 7 ble ikke gjennomført
Bedre sikkerhet for utsatte ansatte. Det må sette s av tid til å trene på rutinene

Verne tjenesten i fokus
Fokus på trepartssamarbeidet (Trekanten)
Fokus på forebyggende tiltak

Annet
Bedre informasjonsrutiner innad i organisasjonen
Utarbeide plan for å b edre info til verneombud (påbegynt , kommer i 2018)
Det må legges tidsmessig til rette for at h ovedverneombud ets vararepresentant kan avhjelpe
Hovedverneombudet

H ønefoss 0 8 .01. 201 8
Hovedverneombud Arne Ihle Skuterud



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Arbeidsmiljøutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/483-1   Arkiv: 442  

 

 

Koordinering av tidspunkt for valg av verneombud  
 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget gir sin tilslutning til ny praksis for koordinering av tidspunkt for valg av 

verneombud.  

 

 

  

 

Koordinering av tidspunkt for valg av verneombud 

I dag er det lite koordinering av valg av verneombud i Ringerike kommune. Dette gjør at det 

er krevende å holde oversikt over alle lokale verneombud og valgperioden for disse.  

 

Hovedverneombudet har et ønske om å koordinere valg av lokale verneombud slik at disse er 

valgt på samme tidspunkt og for samme periode, dvs 2 år. Vara verneombud bør følge samme 

periode, men avvikende år slik at det unngås skifte av verneombud og varaverneombud 

samtidig. 

 

 Hovedverneombudet foreslår at valg av verneombud gjennomføres i april hvert år og med 

oppstart april 2018. Alle lokale verneombud og varaverneombud som i dag er valgt vil få 

mulighet til å gå inn i ny periode fra april 2018 og to år frem, er dette ikke ønskelig må det 

velges et nytt verneombud.  

 

Lokale verneombud velges for to år og vara for et år innledningsvis. I 2019 velges så 

varaverneombudene for to år. Resultatet blir en overlappingsperiode der det alltid er enten et 

verneombud eller et varaverneombud som kan introdusere et nytt verneombud ved eventuell 

utskifting.  

 

Hovedhensikten er at å sikre at verneombudene så raskt som mulig får nødvendig opplæring. 

Når valgene foretas ved et fast tidspunkt i hele kommunen i april måned vil det kunne 

planlegges opplæring i mai eller juni for alle nye verneombud.  

 

I tillegg sikres kontinuitet i verneombudsarbeidet ved den enkelte enhet når det alltid er et 

verneombud eller et varaverneombud med erfaring når nye velges og begynner i rollen.  



- 

Kursingen av verneombud vil legge til rette for at verneombudene har kompetanse til å 

gjennomføre eksempelvis vernerunden før sommeren hvilket er hensiktsmessig med hensyn 

til eventuelle tiltak som må inn i forbindelse med budsjettprosessen.  

 

En fast aktivitet på høsten er verneombudssamlingen, og ved det tidspunktet er vi sikret at 

verneombudet har grunnleggende kompetanse for å nyttiggjøre seg en samling som vil ha 

spesielt fokus innenfor ett eller flere aktuelle områder relevante for verneombudsrollen.  

 

Det planlegges å opprette et forum hvor verneombudene kan dele erfaringer eller stille 

spørsmål på generelt grunnlag til hovedverneombudet og til hverandre.  

 

 

Tidspunkt for valg av verneombud 

Fra og med april 2018 vil følgende tidspunkter for valg av verneombud begynne og 

praktiseres:  

 
 

 

 

Vernerunder 

Leder og verneombud på de ulike enhetene i kommunen har ansvar for gjennomføring av 

vernerunder. Dagens praksis er at dette gjennomføres på ulike tidspunkter gjennom året. 

Hovedverneombudet ønsker at dette skal koordineres noe mer og at det som hovedregel bør 

tilstrebes at vernerunder gjennomføres i hver enhet før 1. juni. På den måten vil eventuelle 

tiltak/behov som kommer i vernerundene være mulig å spille inn i budsjettprosessen.  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 31.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

 
 

April 2018

Valg av 
verneombud for 

2 år og 
varaverneombud 

for 1 år. 

April 2019

Valg av 
varaverneombud 

for 2 år

April 2020

Valg av 
verneombud for 

2 år

April 2021

Valg av 
varaverneombud 

for 2 år



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Arbeidsmiljøutvalget 

Arbeidsmiljøutvalget 

Arbeidsmiljøutvalget 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/3484-4   Arkiv: J07  

 

 

Ringerike kommune røykfri arbeidsplass  
 

Forslag til vedtak: 

 
Utvalget foreslår at Ringerike kommune blir en tobakksfri kommune innen 1.august 2019. 

 

Utvalget foreslår en prosjektorganisering med AMU som styringsgruppe, et utvidet utvalg kalt 

arbeidsgruppe med representanter fra Frisklivssentralen, kommunikasjonsavdelingen samt 

representanter fra de ansatte som røyker.  

 

Arbeidsgruppen utarbeider en handlingsplan som sikrer god forankring, informasjon og involvering i 

prosessen.  

 

Utvidet arbeidsgruppe lager forslag til retningslinjer som legges frem som sak i AMU.  

AMU som styringsgruppe holdes løpende orientert. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 
Ringerike kommune ble i 2002 definert som en røykfri arbeidsplass, ref vedtak i AMU og 

formannskapet (sak: 02/00752). 

 

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.  

 

Samfunnsutviklingen med blant annet økende oppmerksomhet på tobakkens skadevirkninger og 

hensynet til helse generelt, har medført at mange kommuner 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. 

 

Kommunalsjef HR valgte med dette utgangspunktet å fremme sak for AMU i september 2017. Etter 

behandling om innhold i vedtaket, fattet AMU 14.9.2018 følgende vedtak: 

 



- 

Det skal opprettes et utvalg under AMU som kommer med forslag til ny rutine i tråd med røykeloven. 

Utvalget skal levere innstilling til AMU i løpet av 1. kvartal 2018.  

 

Et samlet AMU foreslo følgende AMU-medlemmer i utvalg under AMU:       

Fra administrasjonen: Magnus Nilholm , HR-rådgiver (leder av utvalget).              

Bedriftshelsetjenesten: Siri Sesseng, HMS-rådgiver, Stamina Helse.  

Politiker: Ståle Skjønhaug (Ap), arbeidsgiverrepresentant i AMU.  

Hovedtillitsvalgt Magnus Langstrand (Fagforbundet). 

Hovedverneombud: Arne Skuterud. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Utvalgets aktivitet 

 

Utvalget har hatt møter 3 møter, 8.11.17, 18.12.17 og 17.1.18 i tillegg til befaring i Nittedal kommune 

6.12.17.  

 

Utvalgets 1. møte:  

 Aktuelt lovverk gjennomgått med tanke på hvilke krav Ringerike kommune som arbeidsgiver 

må oppfylle. Lov om vern mot tobakksskader ble sist revidert pr. 1.7.2017. 

 

 Eventuelt behov for å kartlegge omfang av røyking i Ringerike kommune ble diskutert. 

 

 Avklarte behov for å se hva andre kommuner har gjort for å innføre en røykfri eller tobakksfri 

arbeidsplass – andres erfaringer fra dette arbeidet. 
 

Med utgangspunkt i søk på Intranett innhentet utvalget opplysninger fra flere kommuner blant 

annet Stavanger kommune, Hole kommune og Nittedal kommune. Nittedal ble nevnt på 

Helsedirektoratets nettsider som et eksempel på kommune som innførte ny praksis fra og med 

1.8. 2017. Utvalget besluttet å gjennomføre en befaring i Nittedal kommune.  

 

I tillegg: Utvalgets medlem fra Stamina Helse var prosjektleder og informerte om prosessen som 

førte til Ringerike sykehus som røykfritt sykehus for 10-15 år siden. 

 

Utvalgets 2. møte: 

 Erfaringer fra befaringen i Nittedal kommune ble gjennomgått sammen med opplysninger man 

hadde fra annen innhenting av informasjon. 

 

Utvalgets 3. møte: 

 Diskusjon og avklaringer og arbeid med sak til AMU for behandling i 15.2.2018. 

 

Befaring Nittedal kommune: 

  Møte med stabssjef, enhetsleder HR, prosjektleder «Tobakksfri kommune» (HR-rådgiver) og  

               tillitsvalgt fagforbundet. Hovedverneombudet i Nittedal kommune var forhindret fra å delta. 

 

 

Avklaringer og erfaringer 

 

Lovgivning og praksis 

Lov om vern mot tobakksskader blir stadig skjerpet og sist revidert pr. 1.7.2017. 

Forbudet har blitt utvidet til inne- og uteområder i barnehager og skoler, i transportmidler, på 

arbeidsplasser, inngangspartier til offentlige virksomheter. 



- 

 

Formålet med loven er å begrense de helseskader som bruk av tobakksvarer medfører gjennom å 

redusere forbruket og på sikt bidra til å oppnå et tobakksfritt samfunn. Videre regulerer loven tiltak for 

å forebygge at barn og unge begynner å bruke tobakksvarer, fremme at de som allerede bruker 

tobakksvarer, slutter og beskytte befolkningen mot eksponering for tobakksrøyk. 

 

Tobakk, snus og e-sigaretter omfattes av loven. 

 

Arbeidsmiljøloven setter krav om at arbeidsplassen er utformet slik at arbeidstakerne  

er sikret et fullt forsvarlig inneklima med luft fri for helseskadelige, sjenerende eller belastende 

forurensninger. Arbeidsgiver har ansvaret for at ingen blir utsatt for røyk på arbeidsplassen.  

Arbeidstakerne har medvirkningsplikt. 

 

Det er lenge siden innføring av Ringerike kommunes gjeldende retningslinjer. Det er pr. i dag ulik 

forståelse av utøvelse av praksis og gjeldende retningslinjer har i liten grad vært fulgt opp. 

 

Kommunene fører tilsyn med at røykeforbudet overholdes. Der det gjelder arbeidslokaler, vil tilsynet 

overlappes av Arbeidstilsynet. 

 
 

Samlet oppsummering etter informasjonsinnhenting og befaring 

 Det er viktig å bruke god tid på planlegging og implementering. 

Eks.: Nittedal brukte 1,5 år på prosess i forkant av innføring av en tobakksfri kommune. 

 

 Prosjektorganisering med AMU som styringsgruppe 

Arbeidsgruppen bør utvides med bl.a. repr. fra Frisklivssentralen og 

kommunikasjonsavdelingen (folkehelseperspektiv, bistand til gjennomføring innen frist, 

kommunikasjon og informasjon) 

Vurdere flere repr. for å sikre «sluttbruker» (ansatt som røyker/snuser) 

Referansegruppe kan da utgå da «sluttbruker» allerede er tilstrekkelig representert 

 

 Tydelig formål. Hvorfor gjør vi dette? Hva er lovkravet? Bruke folkehelse, brukerperspektiv, og 

omdømmeperspektiv. Alt dette må fremkomme når nye retningslinjer innføres 

 

 Hva innebærer en tobakksfri arbeidsplass 

Tydelige definisjoner og hva en retningslinje betyr for den de gjelder må utarbeides og 

kommuniseres.  

 

 Kommunikasjonsstrategi – skape forståelse for vedtaket – motivere til endring 

Fokus på gevinst, ikke forbud 

Koordinere informasjonstiltak med tobakksslutt-tiltak 

«Tidene skifter» - utfasing av tobakk er en del av samfunnsutviklingen: flere og flere kommuner 

innfører dette 

 

 Oppfølging av retningslinjene gjennomføres som vanlig personaloppfølging og følges opp av 

nærmeste leder.  

 

 Bruke verdens tobakkfrie dag som markering av kommunens retningslinjer. 

 

 Gjennomføring av ny policy ved et nytt skole- og barnehageår kan være et godt tidspunkt. 
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Utvalgets anbefaling:     

Dagens gjeldende retningslinjer i Ringerike kommune er ikke revidert eller gjennomgått de senere år. Det 

er pr. i dag ulik forståelse av utøvelse av praksis og gjeldende retningslinjer har i liten grad  

vært fulgt opp. 

 

Lov om vern mot tobakksskader blir stadig skjerpet og sist revidert pr. 1.7.2017. Forbudet har blitt 

utvidet. 

 

Formålet med loven er å begrense de helseskader som bruk av tobakksvarer medfører gjennom å 

redusere forbruket og på sikt bidra til å oppnå et tobakksfritt samfunn. Samfunnet er endret – antall 

røykere er redusert. 

 

Arbeidsmiljøloven setter krav om at arbeidsplassen er utformet slik at arbeidstakerne er sikret et fullt 

forsvarlig inneklima med luft fri for helseskadelige, sjenerende eller belastende forurensninger. 

 

Med utgangspunkt i Ringerike kommunes praksis i dag og kunnskap om andres prosesser arbeid for å 

skape en tobakksfri arbeidsplass i tråd med lovgivningen, anbefales en «restart» for å gjøre Ringerike 

kommune til en tobakksfri kommune. 

.  

Utvalget anbefaler derfor at det settes som mål at Ringerike kommune skal bli en tobakksfri kommune 

innen 1.8. 2019 og at det i prosessen brukes god tid på forankringsarbeid og implementering. 

 

Tydelige retningslinjer konkretiseres og definerer hva som regnes som en «tobakksfri kommune» samt 

tydelig formål utarbeides av utvidet utvalg  - fra nå kalt arbeidsgruppe.  

 

 

Utvalget anbefaler en prosjektorganisering etter modell fra Nittedal kommune: 

 Styringsgruppe:  AMU 

 

 Arbeidsgruppe:   

 

Administrasjonen: Magnus Nilholm, HR-rådgiver(leder) 

Bedriftshelsetjenesten: Siri Sesseng, HMS-rådgiver, Stamina Helse  

            Politiker: Ståle Skjønhaug (Ap), arbeidsgiverrepresentant i AMU  

            Hovedtillitsvalgt Magnus Langstrand (Fagforbundet)  

            Hovedverneombud: Arne Skuterud 

 

 Referansegruppe: 

Ingen referansegruppe. Sluttbrukerne er ivaretatt gjennom representasjon i arbeidsgruppen og 

styringsgruppen (røykere/snusere er representert). 

 

 

I tillegg utvides arbeidsgruppa med følgende deltakere: 

 

 Deltaker fra Frisklivssentralen 

 Deltaker fra kommunikasjonsavdelingen 

 Representant fra røykerne arbeidende innenfor sektor helse.  

 En ansatt som røyker arbeidende innenfor sektor samfunn.  

 Eventuelt andre representanter fra organisasjon  

Behov for utvidet representasjon vurderes tidlig i prosessen av utvidet utvalg.  
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Ny arbeidsgruppe samles og lager aktivitetsplan frem til 1. august 2019.  

I aktivitetsplan skal det blant annet fremkomme: 

 

 Møtevirksomhet 

 Utarbeidelse av ny rutine 

 Markeringer 

 Informasjonskampanjer  

 Tilbud om tobakksluttekurs og eventuelt andre relevante kurs. 

 Forankringsarbeid  

 Oppfølgingsarbeid 

 

Dagens utvalg har utarbeidet et forslag til en fremdriftsplan. Ny arbeidsgruppe fortsetter arbeidet med 

utarbeidelse av konkret handlingsplan og står fritt til å ta inn aktuelle aktiviteter.  

 

Forslag til fremdriftsplan 

 

feb.18 Sak til AMU  

feb.18 Arbeidsgruppen møtes 

feb.18 Aktivitetsplan frem til 1. august lages 

mar.18 Nye retningslinjer for røyking, snusing og bruk av e-sigaretter er utarbeidet. 

apr.18 Nye retningslinjer er behandlet i AMU 

apr.18 Medbestemmelse fora, MKS.-fora og ledere er informert om arbeidet. 

mai.18 Informasjonsmateriell er utarbeidet 

mai.18 Markering av verdens tobakksfrie dag. 

Juni.18 AMU orienteres 

aug.18 Tobakksluttekurs gjennomføres 

sept.18 AMU orienteres 

Nov.18 AMU orienteres 

feb.19 AMU orienteres 

mai.19 Markering av verdens tobakksfrie dag 

Juni.19 AMU orienteres 

aug.19 1. august Ringerike kommune en tobakksfri kommune 

 

 

Rapportering til AMU 

AMU orienteres på hvert møte i 2018 og 2019 om status i arbeidet med å innføre en tobakksfri 

kommune.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannens vurdering 

En involverende prosess er viktig i arbeidet ved innføring av nye reviderte retningslinjer for bruk av 

tobakk i Ringerike kommune. Holdningsskapende arbeid og tydelige retningslinjer blir viktige moment 

som utvidet utvalg skal arbeide med i perioden frem til 1. august 2019.  

 

Samfunnet er i endring og andelen røykere er halvert de siste 10 årene og man kan anta at det blir 

ytterliggere reduksjon i årene fremover. Allikevel meldes det fra ansatte at det oppleves som et problem 

og Ringerike kommune skal derfor gjennomføre dette viktige arbeidet med nødvendig fremdrift, 

involvering og prosess.  

 



- 

 

 

 

Vedlegg 
Lenker  
 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1973-03-09-14?q=tobakkskadelova 
 
https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/snus-og-roykeslutt 
 
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/royking-pa-arbeidsplassen/ 
 
https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/lover/tobakksskadeloven---tobskl/5/ 
 
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk-royk-og-snus/roykeloven-regler-om-roykeforbud 
 
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokale-
folkehelsetiltak/tobakk-lokalt-folkehelsearbeid#tiltak-og-virkemidler 
 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 30.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Arbeidsmiljøutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/560-1   Arkiv: 443  

 

 

Vold og trusler i forbindelse med arbeidet  
 

Forslag til vedtak: 

AMU gir sin tilslutning til arbeidet som gjøres i arbeidsgruppen som utarbeider nye prosedyrer 

og oppfølging av vold og trusler i forbindelse med arbeidet. 

 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

I oktober 2017 vedtok Rådmannens ledergruppe at en arbeidsgruppe nedsettes for å styrke 

internkontrollen med forebygging, håndtering og oppfølging av vold og trusler i forbindelse 

med arbeidet.  

 

Effektmål:  

 Arbeidsgiver skal sørge for at risiko for vold og trusler om vold så langt som mulig fjernes 

eller reduseres 

 Minske skadevirkningene for dem som rammes 

 

Arbeidsgruppen som er nedsatt skal: 

 Kartlegge hva som allerede utføres av arbeid innen forebygging, håndtering og oppfølging 

av vold og trusler for ansatte i kommunen 

 Kartlegge dagens overordnede, sektor vise og avdelings vise rutiner 

 Sørge for oppdatering eller utarbeidelse av nye, aktuelle rutiner, overordnet for kommunen, 

i alle sektorer og aktuelle avdelinger. Kvalitetssystemets maler skal benyttes 

 Sikre at det er samsvar mellom overordnet, sektor vise og avdelings vise rutiner i hele 

kommunen 

 Foreslå nødvendige opplæringstiltak for ledere 

 Foreslå nødvendige opplæringstiltak for medarbeidere 

 Sikre korrekte melderutiner 

 Utarbeide en plan som beskriver system og prosess for «vold og trusler» i Ringerike 

kommune: Hvordan virksomhetens aktiviteter planlegges, gjennomføres, evalueres og 

korrigeres i samsvar med krav fastsatt i lovgivningen. Herunder en enkel modell for 
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internkontroll av området «vold og trusler» som utføres av Rådmannen og hans 

ledergruppe årlig 

Implementering og realisering av dette arbeidet vil lykkes ved at Verneombudene gis en aktiv 

rolle og at deres ansvars- og arbeidsoppgaver beskrivelse og inngår i kommunens overordnede 

rutiner. Eksempler på oppgaver Verneombudene kan inneha er deltagelse i ROS analyse 

sammen med egen leder, bidra med informasjon til ansatte i egen avdeling om forebygging av 

vold og trusler, kunne delta sammen med egen leder i støtte til medarbeideren som har blitt 

utsatt for vold eller trusler,  

 

Det er også viktig å videreføre et forutsigbart samarbeid med Bedriftshelsetjenesten om 

umiddelbar oppfølging av medarbeideren som har vært utsatt for vold eller trusler.  

 

AMU vil kunne inneha en viktig rolle ved å ha det overordnede ansvaret for å følge med på 

avvik, påse at kommunens rutiner følges samt samarbeide med Bedriftshelsetjenesten. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Vold og trusler er et alvorlig tema. 7,5 % av alle arbeidstakere i Norge blir utsatt for vold eller 

trusler hvert år. Det vil si ca. 200.000 personer. Det er en økning de siste årene av registrerte 

saker til Arbeidstilsynet.  

 

Fra 1.1.2017 gjelder nye regler om forebygging av vold og trusler på arbeidsplassen. 

I følge KS er vold og trusler er en arbeidsmiljøutfordring som kan få alvorlige konsekvenser. I 

kommunesektoren er helse- og sosialtjenestene spesielt utsatt, men også undervisningssektoren 

har enkelte hendelser med vold og/eller trusler om vold. Da er det vanligvis barn og ungdom 

som rammes. 

 

Arbeidsgruppens kartlegging i kommunen viser at det utøves vold og trusler i alle sektorene. 

Det har vært alvorlige hendelser i avdelinger som ikke inngår i nasjonalt, beskrevne 

risikogrupper. Politiet er en hyppig og viktig samarbeidspartner for mange av våre avdelinger. 

 

 

Det er et krav at hendelsene de skal registreres i kommunens avvikssystem. Siden det er ulik 

bruk av systemet i kommunen, så er det nærliggende å tro at ikke alle hendelser blir registrert 

og dermed har vi en underrapportering i kommunen vår. 

 

Nye regler fra Arbeidstilsynet 1.1.2017 fordrer at kommunens ledere minimum årlig skal 

vurdere risiko for vold og trusler om vold i egen virksomhet, og gjennomgå egne systemer og 

rutiner i tråd med de nye bestemmelsene. Dette er et viktig og tidkrevende arbeid. Lederne 

trenger innføring eller repetisjon i bruk av risikoanalyse. Verneombudene vil her være en viktig 

samarbeidspartner og støttespiller for lederen og de ansatte. 

 

Ansvaret arbeidsgiverne har for å forebygge at ansatte kan bli utsatt for vold og trusler om 

vold er ikke nytt. To tilsyn foretatt av arbeidstilsynet i 2017 vier at det foreligger en del gode 

rutiner i kommunen men også at en del av dette viktige arbeidet gjenstår.  
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Arbeidsmiljøloven slår fast at arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, 

trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre (aml. § 4-3).  

Det systematiske HMS-arbeidet innebærer blant annet at det arbeidsgiver skal kartlegge, 

risikovurdere, utarbeide planer og iverksette tiltak for å sikre at helse, miljø og sikkerhet blir 

ivaretatt, jf aml. § 3-1. Videre skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstaker gjøres kjent med 

ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den 

opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig, jf aml. § 3-2.   

 

I følge Arbeidstilsynet må hele virksomheten jobbe sammen for å få et godt arbeidsmiljø. 

Arbeidsgiver har ansvaret for å forebygge, håndtere og følge opp vold og trusler, men det er 

flere viktige roller i arbeidet. Ledere, verneombud og tillitsvalgte skal samarbeide i det 

systematiske helse-miljø- og sikkerhetsarbeidet. Dette krever felles møtearenaer. Kommunens 

MKS grupper kan være en slik møtearena. 

 

De nye reglene stiller blant annet krav om at virksomhetene skal kartlegge hvilken risiko det er 

for at arbeidstakerne kan bli utsette for vold eller trusler, og presiserer momenter det særlig 

skal tas hensyn til i risikovurderingen. Videre presiserer de nye bestemmelsene at 

arbeidstakerne får nødvendig opplæring i forebygging og håndtering av vold- og 

trusselsituasjoner og at arbeidstakerne og deres tillitsvalgte får nødvendig informasjon.  

 

De nye bestemmelsene stiller krav til at arbeidsgiver skal sørge for at ansatte som blir utsatt for 

vold og trusler får nødvendig oppfølging i etterkant av hendelser.  

 

Det å ha beskrevne rutiner for hvem som skal foreta oppfølgingen av den ansatte er vesentlig. 

Bedriftshelsetjenesten kan her være en naturlig samarbeidspartner. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Alle kommunens ledere og Verneombud skal gjennomføre grunnopplæring i HMS  

 

Juridiske forhold  

 Arbeidsmiljøloven §4-3 

 Forskrift om systematisk helse-miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) 

 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning  

 Arbeidstilsynets publikasjon nr. 597 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunens advokatkontor bistår i Barnevernets sak om nettsjikane. Saken vil legges frem for 

politikerne i februar 2018. 

 

Saken bør inneholde kort informasjon om det pågående arbeidet med vold og trusler.  Forslag 

til vedtak om nettsjikane kan ha betydning for videre arbeid i arbeidsgruppen «vold og trusler». 

 

Økonomiske forhold 

Det innhentes tilbud om kurs eksternt. Målgruppe: Ledere, TV, VO og ansatte. Det bør 

arrangeres skadeavvergingskurs for spesielt utsatte grupper.  

Kursutgiftene dekkes av kommunalsjef HR sitt budsjett. 



- 

 
Behov for informasjon og høringer 

Kommunikasjonssjefen bistår i utarbeidelsen av en kommunikasjonsplan 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er fornøyd med at det er igangsatt et arbeid med å utarbeide overordnede 

prosdyrer for forebygging, håndtering og oppfølging av vold og trusler i forbindelse med 

arbeid.  

 

Et sentralt område i dette arbeidet er å iverksette tiltak for nødvendig opplæring i forebygging 

og håndtering av vold- og trusselsituasjoner i tråd med nye bestemmelser.  

 

 

 

Vedlegg 

Arbeidstilsynets publikasjon 597 

Notat til Rådmannens ledergruppe oktober 2016 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Astrid Lundesgaard 
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Vold og trusler i forbindelse med arbeidet

Kommunen skal arbeide for å styrke internkontrollen. En del av dette arbeidet er å ha en
plan for forebygging, håndtering og oppfølging av vold og trusler i forbindelse med
arbeid et .

Effekt mål:
 Arbeidsgiver skal sørge for at risiko for vold og trusler om vold så langt so m mulig

fjernes eller reduseres
 M inske ska devirkningene for dem s om rammes

Internkontroll
Gjør vi det vi sier at vi skal gjøre?
Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at

virksomheten planlegger, organiserer, utfører og

vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med

gjeldende regelverkskrav. Figuren viser at bestemmelsen
om å ha tilstre kkelig kontroll gir krav om prosess for å
sikre kontroll.

Forslag til beslutning

Arbeidsgruppen som er nedsatt skal:

K artlegge hva som allerede utføres av arbeid innen forebygging, håndtering og
oppfølging av vold og trusler for ansatte i kommune n
K artlegge dagens overordnede , sektor vise og avdelings vise rutiner
Sørge for oppdatering eller utarbeide lse av nye, aktuelle rutiner , overordnet for
kommunen, i alle sektorer og aktuelle avdelinger . Kvalitetssystemets maler skal
benyttes
Sikre at det er sa msvar mellom overordnet, sektor vise og avdelings vise rutiner i hele
kommunen
F oreslå nødvendige opplæringstiltak for ledere
Foreslå nødvendige opplæringstiltak for medarbeidere
Sikre korrekte melderutiner
Utarbeide en plan som beskriver system og prosess for «vold og trusler» i Ringerike
kommune : H vordan virksomhetens aktiviteter planlegges, gjennomføres, evalueres og
korrigeres i samsvar me d krav fastsatt i lovgivningen. Herunder en enkel modell for
internkontroll av området «vold og trusler» som utføres av Rådm annen og hans
ledergruppe årlig
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B akgrunn for saken
Det er økende risiko for vold og trusler i arbeidslivet, både i Norge og internasjonalt. I Norge oppgir
7,5 % av arbeidstakerne at de har vært utsatt for v old eller trusler i løpet av det siste året , ifølge tall
fra Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse.

Ringerike kommune er en kompleks organisasjon med et mangfold av ulike arbeidsoppgaver som skal
løses i møte med kommunens innbyggere, turister og b rukere av våre tjenester. I dette mangfoldet
av tjenester nevnes barnevernstjenester, Nav - tjeneste r , hjemmetjenesten, psykisk helse og rus,
brann og redning soppdrag samt avdekning av arbeidskriminalitet og skatteunndragelse.

Felles for flere av sektorene er at de rapporterer om regelmessig og helt nødvendig samarbeid med
politiet i spesielle situasjoner der risiko for trusler og vold er overhengende.

I skole og barnehage forekommer også utøvelse av vold og trusle r , ikke bare mot våre ansatte , men
også utfø rt av eller utført mot de gruppene kommunen har et ansvar fo r å ivareta . Kommunen har
mange barn og unge som trenger ekstra oppfølging og dette kan medføre helt spesielle hensyn i
barnehagen eller i skolen. Selv om den kriminelle lavald eren i Norge er 15 å r så er det likevel ikke slik
at den som er under 15 år og begår lovbrudd er helt uten ansvar eller virkemidler.

Arbeidstilsynet har nylig besøkt to av kommunens arbeidsplasser og avdekket avvik. I denne
forbindelse ble problemstillingen løftet som et sær deles aktuelt område å belyse med tanke på
Rådmannens internkontroll.

Lovkrav - Arbeidsmiljøloven

§1 - 1 Lovens formål

å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon,
som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.

Fra 01.01.17 er det innført nye bestemmelser om vold og trusler i tre av arbeidsmiljøforskriftene:

 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
 Arbeidsplassforskriften
 Forskrift om utførelse av arbeid

Hovedutfordring og problemstilling
Ledelsens oppmerksomhet og prioriteringer
Fra 01.01. 2017 gjelder nye regler for forebygging og risikovurdering av vold og trusler om vold på
arbeidsplassen. Forskrift om utførelse av arbeid har fått tilført et nytt kapittel som tydeligg jør
arbeidsgiverens ansvar.
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At arbeidsgiver har et ansvar for å forebygge at ansatte blir utsatt for vold og trusler er ikke nytt.

Arbeidsmiljøloven sier at arbeidstaker skal beskyttes mot vold, trusler og uheldigebelastninger som
følge av kontakt med an dre. Arbe idsgiver skal kartlegge, risiko vurdere, utarbeide planer og iverksette
tiltak for å sikre at helse, mi ljø og sikkerhet blir ivaretatt . Tiltakene skal følges opp og evalueres.
De nye reglene i forskriften kapittel 23 A stiller krav til at arbeidsgiver skal kartlegge forhold ved
arbeidssituasjonen som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold og trusler. I forskriften er det
opplistet hva denne risikovurderingen særlig skal ta hensyn til.

Medarbeidere - involvering og opplæring
Medarbe idernes medvirkning er helt avgjørende for å få kartlagt og risikovurdert forhold knyttet til
vold og trusler. Det skal gis opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold - og
trusselsituasjoner. Opplæring og øvelse skal gjentas og tilpasses vesent lige endringer i situasjonen.

Ledernes - involvering og opplæring
Det må sikres at alle ledere behersker risikovurdering som et verktøy for å kartlegge vold og trusler i
egen avdeling eller enhet samt utarbeidelse av handlingsplan. Lederne må selv delta i samme
opplæring som egne medarbeidere i forebygging og håndtering av vold - og trusselsituasjoner.
Leder en har et særdeles ansvar for å melde ifra om vold og trusler samt å ivareta arbeidstakeren
dersom en hendelse har oppstått. Skaden kan på et senere tidspunkt vise seg å være mer alvorlig enn
først antatt, som for eksempel at skaden har gitt psykiske ettervirkninger.

Avvikssystemet
Avvikssystemet gir informasjon gjennom de meldingene som medarbeider ne gir elektronisk via
kvalitetssystemet. Her beskrives det store variasjoner i hvilket omfang systemet er tatt i bruk i
kommunen . Trusler og vold skal meldes som avvik og det viser seg at medarbeiderne ikke alltid
melder dette innen kategorien HMS , men under andre kategorier.

Melderutiner
Kommunen må ha rutiner for hvem som skal melde og til hvem. Vold er som regel et brudd på
straffeloven, og det kan være aktuelt med politianmeldelse. Arbeidstilsynet skal også varsles ved
alvorlige skader.

Voldsforbyggende kultur
I følge Arbeidstilsynet vil et systematisk arbeid med vold og trusler kunne bidra til å skape en
voldsforbyggende kultur. Åpenhet, opplæring, tydelige retningslinjer og rutiner, og klarhet i roller og
ansvar er viktig.

Normer for hva som regnes som påregnelig bel astning og hva som blir akseptert som en «naturlig»
del av arbeidet, har konsekvenser for hva som skal til for at arbeidstageren melder fra om hendelsen.
Rådmannen og han ledergruppe må derfor innarbeide en kultur og et klart og forutsigbart system
som bes kriver ansvarsforhold og hvordan det voldsforbyggende arbeidet skal foregå i kommunen.
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Formål med veilederen

Veilederen gir råd om hvordan virksomhetene kan arbeide med å forebygge og
håndtere vold og trusler som skjer i forbindelse med arbeidet. Ved å arbeide aktivt
og bevisst med dette temaet kan færre arbeidstakere bli utsatt for vold og trusler.
Samtidig kan det minske skadevirkningene for dem som rammes. Målgruppen for
veilederen er arbeidsgivere, men den er like aktuell for arbeidstakere, verneombud,
tillitsvalgte og bedriftshelsetjeneste.

Det er en økende risiko for vold og trusler i arbeidslivet, både i Norge og inter-
nasjonalt. I Norge oppgir 7,5 prosent av arbeidstakerne at de har vært utsatt for
vold eller trusler i løpet av det siste året ifølge tall fra Nasjonal overvåking av
arbeidsmiljø og - helse1.

Det vil si at rundt 200.000 arbeidstakere hvert år utsettes for vold eller trusler
i forbindelse med arbeidet. Vold og trusler er derfor et relevant og viktig arbeids-
miljøproblem å sette på dagsorden.

Arbeidsmiljøloven stiller krav til forsvarlige arbeidsbetingelser i virksomheten.
Arbeidsbetingelsene utgjør den viktigste delen av arbeidsmiljøet i en virksomhet. De
representerer mulige helsefarlige eksponeringer og det er her tiltakene må settes inn
for å forebygge eventuelle negative helsekonsekvenser både på kort og på lang sikt.

Arbeidsmiljøloven skal blant annet sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for
en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, og gi full trygghet mot fy -
siske og psykiske skadevirkninger, jf. arbeidsmiljøloven § 1–1. Regelverket krever
at arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige
belastninger som følge av kontakt med andre, jf. arbeidsmiljøloven § 4–3.

Denne veilederen har som formål å gi informasjon om hvordan virksomhetene
bør jobbe forebyggende med vold og trusler med utgangspunkt i bestemmelsene
i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter. Fra 1.1.2017 er det innført nye
bestemmelser om vold og trusler i tre av arbeidsmiljøforskriftene:

• Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
• Arbeidsplassforskriften
• Forskrift om utførelse av arbeid

Disse bestemmelsene handler om planlegging av arbeidet, opplæring og informa -
sjon, utforming av arbeidslokaler, risikovurdering, tiltak og oppfølging. De kon -
krete bestemmelsene omtales senere i veilederen.
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De nisjoner av vold og trusler

Det nnes ere forskjellige de nisjoner av vold og trusler. For den enkelte virk-
somhet er det viktig at arbeidsgiver og arbeidstakerne er enige om hva som inngår
i begrepene vold og trusler. Det er viktig for å fange opp alle de volds - og trussel-
relaterte belastningene som arbeidstakerne kan utsettes for i forbindelse med
arbeidet. D ette omfatter alle typer vold og trusler knyttet til yrkesrollen, uavhengig
av om det er på eller utenfor arbeidsstedet eller i eller utenfor arbeidstiden. Vold
og trusler skal ikke behandles som et problem for den enkelte arbeidstaker, men
som et arbeidsmiljøproblem som angår hele virksomheten.

Begrepene vold og trusler
Arbeidstilsynet de nerer vold og trusler som:

Vold og trusler er hendelser hvor arbeidstakere blir fysisk eller verbalt angre-
pet i situasjoner som har forbindelse med deres arbeid, og som innebærer en
åpenlys eller antydet trussel mot deres sikkerhet, helse eller velvære.

Trusler er verbale angrep eller handlinger som tar sikte på å skade eller skrem-
me en person.

Vold er enhver handling som har til hensikt å føre til fysisk eller psykisk skade
på person. Det kan også de neres som vold når arbeidstakere opplever utage-
rende handlinger hvor det utøves stort skadeverk på inventar og utstyr.

Vold og trusler kan dreie seg om:

• F ysisk vold – som primært gir skade på kroppen. Psykiske skader kan oppstå
som følge av å bli utsatt for slik vold.

• P sykisk vold – trusler og truende atferd som kan uttrykkes både verbalt, gjen-
nom kroppsspråk og ved skade på materiell. Formålet er å skape psykisk ube-
hag, frykt, engstelse og/eller usikkerhet.

• S eksuell vold – som kan gi både fysiske og psykiske skader.
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Som fenomen opptrer ikke fysisk vold og psykisk vold nødvendigvis samtidig.
Noen arbeidstakere kan være mer utsatt for psykisk vold, andre for fysisk vold.

Vold og trusler mellom arbeidstakere innad i en virksomhet forekommer re -
lativt sjelden. Det er i hovedsak tredjepersoner, som for eksempel brukere, elever,
innsatte, klienter, kunder eller pasienter, som utøver vold og trusler mot arbeids -
takere. Det er ulike intensjoner bak vold og trusler. En måte å skille intensjonene
på, er å skille mellom relasjonell vold og relasjonelle trusler på den ene siden og
instrumentell vold og instrumentelle trusler på den andre siden. Relasjonell vold
og relasjonelle trusler er hendelser der utøveren bevisst går inn for å ramme den
andre i den yrkesmessige relasjonen. Det kan for eksempel skje mellom pasient og
behandler eller mellom elev og lærer. Relasjonell vold og relasjonelle trusler utløses
vanligvis på grunn av følelser som frykt, forvirring og frustrasjon. Dette kan blant
annet komme av en tredjepersons følelse av avmakt eller en opplevelse av man -
glende dekning av grunnleggende behov. Det kan også skje som følge av dårlig
og ikke - empatisk kommunikasjon eller kommunikasjonssvikt. Andre årsaker kan
være hevn, rus/abstinenser, psykisk sykdom, manglende grensesetting og interesse-
kon ikter. Instrumentell vold og instrumentelle trusler er hendelser der noen
utøver vold eller fremsetter trusler mot en person som et virkemiddel for å oppnå
fordeler eller verdier, som for eksempel et ransutbytte. Kort sagt kan man si at i
førstnevnte tilfelle utøves vold og trusler som et mål i seg selv, mens i sistnevnte
tilfelle er vold og trusler et middel for å oppnå noe annet.

Vold og trusler kan også kategoriseres basert på grad av forvarsel. Det vil si
i hvilken grad handlingen kommer uforutsett eller er et resultat av en eskalert
uoverensstemmelse. For å kunne forebygge vold og trusler er det viktig å forstå de
mulige intensjonene bak slike handlinger, slik at virksomheten kan iverksette de
nødvendige og riktige tiltakene.

Vold og trusler kan forekomme blant annet ansikt til ansikt, på telefon, skrift -
lig eller gjennom ulike digitale kanaler som f.eks. sosiale medier.

Avgrensning
Denne veilederen handler om vold og trusler fra tredjeperson – altså personer
utenfor virksomheten. Vold og trusler er begrepsmessig beslektet med trakassering,
men de skiller seg fra hverandre som fenomener. Vold og trusler kan skje som en
enkelthendelse, mens trakassering er negative handlinger som vanligvis foregår
over tid. I tillegg skjer trakassering primært blant personer som kjenner hverandre,
mens vold og trusler kan forekomme både mellom kjente og mellom ukjente.
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Arbeidsmiljøloven § 4–3 om psykososialt arbeidsmiljø skiller også begrepene
vold og trusler og trakassering, ved at disse er regulert i to ulike ledd. Det fremgår
av forarbeidene til loven at lovgiver på denne måten vil tydeliggjøre og fremheve
disse som to ulike og særskilte risikofaktorer på området. Se arbeidstilsynet.no for
mer informasjon om mobbing og trakassering.
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Stadig ere utsettes for vold og trusler

Forskning viser at stadig ere arbeidstakere i Norge utsettes for vold og trusler
i forbindelse med arbeidet. Dette er også en internasjonal trend. Forekomsten
av vold og trusler i det norske arbeidslivet har ifølge levekårsundersøkelser va -
riert mellom re og seks prosent i perioden fra 1989 til 2006, men har økt
til 7,5 prosent i 2013. Dette viser Faktabok om arbeidsmiljø og -helse 2015  fra
Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og - helse1. Det vil si at rundt 200.000
arbeidstakere hvert år utsettes for vold eller trusler i forbindelse med arbeidet.

2,6 prosent oppgir at de har vært utsatt for vold som ga synlige merker og re
prosent oppgir de har vært utsatt for vold som ikke har gitt synlige merker. 4,2
prosent oppgir at de har blitt utsatt for trusler om vold. Arbeidstilsynet har også
registrert en økning i antall innmeldte skader som følge av vold på jobb i perioden
2011–2014. Arbeidstilsynet har grunn til å anta at det er store mørketall her.

Mer enn dobbelt så mange kvinner som menn rapporterer at de blir utsatt for
vold og trusler, og det er kvinner under 25 år som oftest rapporterer. En mulig
årsak til at kvinner er mer utsatt, er at det er ere kvinner enn menn som arbeider
i utsatte bransjer.

Risiko for å bli utsatt for vold og trusler varierer etter næring og yrke. Yrkene
i seg selv forklarer ikke variasjonen, men årsakssammenhengen handler i stor grad
om de risikoutsatte situasjonene som arbeidstakerne i de ulike yrkene er involvert i.

De mest utsatte yrkene
• Helserelaterte yrker som vernepleiere, sosialarbeidere, pleie - og omsorgsarbei -

dere og sykepleiere
• Politi, vakter og lignende
• Yrker innen barnehage og undervisning: grunnskolelærere, barnehage - og

skoleassistenter og førskolelærere
• Ledere innen utdanning, helse og tjenesteyting

Hvis vi ser kun på trusler er også leger, servitører, saksbehandlere og rådgivere
innen administrasjon, samfunnsvitenskap og juss blant de mest utsatte yrkene.
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De mest utsatte næringene
• H else og sosial, som sykehus, psykiatri, sosiale tjenester, barnevern,

hjemmetjeneste
• O entlig administrasjon, som politi, kriminalomsorg, v elferdstjenester
• Undervisning
• F orretningsmessig tjenesteyting, som renhold, vakttjenester og

bemanningsbyråer
• Ov ernatting og servering

Potensielt forekommer vold og trusler i alle næringer og yrker der arbeidstakerne
må forholde seg til tredjepersoner. De næringene og yrkene der forekomsten av
vold og trusler er høy, har virksomhetene ofte gode systemer for forebygging,
håndtering og oppfølging av vold og trusler. I næringer og yrker med mindre vold
og trusler, ligger ikke fokuset nødvendigvis i like stor grad på forebygging av dette.
Alle virksomheter bør ha gode systemer for forebygging, håndtering og oppfølging
av vold og trusler. Det gjelder også virksomheter som ikke har hatt volds - eller
trusselhendelser – særlig dersom dette er en risiko i næringen.

Få rapporterer vold og trusler
Vold og trusler i forbindelse med arbeidet skal registreres i avvikssystemene i
virksomheten. Arbeidsgiver skal sørge for at alle personskader som oppstår under
utførelse av arbeid blir registrert. Dette registeret skal være tilgjengelig for verne-
ombudet, arbeidsmiljøutvalget, bedriftshelsetjenesten og Arbeidstilsynet (arbeids-
miljøloven § 5–1). Arbeidstakere må rapportere hendelser inn i avvikssystemet
slik at arbeidsgiver får oversikt over omfang og type hendelser som de ansatte
utsettes for. Det er viktig informasjon å ha når man skal forebygge vold og trusler.
I bransjer der vold og trusler er en del av hverdagen, er arbeidstakerne ofte kjent
med farene og har trening i å håndtere dem. Mange arbeidstakere i utsatte bransjer
unnlater dermed å rapportere til arbeidsgiver fordi de ser det som en påregnelig
del av arbeidshverdagen. Det kan være usikkerhet knyttet til hvilke hendelser som
bør ansees som et «avvik» og dermed registreres. Arbeidstakere som ikke har klart
å forhindre en hendelse kan også få skyldfølelse og unnlate å rapportere hendelsen
av den grunn.

Arbeidsgiver har i tillegg plikt til å varsle Arbeidstilsynet og nærmeste politi-
myndighet når det skjer en ulykke i forbindelse med arbeid eller på arbeidsplas-
sen der en arbeidstaker blir alvorlig skadet eller dør (arbeidsmiljøloven § 5–2).
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Med «alvorlig skade» menes enhver skade, fysisk eller psykisk, som medfører varig
eller lengre tids arbeidsudyktighet. Skaden kan på et senere tidspunkt vise seg å
være mer alvorlig enn først antatt, som for eksempel at skaden har gitt psykiske
ettervirkninger. Denne varslings - og meldeplikten gjelder også for volds - og trus -
selhendelser som medfører alvorlig fysisk eller psykisk skade. Det er i dag store
mørketall knyttet til rapportering av vold og trusler. Dette kan blant annet skyldes
at arbeidsgivere ikke er kjent med plikten eller er usikre på hva som skal meldes.
Rapportering og registrering er viktig for å synliggjøre problemet og omfanget av
tilfellene, slik at det kan settes i verk forebyggende tiltak. Det vil samtidig bidra til
å øke kunnskap om vold og trusler i samfunnet.

Fra 2011 til 20142 har det vært en fordobling i antall meldinger til Arbeidstil -
synet om alvorlig skade på arbeidstakere som følge av vold. Om økningen er reell,
eller om den kommer som følge av økt bevissthet rundt innrapportering av slike
hendelser er uklart.
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Vold og trusler i et arbeidsmiljøperspektiv

For å kunne forebygge vold og trusler må vi forstå hvordan de ulike forholdene i
arbeidsmiljøet henger sammen og påvirker hverandre. Dette synliggjøres i Arbeids-
tilsynets arbeidsmiljømodell (Figur 1).

Arbeidstilsynets arbeidsmiljømodell3 samler og synliggjør hvilke krav arbeids-
miljøloven stiller til virksomhetenes arbeidsmiljø. Arbeidsmiljølovens krav er et
«fullt forsvarlig arbeidsmiljø ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i
arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og
velferd».

Arbeidsmiljømodellen: tre inngangsdører til arbeidsmiljøet

1. Arbeidsbetingelser (oransje boks)
Arbeidsgiver må i samarbeid med sine arbeidstakere sikre forsvarlige arbeidsbetin-
gelser i virksomheten.

Arbeidsbetingelsene utgjør den viktigste delen av arbeidsmiljøet i en virksom-
het. Det er arbeidsbetingelsene som representerer mulige helsefarlige eksponerin-
ger. Det er her tiltakene må settes inn for å forebygge eventuelle negative helsekon-
sekvenser både på kort og på lang sikt.

Som vist i modellen, stiller arbeidsmiljøloven krav til arbeidsmiljøet på orga-
nisatorisk, psykososialt, ergonomisk, fysisk, kjemisk og biologisk område. Loven
spesi serer hvilke temaer som må vurderes og ivaretas innenfor hvert av disse
områdene.

De organisatoriske arbeidsbetingelsene – i loven kalt generelle krav til arbeids-
miljøet – er i modellen gitt en sentral plassering. De organisatoriske arbeidsbetingel -
sene er tosidig. De kan representere en risiko i seg selv, samtidig som de kan påvirke
virksomhetens muligheter for å ivareta arbeidsbetingelsene på de andre områdene.
For eksempel vil måten arbeidet organiseres på, ha betydning for ivaretakelse av
kravet om kontakt og kommunikasjon med andre, noe som igjen har betydning for
hvor utsatt arbeidstakerne er for vold og trusler.

Kunnskap om hvilke arbeidsbetingelser som er mest belastende i den
enkelte bransje, yrke eller virksomhet, må virksomhetene bruke i sitt eget
arbeidsmiljøarbeid.
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Modellen viser hvilke lovkrav som stilles til arbeidsbetingelsene og arbeidsmiljø-
arbeidet og som derfor må vurderes. Vurderingen må skje med utgangspunkt i virk -
somhetens art og størrelse, og hensikten med det enkelte lovkrav.

2. Arbeidsmiljøarbeidet (blå boks)
Arbeidsmiljøet i en virksomhet omfatter også virksomhetens arbeidsmiljøarbeid.
Det vil si måten virksomheten arbeider med å sikre forsvarlige arbeidsbetingelser.
Loven stiller krav til hvordan dette arbeidet skal organiseres, til at ledere skal ha
arbeidsmiljøopplæring og til hvordan arbeidsmiljøarbeidet skal gjennomføres.
Arbeidsmiljøarbeidet er med andre ord et virkemiddel for å sikre forsvarlige ar-
beidsbetingelser i virksomheten.

3. Andre komponenter (lilla boks)
En virksomhets arbeidsmiljø omfatter imidlertid mer enn hvordan virksomheten
møter lovens krav. Arbeidstakernes og arbeidsgivers beskrivelser, vurderinger og
opplevelser av arbeidsbetingelsene og arbeidsmiljøarbeidet, er også komponenter i
virksomhetens arbeidsmiljø.

Helse - og velferdsmessige registreringer som sykefravær, uhelse og skader er
også en del av virksomhetens arbeidsmiljø. Dette gjelder også arbeidsstokkens
sammensetning.

Modellen i Figur 2 tar utgangspunkt i arbeidsmiljømodellen og illustrerer sam-
menhengen mellom vold og trusler som en  hendelse i arbeidsmiljøet, kjente  risiko-
faktorer knyttet til vold og trusler, og typiske konsekvenser som vold og trusler fører
med seg. Boksene om risikofaktorer og konsekvenser beskrives nedenfor. Boksen
om systematisk arbeidsmiljøarbeid beskrives i kapittelet om forebygging av vold og
trusler. Listene i de ulike boksene er ikke ment å være uttømmende.

Risikofaktorer (grønn boks)
Organisatoriske arbeidsbetingelser
Den måten som arbeidet er organisert, ledet og tilrettelagt på (organisatoriske
arbeidsbetingelser) har betydning for hvor utsatt arbeidstakerne er for vold og
trusler. Dette bekrefter mange forskningsstudier. For eksempel viser en norsk
undersøkelse4 av o entlige virksomheter innenfor tjenester for psykisk utviklings-
hemmede, barnevernskontor og barnevernsinstitusjoner, at organisatoriske forhold

<< Sett inn gur 1.

Arbeidstilsynets

arbeidsmiljømodell, se egen l

>>

<<Sett inn gur 2. Modell

for vold og trusler i et

arbeidsmiljøperspektiv, se egen

l, denne må settes opp som en

gur>>
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som lav bemanning og mangel på kompetanse er viktige årsaker til hvor utsatt
arbeidstakerne er for vold og trusler. Selv om disse utfordringene i mange tilfeller
ligger til typen arbeid og tjenestene som formidles, påvirkes relasjonen mellom
arbeidstaker og bruker av hvor godt de kjenner hverandre, tiden arbeidstaker har
til å samhandle med bruker og kompetansen han har på samhandling med denne
typen brukere.

ndividniv
• Sosiale konsekvenser
• Isolasjon
• Tap av selvtillit
• Følelse av mindreverd
• Vanskeligere med
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Figur 2 Modell for vold og trusler i et arbeidsmiljøperspektiv
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Manglende opplæring kan bidra til at antallet volds - og trusselepisoder er høy -
ere enn de ellers ville vært. Studien viser også at de som opplever vold eller trusler
i større grad arbeider på arbeidsplasser hvor kompetansen er svekket på grunn av
stor utskiftning av arbeidstakere og hyppig bruk av ekstravakter uten tilstrekkelig
kompetanse.

Manglende medvirkning fra arbeidstakerne kan medføre at aktuelle risikofor -
hold ikke blir kjent for arbeidsgiver. Det kan igjen føre til at virksomheten ikke
iverksetter nødvendige og riktige tiltak for å forebygge vold og trusler.

Fellestrekk ved næringene og yrkene som rapporterer høyest forekomst av vold
og trusler, er at arbeidstakere i stor grad er i kontakt med andre mennesker gjen -
nom sitt arbeid og utfører tjenester overfor en tredjeperson. Det å jobbe ansikt -
til - ansikt med for eksempel kunder eller pasienter øker sannsynligheten for å bli
utsatt for vold og trusler. Det gjelder særlig arbeid med mennesker som be nner
seg i en sårbar livssituasjon på grunn av for eksempel sykdom, rus eller liknende.
Alenearbeid, natt - og kveldsarbeid og det å jobbe med penger og andre verdier
øker også risikoen.

Andre organisatoriske forhold som i større grad rapporteres blant voldsramme -
de arbeidstakere enn ikke - voldsrammede arbeidstakere, er tidspress, arbeidstempo,
overtidsarbeid, at man må ta hurtige og kompliserte beslutninger og at arbeids -
oppgavene krever kunnskap og ferdigheter man ikke har. Andre forhold som rap -
porteres er når man får oppgaver uten nødvendige ressurser til å utføre dem, eller
når man må utføre arbeidet på en annen måte enn det man selv ønsker. Det kan
imidlertid være vanskelig å si hva som forklarer disse sammenhengene, som for
eksempel hva som er årsak og hva som er virkning.

Flere av Arbeidstilsynets tilsynskampanjer har avdekket at tids - og arbeidspress
i arbeidet kan medføre at virksomhetene ikke gjennomfører planlagte tiltak knyt -
tet til vold og trusler. Arbeidstakernes stressnivå har også stor betydning i den
daglige kontakten med tredjeperson. Høyt stressnivå kan hemme innlevelsesevne
og empati i kommunikasjonen mellom arbeidstaker og tredjeperson, noe som kan
medføre økt risiko for konfrontasjoner og kon iktsituasjoner. Andre risikofaktorer
er høyt gjennomtrekk av arbeidstakere i virksomheten, lav bemanning og mangel -
full opplæring.

I situasjoner der ere av disse risikoforholdene opptrer samtidig, vil summen
av dem føre til høyere risiko enn om de opptrer alene. Dette gjelder for eksempel
tilfeller der en ung nyansatt arbeidstaker i varehandel jobber alene om natten med
håndtering av penger.
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Fysiske og ergonomiske arbeidsbetingelser
Hvordan arbeidsplassen er utformet og lagt til rette kan også sees i sammenheng
med risiko for vold og trusler. Eksempler på dette er dårlig belysning og mangel på
rømningsmuligheter og alarmsystemer.

Egenskaper ved virksomheten
Kulturelle forhold på arbeidsplassen, som for eksempel normer om at vold og
tr usler tolereres og ikke rapporteres, er også en viktig risikofaktor.

Nyansatte og uerfarne er mer utsatt for vold og trusler enn erfarne arbeids-
takere. Dette kan skyldes manglende opplæring i arbeidsoppgaver, rutiner og
håndtering av konkrete situasjoner.

Konsekvenser (rød boks)
Konsekvensene av vold og trusler kan man se på alle nivåer i en virksomhet.
For enkeltindividet kan konsekvensene være av både fysisk, psykisk og sosial art.

Fysiske konsekvenser kan, avhengig av voldsutøvelsen, være:

• slagskader
• bittmer ker og sår
• br udd, bevisstløshet
• tannskader
• indre skader
• død

P sykiske konsekvenser og reaksjoner kan for eksempel være:

• søvnproblemer
• angst
• redsel
• depresjon
• utrygghet
• konsentrasjonsvansker
• posttraumatisk stresslidelse

106880 GRTID V597 Vold og trusler paa arbeidsplassen 1701_3.indd 16 21/02/2017 10:50



16 17

Sosiale konsekvenser kan være:

• isolasjon
• tap av selvtillit
• skyldfølelse
• følelse av å stå utenfor arbeidsfellesskap og andr e sosiale fellesskap
• v anskeligheter med etablering og opprettholdelse av sosiale relasjoner
• fr ykt for å komme tilbake på jobb

For virksomheten kan konsekvenser som følge av vold og trusler være økt fravær,
redusert motivasjon og produktivitet, større gjennomtrekk blant arbeidstakere og
vanskeligheter med å rekruttere nye arbeidstakere.

Konsekvensene vil variere i styrke og omfang, avhengig av voldens omfang
og alvorlighetsgrad, individuelle variasjoner knyttet til hvordan man blir påvirket
av og håndterer hendelsen, og hvordan man blir fulgt opp i ettertid. Fokuset på
vold og trusler i virksomhetene må derfor dekke både forebygging, håndtering og
oppfølging.

Ved å eliminere alle hendelser med vold og trusler hos kvinner som jobber
innenfor helse og sosial, viser analyser presentert i  Faktabok om arbeidsmiljø og
-helse 20151 at sykefraværet potensielt kan reduseres med 13 prosent.

Sammenhenger i modellen (pilene)
Pilene i modellen viser at risikofaktorene (grønn boks) kan føre til volds - og trussel-
hendelser (gul boks) som igjen kan ha ulike konsekv enser (rød boks). Pilene som
går fra den øverste boksen i modellen, viser at systematisk arbeidsmiljøarbeid kan
iverksettes som tiltak i alle tre faser. Pilene har ulike tykkelser som illustrerer når det
er mest hensiktsmessig å sette i gang tiltak. Den tykkeste pilen indikerer at det er
viktigst å sette inn tiltak mot risikofaktorene (primærforebyggende), så mot selve
hendelsen (sekundærforebyggende) og deretter tiltak for å redusere konsekvensene
hvis nødvendig (tertiær forebyggende). Forebyggende arbeid betyr å sette inn tiltak
som hindrer at hendelser oppstår. Pilene nederst i guren viser at forholdene i de
ulike boksene også påvirker hverandre.
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Forebygging av vold og trusler

Det økende omfanget av vold og trusler i forbindelse med arbeidet viser at virk -
somheter må sette vold og trusler på dagsordenen. Det gjenspeiles også i de kra -
vene knyttet til forebygging og oppfølging av hendelser med vold og trusler som
ble tatt inn i arbeidsmiljøforskriftene i 2017. Det systematiske helse - , miljø - og
sikkerhetsarbeidet (HMS - arbeidet) i virksomheten er helt avgjørende for å kunne
forebygge hendelser med vold og trusler (se arbeidsmiljøloven § 3–1 og internkon -
trollforskriften). Det innebærer blant annet å:

• Kartlegge farene knyttet til vold og trusler
• Vurdere risiko ved farene; sannsynligheten for at de oppstår og konsekvensene

som følger
• Utarbeide planer og prioritere tiltak
• Iverksette tiltak
• Følge opp og evaluere tiltakene

Det er viktig å få oversikt over alle potensielle farer relatert til vold og trusler i for -
bindelse med arbeidet uavhengig av om det er på eller utenfor arbeidsstedet eller i
eller utenfor arbeidstiden. Virksomheten må kartlegge potensielle farer i arbeidet
og vurdere risikoen knyttet til dem. God og systematisk kartlegging og risikovur -
dering med oppfølging og evaluering, er avgjørende for å få oversikt over risikoen
for å bli utsatt for vold og trusler. Slikt systematisk arbeid er ikke bare viktig for
å kunne forebygge, men også for å redusere skaden dersom en situasjon oppstår.
Kulepunktene over vil bli beskrevet mer utfyllende nedenfor.

Kartlegg farene
Virksomheten skal foreta systematiske kartlegginger av hvor, når og i hvilke typer
situasjoner arbeidstakerne kan bli utsatt for vold og trusler. Kartleggingen må
inneholde en gjennomgang av risikofaktorer både internt i virksomheten og i
omgivelsene. Forskriftsendringene fra 2017 innebærer blant annet en egen be -
stemmelse om risikovurdering av vold og trussel om vold, se § 23A - 1 i forskrift
om utførelse av arbeid. Bestemmelsen nevner en rekke eksempler på forhold som
risikovurderingen skal omfatte der fellesnevneren er fokus på de organisatoriske
arbeidsbetingelsene som er beskrevet i modellen ovenfor.
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Måten arbeidet er organisert og lagt til rette på, har betydning for hvor stor
risiko det er for at arbeidstakere blir utsatt for vold og trusler på jobb. Forskrift
om organisering, ledelse og medvirkning presiserer at arbeidsgiver skal sørge for
at arbeidet planlegges og gjennomføres slik at arbeidstakere beskyttes mot vold og
trussel om vold, så langt det er mulig. Se forskriften § 10–1 n). Av den grunn bør
virksomhetens kartlegging fokusere på organisatoriske arbeidsbetingelser, hvordan
arbeidet er planlagt, organisert og tilrettelagt, den fysiske utformingen av arbeids -
plassen og på kultur og normer på arbeidsplassen. Se «Praktiske råd» for konkrete
eksempler.

Virksomheten skal kartlegge omfanget av vold og trusler kontinuerlig slik at
arbeidsgiver har en oppdatert oversikt over hvor stort problemet er. Kartlegginger
kan foregå ved bruk av ulike verktøy og metoder. Arbeidsmiljøundersøkelser, verne-
runder og medarbeidersamtaler som gir mulighet for medvirkning og dialog, er
eksempler på slike kartleggingsmetoder. I tillegg kan også ulike formelle møteplas -
ser som personalmøter, fagmøter og driftsmøter være kartleggingsarenaer. Vold
og trusler er et arbeidsmiljøproblem og ikke et individuelt problem, og formelle
møteplasser er derfor viktige for å ytte belastningen fra den enkelte og over til
arbeidsfellesskapet.

Medvirkning er nøkkelen til en god kartlegging og risikovurdering av forhold
knyttet til vold og trusler selv om det formelle ansvaret for HMS - arbeid ligger hos
arbeidsgiver. Det er viktig at arbeidstakere som står i fare for å bli utsatt for vold
og trusler får medvirke i dette arbeidet. Det er de som har størst forutsetning for å
kunne uttale seg om potensielle farer i arbeidet, situasjoner som gjør dem utrygge
og hva som skal til for at arbeidet skal være fullt forsvarlig.

Vurdere risiko
På bakgrunn av kartleggingen av mulige farer knyttet til vold og trusler, skal arbeids-
giver og arbeidstakere sammen gjøre en vurdering av hvor sannsynlig det er at disse
oppstår og hvilke konsekvenser det kan medføre. Hensikten er å identi sere hvilke
farekilder (situasjoner, hendelser, betingelser osv.) som innebærer størst risiko slik
at man kan iverksette aktuelle tiltak for å hindre at disse oppstår (primærforebyg -
ging) eller redusere konsekvensene dersom det skulle skje (sekundær og tertiær
forebygging).

Det nnes en rekke ulike metoder for å gjennomføre risikovurderinger.
I enkelte tilfeller kan det være nødvendig med en risikovurdering av en enkelt
arbeids oppgave eller arbeidssituasjon, som for eksempel alenearbeid på kveldstid,
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hjemme besøk hos en ny pasient eller frakt av store verdier. I noen tilfeller vil det
også være nødvendig å kartlegge og risikovurdere om enkeltpersoner kan utgjøre
en risiko i arbeidsmiljøet, som for eksempel en innsatt, bruker eller pasient.

Dersom en arbeidstaker tidligere har blitt utsatt for volds - og trusselhendelser,
kan det øke arbeidstakerens sårbarhet for helsekonsekvenser av å bli utsatt for yt -
terligere vold eller trusler. Dette er noe arbeidsgiver bør være oppmerksom på ved
vurdering av risiko.

Utarbeide planer og prioritere tiltak
Etter kartleggingen og risikovurderingen må arbeidsgiver utarbeide en forpliktende
handlingsplan med konkrete tiltak for å eliminere eller redusere risikoforholdene.
Handlingsplanen skal tydelig beskrive hvilke tiltak som skal gjøres, hvem som er
ansvarlig, og når tiltakene skal være gjort.

De konkrete tiltakene bør omfatte prosedyrer og rutiner for

• Forebygging
• Håndtering av situasjonen
• Oppfølging
• Registrering av hendelser
• Opplæring
• Kriseberedskap

Kartleggingen og risikovurderingen vil sannsynligvis vise hvilke farekilder som er
de mest alvorlige. Noen farekilder har større sannsynlighet for å skje eller medfører
mer alvorlige konsekvenser. Dette bør arbeidsgiver ta hensyn til når han eller hun
skal avgjøre hvilke tiltak som skal ha prioritet. Mest sannsynlig kan ikke virksom -
heten gjennomføre alle tiltakene samtidig og med én gang. Sett derfor opp en
prioritert liste basert på betydelige farekilder med høy risiko. Enkle, raske og rime -
lige tiltak bør imidlertid også ha høy prioritet. Virksomheten må avsette nødven -
dige ressurser slik at tiltakene lar seg gjennomføre i praksis.

Iverksette tiltak
Utgangspunktet i arbeidsmiljøregelverket er at arbeidsgiver skal vurdere hvilke
konkrete tiltak det er mest hensiktsmessig å iverksette for å eliminere eller redusere
risiko. Tiltakene bør ha som formål å sikre systematisk arbeid mot vold og trusler i
form av rutiner for å:
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• forebygge at hendelser oppstår
• lære arbeidstakere hva de bør gjøre dersom en situasjon oppstår
• ivareta arbeidstakere dersom en hendelse har oppstått

I kapittelet «praktiske råd» oppsummeres ere punkter som er viktige i denne
sammenheng. Rutiner, informasjon og opplæring er viktige generelle elementer i
iverksettelse av tiltak og vil derfor bli beskrevet her. Bestemmelsene om dette n -
ner du i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning (§§ 8–2 og 9–2) og
forskrift om utførelse av arbeid (§§ 23A - 2, 23A - 3, 23A - 4 og 23A - 5).

Rutiner
Virksomheten må ha klare rutiner for å forebygge, håndtere og følge opp vold - og
trusselsituasjoner. Rutinene kan fungere som et sikkerhetsnett for alle og vil sikre
at både arbeidsgiver og arbeidstakerne vet hva de skal gjøre for å forebygge at en
situasjon oppstår, gjøre i en gitt situasjon, og i etterkant av hendelsen. Rutinene
må revideres og oppdateres jevnlig. Etter at de har blitt gjort kjent for alle arbeids -
takerne, kan de i tillegg henges opp på dører og vegger der personalet ferdes og tas
frem i personalmøter ved jevne mellomrom.

Arbeidsgiver skal registrere og følge opp alle vold og trusselsituasjoner som
skjer i forbindelse med arbeidet. Alle virksomheter skal ha rutiner for å melde og
registrere enhver personskade som oppstår i forbindelse med arbeidet. Registre -
ringen gir arbeidsgiver en oversikt over omfanget og danner ett grunnlag for det
forebyggende arbeidet. Dersom det dreier seg om alvorlig skade, skal arbeidsgiver
melde fra til Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet. Arbeidstakerne skal
gjøres kjent med rutinene for rapportering. Det gjelder både internrapportering og
tilfeller som omfattes av meldeplikt til for eksempel Arbeidstilsynet, politiet eller
helsemyndighetene.

Virksomheten bør ha interne registreringsskjema. De bør inneholde tid og sted
for hendelsen, en beskrivelse av hva som skjedde, type skade, hvem som var invol -
vert, hvordan det skal følges opp, og hvem som skal varsles.

Vold er som regel et brudd på stra eloven, og det kan være aktuelt med politi-
anmeldelse. Virksomheten bør derfor utarbeide rutiner for å sikre at stra bare
handlinger blir rapportert til myndighetene. Den formelle politianmeldelsen er
som hovedregel arbeidsgivers ansvar. Det at arbeidsgiver anmelder, vil også bidra
til å redusere tilleggsbelastninger for arbeidstakerne som de ellers kan få dersom de
selv må ta saken til rettssystemet.
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Opplæring og informasjon
Arbeidstakere som står i fare for å bli utsatt for vold og trusler i forbindelse med
arbeidet skal få nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av
vold - og trusselsituasjoner og i bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr. Opplæring,
øvelse og informasjon om risikofaktorer knyttet til vold og trusler er sentralt. Det
gir alle i virksomheten bedre forståelse for temaet, kunnskap om hvordan vold og
trusler kan forebygges og gjør virksomheten bedre i stand til å håndtere slike hen -
delser når de oppstår. Arbeidsgiver skal sørge for at opplæring og øvelse gjentas og
tilpasses eventuelle endringer i risikovurderingen og ellers når det er nødvendig.

Opplæring kan skje på temadager, kurs, konferanser, seminarer eller lignende,
og bør skreddersys til den enkelte virksomheten og de aktuelle risikoforholdene.
Opplæringen kan foregå på ulike nivåer; både på individuelt, gruppe - og organisa -
torisk nivå.

Det systematiske arbeidet med vold og trusler kan bidra til å skape en voldsfore-
byggende kultur. Åpenhet, opplæring, tydelige retningslinjer og rutiner, og klarhet i
roller og ansvar er viktig. Normer for hva som regnes som påregnelig belastning og
hva som blir akseptert som en «naturlig» del av arbeidet, har konsekvenser for hva
som skal til for at arbeidstakere melder fra om hendelser. Virksomheten må derfor
innarbeide en kultur og et klart og forutsigbart system som tydelig beskriver hvor -
dan det voldsforebyggende arbeidet skal foregå og hvem som har ansvaret.

Følge opp og evaluere tiltak
For å opprettholde oppmerksomheten på arbeidet med å redusere risiko for vold
og trusler er det viktig at ledelsen følger opp dette jevnlig ved å etterspørre status
og evaluere tiltak. Risikovurderingen skal gjentas med passende mellomrom og ved
endringer som kan påvirke risikoforholdene. Virksomheten må vurdere om det
har skjedd endringer som kan ha betydning for risikoen for vold og trusler, som
for eksempel nyansatte, nye arbeidslokaler og nye pasientgrupper. Slike endringer
kan medføre nye farekilder og nye momenter må derfor inn i handlingsplanen,
som for eksempel oppdatert opplæring og nye rutiner. Arbeidet med å jevnlig kart -
legge og redusere risiko må være en del av den systematiske internkontrollen. For
virksomheten medfører oppfølging av handlingsplanen at de må se til at planlagte
tiltak faktisk er iverksatt, at rutiner foreligger og er kjent, og at nødvendig infor -
masjon og opplæring er gitt. I tillegg må virksomheten evaluere om tiltakene har
hatt ønsket e ekt, om de er tilstrekkelige eller om virksomheten må gjøre noe mer
eller noe annet for å redusere risiko.
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I enkelte virksomheter er det kanskje urealistisk å eliminere vold og trusler
som risikofaktor for arbeidstakere på grunn av arbeidets art. I disse tilfellene er det
svært viktig at man sikrer gode rutiner og tiltak for forebygging, håndtering og
oppfølging av arbeidstakere for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle. Prak -
tiske råd knyttet til dette er listet opp i neste kapittel.
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Praktiske råd

Forebygging før en voldssituasjon inntre er
Listene under er eksempler på forebyggende tiltak og er ikke uttømmende. Alle
tiltak må tilpasses den enkelte virksomhet ut fra risikoforholdene som er avdekket
i kartlegging av arbeidsmiljøet.

Eksempler på organisatoriske tiltak
• Arenaer for medvirkning
• Jevnlige risikovurderinger
• Tilstrekkelig bemanning og eventuelt bruk av sikkerhetspersonell
• Redusere arbeids - og tidspress
• Sikre at arbeidstakerne har inn ytelse på egen arbeidssituasjon
• Opplæring og kompetanse
• Informasjon om risikoforhold
• Rutiner for varsling og rapportering av hendelser
• Legge til rette for et godt psykososialt arbeidsmiljø (samarbeid, sosial støtte og

trivsel skaper trygghet og virker som en støtpute)

Eksempler på fysiske tiltak
• Rømningsveier
• Fjerning av farlige gjenstander
• Utforming av lokalene med tanke på generell trivsel

(som god plass, lys og luft i lokalene)
• Tilpasning av innredning av lokaler slik at man lett kan komme seg ut
• Mulighet for innsyn (så kolleger kan følge med)
• Sikkerhetssystemer som alarmer og video - overvåkning
• Personlig overfallsalarm
• Interntelefon
• Adgangsbegrensning
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I en voldssituasjon

For den voldsrammede
I en voldssituasjon skal alle følge virksomhetens rutine for håndtering av en volds
- og trusselsituasjon. Tilkall hjelp fra kollegaer hvis mulig. For å klare seg best
mulig gjennom en voldssituasjon er det viktig at arbeidstakerne vet hvordan de
kan beskytte seg selv.

Å lese signaler
For å vurdere om en situasjon innebærer risiko, må man lese motpartens signaler,
både de ikke - verbale og de verbale:

• Virker personen ruspåvirket?
• Har personen et usedvanlig høyt stressnivå?
• Har personen (hvis kjent) et annet kroppsspråk enn vanlig?
• Reagerer personen voldsomt når det stilles krav?

Den forståelse man får av den andres sinnstilstand, kan hjelpe en til å bevare fat -
ningen og trappe ned kon ikten. Omstendighetene i situasjonen spiller også inn,
som om man kjenner personen, eller om det er en ukjent person med et ukjent
reaksjonsmønster.

Kon iktdempende kommunikasjon
Gjennom kon iktdempende kommunikasjon kan man bidra til å imøtekomme
tredjepersons behov uansett hvilke følelser som blir uttrykt. Det vil si at uansett
om det er aggressivitet, angst eller sorg som dominerer hos tredjeperson, så forsø -
ker man å forstå og respektere den andres budskap.

Språk som demper kon ikten, er å
• bruke jeg - setninger
• ha rolig stemmeføring
• lytte mer enn å prate
• snakke konkret
• fokusere på nåtid og fremtid
• gå på sak, ikke person
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Språk som øker kon ikten, er å
• anvende du - setninger
• rope
• avbryte
• gi kommandoer og sette krav
• bebreide
• snakke abstrakt
• fokusere på fortiden
• gå på person, ikke sak

Ti gode råd dersom noen opptrer truende

1. Opptre rolig
2. Lytt og vær observant
3. Vær aktiv – ta initiativ
4. Forklar tydelig hva som er mulig, og hva som ikke kan la seg gjøre
5. Bruk et enkelt språk og vær konkret
6. Vær hjelpsom
7. Ikke vær dominerende eller underkastende
8. Hold en passende avstand
9. Tenk på vedkommendes selvbilde og opplevelse av kontroll over situasjonen
10. Ta deg god tid og ikke gjør noe overilt

Oppfølging

Umiddelbart etter voldssituasjonen
Tilkall hjelp fra kolleger hvis mulig. Dersom man er alene om kvelden eller nat -
ten, kontakt politi, og eventuelt lege hvis man er skadet. Varsle arbeidsgiver. Det
er arbeidsgivers ansvar å sikre at den voldsrammede ikke er alene umiddelbart etter
voldshendelsen. Leder og/ eller kollegaer gir psykisk førstehjelp til den voldsram -
mede. Arbeidsgiver må i samråd med den voldsrammede avgjøre hvilken type
oppfølging som er mest egnet i hvert enkelt tilfelle og vurdere bistand fra kvali -
sert helsepersonell og fra bedriftshelsetjenesten.
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Psykisk førstehjelp er å

• skape ro om den voldsrammede
• akseptere alle følelser
• vise omsorg og nærvær
• følge den voldsrammedes behov
• lytte – spørre om situasjonen

Unngå å

• snakke selv og styre samtalen
• fortelle om egne opplevelser
• bagatellisere
• analysere og forklare
• bli forlegen over følelser
• la den voldsrammede være alene
• bebreide eller kritisere den voldsrammede

Arbeidsgiver bør samle arbeidstakerne til en samtale i løpet av de første timene
etter hendelsen. Samtalen kan gjerne innledes ved å avklare hensikt og bestemme
regler dersom ere deltar. Slike regler kan være gjensidig taushetsplikt og å unngå
bebreidelser mot hverandre. De er viktige for å skape trygghet og hindre angst.

I tillegg bør følgende punkter gjennomgås:

• Ta opp fakta, tanker og reaksjoner om det som har skjedd, men ikke presss folk
til å snakke.

• Gi informasjon om at det er normalt å få fysiske og psykiske reaksjoner. Slike
reaksjoner kan være hjertebank, svette, hodepine, kvalme, svimmelhet, angst,
uvirkelighetsfølelse.

• Vurder behovet for videre hjelp og avtal eventuelt nytt møte.

Det vil være forskjellig hva den enkelte arbeidstaker kan oppleve som belastende.
I oppfølgingen etter en hendelse er det viktig å ta hensyn til dette.
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Videre oppfølging

Hva bør den voldsrammede gjøre?
• Akseptere at det er normalt å reagere
• Ta imot psykologhjelp
• Fortelle om egne behov
• Overlate praktiske problemer til andre
• Gå på arbeid raskest mulig etter hendelsen
• Oppholde seg på arbeidsplassen, men ikke nødvendigvis utføre de vanlige

arbeidsoppgavene
• Unngå å arbeide alene de første dagene etter hendelsen
• Bearbeide det som har skjedd, sammen med kollegaer, familie og venner.

Unngå å gjøre dette alene.

Søk hjelp dersom sterke reaksjoner fortsetter eller forsterkes de første tre til re
ukene uten å vise tegn til å avta, en sterk følelse av uvirkelighet vedvarer, det er
vanskelig å fungere i hverdagen (sosialt, yrkesmessig eller i andre deler av livet),
det oppstår markerte forandringer i personligheten eller ved bruk av rusmidler til
«selvbehandling».

Hva bør arbeidsgiver gjøre?
• Vurder behovet for å innkalle ekstern hjelp som psykolog, lege,

bedriftshelsetjeneste
• Underrett pårørende
• Varsle Arbeidstilsynet og politiet ved alvorlige hendelser (lovpålagt plikt) og

vurdere om hendelsen skal anmeldes (bør ikke overlates til den voldsrammede)
• Registrer voldshendelsen i virksomhetens interne avvikssystem
• Vurder behov for tilpasning av arbeidsoppgaver den første tiden etter hendelsen
• Unngå å plassere den voldsrammede i situasjoner som minner om

voldshendelsen
• Vurder oppfølging for familie dersom den trekkes indirekte eller direkte inn i

volds - og trusselsituasjonen
• Led gruppemøter hvor alle blir informert om hva som skjedde under og etter

voldshendelsen
• Ta vare på eventuelle vitner til voldshendelsen
• Beskytt arbeidstakerne mot media og tredjeperson
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Arbeidsgiver bør tilby helsekontroll for arbeidstakere som kan utsettes for gjenta -
kende vold og trusler. En slik helsekontroll bør dekke både fysisk og psykisk helse.

Hva bør kollegaene gjøre?
Noen av de vanligste problemene etter en voldshendelse er mangel på forståelse fra
omgivelsene for hvordan krisen rammer den det gjelder. De kan vise en misforstått
beskyttelse overfor den voldsrammede og på den måten forsterke tendenser til
isolasjon hos den voldsrammede. Ved å utvikle et systematisk opplegg for kollega -
støtte kan man unngå dette.

Det er viktig at de som skal fungere som kollegastøtter, får opplæring av fag -
personer på temaene aktiv lytting, kon ikthåndtering og selvmordsforebyggende
arbeid. Støttesamtaler skal ha som mål å gi psykososial omsorg og støtte, og å re -
dusere senvirkninger av en voldshendelse.

Kollegastøtte

• er en samtale som skal hjelpe den voldsrammede til klargjøring og yte hjelp til
å forstå og akseptere de reaksjoner som kan oppstå

• gis ut fra tillit, frivillighet og kon densialitet
• skal bidra med å ska e helsefaglig assistanse hvis den voldsrammede viser ster -

ke psykiske reaksjoner som ikke avtar

Kollegastøtte er ikke

• å være terapeut og å gå inn på personlige forhold eller forhold som ligger uten -
for den aktuelle situasjon

• å snakke om sine egne erfaringer, men være opptatt av hva kollegaen forteller

Ved både formell og uformell kollegastøtte er det helt sentralt at den voldsram -
mede føler tillit til kollegastøtten og at denne har en forståelse av hva den volds -
rammede gjennomgår.
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Roller og ansvar

I dette kapittelet beskrives ulike roller i arbeidsmiljøarbeidet i virksomheten og an -
svaret de ulike rollene har (arbeidsmiljøloven § 2–1, § 2–3, § 6–2, § 7–2, § 3–3).

Arbeidsgiver har ansvar for å sørge for at arbeidstakerne så langt det er mulig,
beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger. Arbeidsgiver har ansvar for å
forebygge, håndtere og følge opp vold og trusler gjennom et kontinuerlig og syste -
matisk helse - , miljø - og sikkerhetsarbeid (HMS - arbeid).

Arbeidstakerne skal medvirke i utformingen og gjennomføringen av tiltak mot
vold og trusler, og i den videre oppfølgingen av om tiltakene fungerer. De skal rap -
portere hendelser med vold og trusler til ledelsen. Samarbeid mellom arbeidstakere
og arbeidsgiver er sentralt i arbeidet med forebygging, håndtering og oppfølging av
vold og trusler. Det er et felles ansvar å skape gode arbeidsbetingelser.

Verneombudet har en sentral rolle i arbeidet med et fullt forsvarlig arbeidsmiljø
i virksomheten. Arbeidsgiver skal ta med verneombudet på råd under planlegging
og gjennomføring av tiltak mot vold og trusler. Verneombudet skal også følge med
på at arbeidstakerne får nødvendig opplæring fra arbeidsgiver.

Tillitsvalgte ivaretar medlemmenes interesser i henhold til lov og avtaleverk.
Tillitsvalgte er viktige samarbeidspartnere for arbeidsgiverne i det systematiske
arbeidet med å forebygge vold og trusler.

Arbeidsmiljøutvalget skal delta i det forebyggende arbeidet som omhandler
arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. Utvalget kan også vedta at arbeidsgiver
skal gjennomføre konkrete tiltak forbedring av arbeidsmiljøet.

Bedriftshelsetjenesten er fri og uavhengig i faglige spørsmål og skal bistå arbeids -
giver, arbeidstakere, verneombud og arbeidsmiljøutvalg i det forebyggende og sys -
tematiske arbeidsmiljøarbeidet. Det er viktig at virksomhetene søker bistand hos en
bedriftshelsetjeneste som har kompetanse på området vold og trusler.
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