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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  ARBEIDSMILJØUTVALGET 

Møtested:  Undervisningsrommet u. etg. 

Møtedato:  15.11.2018  

Tid:   11:00 – 15:30 

 

Dagsorden: 

11:00 Befaring Benterud skole. (Oppmøte ved hovedinngangen til Benterud skole.) 

12:00 Lunsj Rådhuset. 

 

Tema 

12:00 – 12:30 Status kvalitetsarbeid v/Kristoffer Høyby Pedersen. 

12:30 – 13:00 Status prosjekt nytt blikk og prosjekt heltidskultur v/Jan-Eivind 

Viumdal og Audun Løvstad. 

 

13:00 – 13:15 Pause. 

13:15 – 15:30 Saksliste. 

 

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

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 

 

SAKSLISTE   
 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.     

  Tittel   

 

36/18 18/574     

  Arbeidsmiljøutvalget - referat 13.09.18    

 

37/18 18/364     

  Avviksrapportering  - september - oktober 2018    

 

38/18 18/362     

  Sykefravær 3. kvartal 2018    

 

39/18 17/1543     

  Rapport fra AKAN utvalget 3. kvartal    

 

40/18 17/249     

  Hovedverneombudets orientering for 3. kvartal 2018    

 



41/18 17/252     

  Bedriftshelsetjenestens orientering 3.kvartal 2018    

 

42/18 18/483     

  Rutiner for vernetjenesten    

 

43/18 18/4559     

  Status arbeidsmiljøprosess januar 2017- desember 2018 Aurora    

 

44/18 17/4494     

  Møteplan for Arbeidsmiljøutvalget - 2019    

 

 

 

 

Ringerike kommune, 07.11.2018 

Arne Skuterud 

leder 
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Arkivsaksnr.: 18/574-9   Arkiv: 440  

 

Arbeidsmiljøutvalget - referat 13.09.18  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

36/18 Arbeidsmiljøutvalget 15.11.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

AMU godkjenner referat fra 13.09.18 

 

  

 

 

 

 

Vedlegg: referat fra møte i AMU 13.09.18 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 18/364-9   Arkiv: 440 &31  

 

Avviksrapportering  - september - oktober 2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

37/18 Arbeidsmiljøutvalget 15.11.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar avviksstatistikk fra september til oktober 2018 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.  

 

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».  

 

Det skal være lav terskel for å melde avvik fra de ansatte og det er leder som behandler som 

vurderer om det er et reelt avvik. Hver rutine som legges inn i kvalitetssystemet beskriver 

hvordan rutinen skal evalueres. 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 



  Sak 37/18 

 

 Side 5 av 18   

 

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, det kartlegges gjennom å registrere avvik, 

videre planlegges og saksbehandles 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.  

 

Helse og omsorgssektoren analyserer sine avvik i eget kvalitetsutvalg. Standardisert metode 

for analyse av avvik er innført og brukes til de mest alvorlige hendelsene innenfor tjenesten. 

 

Avviksstatistikk september - oktober 2018  

Oppsummering nøkkeltall:  

 

 Det er meldt inn 770 avvik fra 103 ulike avdelinger i perioden 1. september 2018 til og 

med 30. oktober 2018. Det meldes i gjennomsnitt cirka 350 avvik per måned og det har 

vært stabilt gjennom 2018.  

 

 Per 30. oktober 2018 er det 151 avvik som er åpne (ubehandlet). Dette er avvik som er 

under behandling. 

 

 Gjennomsnittlig behandlingstid per avvik er 8 dager.  

 

 103 avvik er registrert med Liten alvorlighetsgrad.  

 317 avvik er vurdert og være av Alvorlig grad. 

 198 er vurdert som Meget alvorlige avvik. 

 

Det antas fortsatt å være underrapportering av avvik, men det registreres flere HMS-avvik nå 

enn tidligere. Videre er det stort sett meldt avvik fra de samme områdene som tidligere i 2018.  

 

Områder det er meldt avvik på 

 

Hjemmetjeneste 138 

Institusjon 93 

Tjenester til funksjonshemmede 90 

Skole 79 

Tildelingskontor 73 

HMS 48 

Eiendom 19 

Interkommunal legevakt 19 

Barnehage 13 

SFO 11 

Dagaktivitetstilbud 6 

Ergo/Fysiotjenester barn og ung 6 



  Sak 37/18 

 

 Side 6 av 18   

 

Psykisk helse og rus 4 

NAV 3 

Brann og redning 2 

Informasjonssikkerhet 2 

Kultur 2 

Plan og bygg 2 

Ringerikskjøkken 2 

Spesialpedagogiske tjenester 2 

Helsekontor 1 

Helsestasjonstjenester 1 

Helsetjenester Transittmottak 1 

Krisesenter 1 

Skolehelsetjeneste 1 

SpesPedTjenester 1 

 

 

De 20 mest forekommende avvikene 

 

HMS - Trusler/vold på arbeidsplassen 59 

Institusjon - Fall (pasienter) 38 

Hjemmetjeneste - Legemiddel ikke gitt (svikt i rutiner) 34 

Tildelingskontor - Saksbehandlingsfeil  31 

Hjemmetjeneste - Legemiddel annet 19 

Tjenester til funksjonshemmede - Legemiddel ikke gitt (svikt i rutiner) 18 

Hjemmetjeneste - Teknisk utstyr fungerer ikke/mangel på utstyr 12 

Hjemmetjeneste - Avvik Gerica 11 

Tjenester til funksjonshemmede - Avvik fra bemanningsplan 11 

Hjemmetjeneste - Avvik samhandlingsrutine internt/eksternt 10 

Hjemmetjeneste - Legemiddel feil i dosett/multidose 10 

Skole - Mangel på/teknisk utstyr fungerer ikke 10 

Tildelingskontor - Manglende rutine/prosedyre/retningslinjer 10 

Tjenester til funksjonshemmede - Legemiddel annet 10 

Tjenester til funksjonshemmede - Legemiddel gitt av ufaglært/faglært uten bemyndigelse 10 

Tjenester til funksjonshemmede - Vold /overgrep/plaging/trusler pasient mot pasient 10 

Barnehage - Mangelfull sikring av fysisk miljø 8 

Hjemmetjeneste - Manglende rutine/prosedyre/retningslinjer 8 

Tildelingskontor - Avvik samhandlingsrutiner internt/eksternt 8 

Eiendom - Mangel på vedlikehold/bygning i dårlig stand 7 
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HMS-avvik  

Avvik knyttet opp mot vold og trusler er de spesifikke avvikene som forekommer mest i 

perioden.  

 

Felles prosedyre for vold og trusler er utarbeidet og det gjennomføres opplæring i 

forebygging og håndtering av vold og trusler i regi av Norsk Fagforum. I tillegg er det 

gjennomført opplæring i risikoanalyse av vold og trusler fra Stamina.  

  

  

HMS - Trusler/vold på arbeidsplassen 28 

HMS - Inneklima 7 

HMS - Renhold ikke utført 5 

HMS - Støy 4 

HMS - Belysning/blending 2 

HMS - Mobbing/trakassering 1 

HMS - Personfall/personskade 1 
 

  

    

 

Rådmannens vurdering  

Det er positivt at mange ansatte melder avvik og at ledere i stor grad behandler disse innen 

fristene. Det er et visst omfang av avvik knyttet til vold og trusler på arbeidsplassen og det er 

nødvendig å følge disse avvikene tett opp. Forebyggende tiltak for å unngå vold og trusler i 

største mulig grad prioriteres, blant annet gjennom opplæring som er gjennomført. I tillegg er 

det viktig at ansatte som opplever dette blir fulgt tett opp.  

 

Ny kvalitetssjef ble tilsatt i august 2018. Kvalitetssjefen er allerede i gang med arbeid for å 

systematisere kvalitetsarbeidet i kommunen. Han vil støtte sektorene i videre arbeid slik at 

felles metodikk vil tas i bruk.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 30.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  38/18 

Side 8 av 18   

 

 
Arkivsaksnr.: 18/362-9   Arkiv: 461  

 

Sykefravær 3. kvartal 2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

38/18 Arbeidsmiljøutvalget 15.11.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar sykefravær for 3.kvartal til orientering.  

 

  

 

 

Sykefravær 3. kvartal 2018 

Rapporten omfatter sykefravær for 3. kvartal 2018 sammenlignet med 3. kvartal 2017.  

 

Sykefraværet i 3. kvartal 2018 er 0,7 prosentpoeng høyere sammenlignet med 3. kvartal 2017. 

 

 

    
Sykefravær 2. 
kvartal 2017 

Sykefravær 2. 
kvartal 2018 

Sykefravær 3. 
kvartal 2017 

Sykefravær 3. 
kvartal 2018 

Antall 
ansatte 
aug 2018 

Antall 
årsverk  
aug 2018 

Hele kommunen Totalt 7,9 8,2 5,7 6,4 
  

2247 
  

1789 

  Egenmeldt 1 0,9 0,7 0,7     

  Korttid 1 1 1 1,1     

  Langtid 5,9 6,3 4 4,6     

Administrasjon og 
fellestjenester Totalt 5,4 8,50 3,10 6,90 

  
  

127 

  
  

117 

  Egenmeldt 0,7 0,80 0,80 0,90     

  Korttid 0,4 0,40 0,50 0,90     

  Langtid 4,3 7,30 1,80 5,10     

Barnehage Totalt 9,90 9,20 6,20 6,50 
  

186 
  

163 

  Egenmeldt 1,20 1,10 0,80 0,70     

  Korttid 0,70 0,80 1,00 0,60     

  Langtid 8,00 7,30 4,40 5,20     

Grunnskole og 
kultur Totalt 5,60 5,40 2,80 2,90 

  
  

515 

  
  

442 

  Egenmeldt 0,70 0,70 0,40 0,40     
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  Korttid 0,50 0,70 0,50 0,30     

  Langtid 4,40 4,00 1,90 2,20     

Spesielle tiltak 
barn og unge Totalt 5,90 7,60 4,90 4,80 

  
  

201 

  
  

144 

  Egenmeldt 1,00 1,20 1,20 0,80     

  Korttid 0,80 1,20 0,90 0,70     

  Langtid 4,10 5,20 2,80 3,30     

Helse og omsorg Totalt 10,60 10,60 8,40 9,60 
  

976 
  

704 

  Egenmeldt 1,10 0,90 0,90 0,80     

  Korttid 1,60 1,40 1,50 1,90     

  Langtid 7,90 8,30 6,00 6,90     

 Samfunn Totalt 4,50 5,20 4,80 4,10 
  

227 
  

217 

  Egenmeldt 1,10 0,70 0,70 0,70     

  Korttid 0,60 1,00 0,80 1,00     

  Langtid 2,80 3,50 3,30 2,40     

Tabell. Tabellen viser sykefravær for 3. kvartal 2018 sammenlignet med 3. kvartal 2017. I tillegg vises bemanning i antall 

årsverk og antall ansatte. 

 

Rådmannens vurdering 

Økningen i sykefraværet i 1, 2 og 3 kvartal 2018 har vært noe høyere enn på samme tidspunkt i 

2017. Det arbeides med å kartlegge årsaken til økningen av sykefraværet i de sektorer/enheter som 

har hatt negativ utvikling. 

 

Det er særlig administrasjon og fellestjenester som har hatt størst negativ utvikling. Foreløpige 

analyser viser at mye av sykefraværet i disse enhetene er knyttet opp mot årsaker som ikke skyldes 

arbeidsrelaterte forhold.  

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 17/1543-16   Arkiv: 444  

 

Rapport fra AKAN utvalget 3. kvartal  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

39/18 Arbeidsmiljøutvalget 15.11.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

 

  

 

Bakgrunn 

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

 

Beskrivelse av saken 

Handlingsplanen for AKAN 2018 er pr. dato gjennomført som planlagt. I 3. kvartal for 2018 

innebærer det følgende: 

 AKAN som tema på grunnkurs arbeidsmiljø 11.-12.09.18 

 AKAN som tema på verneombudssamling 18.-19.09.18 

 AKAN som tema på miljø og kvalitetssikrings(MKS)-gruppemøte i sektor oppvekst 

24.10.18 

 

Med AKAN som tema er det her kortversjonen av retningslinjene og refleksjon rundt 

«Hvordan forholder vi oss til retningslinjene på vår arbeidsplass?» som har fått mest 

oppmerksomhet. På verneombudssamlingen fikk alle verneombud utdelt kortversjonen av 

retningslinjene ferdig laminert i tråd med handlingsplanen. Oppfordring til refleksjon rundt 

kortversjonen av retningslinjene er alle verneombud og MKS-gruppene i sektor oppvekst 

oppfordret til å gjennomføre på sine enheter.  

 

Antall pågående AKAN avtaler er en. 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer en bred tilnærming til kortversjonen av AKAN retningslinjene som et 

viktig bidrag til å skape forutsigbarhet og et grunnlag for det forebyggende arbeidet med rus- 

og avhengighetsproblematikk. 

 Ringerike kommune, 02.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Rune Faksvåg 
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Arkivsaksnr.: 17/249-18   Arkiv: 440  

 

Hovedverneombudets orientering for 3. kvartal 2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

40/18 Arbeidsmiljøutvalget 15.11.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon fra hovedverneombudet til orientering.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

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

 

Bedriftshelsetjenestens orientering 3.kvartal 2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

41/18 Arbeidsmiljøutvalget 15.11.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon fra bedriftshelsetjenesten til orientering.  

 

  

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 18/483-3   Arkiv: 442  

 

Rutiner for vernetjenesten  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

42/18 Arbeidsmiljøutvalget 15.11.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Arbeidsmiljøutvalget godkjenner forslag til rutiner for lokalt verneombud 

2. Arbeidsmiljøutvalget godkjenner forslag til rutine for Ringeriksmodellen for 

vernerunden. 

3. Arbeidsmiljøutvalget godkjenner forslag til rutine for valg av verneombud. 

 

  

 

 

Beskrivelse av saken 

Hovedverneombudet har i samarbeid med HR og verneombudene utarbeidet en rekke nye 

rutiner for vernetjenesten.  

 

Rutiner for lokalt verneombud 

Rutiner for lokalt verneombud er felles for hele kommunen og beskriver verneombudets rolle i 

MKS-gruppen, forum for verneombud, og deltakelse på obligatorisk kursvirksomhet. Videre 

beskriver rutinen ulike utmerkelser som et verneombudet kan få og som deles ut på den årlige 

verneombudsdagen. Rutinen fremkommer i vedlegg 1.  

 

Rutiner for Ringeriksmodellen for vernerunde 

Rutinen er felles rutine for gjennomføring av vernerunde for alle ansatte og bygg i Ringerike 

kommune. Rutinen har en sjekkliste som inneholder kontrollpunkter i forhold til psykososialt 

arbeidsmiljø, uteområder, lokaler, ergonomi, belysning, inneklima, renhold/orden og for 

håndtering av avfall og farlige stoffer. Hele rutinen ligger som vedlegg nr 2.  

 

Rutine for valg av verneombud og varaverneombud 

Formålet med rutinen er å sikre at det velges et verneombud og et varaverneombud på en 

korrekt og forutsigbar måte og den gjelder for alle enheter i kommunen. Valg av verneombud 

har tidligere vært til behandling i AMU, men i denne rutinen blir det mer spesifisert hvilke 

aktiviteter som skal gjøres og hvem som har ansvar. Hele rutinen ligger som vedlegg 3.  
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Vedlegg: 

1. Rutiner for lokalt verneombud 

2. Rutiner for Ringeriksmodellen for vernerunden 

3. Rutine for valg av verneomobud og varaverneombud 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 18/4559-1   Arkiv: 443  

 

Status arbeidsmiljøprosess januar 2017- desember 2018 Aurora  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

43/18 Arbeidsmiljøutvalget 15.11.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar statusrapport fra oppfølging av arbeidsmiljøet ved Aurora til 

orientering. 

 

  

 

Statusrapport arbeidsmiljøet ved Aurora 

 

Bakgrunn 

Aurora har vært i en arbeidsmiljøprosess siden før jul 2016. Bakgrunnen var bekymring for 

arbeidsmiljøet ved Aurora og bekymringen hadde vart over noe tid.  

 

Kommunen bestilte en kartlegging og den ble utført av bedriftshelsetjenesten. Resultatene viste 

tidvis brudd på arbeidsmiljøloven om forsvarlig arbeidsmiljø. Kommunen valgte å sette i verk 

tiltak og avdelingen har derfor vært i prosess fra januar 2017 frem til sommeren 2018.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er tilfreds med at bekymringene for arbeidsmiljøet ved Aurora har blitt tatt på 

alvor og fulgt opp av vernetjenesten, tillitsvalgte og ledelsen ved avdelingen. Det er positivt at 

bedriftshelsetjenesten er benyttet til å bistå i prosessen.  

 

Forbedringer i arbeidsmiljø er tidkrevende prosesser og kontinuerlig arbeid. Det vil derfor være 

behov for å følge opp arbeidsmiljøet videre.   
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Vedlegg 

Statusrapport oppfølging av arbeidsmiljøet ved Aurora januar 2017-desember 2018.  

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 17/4494-5   Arkiv: 440  

 

Møteplan for Arbeidsmiljøutvalget - 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

44/18 Arbeidsmiljøutvalget 15.11.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

AMU godkjenner møteplan for 2019 

 

  

Møteplan for arbeidsmiljøutvalget 2019 

 

Torsdag 14.02.19 

Torsdag 11.04.19 

Torsdag 06.06.19 

Torsdag 29.08.19 

Torsdag 14.11.19 Ordinært AMU-møte inklusive behandling av budsjett 2020.  

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Arbeidsmiljøutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/574-9   Arkiv: 440  

 

 

Arbeidsmiljøutvalget - referat 13.09.18  
 

Forslag til vedtak: 

 

AMU godkjenner referat fra 13.09.18 

 

  

 

 



- 

 

 

Vedlegg: referat fra møte i AMU 13.09.18 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Referat AMU 130918

N y kvalitetssjef Kristoffer H Pedersen , ble presentert . K valitetssjefen vil komme tilbake til AMU for å
presentere sine vurderinger om kvalitetsarbeid i kommunen.

27/18 2018/574 Arbeidsmiljøutvalget - referat 06.06.18

Gerd Solli hadde innspill på forrige referat. Innspill ble tatt til følge .

28/18 2017/249 Hovedverneombudets orientering for 2.kvartal 2018

Hovedverneombudet orienterte muntlig om saker det arbeides med:

AMU medlemmer oppfordres til å delta på verneomb udsdagen 19. september. Programmet
for dagen ble delt ut i møte.
Vernetjenesten utgir « Verneposten », denne sendes alle verneombud.
Alle ledere oppfordres til å sette av noe tid på personalmøter hvor verneombud kan ta opp
aktuelle saker fra vernetjenesten .
Det skal lages e n plattform for samhandling mellom verneombud . Formålet vil være å gi
informasjon.
Det arbeides med rutiner for vernetjenesten, dette vil bli lagt frem på neste AMU.
Sommeren var varm og skapte noen utfordringer for ansatte ute i tjenest en, spesielt
innenfor hjemmetjenesten.
Det var enkelte uheldige hendelser på venterommet på Vikenbygget.

33/18 2018/2972 Orientering - Ny leieavtale i Storgaten 11 - 13 - "Familiens hus"

Kommunalsjef Marianne Mortensen orienterte om saken og bakgrunnen f or etablering av «Familiens
hus» og forlengelse av leieavtale.

AMU ga tilbakemelding om at det er ønskelig at slike saker fremlegges i forkant av behandling i
kommunestyre.

Hovedverneombudet ga tilbakemelding om at det har vært god m edvirkning i arbeidet .
Hovedverneombudet har fulgt saken tett.

34/18 2018/3239 Prosjekt "Oppgradering av Hønefoss barnehage"

Kommunalsjef Marianne Mortensen orienterte om saken og bakgrunnen for behov for oppgradering
av Hønefoss barnehage. Det har vært høyt sykefravær i ba rnehagen og det er nødvendig å gjøre
oppgraderinger for å bedre ansattes arbeidsforhold.

AMU ga tilbakemelding på at saken var noe vanskelig å forstå siden saken gjaldt både forhold knyttet
til de ansattes behov og generelle forbedringer i barnehagen.

Det ble avklart i møtet at kostnader til nye skilt er feil, det korrekte skal være kr 50.000, - .

I møtet ble følgende forslag fremmet:



AMU er bekymret for de ansattes arbeidsmiljø i Hønefoss barnehage. Med utgangspunkt i forhold
som fremkommer i gjennomført risikovurdering (i forbindelse med det høye sykefraværet) er AMU
positiv til at det avsettes økonomiske midler for å gjennomføre nødv endige tiltak som sikrer et godt
arbeidsmiljø

29/18 2017/252 Bedriftshelsetjenestens orientering 2.kvartal 2018 Dokumenter Behandlinger

Bedriftshelsetjenesten presenterte Norsk Jobbhelserapport 2018 utarbeidet av Sta mina Helse .

Presentasjon legges ved referatet.

30/18 2018/362 Sykefravær 2. kvartal 2018

Det har vært en liten økning i sykefraværet 2. kvartal 2018 sammenliknet med 2. kvartal 2017.

Marit H ollerud kommenterte at det kan arbeides godt med oppfølging av sykefravær, men en
utfordring er når de helsemessige utfordringene til de ansatte blir for store og de ikke klarer jobben
er det krevende som arbeidsgiver å få gj ort noe med det . Tilrettelegger arbeidsgiver for mye vil det
kunne gå ut over de andre kollegaene .

Bente B råthen kommenterte at det er bekymringsfullt med den store økningen i sykefravær h os
administrasjon en . I følge Gyrid L øvli er blant annet g raviditeter en faktor som påvirker det høye
sykefraværet .

Siri S esseng mener det er f int at det arbeides med å sje kke ut om fraværet er arbeidsrelatert. Det er
mange som har tilrettelagt arbeid og det kan gå ut over de andre og det finnes en grense for hva som
er mulig. Risikovurdering må gjøres.

Gerd S olli påpeker at sykefraværet har økt innenfor barn og unge. Hun h ar fått tilbakemeldinger fra
lokale tillitsvalgte som beskriver et veldig høyt arbeidspress og at det er ø kte forventninger , men
med færre folk til å gjøre de samme oppgavene.

Sverre J ohnsrud mener at AMU bør reflektere over at det ofte er en sammenheng m ellom lave
stillingsprosente r og høy t sykefraværet. I følge Trude S teinmo er det igangsatt et p rosjekt hvor tema
er arbeid med heltidskultur .

Forslag fra AMU er at orientering fra prosjekt heltidskultur blir temamøte til neste AMU - møte .

31/18 2018/364 Avviksrapporteri ng - juni - august 2018

Siri Sesseng orienterte om at det er meldt 16 avvik til BHT om u hell med kroppsvæsker hittil i år.
Dette er en økning som innebærer at ansatte er flinkere til å melde avvik.

32/18 2017/3484 Ringerike kommune tobakk sfri kommune status fra prosjektet

Det har blitt stilt spørsmål om l ovligheten i vedtaket fra AMU og om innføring av forbud mot snus er
strengere enn lovens bestemmelser. I følge Magnus Langstrand hjemler ikke loven forbud mot snus.

Arbeidsgiver følger opp dette med a dvokatkontoret.



Eventuelt

Arne Skuterud orienterte om at det vil bli et ekstraordinært AMU i forbindelse med høringsinnspill til
handlingsprogrammet for 2019 – 2022. Gyrid Løvli orienterte om at Formannskapet sender ut
budsjettet 23 oktob er med tre ukers høringsfrist .
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Arkivsaksnr.: 18/364-9   Arkiv: 440 &31  

 

 

Avviksrapportering  - september - oktober 2018  
 

Forslag til vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget tar avviksstatistikk fra september til oktober 2018 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.  

 

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».  

 

Det skal være lav terskel for å melde avvik fra de ansatte og det er leder som behandler som 

vurderer om det er et reelt avvik. Hver rutine som legges inn i kvalitetssystemet beskriver 

hvordan rutinen skal evalueres. 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, det kartlegges gjennom å registrere avvik, 

videre planlegges og saksbehandles 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.  

 

Helse og omsorgssektoren analyserer sine avvik i eget kvalitetsutvalg. Standardisert metode 

for analyse av avvik er innført og brukes til de mest alvorlige hendelsene innenfor tjenesten. 

 

Avviksstatistikk september - oktober 2018  

Oppsummering nøkkeltall:  

 

 Det er meldt inn 770 avvik fra 103 ulike avdelinger i perioden 1. september 2018 til og 

med 30. oktober 2018. Det meldes i gjennomsnitt cirka 350 avvik per måned og det har 

vært stabilt gjennom 2018.  

 

 Per 30. oktober 2018 er det 151 avvik som er åpne (ubehandlet). Dette er avvik som er 

under behandling. 

 

 Gjennomsnittlig behandlingstid per avvik er 8 dager.  

 

 103 avvik er registrert med Liten alvorlighetsgrad.  

 317 avvik er vurdert og være av Alvorlig grad. 

 198 er vurdert som Meget alvorlige avvik. 

 

Det antas fortsatt å være underrapportering av avvik, men det registreres flere HMS-avvik nå 

enn tidligere. Videre er det stort sett meldt avvik fra de samme områdene som tidligere i 2018.  

 

Områder det er meldt avvik på 

 

Hjemmetjeneste 138 

Institusjon 93 

Tjenester til funksjonshemmede 90 

Skole 79 

Tildelingskontor 73 

HMS 48 

Eiendom 19 

Interkommunal legevakt 19 

Barnehage 13 

SFO 11 

Dagaktivitetstilbud 6 

Ergo/Fysiotjenester barn og ung 6 



- 

Psykisk helse og rus 4 

NAV 3 

Brann og redning 2 

Informasjonssikkerhet 2 

Kultur 2 

Plan og bygg 2 

Ringerikskjøkken 2 

Spesialpedagogiske tjenester 2 

Helsekontor 1 

Helsestasjonstjenester 1 

Helsetjenester Transittmottak 1 

Krisesenter 1 

Skolehelsetjeneste 1 

SpesPedTjenester 1 

 

 

De 20 mest forekommende avvikene 

 

HMS - Trusler/vold på arbeidsplassen 59 

Institusjon - Fall (pasienter) 38 

Hjemmetjeneste - Legemiddel ikke gitt (svikt i rutiner) 34 

Tildelingskontor - Saksbehandlingsfeil  31 

Hjemmetjeneste - Legemiddel annet 19 

Tjenester til funksjonshemmede - Legemiddel ikke gitt (svikt i rutiner) 18 

Hjemmetjeneste - Teknisk utstyr fungerer ikke/mangel på utstyr 12 

Hjemmetjeneste - Avvik Gerica 11 

Tjenester til funksjonshemmede - Avvik fra bemanningsplan 11 

Hjemmetjeneste - Avvik samhandlingsrutine internt/eksternt 10 

Hjemmetjeneste - Legemiddel feil i dosett/multidose 10 

Skole - Mangel på/teknisk utstyr fungerer ikke 10 

Tildelingskontor - Manglende rutine/prosedyre/retningslinjer 10 

Tjenester til funksjonshemmede - Legemiddel annet 10 

Tjenester til funksjonshemmede - Legemiddel gitt av ufaglært/faglært uten bemyndigelse 10 

Tjenester til funksjonshemmede - Vold /overgrep/plaging/trusler pasient mot pasient 10 

Barnehage - Mangelfull sikring av fysisk miljø 8 

Hjemmetjeneste - Manglende rutine/prosedyre/retningslinjer 8 

Tildelingskontor - Avvik samhandlingsrutiner internt/eksternt 8 

Eiendom - Mangel på vedlikehold/bygning i dårlig stand 7 

 

 

 

 

 

 

 



- 

HMS-avvik  

Avvik knyttet opp mot vold og trusler er de spesifikke avvikene som forekommer mest i 

perioden.  

 

Felles prosedyre for vold og trusler er utarbeidet og det gjennomføres opplæring i 

forebygging og håndtering av vold og trusler i regi av Norsk Fagforum. I tillegg er det 

gjennomført opplæring i risikoanalyse av vold og trusler fra Stamina.  

 

 

HMS - Trusler/vold på arbeidsplassen 28 

HMS - Inneklima 7 

HMS - Renhold ikke utført 5 

HMS - Støy 4 

HMS - Belysning/blending 2 

HMS - Mobbing/trakassering 1 

HMS - Personfall/personskade 1 
 

 

  

 

Rådmannens vurdering  

Det er positivt at mange ansatte melder avvik og at ledere i stor grad behandler disse innen 

fristene. Det er et visst omfang av avvik knyttet til vold og trusler på arbeidsplassen og det er 

nødvendig å følge disse avvikene tett opp. Forebyggende tiltak for å unngå vold og trusler i 

største mulig grad prioriteres, blant annet gjennom opplæring som er gjennomført. I tillegg er 

det viktig at ansatte som opplever dette blir fulgt tett opp.  

 

Ny kvalitetssjef ble tilsatt i august 2018. Kvalitetssjefen er allerede i gang med arbeid for å 

systematisere kvalitetsarbeidet i kommunen. Han vil støtte sektorene i videre arbeid slik at 

felles metodikk vil tas i bruk.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 30.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 18/362-9   Arkiv: 461  

 

 

Sykefravær 3. kvartal 2018  
 

Forslag til vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget tar sykefravær for 3.kvartal til orientering.  

 

 

  

 

 

Sykefravær 3. kvartal 2018 

Rapporten omfatter sykefravær for 3. kvartal 2018 sammenlignet med 3. kvartal 2017.  

 

Sykefraværet i 3. kvartal 2018 er 0,7 prosentpoeng høyere sammenlignet med 3. kvartal 2017. 

 

 

 
  

Sykefravær 2. 
kvartal 2017 

Sykefravær 2. 
kvartal 2018 

Sykefravær 3. 
kvartal 2017 

Sykefravær 3. 
kvartal 2018 

Antall 
ansatte 
aug 2018 

Antall 
årsverk  
aug 2018 

Hele kommunen Totalt 7,9 8,2 5,7 6,4 
 

2247 
 

1789 

  Egenmeldt 1 0,9 0,7 0,7   

  Korttid 1 1 1 1,1   

  Langtid 5,9 6,3 4 4,6   

Administrasjon og 
fellestjenester Totalt 5,4 8,50 3,10 6,90 

 
 

127 

 
 

117 

  Egenmeldt 0,7 0,80 0,80 0,90   

  Korttid 0,4 0,40 0,50 0,90   

  Langtid 4,3 7,30 1,80 5,10   

Barnehage Totalt 9,90 9,20 6,20 6,50 
 

186 
 

163 

  Egenmeldt 1,20 1,10 0,80 0,70   

  Korttid 0,70 0,80 1,00 0,60   

  Langtid 8,00 7,30 4,40 5,20   

Grunnskole og 
kultur Totalt 5,60 5,40 2,80 2,90 

 
 

515 

 
 

442 



- 

  Egenmeldt 0,70 0,70 0,40 0,40   

  Korttid 0,50 0,70 0,50 0,30   

  Langtid 4,40 4,00 1,90 2,20   

Spesielle tiltak 
barn og unge Totalt 5,90 7,60 4,90 4,80 

 
 

201 

 
 

144 

  Egenmeldt 1,00 1,20 1,20 0,80   

  Korttid 0,80 1,20 0,90 0,70   

  Langtid 4,10 5,20 2,80 3,30   

Helse og omsorg Totalt 10,60 10,60 8,40 9,60 
 

976 
 

704 

  Egenmeldt 1,10 0,90 0,90 0,80   

  Korttid 1,60 1,40 1,50 1,90   

  Langtid 7,90 8,30 6,00 6,90   

 Samfunn Totalt 4,50 5,20 4,80 4,10 
 

227 
 

217 

  Egenmeldt 1,10 0,70 0,70 0,70   

  Korttid 0,60 1,00 0,80 1,00   

  Langtid 2,80 3,50 3,30 2,40   

Tabell. Tabellen viser sykefravær for 3. kvartal 2018 sammenlignet med 3. kvartal 2017. I tillegg vises bemanning i antall 

årsverk og antall ansatte. 

 

Rådmannens vurdering 

Økningen i sykefraværet i 1, 2 og 3 kvartal 2018 har vært noe høyere enn på samme tidspunkt i 

2017. Det arbeides med å kartlegge årsaken til økningen av sykefraværet i de sektorer/enheter som 

har hatt negativ utvikling. 

 

Det er særlig administrasjon og fellestjenester som har hatt størst negativ utvikling. Foreløpige 

analyser viser at mye av sykefraværet i disse enhetene er knyttet opp mot årsaker som ikke skyldes 

arbeidsrelaterte forhold.  

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 17/1543-16   Arkiv: 444  

 

 

Rapport fra AKAN utvalget 3. kvartal  
 

Forslag til vedtak: 

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

 

 

  

 

Bakgrunn 

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

 

Beskrivelse av saken 

Handlingsplanen for AKAN 2018 er pr. dato gjennomført som planlagt. I 3. kvartal for 2018 

innebærer det følgende: 

 AKAN som tema på grunnkurs arbeidsmiljø 11.-12.09.18 

 AKAN som tema på verneombudssamling 18.-19.09.18 

 AKAN som tema på miljø og kvalitetssikrings(MKS)-gruppemøte i sektor oppvekst 

24.10.18 

 

Med AKAN som tema er det her kortversjonen av retningslinjene og refleksjon rundt 

«Hvordan forholder vi oss til retningslinjene på vår arbeidsplass?» som har fått mest 

oppmerksomhet. På verneombudssamlingen fikk alle verneombud utdelt kortversjonen av 

retningslinjene ferdig laminert i tråd med handlingsplanen. Oppfordring til refleksjon rundt 

kortversjonen av retningslinjene er alle verneombud og MKS-gruppene i sektor oppvekst 

oppfordret til å gjennomføre på sine enheter.  

 

Antall pågående AKAN avtaler er en. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer en bred tilnærming til kortversjonen av AKAN retningslinjene som et 

viktig bidrag til å skape forutsigbarhet og et grunnlag for det forebyggende arbeidet med rus- 

og avhengighetsproblematikk. 

 Ringerike kommune, 02.11.2018 

 

 Tore Isaksen 



- 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Rune Faksvåg 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/249-18   Arkiv: 440  

 

 

Hovedverneombudets orientering for 3. kvartal 2018  
 

Forslag til vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon fra hovedverneombudet til orientering.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Bedriftshelsetjenestens orientering 3.kvartal 2018  
 

Forslag til vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon fra bedriftshelsetjenesten til orientering.  

 

 

  

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 18/483-3   Arkiv: 442  

 

 

Rutiner for vernetjenesten  
 

Forslag til vedtak: 

1. Arbeidsmiljøutvalget godkjenner forslag til rutiner for lokalt verneombud 

2. Arbeidsmiljøutvalget godkjenner forslag til rutine for Ringeriksmodellen for 

vernerunden. 

3. Arbeidsmiljøutvalget godkjenner forslag til rutine for valg av verneombud. 

 

 

  

 

 

Beskrivelse av saken 

Hovedverneombudet har i samarbeid med HR og verneombudene utarbeidet en rekke nye 

rutiner for vernetjenesten.  

 

Rutiner for lokalt verneombud 

Rutiner for lokalt verneombud er felles for hele kommunen og beskriver verneombudets rolle i 

MKS-gruppen, forum for verneombud, og deltakelse på obligatorisk kursvirksomhet. Videre 

beskriver rutinen ulike utmerkelser som et verneombudet kan få og som deles ut på den årlige 

verneombudsdagen. Rutinen fremkommer i vedlegg 1.  

 

Rutiner for Ringeriksmodellen for vernerunde 

Rutinen er felles rutine for gjennomføring av vernerunde for alle ansatte og bygg i Ringerike 

kommune. Rutinen har en sjekkliste som inneholder kontrollpunkter i forhold til psykososialt 

arbeidsmiljø, uteområder, lokaler, ergonomi, belysning, inneklima, renhold/orden og for 

håndtering av avfall og farlige stoffer. Hele rutinen ligger som vedlegg nr 2.  

 

Rutine for valg av verneombud og varaverneombud 

Formålet med rutinen er å sikre at det velges et verneombud og et varaverneombud på en 

korrekt og forutsigbar måte og den gjelder for alle enheter i kommunen. Valg av verneombud 

har tidligere vært til behandling i AMU, men i denne rutinen blir det mer spesifisert hvilke 

aktiviteter som skal gjøres og hvem som har ansvar. Hele rutinen ligger som vedlegg 3.  

 

 

Vedlegg: 



- 

1. Rutiner for lokalt verneombud 

2. Rutiner for Ringeriksmodellen for vernerunden 

3. Rutine for valg av verneomobud og varaverneombud 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rutiner for lokalt verneombud

1.Hensikt

Ha en felles rutine for alle verneombud.

2.Beskrivelse

Verneombudet skal sitte i MKS gruppe lokalt. MKS gruppa består vanligvis av leder, tillitsvalgte og
verneombud. Verneombudet skal være aktiv med å jobbe for et godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen
og sørge for at arbeidsmiljøtiltak blir satt på dagsplanen h vis nødvendig. Arbeidsmiljøsaker skal
forsøkes løses på laveste nivå, leder har alltid arbeidstakeransvar. I saker man ikke klarer å løse selv
kan hovedverneombudet involveres. Arbeidsplassen skal ha plakat med navn på verneombud, denne
ligger på nett. Ver neombudsmerket utdeles alle verneombud.

Verneombudet skal ha avsatt tid til å holde seg oppdatert, lese mail og annen relevant informasjon
som er viktig for det daglige HMS - arbeidet. VO`s hjørne er et tiltak for å løfte vernetjenesten lokalt,
verneombudet skal ha et fast innslag på personalmøter til å informere om aktuelle saker som angår
arbeidsmiljøet på sin arbeidsplass. Samlinger og møter som AMU og Hovedverneombudet inviterer
til er det møteplikt på, leder må legge til rette for at verneombudet kan gå på disse. Verneombudet
skal være delaktig i AKAN arbeidet og stoffkartoteket.

Navneliste over verneombud

For å ha god oversikt over alle verneombudene og vara er det viktig at hovedverneombudet får
beskjed om hvem som er valgt til verneombud og vara verneo mbud. Liste med navn og arbeidssted
skal ligge oppdatert og tilgjengelig for alle. Enhetsleder har ansvar for å gi beskjed på mail til
Hovedverneombudet@ringerike.kommune.no

Forum

Forum er en mø teplass for verneombudene. Her kan man spørre om råd, gi tips, diskutere saker og
møtes i arbeidsmiljøspørsmål. Foreløpig er forumet WhatsApp, brukes via epost eller som app på
telefonen. Hovedverneombudet vil legge ut relevant informasjon og hovedverneomb udsposten her.

Verneombudet får tilsendt Hovedverneombudsposten og Hovedverneombudets årsrapport,
sistnevnte vedtas i AMU.

Arbeidsmiljøtiltak

Det er ønskelig å belønne inntil 4 bidrag for lokale arbeidsmiljøtiltak. Enhetene må sende inn sine
tiltak og det er ordfører som trekker.

Grunnkurs i arbeidsmiljø og AMU`s vernedager

Verneombud og vara verneombud er pålagt å gjennomføre grunnkurs i arbeidsmiljø. Det er også
obligatorisk for verneombudet å delta på vernedagene. Når man er valgt som verneombud og vara
må man selv ta ansvar for å melde seg på disse kursene via Kurs og kompetanseportalen.

På vernedagene er det kåring av dagens og årets verneombud. Tittelen går til en som har utmerket
seg, i løpet av vernedagene og i løpet av året.



3.Omfang

Ønskes vedta tt: Vo`s hjørne med fastsatt tid på personalmøter, Hovedverneombudsposten, kåring av
dagens og årets verneombud , navn eliste over verneombud, forum og arbeidsmiljøtiltak.

4.Referanser

§6 - 1(4), §6 - 2(1), §6 - 5(1)(2)(3)(4)

5.Vedlegg

Hovedverneombudsposten, VO`s hjørne, diplomer



Godt gjennomført valg av ve rneombud og vara alle sammen. Noen er nye, mange fortsetter i
sitt verv. Antall verneområder er 80 og fordelt på disse er vi hele 75 verneombud i
kommunen. Sammen er vi sterke og kompetente og tiden er inne for å dra nytte av
hverandre. Vernetjenesten ønsk er seg et forum for verneombudene, en møteplass man kan
bruke til å diskutere eller rådføre seg med andre. Dette kommer vi nærmere tilbake til på
verneombudssamlingen til høsten.

Husk at verneombudets viktigste oppgave er å ivareta arbeidstakers interesser i saker som
angår arbeidsmiljøet.

Vi minner om at alle må ha grunnkurs i arbeidsmiljø, vurder om du trenger en oppfrisking.
Verneombudssamlingene er også obligatoriske for verneombudene, dette for å øke
kompetansen og gi ny input.

Vernetjenesten ønsker å introdusere de ulike sektorene slik at dere alle kan få et innblikk i
hva det jobbes med i kommunen. Denne gangen er det Marianne Mortensen, kommunalsjef
barn og unge, som har bidratt:

Om sektor Barn og unge 0 - 23 år

Sektoren består av barnehager og spes ielle tiltak.

Vi har 11 kommunale og 20 private barnehager. Barnehagene skal gi barn muligheter for lek,
livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter, samtidig som det jobbes
pedagogisk, helsefremmende og forebyggende.

Ringerike kommune har som mål å være en attraktiv bokommune spesielt for familier i
etableringsfasen. For småbarnsfamilier er det avgjørende at barnehagetilbudet i Ringerike
holder god kvalite t, og at de får barnehageplass når de trenger det – helst i nærheten av der
de bor. De t jobbes særskilt for å få barn av flyktningfamilier til å benytte seg av
barnehagetilbudet, dette som et forebyggende tiltak i forhold til integrering og språk.

Hovedfokuset er tidlig innsats i samarbeid med foresatte og andre samarbeidspartnere. De
ans atte er en viktigste ressurs og god kompetanse hos de ansatte, både opplevd og definert,
er prioritert.

Sektor spesielle tiltak, barn og unge 0 - 23 år har ansvar for tjenester innenfor flere områder.
Det dreier seg om barnevernstjenesten, forebyggende hels etjenester barn og unge,
folkehelse, avlastningstiltak/barneboliger, spesialpedagogiske tjenester og botiltak for enslige
mindreårige flyktninger.

Tjenester i denne sektoren bidrar til å gi barn og unge trygge oppvekst - og opplæringsvilkår
sammen med barn ehage og skole. Sektoren overordnede mål er å se barns læring, mestring
og selvhjulpenhet i et livslangt perspektiv. Barn, unge og deres familier skal gis hjelp og
bistand til rett tid, på rett sted, med riktig hjelp og så tidlig som mulig.

Takk til Maria nne for god info om en sektor som angår mange av oss, enten man jobber der
eller har barn/barnebarn der



Sommeren er definitivt her og sommerferie er nok etterlengtet for de fleste.

Vi benytter anledningen til å ønske dere en riktig god sommer, lad batt eriene og gjør godt for
deg selv og de rundt deg.

M vh

Ar ne Skuterud og Siw Juni Ramsrud

Hovedverneombud Ringerike kommune

VO` s hjørne

Kan være 5min info på personalmøte !!

Kan inneholde:

Relevant info fra kommune/administrasjonshold

Referat fra HVO posten

Røykfri kommune

Vold og trusler

Hva rører seg - forum

Referat fra samlinger, møter etc

Oppgaver som fremmer arbeidsmiljøet

Hvorfor:

Vise frem vernetjenesten

Gjøre seg selv mer synlig som verneombud



 Øke forståelsen av arbeidsmiljøets viktighet for al le

ansatte

Engasjere

Årets vern eom bu d

201 8



Mona Byberg Solheim
Hovedverneombud et

Siw Juni Ransrud og Arne Ihle Skuterud

Dagens verneombud

18.09 - 201 8



Gitt av Hovedverneombud et i Ringerike kommune

Siw Juni Ramsrud og Arne Ihle Skuterud



Rutine for Ringeriksmodellen for vernerunden

1. Hensikt

Ha en felles rutine for vernerunde for alle ansatte og alle bygg i Ringerike kommune.

2. Definisjon

Ringeriksmode llen for vernerunden består av 2 deler.

Del 1 gjelder arbeidsmiljøet til hver enkelt arbeidstaker. Denne sendes ut til alle ansatte i forkant av
MKS møte og vernerunden. Den skal be svar es og gjennomgås i MKS møte som grunnlag til
vernerunden. I skjemaet er det en mulighet for de ansatte og be om en egen s amtale med
leder/verneombud . Ved øn ske om en slik samtale skal dette behandles anonym t i MKS møtet.

D el 2 er en generell mal for vernerunde som er felles for alle bygg i Ringerike k ommune.
Vernerunden g jennomføres av leder og verneombud, ev vaktmester kan også være med. Del 1
brukes som grunnlag for besvarelse av del 2 for å sikre en helhetlig vurdering av arbeidsmiljøet,

3. Omfang

Gjelder for alle ansatte og alle arbeidsplasser i Ringerike kommune .

Ringeriksmodellen for vernerunden skal sikre at alle ansatte og alle bygg i Ringerike kom mune får
den samme oppfølging av arbeidsmiljøet. Vernerunden skal gjennomføres før 1.juni hvert år slik at
behov som fremkommer i vernerunden eventuelt kan hensynstas i budsjett et .

4 . Beskrivelse

Trinn Aktivitet Ansvarlig
1 . a ) M edio april , sende ut vernerunde del 1 til alle

ansatte med svarfrist 14 dager ,
Leder

b) Svare på del 1 og levere til leder eller
verneombud

Alle

c) Gjennomføre s amtale med de ansatte som
ønsker det te, fortløpende etter svarfrist

Leder/verneombud

2 . a ) April/mai, sette dato for MKS møte Leder
b ) Gjennomgå vernerunde del 1 og lage en

oppsummering som grunnlag for vernerunde
del 2

MKS gruppa

3 . Før 1 juni, leder, verneombud og ev vaktmester
foretar vernerunde del 2, avvik meldes inn i
kvalitetssystemet av leder

Leder, verneombud og ev
vaktmester

5 .Refera nser

Arbeidsmiljøloven § 3 - 1, pkt. 2c



6. Vedlegg

Ringeriksmodellen for vernerunden

Vedlegg:

Ver nerundeskjema del 1 , fysisk og psykososialt
arbeidsmiljø

Fylles ut av medarbeider:

Navn :
Avdeling/enhet :

Ønsker du en samtale med leder/verneombud i forbindelse med vernerunden?

Ja nei

Psykososialt arbeidsmiljø: mobbing, påvirkning/medvirkning på arbeidsoppgaver,
kompetanse, samarbeid, meningsfullhet

Beskriv forhold som bør rettes opp:

Mitt forslag til løsning:

Uteområdet : sikkerhet ved inngangspartier herunder strø ing , måk ing, fare for istapper,
tilstrekkelige rutiner for å sikre at ansatte ikke kommer opp i uheldige situasjoner ved arbeid
med brukere på uteområder som ligger under arbeidsplassen ( barnehage, skole,
institusjoner o.l, der bruk av uteområder er en del av arbeidshv erdagen)

Beskriv forhold som bør rettes opp:

Mitt forslag til løsning:



Lokaler: fellesarealer, mulig å utføre oppgaver, tilrettelagt for ulike behov, tilfredsstillende
albueplass, møteplasser, toalett og garderobeforhold, vedlikehold, støy .

Besk riv forhold som bør rettes opp:

Mitt forslag til løsning:

Ergonomi: arbeidsstillinger, utstyr tilpasset arbeidsoppgaver og den enkelte arbeidstaker
(hjelpemidler, datautstyr, bord, stoler osv.), brukermedvirkning ved innkjøp, vedlikehold.

Besk riv forhold som bør rettes opp:

Mitt forslag til løsning:

Belysning: arbeidslys, belysningsnivå, fordeling av lys i rommet, blending/reflekser,
dagslystilgang og utsyn, allmennbelysning.

Besk riv forhold som bør rettes opp:

Mitt forslag til løsning:

Inn eklima: temperatur, ventilasjon, trekk, støv, damp, oppfølging av røykeloven.

Besk riv forhold som bør rettes opp:

Mitt forslag til løsning:

Renhold /orden: kvalitet på renhold , orden og ryddighet på arbeidsplassen slik at renhold er
mulig.

Beskriv forhold som bør rettes opp:



Mitt forslag til løsning:

Avfall – farlige stoffe: håndtering av farlige stoffer, kjemikalier, avfall, opplæring for hvordan
farlige stoffer skal håndteres.

Besk riv forhold som bør rettes opp:

Mitt forslag til løsning:

Brannvern / sikkerhet: brannøvelser, opplæring, slukkeutstyr, oppdatert branninformasjon,
åpne rømningsveier, skilting av rømningsveier, kortlesere, åpne/stengte områder,
førstehjelpsutstyr.

Besk riv forhold som bør rettes opp:

Mitt forslag til løsning:



R utine for valg av verneombud og varaverneombud

1. Hensikt

Sikre at det velges et verneombud og et vara verneombud innen alle verneområdene på en korrekt og
forutsigbar måte. Fra 2018 skal verneombud velges i april, valget gjelder for 2 år av gangen. Fra 2018
skal varaverneombud velges i april, valget gjelder for 1 år, deretter velges vara i 2019 for 2 år av
gangen. Valget gjennomføres slik for å sikre, ved eventuelt nyvalg, at det alltid er en som er kjent
med systemet.

2. Ansvar og omfang

Rutinen gjelder for alle enheter i kommunen.

Leder en er ansvarlig for at det velges et verneombud og varaverneombud etter arbeidsmiljøloven og
forskrift om organ isering, ledelse og medvirkning.

Ansatte er ansvarlig for å finne kandidater og gjennomføre valget.

3. Definisjoner

Ingen

4. Beskrivelse

Trinn Aktivitet Ansvarlig
1. Planlegge valget Leder

a) Informere om valg av
verneombud/varaverneombud

Leder

b)
Sette det på agendaen på personalmøte
i april

Leder

2. Sikre d eltagelse i valgprosessen Ansatte

a) Stemme berettigede - alle arbeidstakere
har stemmerett

Ansatte

b) K andidater –
V erneombud /varaverneombud bør
velges blant anerkjente dyktige
arbeidstakere ved virksomheten, med
erf aring og innsikt i virksomheten .

Ansatte

3. Gjennomfør e valget ved flertallsvalg Ansatte

a) Velge type avstemn ing
( valget skal være hemmelig men det er
en plikt å stemme )

Ansatte

b ) Funksjonstid – to år om gangen
( Dersom et verneombud slutter i
virksomheten eller går over i varig



arbeid innen et annet verneom råde,
opphører vervet. Da trer
varaverneombud inn som verneombud
for den resterende del en av
valgperioden )

5. Valgd okumentasjon / arkivering Leder /verneombud

a) Resultat av valg rapporteres til
Hovedverneombudet etter at valget er
gjennomført

Leder/verneombud

b) Verneombudsplakat med navn på
verneombudet skal henge synlig for de
ansatte

Verneombud

5. Referanser

Arbeidsmiljøloven § 6 - 1

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § § 3 - 1, 3 - 2 , 3 - 3, 3 - 4 og 3 - 5

6. Vedlegg

Ingen



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Arbeidsmiljøutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/4559-1   Arkiv: 443  

 

 

Status arbeidsmiljøprosess januar 2017- desember 2018 Aurora  
 

Forslag til vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget tar statusrapport fra oppfølging av arbeidsmiljøet ved Aurora til 

orientering. 

 

 

  

 

Statusrapport arbeidsmiljøet ved Aurora 

 

Bakgrunn 

Aurora har vært i en arbeidsmiljøprosess siden før jul 2016. Bakgrunnen var bekymring for 

arbeidsmiljøet ved Aurora og bekymringen hadde vart over noe tid.  

 

Kommunen bestilte en kartlegging og den ble utført av bedriftshelsetjenesten. Resultatene viste 

tidvis brudd på arbeidsmiljøloven om forsvarlig arbeidsmiljø. Kommunen valgte å sette i verk 

tiltak og avdelingen har derfor vært i prosess fra januar 2017 frem til sommeren 2018.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er tilfreds med at bekymringene for arbeidsmiljøet ved Aurora har blitt tatt på 

alvor og fulgt opp av vernetjenesten, tillitsvalgte og ledelsen ved avdelingen. Det er positivt at 

bedriftshelsetjenesten er benyttet til å bistå i prosessen.  

 

Forbedringer i arbeidsmiljø er tidkrevende prosesser og kontinuerlig arbeid. Det vil derfor være 

behov for å følge opp arbeidsmiljøet videre.   

 

 

Vedlegg 

Statusrapport oppfølging av arbeidsmiljøet ved Aurora januar 2017-desember 2018.  

 

 

 

 

 



- 

 

 Ringerike kommune, 29.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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1. BESKRI VELSE AV M AN DATET

1.1 Bakgrunn

Bakgrunnen for oppfølgingsarbeidet var stadige tilbakemeldinger om utfordringer i arbeidsmiljøet,
samt at flere ledere hadde jobbet for å bedre situasjonen uten å oppleve bedring. Ringerike
kommune bestilte derfor en arbeidsmiljøkartlegging fra bedriftshels etjenesten (Stamina) der man
ønsket svar på følgende :

- T ilfredsstiller Aurora krav til forsvarlig arbeidsmiljø jf. arbeidsmiljøloven?

- Finn ut hvilke forhold som kan forklare utfordringer i arbeidsmiljøet.

- Gi vurderinger og råd til tiltak som kan sikre et forsvarlig og godt arbeidsmiljø

1 .2 Konklusjon fra kartlegging srapporten

Stamina gjennomførte gruppeintervjuer og på den bakgrunn konklud erte de med at arbeidsmiljøet
på Aurora tidvis ikke har forsvarlig fysisk eller psykisk arbeidsmiljø (AML § 4 - 1), det er risiko for at det
utvikles et arbeidsmiljø med «utilbørlig opptreden, krenking av integritet og verdighet og uheldig
psykisk belastning » (AML § 4), og at konflikter over tid kan skape utmattelse og sykefravær, og
deretter ytterligere belastning for de som er igjen.

I rapporten etter kartleggingen skisserte Stamina noen funn som de baserte konklusjonen sin på:

Endringer og utskiftinger av ledere

Manglende informasjon og involvering

Uklare roller og ansvarsområder

Overordnet ledelse er for lite synlig når det gjelder hva kommunen vil med Aurora (strategi
og målsetninger)

Utfordrende 2 - i - 1 lederrolle: fag og drift

Vanskelig å takle overgange r fra en ledertype til en annen

Konflikter mellom enkelte ansatte og grupperinger (faggrupper)

Sterke personligheter – vanskelig med godt samarbeid

Kritisk atferd fra enkelte ansatte på møter og når en samarbeider

Klikker – makt og profesjoner

Klikker – va nskelig å samarbeide - kommunikasjon og atferd

1.3 Konklusjon fra kommunens side

Dette er alvorlige resultater. Brudd på arbeidsmiljøloven betyr at tiltak må iverksettes og at
endringer må skje. Det er kommunalsjef og ledelse ved Aurora som er forpliktet t il å sørge for dette.
Dette oppfølgingsarbeidet prioriteres høyt og kommunalsjefene (H/O og HR) får jevnlige rapporter og
godkjenner all tiltak som iverksettes. Stamina veileder ledelsen underveis.

Det ble besluttet å utforme et mandat som enhetsleder (som etter hvert ble avdelingsleder) fikk i
oppdrag å utføre (vedlegg 1). Det ble prioritert prosesstøtte til arbeidet.
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1.4 Mål for oppfølgingsarbeidet

Stamina valgte en systemisk tilnærming til anbefalinger for oppfølgingsarbeidet ved Aurora. I denne
er hoved momentene Strategi, Struktur, Kultur og Effektivitet. Videre i rapporten har Stamina føyd til
to momenter Ledelse og Konflikt - håndtering.

Modell 1 – Helhetlig oppfølgingsmodell

Modell 2 – Oppdelt oppfølgingsmodell med beskrivelser

I modell 1 er momentene satt opp som en trekant hvor momentene er satt opp i et visst forhold til
hverandre. I modell 2 har Stamina tatt den fra hverandre for å belyse de ulike momentene med hva
de tenker skal være hovedfokus i oppfølgingsarbeidet. Videre i rapporten har de vært noe mer
utfyllende i beskrivelse av hva som bør gjøres i oppfølgingsarbeidet. Kommunen har valgt å sortere
alle punktene ut fra denne modellen med de to tilleggsmom entene beskrevet ovenf or:
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• Strategi

- Hva vil kommunen med Aurora?

- Inf ormasjon og involvering

- Workshops for å finne ut hvordan vi skal gjøre det som bestemmes i strategien

• Struktur

- Sørge for at ansatte forstår strukturen og følger den

- Rolleavklaring

- Evalueringer

- Skape arenaer for fag og drift

- Skape struktur for tilbakemeldin ger og avvik når ting ikke blir fulgt

• Ledelse

- Tett - på - ledelse

- Ledelse med formell myndighet

- Gi info fra overordnet ledelse

- Medarbeider - samtaler

- Stram linje for uakseptabel atferd

• Kultur

- Tydelig på forventninger til medarbeiderne

- Utarbeide klare spilleregler for ønsket atferd – og hvordan håndtere når folk ikke
følger reglene

- Fokus på åpenhet, raushet og respekt

• Konflikt - håndtering

- Tydelig hvor en skal henvende seg ved konflikt og hvordan det blir fulgt opp

- Ta tak i hendelser så fort som mulig

- Und ersøke og lytte til alle vinklinger

- Tydelig konklusjon, info og tiltak

- Tydeliggjøre forskjell på TV og VO

I det videre vil det svares ut som om disse momentene er målene med oppfølgingsarbeidet.
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2. S TATU S MÅL

2.1 Strategi

2.1.1 Hva vil kommunen med Aurora ?

Ganske tidlig i prosessen ble det utarbeidet et strategidokument for Aurora som skisserte status og
deretter hvilken utvikling Ringerike kommune kunne tenke seg for driften ved Aurora. Dette
dokumentet ble behandlet i helse og omsorgs (H/O) ledergruppe og medbestemmelsesmøte (MBM) .
Det ble gjort justeringer underveis. Strategidokumentets hovedhensikt var å sørge for et forsvarlig
driftsnivå på tjenestetilbudet samt forankre tilbudet i kommunens omsorgstrapp. I tillegg sa det noe
om hvilke fø ringer øverste ledelse hadde til prosessen og dens resultate r i oppfølgingsarbeidet.

I samarbeid med medarbeiderne via workshops ble det laget en visjon og en beskrivelse av oppdrag
for Aurora. Disse ble deretter vedtatt i H/O MBM. Dette sier noe om hva ko mmunen vil med Aurora,
målene med tjenestene ved Aurora og prioritering av tilbudet.

Visjon:

«Ringerike kommune ønsker å bidra til at våre brukere/arbeidstakere opplever trygghet,
mestring og trivsel ved å jobbe med produksjon av ulike produkter. God drift ved Aurora vil
kjennetegnes ved fornøyde brukere/arbeidstakere med tilpassede aktiviteter som kan føre til
produksjon av salgbare produkter.»

Oppdrag:

«Den primære funksjonen til Aurora er å ha god kvalitet på tjenestetilbudet og Aurora tilbyr
arbeids - og dagaktivitet tilpasset brukerne/arbeidstakerne og deres behov. Den sekundære
funksjonen til Aurora er å ha god kvalitet på produktene slik at de kan være salgbare.»

2.1.2 Involvering og informasjon

Det ble brukt ganske mye tid innledningsvis for å forankr e resultatet av rapporten slik at
medarbeiderne så behov og hensikt for å ha en oppfølgingsprosess.

Alt oppfølgingsarbeid har foregått sammen med medarbeiderne. Aurora har stengt sin drift og alle
medarbeidere har blitt invitert til personalmøter, prosessd ager og individuelle samtaler. Alle
prosessdager har båret preg av gruppearbeid, diskusjon og felles konsensus - beslutninger. Vanskelige
momenter har blitt diskutert ved flere anledninger før beslutning er tatt.

Nødvendige forankring har blitt gjort jevnlig til H/O MBM og informasjon er gitt til H/O ledermøte. I
tillegg har det vært egne lokale MKS - møter og arbeidsgruppemøter. Leder og prosess - støtte har hatt
egne møter med kommunalsjef H/O og HR og har også hatt veiledning på prosessen av Stamina -
medarbeide rne som utførte kartleggingen.

2.1.3 Workshops

Strategien er førende for hvordan arbeidet bør organiseres og driftes. Alle medarbeiderne har fått
bidra til å tenke hvordan en praktisk skal legge opp arbeidsdagen og hvilke prioriteringer som må
gjøres, for å kunne oppfylle Auroras visjon og oppdrag.

Vi har hatt workshop og mulighet for innspill i forhold til følgende momenter:

- Visjon og oppdrag



7

- Kjøreregler og mobil - /røykeregler

- Organisering av avdelingen ift ledelse (butikken)

- Møtestruktur

- Organisering av a rbeidshverdagen

- Aktivitetstilbudet

- Bemanningsbehov

- Kompetansebehov

- Årshjul for bl.a. arbeidsoppgaver

2.2 Struktur

2.2.1 Forståelse og oppfølging av struktur

Etter å ha brukt en del tid på etablering av strategi, har resten av tiden blitt brukt til å gjennomgå
eksisterende struktur og gjøre forbedringer og/eller utvikle nye strukturer. Alt har blitt gjort gjennom
workshops med alle medarbeiderne. På enkelte områder har vi hatt etterfølgende arbeidsgrupper,
og de har kommet neste prosessdag med sine for slag og vi har tatt ny diskusjon før konklusjon. Alle
strukturer er på denne måten kjent for alle og alle er kjent med sitt ansvar.

Oppfølgingen av strukturene er både et individuelt ansvar, et lederansvar og et fellesskaps ansvar.
Alle strukturer må holde s i live og det gjøres ved å bruke dem og jevnlig minne hverandre på dem i
hverdagen.

2.2.2 Rolleavklaring

På en av prosessdagene gikk vi gjennom strukturen i Ringerike kommune og i Helse og omsorg.
Organisasjonskartene ble gjennomgått og det ble gitt detaljert informasjon om
medbestemmelsesordningen (MBM) og tjenestevei. I tillegg ble det informert om MKS - strukturen og
hva som var forskjell på MBM og MKS. Utover det ble rollene arbeidsgiver, arbeidstaker, tillitsvalgt,
verneombud gjennomgått.

Når det g jelder ansvarsoppgaver på ulike medarbeidere, så har det også vært en gjennomgang om
hvem som har ansvar for hva. Dette er en stadig pågående prosess da behovene kan være forskjellig
fra dag til dag fordi brukere - og personalsammensetning varierer fra dag til dag. Det er morgenmøter
som fordeler en del ansvarsoppgaver for dagen.

2.2.3 Evalueringer

Underveis i prosessen har evalueringer bl.a. blitt benyttet som en metode for å vurdere status på
dagens strategi /struktur/kultur etc. M etoden som har blitt beny ttet er evalueringskrysset ( H va har
vært bra? Hvorfor har det vært bra? Hva kunne vært gjort bedre? Hvo rdan kunne vi gjort det
bedre?). Har ofte benyttet IGP for å sikre at alle får sagt sitt og for å skape en god kommunikasjons -
og samhandlingskultur. IGP - metoden innebærer noen minutter til individuell refleksjon rundt et
spørsmål, deretter prater man sammen i gruppe om det samme tema og blir enige om en
gruppekonklusjon, og til slutt tar man en plenumsdiskusjon der gruppene får komme med sine
momenter og en kan bli enige som stor gruppe. I tillegg er prosessen som helhet jevnlig evaluert
etter samme metodikk.
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Det er viktig at denne arbeidsmåten fortsetter slik at selvrefleksjon, uttrykk for forbedringer og
fellesskapsløsninger preger arbeidsmiljøet fremov er. Denne metodikken fungerer godt på denne
personalgruppen.

2.2.4 Skape arenaer for fag og drift

Det har vært en gjennomgang av møtestruktur og det er etablert en ny og forbedret møtestruktur
som er fastsatt i forhold til dags - /uke - og månedsplan. Hver da g er det morgen - og
ettermiddagsmøte. Disse benyttes til å planlegge og evaluere arbeidsdagen. Om det er tid til overs på
disse møtene kan tiden benyttes til brukermøte ved avtale.

I tillegg er det jevnlige personalmøter, brukermøter, fagmøter, MBM - /MKS - mø ter og
samarbeidsmøter med avdelinger og pårørende til brukerne på Aurora.

2.2.5 Skape struktur for tilbakemeldinger og avvik når ting ikke blir fulgt

Struktur for tilbakemeldinger og avviksmeldinger er etablert via kvalitetssystemet. Dette er alle gjort
k jent med. I tillegg har dette vært tema i de individuelle samtalene med hver enkelt medarbeider slik
at meldekulturen kan bedres slik at alle avvik kan håndteres på en god måte til det beste for drift og
enheten. Den største bekymringen til de fleste ansat te er at de føler de sladrer på sin medkollega om
de melder fra om et avvik. Alle har dermed fått mulighet til å melde anonymt fra til avdelingsleder
slik at vi får opp meldekulturen.

Det er fremdeles forbedringspotensialet på dette punktet. Antall avvik som meldes har ikke gått
nevneverdig opp og det meldes nesten ikke noe avvik.

2.3 Ledelse

2.3.1 Tett - på - ledelse

Underveis i prosessen har enhetsleder gått over til å bli avdelingsleder, og avdelingen har fått en mer
tett - på - ledelse. Avdelingslederen har si n faste kontorplass ved Aurora og er tilgjengelig så fremt det
ikke er eksterne møter eller avvikling av ferie eller annet fravær.

Ansatte i butikken kom underveis med flere tilbakemeldinger på manglende ledelse, og det er en
reell oppfatning. I starten av prosessen var enhetsleder den nærmeste lederen og hadde kontor ved
et bofellesskap. Det var i tillegg mange forpliktelser utenom daglig drift. I tillegg var enheten stor og
veldig geografisk spredt slik at tilstedeværelse var vanskelig å få til. Ansatte i butikken var de som fikk
minst ledelse og underveis i prosessen ble det avholdt en egen prosessdag med dem. De besluttet i
samarbeid med enhetsleder at de ville flytte produksjonen opp til Hensmoen. På den måten ble all
produksjon samlet og de kunne få da glig ledelse. Flyttingen ble gjennomført i starten av februar
2018.

Per nå er det kun ansatte i kantinen på Rådhuset som er uten daglig ledelse. Ingen planer for å endre
på dette på nåværende tidspunkt.

2 .3.2 Ledelse med formell myndighet

Nåværende avdelin gsleder ha r delegert fag - og personalansvar.
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2.3.3 Gi info fra overordnet ledelse

Avdelingsleder er jevnlig med på lederteammøter for sin enhet. Det er jevnlige ledermøter for alle i
helse og omsorg , og jevnlige møter for ledere i hele kommunen. Avdeling sleder har dermed mulighet
til å være fullt informert fra overordnet ledelse og kan informere videre til sine medarbeidere om det
som er aktuelt.

2.3.4 Medarbeidersamtaler

Alle medarbeidere har det siste året fått tilbud om – og gjennomført - 2 individuelle samtaler med
både enhets - /avdelingsleder og proses s person. Samtalemalen er gjennomgått med lokalt MKS og
MBM H/O. Noen funn og generell oppfatning av samtalene har blitt referert både til
personalgruppen og MBM H/O.

2.3.5 Stram linje for uakse ptabel atferd

Se pu nkt 2.4.2 for kjøreregler og punkt 2.4.3 for kulturutvikling.

Det har vært ønskelig å etablere et fundament for «hvordan vi vil ha det hos oss» før en har gått inn
for å korrigere noe atferd og/eller kommunikasjonsform. Gjennom å etabler e en felles norm for
hvordan en ønsker at det skal være, er det lettere for medarbeiderne med selvledelse i forhold til
nyetablert norm. I tillegg er det lettere å vurdere overtramp for både leder og kolleger. Når en så må
inn for å korrigere, vil det være kjent for begge parter hva en vurderer atferd og kommunikasjon i
forhold til.

Som tidligere nevnt er all håndverksproduksjon samlet på ett sted og det muliggjør nær - ledelse for
alle medarbeiderne. Dette utgjør en forskjell på hvordan ledelse kan følge opp uakseptabel atferd og
kommunikasjon i arbeidshverdagen.

2.4 Kultur

2.4.1 Forventninger til medarbeiderne

Kommunalsjef for HR og H/O var tydelige på sine forventninger til medarbeiderne i denne prosessen
innledningsvis. De forventet at:

- Alle bidrar til å f inne gode løsninger og tiltak underveis i oppfølgingsarbeidet

- Alle bidrar i aktiviteter og tiltak som settes i gang

- Alle er lojale og gjennomfører det som bestemmes av ledelsen

- Alle er lojale og gjennomfører det som bestemmes i fellesskap

I retur kunne medarbeiderne forvente av kommunen følgende:

- Vi tar tilbakemeldingene fra dere på alvor.

- Vi tar oppfølgingsarbeidet på alvor.

- Vi ønsker kontinuitet i ledelsen gjennom hele oppfølgingsarbeidet.

- Vi ønsker å ivareta alle medarbeiderne ved Aurora .

- Vi vil være lydhøre for alle innspill underveis.

- Vi vil bidra til å sikre informasjon og avklaringer.
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- Vi vil bidra til å sikre involvering og medbestemmelse.

- Vi vil legge til rette for at dere skal ha mulighet til å gjennomføre tiltak og endringer.

Følge lig ligger det forpliktelser både for leder og medarbeidere i strategiene og strukturene som har
kommet som et resultat av dette oppfølgingsarbeidet.

2.4.2 Utarbeide klare spilleregler for ønsket atferd

Det er utarbeidet kjøreregler for ansatte ved Aurora. Utarbeidelsen er gjort via workshops og IGP. Vi
har behandlet kjørereglene flere ganger slik at sluttresultatet er noe som alle er kjent med og har
hatt innvirkning på. I tillegg ble det tydelig underveis at det var ønskelig med regler for mobilbruk og
rø yking. Dette ble utarbeidet på samme måte som kjørereglene.

Dette er kjørereglene og røyk - /mobilregler. USA står for Usynlig, Sjelden, Alene – det betyr at en
røyker og sjekker mobilen når en er alene, ikke sammen med brukerne eller kolleger (usynl ig) og at
en reduserer frekvensen på begge deler (sjelden).

2.4.3 Fokus på åpenhet, raushet og respekt

Alle prosessdagene har bestått av mye kommunikasjon og samarbeid mellom kollegene der også
leder har deltatt aktivt når det har vært behov for det. Ved bruk av gruppearbeid og IGP som metode
(omtalt under pkt. 2.2.3) har åpenheten, rausheten og respekten vokst frem underveis i jobbingen.
Det har vært snakket om momenter det har vært lett og enes om, og etterhvert har det blitt tatt
momenter det har vært v anskeligere å enes om. Det har vært temperatur i diskusjonene, men
kommunikasjonen har vært preget av saklighet sammen med engasjement. Kulturen ved stedet har
utviklet seg og det er etablert en kommunikasjons - og samarbeidsform som ser ut til å fungere i
strukturert form på møtearenaer.

Våren 2018 ble det gjennomført en øvelse basert på et enkelt individuelt spørreskjema. Ut fra
spørreskjema får en forskjellig poeng som igjen gir en slags typebeskrivelse. Dette er veldig enkelt og
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ikke - vitenskapelig, men hovedpoenget er å få frem at mennesker er forskjellige. Mennesker har
forskjellige styrker og svakheter, ser på ting forskjellig, kommuniserer forskjellig og trenger forskjellig
kommunikasjon og atferd for å få frem det beste i oss. Alle fikk utdelt sin ty pe og vi hadde
gruppearbeid og plenumsdiskusjon for å få frem forskjeller, og deretter diskusjon på hvordan en kan
forholde seg til andre som er ulik seg selv.

2.5 Konflikthåndtering

2.5.1 Rutine for konflikt

Det er en egen rutine for konflikthåndtering i personalhåndboken til Ringerike kommune. Denne
gjelder også ved Aurora. http://personalhandbok.kf - infoserie.no/Lph73.g?Instance=54953956

2.5.2 Ta tak i hendelser så fort som mulig

Se punkt 2.3.5 og 2.5.1.

2.5.3 Undersøke og lytte til alle vinklinger

Se punkt 2.5.1.

2.5.4 Tydelig konklusjon, info og tiltak

Se punkt 2.5.1.

2.5.5 Tydeliggjøre forskjell på TV og VO

I mai 2017 ble medbestemmelsesordningen gjennomgått. Underveis ble det også informert om de
ulike rollene, hva som var involvering, hva er medbestemmelse, hva er drøfting, hva er forhandling,
hva er rettigheter og plikter for arbeidsgiver og hva er rettigheter og plikter for den ansatte.

Underveis i prosessen sluttet per sonen som var tillitsvalgt. Det ble valg av ny tillitsvalgt og denne
personen var tidligere verneombud. Det førte igjen til nyvalg av verneombud. I lokale MKS - møter har
det derfor vært dialog mellom leder og de nyvalgte om roller og mandat for de ulike ver vene.

3. VEI EN FREM OVER

3.1 Misjon og visjon

Forblir slik den står. Tas opp til årlig evaluering.

3.2 Tildelingspraksis og kapasitet

Forblir slik den er p.t. Vurderes årlig sammen med Tildelingskont oret .

3.3. Organisering

Aurora Hensmoen leier lokaler. Denne husleiekontrakten går ut 31.12.2020. Kommunen er derfor på
jakt etter nye lokaler til denne avdelingen. Det er ønskelig med et mer sentrumsnært lokale. Dagens
organisering er tenkt evaluert underveis i perioden. Dette for å se om det er andre hensikt smessige
løsninger i forhold til lokaliteter og utvikling av tilbudet.

3.3.1 Produksjon Hensmoen

Underveis i prosessen kommer det frem et naturlig skille mellom håndarbeid og vedproduksjon. Det
vil si at alle stasjoner på håndarbeidssiden kan , med noe tilp asninger , samarbeide fordi produksjon er
av noenlunde samme karakter. Det viser seg vanskeligere å samarbeide på tvers av håndarbeid og
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vedproduksjon. Derfor kan det se ut til at man har to avdelinger i samme avdeling i forhold til
brukergruppe og kompetan se blant personale. For å kunne finne passende lokaler sentrumsnært kan
det være hensiktsmessig å skille disse to avdelingene. Vedproduksjon kan ikke foregå sentrumsnært
pga. restriksjoner for industri i sentrumsnære områder. Dette betyr at kun håndarbeids avdelingen
lettere kan finne sentrumsnære lokaler og at vedproduksjonen kan finne mer hensiktsmessige lokaler
litt utenfor sentrum.

3.3.2 Butikken

Per nå bemannes butikken med en person hver dag i uka fra kl. 0900 - 1615 . Det er ingen brukere og
ingen produksjon – kun butikkdrift. Dette er ca. 0,97 årsverk og har estimert kostnad på kr. 485 000, -
pr år (inkl. sosiale kostnader) .

Butikklokale har husleiekostnad på kr. 496 000, - pr år.

Butikken hadde en inntjening i 2016 på ca. kr. 546 000, - . I 2017 var det en inntjening på ca. kr.
427 000, - . 2018 - tallene ser ut til å følge 2017 - tallene så langt i år. Det betyr en prognose på
inntjening til ca. kr. 430 000, -

Her ser vi at kostnader ved butikkdrift er på kr. 981 000, - , m ens inntjeningen er på ca. 430 000, - . Det
betyr en netto kostnad for butikkdrift på kr. 551 000, - pr år. Her er ikke råvare -
/produksjonskostnader og svinn tatt med.

Det anbefales å finne andre løsninger for salg av produktene som produseres ved Aurora.

3.3 .3 Dagsenter

Dagsenteret har 16 brukere totalt sett. Noen brukere er her en gang pr uke mens andre har plass fem
ganger pr uke.

Det ser ut til at de planlagte bofellesskapene som skal bygges vil inneholde mulighet for dagaktivitet.
Det betyr at brukerne so m benytter tilbudet i dag vil få dette fra sitt nærmiljø. I tillegg vil det
muligens tilbys dagaktiviteter ved eksisterende bofellesskap for denne brukergruppen. Dette betyr at
det mest sannsynlig vil bli mindre behov for denne type dagsenter i fremtiden.

Mulig en skal vurdere hvor mye plass som skal settes av til dette tilbudet når en skal ha nye lokaler.

3.3.4 Kantinen Rådhuset

Denne vil eksistere i nåværende form. Det er planlagt å utvide tilbudet, men dette er initiert fra
Fellestjenesten ved Rådhuset. Det er mulig at det evt. nye tilbudet vil få konsekvenser for Auroras
drift, men ingenting er avklart. Dette vil måtte ses på underveis i planlegging og evt. implementering.

3.4 Tilbud om akti viteter (dagsplan, ukeplan, års plan)

Det er lagd aktivitetsplane r, dagsplaner, ukeplaner og årsplaner. Disse er lett tilgjengelig for alle
ansatte ved Aurora. Disse evalueres årlig.

3.5 Bemanning og ledelse

Det er utarbeidet revidert bemanningsplan. Denne evalueres årlig.

Det er nærledelse på Hensmoen og det vil det fo rtsatt være. Mulig en må vurdere lederstruktur om
en splitter opp vedproduksjon og håndarbeidsproduksjon på for s kjellige lokasjoner.
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3.6 Økonomi

Totalt sett har avdeling Aurora klart seg med sitt budsjett. Se også pkt. 3.3.2.

3.7 Kompetansesammensetning og funksjoner

Aurora har en tilfredsstillende kompetansesammensetning. Det er ikke meldt behov for å endre
k ompetansesammensetningen. Om de t er noe som skal rekrutteres fremover, så vil aktivitører
prioriteres.

4. KON KLU SJON

Siden kartleggingen av arbeidsmil jøet ved Aurora (før jul 2016) og fremlegget av rapporten (24/1 - 17)
har det vært jobbet systematisk og strukturert med anbefalingene fra Stamina .

Det har vært jevnlige statusmøter med MBM H/O og med kommunalsjef H/O og HR.

Enhets - /avdelingsleder har hatt t o veiledningsmøter med Stamina og de psykologene som
gjennomførte kartleggingen og skrev rapporten. De meldte i disse møtene at det er bra og
strukturert arbeid, og at visualisering, informasjon og delaktighet er viktige grunnpilarer i det daglige
arbeidet .

Avdelingen har evaluert prosessarbeidet og seg selv underveis. I starten var evalueringen preget av at
de ikke skjønte hvorfor en skulle ha en slik prosess. Dette har endret seg underveis. Etter hvert
syntes noen at det ble dvelt for lenge ved enkelte mo ment, mens andre syntes man gikk for fort
frem. Det har vært viktig å ha dialog om disse tingene for å bygge ny kultur i medarbeidergruppen, og
for å skape forståelse og respekt for hverandres behov og forutsetninger.

Siste planlagte prosessdag i denne for bindelse var 19. april 2018. Kommunen anser
oppfølgingsarbeidet i forbindelse med kartleggingsrapporten som ferdig. Nå gjenstår kun en
evaluering høsten 2018 for å fange opp lærings - og forbedringspunkter slik medarbeiderne ser det i
etterkant. Avdelingen arbeider videre innenfor den strategien og strukturen som er etablert under
denne prosessen, og med kontinuerlige forbedringer innenfor rammen.
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