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Referat fra møte i arbeidsmiljøutvalget 21.02.19

Tilstede: Arne Skuterud, Marit Simensen, Arnfinn Holten, Ole Johan Mala, Geir Johansen, Bente Anita
Bråthen, Anne Gro Gravermoen, Sverre Johnsrud, Ståle Skjønnhaug, Siri Sesseng, Trude B Steinmo,
Magnus Nilholm, Gyrid Helene Christoffersen Løvli

Tema: Folkehelse og Friskliv
Orientering fra:
Line Marie B Frantzen - Folkehelsekoordinator
Stine Haughovd - Frisklivskoordinator
Marte Moseng Kursholder KIB og KID ( K urs I B elastningsmestring og K urs I D epresjons mestring)

Tema: Prosjekt Innsats
Orientering fra prosjektleder Rune Faksvåg

1/19 2018/574 Arbeidsmiljøutvalget - referat AMU 15.11.18
Godkjenning av referat

3/19 2018/364 Avviksstatistikk AMU 2018
Kvalitetssjef Kristoffer Høyby Pedersen presenterte a vviksstatistikk for 2018 ( s e vedlagt ppt som ble
vist frem under orienteringen ) .

Spørsmål:
Arnfinn Holten : Blir det meldt om mobbing , for eksempel mellom elever ?

- Ja , mobbing meldes i kvalitetssystemet.

Siri Sesseng: BHT melder a vvik i henhold til blod og kroppsvæsker direkte til aktuell leder. Det er
grunn til å tro at det er en underrapportering i kvalitetssystemet, dvs at når det sendes melding til
BHT registreres det ikke samtidig et avvik.

Ole Johan Mala : Vises det hvor det meldes avvik knyttet til v old og trusler ? Og vet ansatte hvordan
avvik meldes?

- Avvik av vold og trusler meldes i hovedsak fra barneboliger, boliger med psykisk
utv iklingshemmede og i skole.

- De fleste vet antakeligvis hvordan avvik meldes. Utfordringen er tilgjengelighet til å melde
avvik og om hvordan man melder . Det er også fortsatt usikkerhet om hva et avvik er .

Trude Steinmo : Skole melder flere og flere avvik , men det er fortsatt n ødvend ig å jobbe mer med
dette også andre sektorer utenfor helse. Det er helt sentralt i avviksrapportering at de ansatte
opplever at avvikene de melder blir f ulgt opp.

Sverre Johnsrud : Denne rapporten er m indre spesifikk , inneholder kun d e viktigste avvikene. Bør
AMU få mer informasjon om avvikene ? Og kan dette relateres til hvilken type jobb og hvil ken
kompetanse som er tilstede?

- Avvikene som presenteres er fortrinnsvis knyttet til HMS - avvik fordi det er dette AMU har
som ansvarsområde.



2/19 2018/362 Sykef raværsstatistikk for 2018
Fraværsstatistikk for 2018 ble gjennomgått.

4/19 2017 /3484 Tobakksfri kommune
Endringsforslag fra Stål e Skjønnhaug. Ønsker at saken o v ersendes til kommunestyret til orientering .

Geir Johannesen : Anviste plasser er best. Det må merkes hvor røykeplassene er.

Ståle Skjønhaug : Forslag pkt. 4 i retningslinjen:
Ansatte har i arbeidstida ikke anledning til å bruke tobakksprodukter når de omgås
tjenestemottakerne innbyggere (mottakere av kommunale tjen ester).
Enstemmig vedtatt.

Stå l e : Forslag pkt 8 i retningslinjen:
Der det er anviste røykeplasser skal disse benyttes. (politikere, besøkende og andre).
Enstemmig vedtatt.

Det er ø nskelig at AMU inviteres til vårkonferansen.

Vedtatte rutiner for tobakksfri arbeidsplass o vers endes til kommunestyret til orientering, med en
oppfordring til at kommunestyret følger rutinene .

5/19 AKAN utvalget årsrapport 2018 og handlingsplan 2019
Arne Skuterud stiller spørsmål til at det ikke er noen pågående AKAN - saker.

Ole Johan Mala : Har fått i nnspill fra noen enhetslede re om at de opplever AKAN - rutinen for
omfattende og det er spilt inn ønske om at den bør revideres. Det er øn ske om at retningslinjene fra
helsepersonell blir lagt inn i rutinen .

Sverre Johns rud : Orienterte om at nye reviderte AKAN - rutiner ble vedtatt i AMU og gjennomgått på
verneombudsdagene i 2018 .

Trude Steinmo : I tillegg til å vedta nye reviderte rutiner ble det også i juni 2018, sendt ut en epost til
alle ledere hvor AMU ba alle MKS - grupper gjennomgå de nye rutinene .

6/19 2018/359 Bedriftshelsetjenestens årsrapport for 2018
Orientering og gjennomgang av årsrapporten v/ Siri Sesseng (s e PowerPoint som er vedlagt
referatet ) .

2018 er stort sett gjennomført etter plan, mange time r brukes til arbeidshelse i tråd med
forskriftene. Det er økt bruk av Sensus til ulike arbeidsmiljøtiltak.

BHT mener at det er v ariert kunnskap om hva BHT kan brukes t il i organisasjon. Ledere/ansatte som
Stamina møter i forbindelse med helsekontrollene e r oftest de s om bestiller andre tjenester.

Oppsummert mener BHT at det gjøres m ye godt arbeid med arbeidsmiljø i kommunen.



7/19 2017/252 Bedriftshelsetjenesten orientering for 4. kvartal 2018
Gjennomført i henhold til plan, ref gjennomgang av årsrapp ort.

8/19 2017/4485 Bedriftshelsetjeneste - S amarbeidsplan mellom Ringerike kommune og Stamina
Helse for 2019 .
Samarbeidsplan for 2019 ble enstemmig vedtatt.

9/19 2018/358 H ovedverneombudet s årsrapport for 2018
Orientering fra Arne Skuterud :

Saker direkte til HVO har gått nedover, positivt at det løses på lavere nivå
Det er positivt at HVO og arbeidsgiver samarbeider med å være tidlig inne i prosesser
Vedtatt e nye rutiner for vernetjenesten er positivt
Vernetjenestens å rshjul deles ut til alle verne ombud og ledere, skal brukes i MKS - gruppe ne
Positivt at hovedverneombudsposten har startet o g at verneombudets hjørne har kommet i
gang

10/19 2017/249 H ovedverneombudet s orientering for 4. kvartal 2018.
HVO har meldt sak videre til arbeidsgiver som gjeld er l ydopptak i ulike møter . HVO er
bekymret for bruk av lydopptak og ønsker at problemstillingen skal vurderes
Prosessen med f lytting fra Follum til Hensmoen har vært god
I forbindelse med oppussing av «Vikenbygget» har hovedt illitsvalgte og HVO flytte t k ontorer.
De sitter nå i 1. etg, de r boligtjenesten tidligere satt
HVO er b ekymret over at vi ikke har AKAN - saker

Referent: Magnus Nilholm
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Hovedverneombudets orientering for 1. kvartal 2019  
 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon fra hovedverneombudet gjeldende for 1. kvartal 2019 til 

orientering.  
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Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar bedriftshelsetjenestens muntlige orientering for 1. kvartal 2019 til 

orientering. 
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Sykefravær januar og februar 2019  
 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar sykefraværsstatistikk for januar og februar 2019 til orientering. 

 

 

  

Sykefraværsstatistikk for perioden januar-februar 2019 

Sykefraværet (tabell under) sammenlignes med motsvarende periode i 2018. Sammenlignet 

med 2018 er det liten forskjell. Fraværet i februar 2019 er på 11,5% sammenlignet med 11,6% 

i 2018.  

 

Administrasjon og fellesutgifter har en nedgang fra 11,4 til 5,6%, dette er en halvering av 

fraværet sammenlignet med 2018. Barnehage har en økning i fraværet med 1,2 prosentpoeng til 

14,2% i 2019. Grunnskole har en økning med 1,9 prosentpoeng til 10,9%. Helse og omsorg 

har likt fravær i februar 2019 som i februar 2018 og sektor Samfunn har en nedgang fra 10,6 til 

9,8% i februar 2019.  

 

Statistikken viser et mindre bruk av egenmeldinger i februar 2019 sammenlignet med februar 

2018. Flere forskningsmiljøer og NAV anbefaler at egenmeldingsordning brukes før ansatte går 

til sykemelding da det bidrar til en god dialog om sykefravær på arbeidsplassen og at det 

avlaster helsevesenet med korttidsfravær.  

 

I forbindelse med ny IA-avtale er egenmeldingsordningen videreført i Ringerike kommune med 

24 dager i løpet av de siste 12 måneder og at ansatte kan bruke egenmelding åtte dager 

sammenhengende. Det vil derfor være hensiktsmessig å informere mer om ordningen og at 

kommunen som arbeidsgiver ønsker at ansatte bruker ordningen mer.  

 

Flere enheter med stort sykefravær planlegger nå å ta i bruk bedriftshelsetjenesten 

arbeidsmetode «Sterkere tilbake» som har hatt dokumentert god effekt på sykefraværet ved 

arbeidsplasser der dette har blitt brukt. Opplegget vurderes gjennomført ved tre enheter, to 

enheter/avdelinger fra helse- og omsorg og en barnehage. Bedriftshelsetjenesten holder 

informasjonsmøte med aktuelle enheter i april.  

 

Sykefravær februar 2019 sammenlignet med februar 2018. 



- 

 

    jan.18 feb.18 jan.19 feb.19 

Hele kommunen  Totalt  11 11,6 11,1 11,5 

  Egenmeldt  1,9 1,9 1,7 1,2 

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

  Langtid  6,7 7,6 7,2 7,7 

Administrasjon og fellesutgifter  Totalt  8,2 11,4 4,3 5,6 

  Egenmeldt  1,5 3 2,3 1,7 

  Korttid  0,8 2,9 0,4 0,7 

  Langtid  5,9 5,5 1,6 3,2 

Barnehage  Totalt  11,9 13 11,3 14,2 

  Egenmeldt  3,1 2,2 2,4 2,6 

  Korttid  1,4 2,4 2,2 3,3 

  Langtid  7,4 8,4 6,7 8,3 

Grunnskole  Totalt  8,9 9 8,4 10,9 

  Egenmeldt  1,5 1,5 1,9 1,6 

  Korttid  1,9 1,5 1,7 2,5 

  Langtid  5,5 6 4,8 6,8 

Spesielle tiltak barn og unge  Totalt  10,1 12,6 7,8 10,2 

  Egenmeldt  2,7 1,8 1,6 2,1 

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

  Langtid  5,6 8,5 3,9 3,7 

Kulturadministrasjon Totalt  8,4 5,7 7,3 10,1 

  Egenmeldt  2,2 0,7 0,8 1,9 

  Korttid  2,9 0,7 0,5 0,2 

  Langtid  3,3 4,3 6 8 

Helse og omsorg  Totalt  13,3 13,5 15,9 13,5 

  Egenmeldt  1,7 1,8 1,9 1,5 

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

  Langtid  8,5 9,4 10,9 9,9 

Samfunn (Tekniske områder)  Totalt  9,7 10,6 9 9,8 

  Egenmeldt  2,4 2,1 1,5 1,5 

  Korttid  2,5 2,8 1,2 2,1 

  Langtid  4,8 5,7 6,3 6,2 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 



- 

Rådmannen er bekymret over at den positive utviklingen av sykefraværet har stagnert. Det er 

positivt at starten av 2019 er omtrent på samme nivå som 2018, men det er nødvendig med 

tiltak for å redusere sykefraværet i sektorene.  

 

Tilgjengelig statistikk på enhets- og avdelingsnivå viser som tidligere store forskjeller i 

sykefravær og det er nødvendig med mer analyser og vurderinger der sykefraværet er høyt.  

 

HR-avdelingen vil som tidligere rapportert til AMU, prioritere støtte til ledere i 

sykefraværsarbeid og det vil også bli tatt initiativ til å arbeide med konkrete tiltak ned på den 

enkelte enhet og avdeling med blant annet hjelp av arbeidsmetoden «Sterkere tilbake» fra 

bedriftshelsetjenesten.  

 

 

Vedlegg 
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Avviksrapportering 1. kvartal 2019  
 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar avviksstatistikk for første kvartal 2019 til orientering. 

 

 

  

 

Avviksstatistikk 2019 – 1. kvartal 
 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommunes elektroniske kvalitetssystem har et integrert avviksmeldingssystem der 

ledere og ansatte i kommunen skal melde om avvik og uønskede hendelser. Ringerike 

kommune har de siste årene brukt betydelige ressurser på opplæring og informasjon relatert til 

innmelding av avvik på den enkelte avdeling og enhet. Bruken av avviksmeldingssystemet i 

2018 tyder på at ledere og ansatte i er bevisst viktigheten av å melde fra om avvik og uønskede 

hendelser, i enda større grad enn tidligere år. Dette medfører at statistikken som kan hentes ut 

fra systemet bedre kan analyseres og benyttes i forbedringsarbeidet.  

 

Kvalitetsarbeid i Ringerike kommune 

Det ble i august 2018 ansatt ny Kvalitetssjef i kommunen. Kvalitetssjefen har det overordnede 

faglige ansvaret for kvalitetssystemet, derunder avviksmeldingssystemet. Kvalitetssjefens 

hovedprioriteringer siden ansettelsen har vært å kartlegge dagens situasjon og bruk av 

kvalitetssystemet, og å etablere løsninger for at kommunen i større grad skal jobbe systematisk 

med kvalitetsforbedring i tjenestene våre. I 2019 vil disse løsningene testes ut i 

linjeorganisasjonen – i tett samarbeid med virksomhetens MKS grupper før en eventuell 

fullskala implementering. Et av hovedfokusområdene i disse løsningene er hvordan Ringerike 

kommune skal drive avvikshåndtering som et ledd i kvalitetsforbedringsarbeidet.  

Definisjon av avvik og uønskede hendelser 

Et avvik defineres som «mangel på oppfyllelse av et krav»  

(NS-EN ISO 9000:2000).  

Det betyr brudd på, eller risiko for brudd på: 
- Gjeldende lover eller forskrifter 

- Rutiner, prosedyrer, retningslinjer og instrukser 



- 

En uønsket hendelse defineres som «en hendelse eller tilstand som kan medføre skade på 

mennesker, miljø og materiell eller annen form for økonomisk tap» 

(NS 5814, ISO 14001:1996).  

I Ringerike kommune benyttes avviksmeldingssystemet både for å melde avvik og uønskede 

hendelser. 

 

Systematisk oppfølging av avvik 

Avviksmeldinger behandles av nærmeste leder og følger dermed linjeveien slik den er 

organisert gjennom kommunens personalsystem. Fristen for behandling av et avvik er gjennom 

avviksmeldingssystemet satt til 10 virkedager. Dersom avviksmeldingen ikke er behandlet 

innen 10 virkedager vil det bli videresendt leders leder. Arbeidsmetoden for avviksbehandling 

er lik uavhengig om det er snakk om avvik eller uønskede hendelser, eller om meldingen 

gjelder tjenesteytelsen eller forhold innenfor Helse, Miljø og Sikkerhet.  

Felles for oppfølging av avviksmeldinger er å forstå hva som er skjedd, hvorfor det er skjedd, 

rette opp feil og iverksette tiltak for å forebygge at de skjer igjen, eller redusere konsekvens av 

at de oppstår. Det vil i 2019 testes ut løsninger for å i enda større grad systematisk analysere 

og håndtere avvik på et helhetlig nivå på de ulike enhetene.  

Tilgang til avviksstatistikk 

Alle ledere har gjennom kvalitetssystemet tilgang til og mulighet til å hente ut statistikk og 

rapporter fra avviksmeldingssystemet og lese innholdet i det enkelte avvik for egen 

enhet/avdeling. Rådmann, kommunalsjefer, kvalitetssjef og kvalitetsrådgivere innenfor den 

enkelte sektor har full tilgang til statistikk og rapporter for hele kommunen. Hovedtillitsvalgte 

og hovedverneombud har tilgang til å lese statistikk, men ikke innholdet i det enkelte avvik.  

 

Avviksstatistikk 2019 – 1. kvartal  

Avvik totalt 

 I 2019 – 1. kvartal ble det meldt inn 721 avviksmeldinger. Dette er en nedgang fra 

samme periode i 2018 (876) og 2017 (850) 

 

 De 3 oftest forekomne avvikstypene i 2019 – 1. kvartal var 

o Avvik relatert til legemidler (196) 

o Trusler/vold på arbeidsplassen (76) 

o Manglende rutine/prosedyre/retningslinje (55) 

 

 Gjennomsnittlig behandlingstid per avvik er 21 dager 

 

 Majoriteten av avviksmeldinger har opprinnelse i områdene Hjemmetjenester (208), 

Institusjon (177), og Tjenester til funksjonshemmede (94). 

 

 

 

HMS- avvik 

 Det er i 2019 – 1. kvartal registrert 119 avviksmeldinger kategorisert som HMS avvik. 

Dette er tilnærmet likt som i samme periode i 2018 (114). 

 

 De 4 oftest forekomne HMS avvikene i 2019 – 1. kvartal var 

o Trusler/vold på arbeidsplassen (76) 



- 

o Renhold ikke utført (12) 

o Personfall/Personskade (8) 

o Inneklima (5) 

 

 

Utvikling over tid 

Figur 1 sammenligner totalt antall innmeldte avvik i 2017, 2018 og 2019 (1. kvartal) fordelt 

per måned. Av figuren ser vi at det har vært en kraftig nedgang av avvik i februar og mars i 

forhold til samme periode i 2018 og 2017. Det for tidlig å si om dette er en varig trend.  

 
Figur 1 

 

Figur 2 sammenligner antall avviksmeldinger i HMS kategorien i 2017, 2018, og 2019 – 1. 

kvartal fordelt per måned. Av figuren ser vi at det er en kraftig nedgang i antall avvik i februar, 

men totalt for perioden er summen av avvik omtrent lik som i 2018. Avvikskategorien som i all 

hovedsak kan tilskrives denne utviklingen er Trusler/vold på arbeidsplassen.  

 
Figur 2 



- 

 

Figur 3 viser utviklingen for avvikstypen Trusler/ vold på arbeidsplassen i 2017, 2018, og 2019 

– 1. kvartal fordelt per måned. Denne avvikskategorien er den desidert største innenfor HMS 

(76). Av figuren ser vi, som i figur 2, en kraftig nedgang i februar 2019. Summen av antall 

avvik innenfor denne kategorien er likevel tilsvarende som for samme periode i 2018 (82). Det 

er usikkerhet rundt årsaken til den store svingningen i antall rapporterte avvik innenfor denne 

kategorien i 1. kvartal. 

 
Figur 3 

 

Kommentar til avviksstatistikken 

Ringerike kommune hadde i 2019 – 1. kvartal totalt sett (721) en nedgang antall 

avviksmeldinger, sammenlignet med samme periode i 2017 (850) og 2018 (876). Det er 

usikkerhet rundt årsaken til denne nedgangen, og for tidlig å si om dette er en utvikling som vil 

fortsette før vi vet mer om tallene for neste kvartal.  

 

Oppfølging av funn 

Ringerike kommune jobber systematisk med oppfølging og håndtering av innmeldte avvik. 

Avviksstatistikken er i tillegg et fast punkt på MKS møtene hos de enkelte enheter, samt i 

Kvalitetsutvalget i Helse og omsorg. Avvikshåndtering er også et av de prioriterte 

fokusområdene hos ny Kvalitetssjef, og det vil i 2019 testes ut nye løsninger for å gjøre denne 

enda bedre.  

Som for 2018 er det fortsatt avvik relatert til legemiddelhåndtering og trusler/vold på 

arbeidsplassen som er de største avvikskategoriene våre. I årsrapporten for avviksstatikk for 

2018 ble det beskrevet hvilke tiltak som er allerede er iverksatt og som er planlagt i 2019 når 

det gjelder Trusler/vold på arbeidsplassen. Fokuset og bevisstgjøringen på dette temaet 

fortsetter for å sørge for at ansatte skal føle seg trygge, og ha tilstrekkelig kompetanse for å 

forebygge at slike situasjoner oppstår, og rutiner for når de skjer.   

 

Rådmannens vurdering 

Det gjøres mye godt arbeid med oppfølging av avvik. Rådmannen er veldig fornøyd med at det 

gjøres vurderinger og analyser av avvik på et overordnet nivå for å følge opp de avvik som 

rapporteres ute i enheten. 

 

 



- 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 01.04.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kristoffer Høyby Pedersen 
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Rapport fra AKAN utvalget  
 

Forslag til vedtak: 

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

 

 

  

Bakgrunn 

Etter bestilling fra AMU gir AKAN-utvalget en kort statusrapport ved AMU-møter.  

 

Beskrivelse av saken 

Handlingsplanen for 2019 er pr. dato gjennomført som planlagt.  

 AKAN sentralt stiller med seniorrådgiver til foredrag som en del av lederprogrammet 

og planlegges gjennomført høsten 2019. Tema vil være «den gode samtalen». 

 Kartlegging av kjennskap til retningslinjene blant medarbeidere i Ringerike kommune er 

under utarbeidelse. Tilnærmingen til denne kartleggingen er planlagt gjennomført i form 

av en nettbasert spørreundersøkelse med SurveyExact som verktøy og med 

verneombud, ledere og tillitsvalgte som målgruppe. 

 AKAN er implementert som tema i det nyetablerte e-læringkurset for nyansatte i KS-

læring. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen tar statusrapport fra AKAN-utvalget til orientering.   

 

 

 Ringerike kommune, 02.04.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Rune Faksvåg 
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RINGERIKE KOMMUNE 
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Arbeidsmiljøutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/249-23   Arkiv: 440  

 

 

Forslag til arbeidsmiljøutvalgets befaring 13. juni 2019  
 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget vurderer forslag fra hovedverneombudet, leder for AMU og 

administrasjon vedrørende sted for befaring og aktuelle tema.   

 

 

  

 

Forslag 

Det foreslås befaring ved Veienmarka ungdomsskole med tema vold og trusler. Hvis AMU har 

andre forslag tas de opp til vurdering.  

 

Det foreslås tema om vold og trusler, andre tema kan foreslås av AMU. 

 

Det foreslås at møtet avholdes ved Kihlemoen vannverk og at det gjennomføres en omvisning.  

 

 



- 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 31.03.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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