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Arkivsaksnr.: 17/3469-3   Arkiv: 431  

 

Informasjon om medarbeiderundersøkelsen 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

19/19 Arbeidsmiljøutvalget 13.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon om medarbeiderundersøkelsen 2019 til orientering. 

 

  

 

Sammendrag 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Det ble sist gjennomført medarbeiderundersøkelse i tidsrommet november-desember 2017. 

Tidligere er det også gjennomført medarbeiderundersøkelser i 2007, 2009, 2014 og 2015. 

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

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

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

sider ved arbeidsmiljøet. 

 

Resultatene danner grunnlag for å iverksette konkrete forbedringstiltak på enhetene i 

samarbeid med de ansatte. Undersøkelsen er inndelt i to varianter, en for ansatte og en for 

ledere. Spørsmålene er de samme for begge gruppene. 

 

Beskrivelse av saken 

Svarprosenten for 2017 var på 81 %, totalt er var dette en økning på 7 prosentpoeng 

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

på minst 70 til 80 %.  

 

Det blir viktig at videreføre de tiltakene som ble gjennomført i 2017 for å sikre like bred 

oppslutning rundt undersøkelsen som i 2019. I 2017 antok vi at undersøkelsen var godt 

forankret og kjent av alle ansatte. 

Medarbeiderundersøkelsen er oppsummert i 10 faktorer fra 36 spørsmål. Systemet gir ikke 

adgang til å se individuelle svar og det presenteres ikke avdelingsresultater med mindre minst 

fem ansatte har avgitt svar.  
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Resultatfremstilling 

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

fremstilles per faktor i enkle ferdiggenererte rapporter med tilhørende hjelpetekster. 

 

Oppfølging av resultater  

Oppfølgingen i 2019 gjøres etter samme mal som i 2017; 

 

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

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

3. utarbeide tiltaksplan og iverksette tiltak 

 

Resultater og prosess for oppfølging av undersøkelsen har tidligere vært gjennomgått i 

lederprogrammet. Det vill blir gjennomført oppfriskningskurs for ledere i hvordan man skal 

følge opp undersøkelsen på egen enhet. KS har utviklet et eget arbeidshefte for ledere som 

beskriver metoder og fremgangsmåte fra resultat til utarbeidelse av handlingsplan. Det 

forutsettes at alle ansatte involveres i arbeidet. Oppfølging av undersøkelsen vil også legges inn 

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

behov. 

 

Forslag til tiltak for å sikre oppslutning 

Det er ønskelig at arbeidsmiljøutvalget diskuterer ytterliggere tiltak som skal sikre like god 

eller bedre oppslutning til undersøkelsen i 2019. 

 

Kjøreplan  

Vedlagt til saken ligger foreløpig fremdriftsplan for gjennomføringen av 

medarbeiderundersøkelsen 2019. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Resultatfremstilling av 2017-resultater ligger i vedtak 6/18 saksnummer 2018/196 fra AMU-

møte 15.02.19 

 

 

Rådmannens vurdering 

Gjennomføring av medarbeiderundersøkelsen er et viktig tiltak for å kartlegge medarbeidernes 

trivsel og arbeidsmilj. Det skal legges vekt på gode prosesser og en forutsigbar kjørplan i 2019 

slik det ble gjort i 2017. Kjøreplan sikrer forankring på de arenaene som er viktige i forhold tilk 

medvirkning og inkludering, men det må i praksis gjennomføres av den enkelte leder ute på 

avdelingene.  
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Vedlegg 

Kjøreplan 2019 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 18/364-15   Arkiv: 440 &31  

 

Avviksrapportering 2. kvartal 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

20/19 Arbeidsmiljøutvalget 13.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar avviksstatistikk for andre kvartal 2019 til orientering. 

 

  

 

 

Avviksstatistikk 2019 – 2. 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 og hittil i 2019 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 

Kvalitetssjefen har det overordnede faglige ansvaret for kvalitetssystemet, derunder 

avviksmeldingssystemet. Et av fokusområdene til kvalitetssjefen er å finne løsninger for 

hvordan Ringerike kommune i større grad kan benytte avvikshåndtering som et ledd i 

kvalitetsforbedringsarbeidet. Dette krever økt bevissthet og kompetanse rundt både innmelding 

av avvik, og håndteringen av disse.  

I 2019 vil det testes ut løsninger i linjeorganisasjonen – i tett samarbeid med virksomhetens 

MKS grupper – der målet er å utvikle en mer systematisk og helhetlig håndtering av avvikene 

våre.  

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 
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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 – 2. kvartal  

Avvik totalt 

 Hittil i 2019 er det blitt meldt inn 1405 avviksmeldinger. Dette er noe høyere enn 2017 

(1288), men tilsvarende for samme periode i 2018 (1416). 

 

 De 3 oftest forekomne avvikstypene hittil i 2019 er 

o Avvik relatert til legemidler (416) 

o Trusler/vold på arbeidsplassen (157) 

o Manglende rutine/prosedyre/retningslinje (113) 

 

 Gjennomsnittlig behandlingstid per avvik er 20 dager. 

 

 Majoriteten av avviksmeldinger har opprinnelse i områdene Hjemmetjenester (407), 

Institusjon (376), Tjenester til funksjonshemmede (168), HMS (127) og Skole (122) 
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Figur 1 

Figur 1 sammenligner totalt antall innmeldte avvik i 2017, 2018 og 2019 fordelt per måned og 

viser utviklingen over tid. Av figuren ser vi at utviklingen så langt i 2019 varierer i større grad 

enn for tidligere år, men at totalt antall avvik forholder seg på samme nivå som i 2018.  

 

HMS- avvik 

 Det er hittil i 2019 blitt registrert 238 avviksmeldinger kategorisert som HMS avvik. Dette er 

noe høyere enn for samme periode i 2018 (202). 

 

 De 4 oftest forekomne HMS avvikene hittil i 2019 er 

o Trusler/vold på arbeidsplassen (157) 

o Manglende sikkerhetstiltak bygning/eiendom (16) 

o Renhold ikke utført (16) 

o Inneklima (14) 

 

 HMS avvikene stammer i hovedsak fra 

o Skole 

o Institusjon 

o Hjemmetjeneste og bofellesskap 
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Figur 2 

Figur 2 sammenligner antall innmeldte HMS avvik i 2017, 2018, og 2019 fordelt per måned og 

viser utviklingen over tid. Av figuren ser vi at det er store variasjoner fra måned til måned hva 

gjelder antall rapporterte HMS avvik i 2019. Det er ingen sikre årsaksforklaringer til hvorfor 

dette skjer. Noe kan antas å skyldes vinter og påskeferieavviklingen i skolene.  

Avvikskategorien som i all hovedsak kan tilskrives HMS avvik er Trusler/vold på 

arbeidsplassen.  

 

Vold og trusler 

 Det er hittil i 2019 blitt registrert 157 avviksmeldinger relatert til trusler/vold på 

arbeidsplassen. Dette er tilsvarende som for samme periode i 2018 (159). 

 

 

 
Figur 3 

Figur 3 sammenligner avvikstypen Trusler/ vold på arbeidsplassen i 2017, 2018, og 2019 

fordelt per måned, og viser utviklingen over tid. Denne avvikskategorien er den desidert største 
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innenfor HMS og utgjør 66 % av totalt antall HMS avvik. Utviklingen hos denne avvikstypen 

vil derfor stemme veldig overens med utviklingen for HMS avvik totalt sett.  

 

Kommentar til avviksstatistikken 

Ringerike kommune har hittil i 2019 totalt sett en tilsvarende mengde avviksmeldinger (1405), 

sammenlignet med samme periode i 2018 (1416). Det er en liten oppgang i antall HMS avvik 

(238) sammenlignet med samme periode i 2018 (202).  

Et viktig interessepunkt for de neste kvartalsrapporteringene er om man kan finne igjen den 

samme trenden vi har sett i de to foregående år, der det har vært betydelige topper i antall 

avvik i juni og november. For HMS – avvikene vil det være interessant å se om ulike tiltak 

knyttet til inneklima har hatt en effekt på antallet avvik knyttet til dette i sommermånedene.  

Antallet totale avviksmeldinger har tilsynelatende nådd et visst metningspunkt. Vi er fortsatt 

usikre på hvor store mørketallene i praksis er, men dersom man sammenligner tall fra 2018 og 

2019 kan man nå i større grad være trygg på at uthentede data og statistikk gir oss et godt 

informasjonsgrunnlag.  

  

Oppfølging av funn 

Ringerike kommune skal jobbe 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 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 er stor oppmerksomhet på kvalitetsarbeid i Ringerike kommune. Rådmann er tilfreds med 

at avviksrapportering er satt i system. 

 

Rådmannens ledergruppe får kvartalsvis rapportert, fra kvalitetssjef, avvik i Ringerike 

kommune. Dette gir ledelsen god styring på eventuelle overordnede tiltak som må iverksettes. 
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Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.06.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kristoffer Høyby Pedersen 
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Arkivsaksnr.: 18/362-23   Arkiv: 461  

 

Sykefravær 1. kvartal 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

21/19 Arbeidsmiljøutvalget 13.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Arbeidsmijløutvalget tar sykefraværsstatistikk for 1. kvartal 2019 til orientering.  

 

  

 

Sykefravær 1.kvartal 2019 

Rapporten omfatter sykefravær for 1.kvartal 2019 sammenlignet med 1.kvartal 2018.  

Sykefraværet i 1. kvartal har totalt sett økt sammenlignet med 2018, fra 10,7 % til 10,9%. 

Sykefraværet er redusert i administrasjon og fellestjenester, spesielle tiltak barn og unge og 

samfunn. Øvrige sektorer har en økning og grunnskole øker mest med en økning fra 8 til 9,2%.  

 

Statistikken viser et mindre bruk av egenmeldinger i 1.kvartal 2019 sammenlignet med 1. kvartal 

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 seks enheter, tre enheter/avdelinger fra helse- 

og omsorg, en skole og en barnehage.  
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Beskrivelse av saken 

    1. kvartal 2018 1. kvartal 2019 

Hele kommunen  Totalt  10,7 10,9 

  Egenmeldt  1,7 1,2 

  Korttid  1,6 1,8 

  Langtid  7,4 7,9 

Administrasjon og fellestjenester Totalt  11,9 6,4 

  Egenmeldt  2 1,7 

  Korttid  1,6 2,4 

  Langtid  8,3 4 

Barnehage  Totalt  11,9 12,1 

  Egenmeldt  3,1 2 

  Korttid  1,4 1,9 

  Langtid  7,4 8,2 

Grunnskole  Totalt  8 9,2 

  Egenmeldt  1,2 1,5 

  Korttid  1,2 1,6 

  Langtid  5,6 6,1 

Spesielle tiltak barn og unge  Totalt  11,3 8,5 

  Egenmeldt  2,2 1,7 

  Korttid  1,7 2,4 

  Langtid  7,4 4,4 

Kulturadministrasjon Totalt  6,9 8,4 

  Egenmeldt  1,6 1,6 

  Korttid  1,4 0,5 

  Langtid  3,9 6,3 

Helse og omsorg  Totalt  12,7 13,6 

  Egenmeldt  1,6 0,7 

  Korttid  1,8 2,2 

  Langtid  9,3 10,7 

Samfunn (Tekniske områder)  Totalt  9,3 8,8 

  Egenmeldt  1,9 1,2 

  Korttid  1,8 1,2 

  Langtid  5,6 6,4 
 

 

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.  
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Statens arbeidsmiljø (STAMI) gir basert på tilgjengelig forskning følgende råd til ledelsen i 

arbeidet med å redusere sykefraværet:  

 

 

 Sørge for at hver ansatt har mest mulig kontroll over sin arbeidssituasjon. 

 Sikre at hver leder sørger for støtte, hjelp og tilbakemelding til alle. 

 Sørge for at hver ansatt vet hva som forventes ved klar beskjed om: ansvarsområde – 

prioriteringer - krav til resultat 

 Fjern rollekonflikter! 

 Sikre at hver leder er orientert om de ansattes arbeidsbelastning. 

 Sørge for at ansatte som strever og står på, får riktig belønning i form av ros, 

interessante oppgaver, og forfremmelser. 

 Fjerne lønnssystemer som oppfattes som urettferdige. 

 Sørge for at ledere blir oppfattet som rettferdige og redelige. 

 Sørge for bemyndigende ledelse. 

 Omorganiseringer: Adekvat beslutningsprosess. Ikke tillate omorganiseringer som 

ikke har sikre, dokumenterbare positive effekter. 

 Sikre at omorganiseringer ikke fører til konflikter, tap av tillit til virksomheten, eller 

utbredt kynisme blant ansatte. 

 Organisere arbeidet slik at ingen har arbeidstider som kan innebære helserisiko. 

 Kompetanseutvikling: Systematisk planlegging av virksomhetens kompetansebehov og 

av den enkelte ansattes kompetanseutvikling. 

 Systematisk arbeid for bedring av arbeidsinnhold og –miljø. Survey-feedback metode, 

dvs regelmessig kartlegging av arbeidsforhold med tilbakemelding til ansatte og 

utvikling av tiltak. Implementeres som en del av faste HR-rutiner. I tillegg til utvikling 

av arbeidsforholdene, er en viktig hensikt å gi ansatte informasjon om 

arbeidsforholdene slik at man kan stoppe rykter og feiloppfatninger (stoppe fokus på 

problemer som ikke finnes). 

Kilde: Stein Knardahl STAMI  

 

Det arbeides godt i retning av mange de rådene som er listet opp over fra STAMI. Listen over 

rådene fra STAMI kan med fordel være en del av Ringerike kommune sjekkliste ved 

kartlegging og analyser av sykefraværsarbeidet på alle nivåer i organisasjon og være tema i 

aktuelle fora som AMU, MKS-gruppene, medbestemelsesfora og på ulike ledernivåer.  

 

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

sykefraværsarbeid. Det er besluttet at vår bedriftshelsetjeneste Stamina skal bistå med arbeid 

med å redusere sykefraværet i seks enheter som alle har hatt høyt sykefravær over flere år. 
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Vedlegg 

 

 Ringerike kommune, 03.06.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  22/19 

Side 17 av 18   

 

 
Arkivsaksnr.: 17/252-23   Arkiv: G30 &38  

 

Bedriftshelsetjenestens orientering 2. kvartal 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

22/19 Arbeidsmiljøutvalget 13.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon fra bedriftshelsetjenesten for 2. kvartal 2019 til 

orientering. 

 

  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

 



  Sak 23/19 

 

 Side 18 av 18   

 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/249-26   Arkiv: 440  

 

Hovedverneombudets orientering for 2. kvartal 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

23/19 Arbeidsmiljøutvalget 13.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon fra hovedverneombudet gjeldende 2. kvartal til 

orientering.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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- 

Arbeidsmiljøutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/574-15   Arkiv: 440  

 

 

Arbeidsmiljøutvalget - referat 11.04.19  
 

Forslag til vedtak: 

 

AMU vedtar referat fra 11.04.19 

 

  

 

 

 

Vedlegg 

Referat AMU 11.04.19 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 

 

 

 

 

 

 



Referat fra møte i arbeidsmiljøutvalget 11.04.2019

Innkalt
Funksjon Navn Forfall Møtt for

Leder Arne Skuterud
Medlem Ståle Skjønhaug FU
Medlem Marit Hollerud FO
Medlem Sverre Johnsrud
Medlem Trude Bredal Steinmo
Medlem Gyrid Løvli
Medlem Magnus Langstrand FO
Medlem Bente Anita Bråthen FO
Medlem Ole Johan Mala
Medlem Gerd Solli
Medlem Siri Sesseng (bedriftshelsetj.) Ikke stemmeberettiget
Varamedlem Arnfinn J. Holten Marit Hollerud
Varamedlem Geir Johansen B ente Anita Bråthen

Tilstede fra
administrasjonen Kvalitetssjef Kristoffer Høyby Pedersen

Merknader Trude Bredal Steinmo gikk igjennom foilserie fra Stamina Helse sitt
sykefraværsarbeid «Sterkere sammen».

Behandlede saker Fra og med sak 11/19
til og med s ak 17/19

Møtesekretær Kristin Imsgård



Følgende saker ble behandlet

Saksnr. Arkivsaksnr.
Tittel

11/19 18/574
Arbeidsmiljøutvalget – referat 21.02.2019

12/19 17/249
Hovedvernombudets orientering for 1. kvartal 2019

13/19 17/252
Bedriftshelsetjenestens orientering 1. kvartal 2019

14/19 18/362
Sykefravær januar og februar 2019

15/19 18/364
Avviksrapportering 1. kvartal 2019

16/19 17 /1543
Rapport fra AKAN utvalget

17/19 17/249
Forslag til arbeidsmiljøutvalgets befaring 13. juni 2019



Tema: Konsept «Sterkere tilbake»
Orientering fra kommunalsjef HR Trude B Steinmo

- Sykefravær et har hatt en ø kning fra 20 17 til 20 18.
o Kommunen er m er aktivt inn for å jobbe med sykefraværet

- Stamina la fram konseptet for 5 enheter som ove r tid har hatt høyt sykefravær
o Hva gjør de som får til dette arbeidet , i motsetning til de som ikke får det til?

Gode rutiner
God systematikk
Engasjement, tilhørighet

o Systematisk HMS, Arbeidsmiljø, Individet
o 24 - timers me nnesket. Søvn, fritid/familie, A rbei d - Balanse

Søvn en av de viktigste faktorene
- Kvinner betraktelig høyere sykefravær
- Muskel og skjelettplager største kategori
- Gjennomføring av kartlegging vil kreve ressurser. Usikkert om hvilke midler man kan søke om eksternt.

Mulig det kan benyttes noen sentrale midler.

Spørsmål/kommentarer:

Spørsmål fra Johansen :

- Blir alle innenfor de 5 enhetene oppfordret til å melde på ansatte i egen enhet?
- Steinmo : Dette er frivillig , og et tilbud til de ansatte .
- Solli : Det er verdt å investere i dette dersom det har effekt

Supplement til innlegg fra Sesseng :

- Vi har allerede en del erfaring knyttet til dette arbeidet . Det er v iktig med frivillighet. Lederne må
forstå konseptet og trygge de ansatte til å faktisk ta imot tilbudet. Det er gjort mye viktig arbeid til nå
med involvering og informering til ledere for å forstå dette. I tillegg er det forankret i ledergruppa før
man har gått ut ( man skynder seg langsomt). Fastlegen bør også være en aktør som nevnes i
«samarbeids - gruppen».

Spørsmål fra Holten :

- Det blir lagt frem at man vil k artlegge arbeidsevne . Dersom man ser dette opp mot at Ringerike
kommune er en IA bedrift - Er tanken å få de over på trygd?

- Steinmo : Det handler i kke nødvendigvis om å kartlegge arbeidsevne. Det er m er relatert til å kartlegge
«live t» deres slik at man helhetlig kan se på årsakene til at man er syk jmf. tanken om 24 - timers
mennesket. Målet er ikke å få disse på trygd, men å få folk tilbake til ordinært arbeid.

11/19 18/574 Arbeidsmiljøutvalget - referat AMU 21.02.2019
Godkjenning av referat

Referat fra forrige AMU møtet godkjent med en kommentar:

Kommentar fra Sesseng :

Forslag til punktet om « orientering er og temaer » . Referatet bør inkludere hva disse dreier seg om. PPT for
avviksstatistikk fulgte ikke referatet. Dette må fikses opp i.



12/19 17/249 Hovedvernombudets orientering for 1. kvartal 2019
Hovedvernombud Arne Skuterud orienterte om status

- Valg i april måned av vernetjeneste ns varaombud
- Teknisk sektors flytting
- Planlagt ny Brannstasjon. Befaring skal gjennomføres i Bodø.
- Referat fra AMU går også til verneombudene. Ønsker flere saker fra de lokale MKS møtene.
- Aurora – Menova. Tøft for de ansatte. Mulig det blir en sak i AMU på et senere tidspunkt.

Spørsmål/kommentarer:

- Sesseng: kan det være lurt å benytte de som var med i foregående prosess ift arbeidsmiljø på Aurora
også nå? Rådgivning ift det uvisse.

- Skuterud: VI kan ikke begynne en prosess for man har besluttet noe ift Aurora og Menova .

13/19 17/252 Bedriftshelsetj enestens orientering 1. kvartal 2019
BHT representant Siri Sesseng orienterte om status for BHT

- Jobber etter etablert handlingsplan. « Sterkere sammen/tilbake » er en viktig del av dette.
- Stort sett jobbet ift bistand opp mot enkeltindivider, p luss planlegg ing av annet arbeid.
- Har ikke hatt noe n statusmøte r ennå. Magnus Nilholm sjekker opp når det passer.
- Stamina C ensus har vært inne og jobbet «på rødt». Gjennomført et møte med HR enheten med

rådgivere innenfor organisasjonsutvikling og ledelse om hva Cen sus kan bidra med – Forebygging, i
tillegg til det arbeidet som er i gang allerede. Erfaringene så langt: det bør jobbes med å etablere
bedre arbeidsflyt. Hvem skal være med i hvilke deler i prosessen. Oppfølging og gjennomføring i den
enkelte sak.

- Temafr okost 10 mai. Personkonflikter og trakassering. Hvor langt strekker arbeidsgivers plikt og
innsynsrett til den enkeltes privatliv seg? Hva har ledere lov til å etterspørre informasjon om. Dette er
et behov hos lederne der ute.

Spørsmål/kommentarer

Ingen kommentarer

14/19 18/362 Sykefravær januar og februar 2019
Kommunalsjef HR – Trude B. Steinmo gjennomgikk fraværsstatistikk for 1. kvartal 2019.

Jan uar /feb ruar på omtrent samme nivå som i 2018 . Satt i gang store tiltak. Vanskelig å kommentere så tidlig p å
året.

Starter opp nå med rapportering av sykefravær på enhetene via Framsikt. Full drift fra etter a ugust.
Generalprøve på juli tallene

Bør føre til mer kvalitet på tallene

Spørsmål/kommentarer:

Skuterud utfordrer AMU til å kommentere innlegget:



- Soll i: Det er bra at konkrete tiltak er igangsatt. Det er helt nødvendig at noe gjøres. Tallene er ikke bra.
- Løvli: Dette er for høye tall og har også en stor negativ konsekvens for kommunens økonomi. Fra et

lederperspektiv: Det er viktig at lederne ser og job ber med tallene sine. Det vil alltid være noen som er
langtidssykemeldte – hvordan påvirker dette totalene på sykefraværet på den aktuelle enheten? Dette
er viktig ift hvilke tiltak man skal sette inn. I tillegg er det viktig med forebygging for de friske.

- Sesseng: Flo tt at man er enige om å prøve spesifikke tiltak. Viktig å tenke på at man ikke nødvendigvis
ser effekt med det første. Dette er langsiktig, dette tar tid, og må følges opp over tid.

- Solli: Egenmeldinger – vi er opptatt av at man bruker egenme ldinger, men folk synes ikke dette er ok.
Man får dårlig samvittighet. Det er ofte b edre å gå til lege for å få «bevist» at man faktisk er syk.
Ledere bør være enda flinkere til å oppfordre til å heller benytte egenmelding enn å strekke strikken
for langt før man blir syk over lenger tid.

- Johansen: Det kommer an på hvordan lederne legger dette frem for de ansatte. I en legemeldt
sykemelding er man syk ut perioden. Egenmelding kan kanskje føre til kortere fravær.

- Mala: Sykemelding fra lege - da har man mer «ryggdekning». Det finnes tilfeller der lederne bestrider
egenmelding.

- Solli: Eksempel fra sykefraværsoppfølging: «Er du sikker på at du er syk?».

Kommentar fra Skuterud:

- Vi må stille oss spørsmålet om hvor sykefravær s sakene relatert til AKAN havner. Vi er sikre på at det er
mørketall.

15/19 18/364 Avviksrapportering 1. kvartal 2019
Kvalitetssjef Kristoffer Høyby Pedersen presenterte avviksstatistikk for 1. kvartal 2019

Spørsmål /kommentarer :

Spørsmål fra Sesseng :

- Er det forskjell på manglende prosedyrer/rutiner og manglende etterlevelse a v prosedyrer i
avvikssystemet?

- Pedersen: Vi anerkjenner at dagens avvikstyper kan være vanskelige å forholde seg til for innmelder,
samt for de som skal behandle avviksdataene. Pilotprosjektet i 2019 skal inklu dere utarbeidelsen av
nytt sett med avvikstyper. Dette vil gjøre det lettere for innmelder, samt skape bedre trygghet i
analysen av avviksdata.

Kommentar fra Sesseng:

- Blodsmitte og stikkskader - Det er tydelig m angel på implementering og kunnskap/kjennsk ap til
utarbeidet rutine/video etc – Dette er basert på sakene som blir tatt opp med BHT, i tillegg til mangel
på innmeldte avvik i avvikssystemet. BHT foreslår at vi bør ha en felles oppfølging av dette temaet.

Kommentar fra So l li og Holten :

- Det bør væ re større fokus på avvik ift mistrivsel og lignende i oppvekstsektoren. Det er derimot bra at
det stadig oftere meldes avvik i skoler og barnehager enn tidligere.



16/19 17/1543 Rapport fra AKAN utvalget
Trude B. Steinmo for Rune Faksvåg – HR, fulgte op p spørsmål fra forrige møte vedrørende mørketall i forhold til
AKAN saker.

Nytt introduksjonsprogram. Vises i neste AMU ift AKAN.

Spørsmål/kommentarer:

Kommentar fra Solli :

- Har fått henvendelse r når temaet har hatt fokus/blitt snakket om ute. Viktig at dette gjøre s kjent ute
slik at man vet når og hvordan man melder fra. Skape bevissthet rundt dette temaet .

- Steinmo: Deler erfaring fra MKS samling for oppvekst ift innlegg om varsling. Er AKAN også et tema
som bør opp i slike store samlinger? Steinmo skal ta opp dette med de andre kommunalsjefene.

- Solli: Slike innlegg bør være mer case - basert. Små drypp er ikke nok i slike store møter.
- Sesseng : Fokus og bevisstgjøring medfører flere henvendelser. Selv om ikke alle blir til saker, så

kommer de t ofte henvendelser med spørsmål om potensielle saker, og behov for hjelp. Case er
kjempeviktig. Anne Buttingsrud bør inviteres til AMU utvalget.

Trude Bredal Steinmo fremmet følgende forslag til tilleggs punkt til rådmannens forslag til vedtak:
« AMU be r AKAN - utvalget utarbeide et opplæringsopplegg for sektorvise MKS»

Forslag enstemmig vedtatt

17/19 17/249 Forslag til arbeidsmiljøutvalgets befaring 13.juni 2019
Skuterud la frem f orslag til befaring og tema :

Tema: V old og trusler.
Sted: Veienmarka Ungdomsskole
Møterom : Ki lemoen vannverk

Hvorfor: Har problemer, og har også brukt midler på oppussing. Utfordre skolen på hvordan de jobber med
dette.

Forslag enstemmig vedtatt.

Spørsmål/kommentarer:

Kommentar fra Solli :

- Bør tenke på dato ift at dette er en u ngdomsskole . Eksamen etc. Skjer mye i mai. Bør ha et alternativ.

Referent : Kristoffer H. Pedersen



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Arbeidsmiljøutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/3469-3   Arkiv: 431  

 

 

Informasjon om medarbeiderundersøkelsen 2019  
 

Forslag til vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon om medarbeiderundersøkelsen 2019 til orientering. 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Det ble sist gjennomført medarbeiderundersøkelse i tidsrommet november-desember 2017. 

Tidligere er det også gjennomført medarbeiderundersøkelser i 2007, 2009, 2014 og 2015. 

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

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

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

sider ved arbeidsmiljøet. 

 

Resultatene danner grunnlag for å iverksette konkrete forbedringstiltak på enhetene i 

samarbeid med de ansatte. Undersøkelsen er inndelt i to varianter, en for ansatte og en for 

ledere. Spørsmålene er de samme for begge gruppene. 

 

Beskrivelse av saken 

Svarprosenten for 2017 var på 81 %, totalt er var dette en økning på 7 prosentpoeng 

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

på minst 70 til 80 %.  

 

Det blir viktig at videreføre de tiltakene som ble gjennomført i 2017 for å sikre like bred 

oppslutning rundt undersøkelsen som i 2019. I 2017 antok vi at undersøkelsen var godt 

forankret og kjent av alle ansatte. 

Medarbeiderundersøkelsen er oppsummert i 10 faktorer fra 36 spørsmål. Systemet gir ikke 

adgang til å se individuelle svar og det presenteres ikke avdelingsresultater med mindre minst 

fem ansatte har avgitt svar.  

 

Resultatfremstilling 



- 

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

fremstilles per faktor i enkle ferdiggenererte rapporter med tilhørende hjelpetekster. 

 

Oppfølging av resultater  

Oppfølgingen i 2019 gjøres etter samme mal som i 2017; 

 

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

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

3. utarbeide tiltaksplan og iverksette tiltak 

 

Resultater og prosess for oppfølging av undersøkelsen har tidligere vært gjennomgått i 

lederprogrammet. Det vill blir gjennomført oppfriskningskurs for ledere i hvordan man skal 

følge opp undersøkelsen på egen enhet. KS har utviklet et eget arbeidshefte for ledere som 

beskriver metoder og fremgangsmåte fra resultat til utarbeidelse av handlingsplan. Det 

forutsettes at alle ansatte involveres i arbeidet. Oppfølging av undersøkelsen vil også legges inn 

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

behov. 

 

Forslag til tiltak for å sikre oppslutning 

Det er ønskelig at arbeidsmiljøutvalget diskuterer ytterliggere tiltak som skal sikre like god 

eller bedre oppslutning til undersøkelsen i 2019. 

 

Kjøreplan  

Vedlagt til saken ligger foreløpig fremdriftsplan for gjennomføringen av 

medarbeiderundersøkelsen 2019. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Resultatfremstilling av 2017-resultater ligger i vedtak 6/18 saksnummer 2018/196 fra AMU-

møte 15.02.19 

 

 

Rådmannens vurdering 

Gjennomføring av medarbeiderundersøkelsen er et viktig tiltak for å kartlegge medarbeidernes 

trivsel og arbeidsmilj. Det skal legges vekt på gode prosesser og en forutsigbar kjørplan i 2019 

slik det ble gjort i 2017. Kjøreplan sikrer forankring på de arenaene som er viktige i forhold tilk 

medvirkning og inkludering, men det må i praksis gjennomføres av den enkelte leder ute på 

avdelingene.  

 

Vedlegg 

Kjøreplan 2019 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 



- 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KJØRE PLAN G JE N N OM FØRI N G A V M EDARBEI DERU N DERSØKELSE N 201 9 http://www.10faktor.no

Tid Aktivitet Formål/hensikt/mening Ansvar

Informasjon ,
involvering og
forberedelse

13 . juni Informasjon om ny medarbeiderundersøkelse til
arbeidsmiljøutvalget

Informasjon om 10 - faktor, kjøreplan og oppfølging. Rådmannen

29 . august Sak til arbeidsmiljøutvalget Informasjon om 10 - faktor, kjøreplan og oppfølging. Rådmannen
6. september Informere enhetsledere Informasjon om forberede lse og fremdrift og gjennomføring HR

19. september Informere medbestemmelsesmøtet på
kommunenivå.

Informasjon om forberedelse og fremdrift og gjennomføring HR

11 . oktober Informasjon om undersøkelsen på
enhetsledersamling

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

HR

oktober Informasjon om undersøkelsen til enhetene på
mail og på intranett.

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

HR

Uke 36 - Enhetene legger til rette i forkant av
medarbeiderundersøkelsen

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

Enhetsledere

Uke 36 - Involvering av MKS - gruppene og lederne. Orientere og forankre undersøkelsen i MKS - gruppene for å sikre god
gjennomføring og oppfølging.
Informasjon på enheten om gjennomføringsprosess.

Enhetsledere

Klargjøring Uke 39 - 41 Klargjøring av undersøkelsen . Oppdatere organisasjonsstruktur i bedrekommune ned til avdelingsnivå
Gi brukertilganger til alle ledere .
Ta ut e - poster i forhold til org. struktur fra Visma.

HR

Uke 42 Pilotundersøkelse Gjennomføring av pilot undersøkelse ved HR - avdelingen for å test e at
systemet virker etter hensikt.

H R

o kt ober Oppfrisking 10 - faktormodellen. Intern eller ekstern ressurs. HR

Gjennomføring 1 . november - 1
desember .

Undersøkelsen gjennomføres HR

Uke 47 og 48 Purringer Via mail og e - post og i ntranett HR
Oppfølgi ng og
rapportering

Uk e 48 - 02 Resultater presenteres på www.10faktor.no Hver leder har tilgang til sine resultater etter minst fem besvarelser på
www.10faktor.no

Alle ledere.

Uke 50 - 0 2 Analyse og bearbeiding av resultater Analyser gjennomføres på overordnet nivå Alle ledere.

Uke 3 Resultater på sektornivå presenteres ledergrupp e Resultater formidles og følges opp Kommunalsjefer sammen med
enhetsledere .



Uke 5 eller tidl igere. Presentasjon av resultater til ledere . Enhetsledersamling HR

Uke 50 - 02 eller
tidligere.

Presentasjon av resultater til medarbe iderne Resultater presenteres for medarbeiderne i personalmøter raskest mulig
e tter at tidsfristen har gått ut .

Ledere
Med ev støtte , kommunalsjef
eller HR - avdelingen.

Før 1. mars Oppfølging av resultater
Lage Handlingsplan

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

Ledere

1 . kvartal 201 9 AMU orienteres AMU orienteres om resultatene av medarbeiderundersøkelsen HR
Seinest 1. mars
2019

Oppfølging av arbeidet med HR - handlingsplan Gjennomføring av medarbeiderundersøkelse skaper forventninger til
prosess og oppfølging. Det er derfor svært viktig at handling splaner
etterspørres i linjen
Oppfølging av planarbeidet gjøres i leder undersøk elsen og i den årlige
arbeidsmiljøundersøkelsen som går til MKS - gruppene.

Avdelingsleder
Enhetsleder
K ommunalsjefer
Rådmannen

Oppdatert 29.05.19



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Arbeidsmiljøutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/364-15   Arkiv: 440 &31  

 

 

Avviksrapportering 2. kvartal 2019  
 

Forslag til vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget tar avviksstatistikk for andre kvartal 2019 til orientering. 

 

 

  

 

 

Avviksstatistikk 2019 – 2. 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 og hittil i 2019 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 

Kvalitetssjefen har det overordnede faglige ansvaret for kvalitetssystemet, derunder 

avviksmeldingssystemet. Et av fokusområdene til kvalitetssjefen er å finne løsninger for 

hvordan Ringerike kommune i større grad kan benytte avvikshåndtering som et ledd i 

kvalitetsforbedringsarbeidet. Dette krever økt bevissthet og kompetanse rundt både innmelding 

av avvik, og håndteringen av disse.  

I 2019 vil det testes ut løsninger i linjeorganisasjonen – i tett samarbeid med virksomhetens 

MKS grupper – der målet er å utvikle en mer systematisk og helhetlig håndtering av avvikene 

våre.  

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 – 2. kvartal  

Avvik totalt 

 Hittil i 2019 er det blitt meldt inn 1405 avviksmeldinger. Dette er noe høyere enn 2017 

(1288), men tilsvarende for samme periode i 2018 (1416). 

 

 De 3 oftest forekomne avvikstypene hittil i 2019 er 

o Avvik relatert til legemidler (416) 

o Trusler/vold på arbeidsplassen (157) 

o Manglende rutine/prosedyre/retningslinje (113) 

 

 Gjennomsnittlig behandlingstid per avvik er 20 dager. 

 

 Majoriteten av avviksmeldinger har opprinnelse i områdene Hjemmetjenester (407), 

Institusjon (376), Tjenester til funksjonshemmede (168), HMS (127) og Skole (122) 

 



- 

 
Figur 1 

Figur 1 sammenligner totalt antall innmeldte avvik i 2017, 2018 og 2019 fordelt per måned og 

viser utviklingen over tid. Av figuren ser vi at utviklingen så langt i 2019 varierer i større grad 

enn for tidligere år, men at totalt antall avvik forholder seg på samme nivå som i 2018.  

 

HMS- avvik 

 Det er hittil i 2019 blitt registrert 238 avviksmeldinger kategorisert som HMS avvik. Dette er 

noe høyere enn for samme periode i 2018 (202). 

 

 De 4 oftest forekomne HMS avvikene hittil i 2019 er 

o Trusler/vold på arbeidsplassen (157) 

o Manglende sikkerhetstiltak bygning/eiendom (16) 

o Renhold ikke utført (16) 

o Inneklima (14) 

 

 HMS avvikene stammer i hovedsak fra 

o Skole 

o Institusjon 

o Hjemmetjeneste og bofellesskap 

 



- 

 
Figur 2 

Figur 2 sammenligner antall innmeldte HMS avvik i 2017, 2018, og 2019 fordelt per måned og 

viser utviklingen over tid. Av figuren ser vi at det er store variasjoner fra måned til måned hva 

gjelder antall rapporterte HMS avvik i 2019. Det er ingen sikre årsaksforklaringer til hvorfor 

dette skjer. Noe kan antas å skyldes vinter og påskeferieavviklingen i skolene.  

Avvikskategorien som i all hovedsak kan tilskrives HMS avvik er Trusler/vold på 

arbeidsplassen.  

 

Vold og trusler 

 Det er hittil i 2019 blitt registrert 157 avviksmeldinger relatert til trusler/vold på 

arbeidsplassen. Dette er tilsvarende som for samme periode i 2018 (159). 

 

 

 
Figur 3 

Figur 3 sammenligner avvikstypen Trusler/ vold på arbeidsplassen i 2017, 2018, og 2019 

fordelt per måned, og viser utviklingen over tid. Denne avvikskategorien er den desidert største 



- 

innenfor HMS og utgjør 66 % av totalt antall HMS avvik. Utviklingen hos denne avvikstypen 

vil derfor stemme veldig overens med utviklingen for HMS avvik totalt sett.  

 

Kommentar til avviksstatistikken 

Ringerike kommune har hittil i 2019 totalt sett en tilsvarende mengde avviksmeldinger (1405), 

sammenlignet med samme periode i 2018 (1416). Det er en liten oppgang i antall HMS avvik 

(238) sammenlignet med samme periode i 2018 (202).  

Et viktig interessepunkt for de neste kvartalsrapporteringene er om man kan finne igjen den 

samme trenden vi har sett i de to foregående år, der det har vært betydelige topper i antall 

avvik i juni og november. For HMS – avvikene vil det være interessant å se om ulike tiltak 

knyttet til inneklima har hatt en effekt på antallet avvik knyttet til dette i sommermånedene.  

Antallet totale avviksmeldinger har tilsynelatende nådd et visst metningspunkt. Vi er fortsatt 

usikre på hvor store mørketallene i praksis er, men dersom man sammenligner tall fra 2018 og 

2019 kan man nå i større grad være trygg på at uthentede data og statistikk gir oss et godt 

informasjonsgrunnlag.  

  

Oppfølging av funn 

Ringerike kommune skal jobbe 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 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 er stor oppmerksomhet på kvalitetsarbeid i Ringerike kommune. Rådmann er tilfreds med 

at avviksrapportering er satt i system. 

 

Rådmannens ledergruppe får kvartalsvis rapportert, fra kvalitetssjef, avvik i Ringerike 

kommune. Dette gir ledelsen god styring på eventuelle overordnede tiltak som må iverksettes. 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.06.2019 

 

 Tore Isaksen 



- 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kristoffer Høyby Pedersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Arbeidsmiljøutvalg 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/362-23   Arkiv: 461  

 

 

Sykefravær 1. kvartal 2019  
 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmijløutvalget tar sykefraværsstatistikk for 1. kvartal 2019 til orientering.  

 

  

 

Sykefravær 1.kvartal 2019 

Rapporten omfatter sykefravær for 1.kvartal 2019 sammenlignet med 1.kvartal 2018.  

Sykefraværet i 1. kvartal har totalt sett økt sammenlignet med 2018, fra 10,7 % til 10,9%. 

Sykefraværet er redusert i administrasjon og fellestjenester, spesielle tiltak barn og unge og 

samfunn. Øvrige sektorer har en økning og grunnskole øker mest med en økning fra 8 til 9,2%.  

 

Statistikken viser et mindre bruk av egenmeldinger i 1.kvartal 2019 sammenlignet med 1. kvartal 

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 seks enheter, tre enheter/avdelinger fra helse- 

og omsorg, en skole og en barnehage.  

 

 

 

Beskrivelse av saken 

    1. kvartal 2018 1. kvartal 2019 

Hele kommunen  Totalt  10,7 10,9 



- 

  Egenmeldt  1,7 1,2 

  Korttid  1,6 1,8 

  Langtid  7,4 7,9 

Administrasjon og fellestjenester Totalt  11,9 6,4 

  Egenmeldt  2 1,7 

  Korttid  1,6 2,4 

  Langtid  8,3 4 

Barnehage  Totalt  11,9 12,1 

  Egenmeldt  3,1 2 

  Korttid  1,4 1,9 

  Langtid  7,4 8,2 

Grunnskole  Totalt  8 9,2 

  Egenmeldt  1,2 1,5 

  Korttid  1,2 1,6 

  Langtid  5,6 6,1 

Spesielle tiltak barn og unge  Totalt  11,3 8,5 

  Egenmeldt  2,2 1,7 

  Korttid  1,7 2,4 

  Langtid  7,4 4,4 

Kulturadministrasjon Totalt  6,9 8,4 

  Egenmeldt  1,6 1,6 

  Korttid  1,4 0,5 

  Langtid  3,9 6,3 

Helse og omsorg  Totalt  12,7 13,6 

  Egenmeldt  1,6 0,7 

  Korttid  1,8 2,2 

  Langtid  9,3 10,7 

Samfunn (Tekniske områder)  Totalt  9,3 8,8 

  Egenmeldt  1,9 1,2 

  Korttid  1,8 1,2 

  Langtid  5,6 6,4 
 

 

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.  

 

Statens arbeidsmiljø (STAMI) gir basert på tilgjengelig forskning følgende råd til ledelsen i 

arbeidet med å redusere sykefraværet:  

 

 

 Sørge for at hver ansatt har mest mulig kontroll over sin arbeidssituasjon. 



- 

 Sikre at hver leder sørger for støtte, hjelp og tilbakemelding til alle. 

 Sørge for at hver ansatt vet hva som forventes ved klar beskjed om: ansvarsområde – 

prioriteringer - krav til resultat 

 Fjern rollekonflikter! 

 Sikre at hver leder er orientert om de ansattes arbeidsbelastning. 

 Sørge for at ansatte som strever og står på, får riktig belønning i form av ros, 

interessante oppgaver, og forfremmelser. 

 Fjerne lønnssystemer som oppfattes som urettferdige. 

 Sørge for at ledere blir oppfattet som rettferdige og redelige. 

 Sørge for bemyndigende ledelse. 

 Omorganiseringer: Adekvat beslutningsprosess. Ikke tillate omorganiseringer som 

ikke har sikre, dokumenterbare positive effekter. 

 Sikre at omorganiseringer ikke fører til konflikter, tap av tillit til virksomheten, eller 

utbredt kynisme blant ansatte. 

 Organisere arbeidet slik at ingen har arbeidstider som kan innebære helserisiko. 

 Kompetanseutvikling: Systematisk planlegging av virksomhetens kompetansebehov og 

av den enkelte ansattes kompetanseutvikling. 

 Systematisk arbeid for bedring av arbeidsinnhold og –miljø. Survey-feedback metode, 

dvs regelmessig kartlegging av arbeidsforhold med tilbakemelding til ansatte og 

utvikling av tiltak. Implementeres som en del av faste HR-rutiner. I tillegg til utvikling 

av arbeidsforholdene, er en viktig hensikt å gi ansatte informasjon om 

arbeidsforholdene slik at man kan stoppe rykter og feiloppfatninger (stoppe fokus på 

problemer som ikke finnes). 

Kilde: Stein Knardahl STAMI  

 

Det arbeides godt i retning av mange de rådene som er listet opp over fra STAMI. Listen over 

rådene fra STAMI kan med fordel være en del av Ringerike kommune sjekkliste ved 

kartlegging og analyser av sykefraværsarbeidet på alle nivåer i organisasjon og være tema i 

aktuelle fora som AMU, MKS-gruppene, medbestemelsesfora og på ulike ledernivåer.  

 

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

sykefraværsarbeid. Det er besluttet at vår bedriftshelsetjeneste Stamina skal bistå med arbeid 

med å redusere sykefraværet i seks enheter som alle har hatt høyt sykefravær over flere år. 

 

 

Vedlegg 

 

 Ringerike kommune, 03.06.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arbeidsmiljøutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/252-23   Arkiv: G30 &38  

 

 

Bedriftshelsetjenestens orientering 2. kvartal 2019  
 

Forslag til vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon fra bedriftshelsetjenesten for 2. kvartal 2019 til 

orientering. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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- 

Arbeidsmiljøutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/249-26   Arkiv: 440  

 

 

Hovedverneombudets orientering for 2. kvartal 2019  
 

Forslag til vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon fra hovedverneombudet gjeldende 2. kvartal til 

orientering.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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