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Arkivsaksnr.: 18/574-17   Arkiv: 440  

 

Arbeidsmiljøutvalget - møtereferat fra 13.06.19  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

25/19 Arbeidsmiljøutvalget 29.08.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget godtar referat fra møte 13.06.19 

 

  

 

Vedlegg: Referat 13.06.19 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 17/1543-22   Arkiv: 444  

 

Rapport fra AKAN utvalget 2. kvartal  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

26/19 Arbeidsmiljøutvalget 29.08.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

 

  

 

Bakgrunn 

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

 

Beskrivelse av saken 

Handlingsplanen for 2019 er fram til dato gjennomført som planlagt.  

 AKAN sentralt v/Jarle Wangen har gjennomført nettmøte med AKAN-utvalget. Tema: 

«Ringerike kommune (RK) har få AKAN-avtaler med tanke på antall ansatte», riktig 

innsats i AKAN-arbeidet og om handlingsplanen i AKAN arbeidet samsvarer med 

dette. 

 AKAN som tema er innført i E-læring for nyansatte. 

 Kartlegging av hvor kjent retningslinjene er, er opprettet i Survey Exact og spørsmål er 

under testing på enkeltpersoner/ mindre grupper. 

 AKAN som tema vil ikke være en del av lederprogrammet i 2019. Lederprogrammet er 

et treningsbasert program hvor AKAN er ønsket inn som tema, men hvor det må passe 

inn i programmet for øvrig.  

 

Både bedriftshelsetjenesten (BHT) og AKAN sentralt gir uttrykk for at RK har en god 

handlingsplan, tydelige retningslinjer og at innsatsen er tilpasset settingen samtidig som tallet 

på antall AKAN-avtaler er forholdsmessig lav. Antall AKAN-avtaler sier lite om hvor mange 

personalsaker hvor AKAN har vært tema som finnes i RK. BHT kan bekrefte to slike saker i 

RK våren 2019. Sakene er i dag ikke AKAN-avtaler og dermed ikke en del av denne 

statistikken. 

 

AKAN-utvalget støtter opp AMU sin forespørsel om sektortilpasset opplæring og vil benytte 

det på regionale MKS-samlinger hvor AKAN er tema. Dersom AMU støtter forslaget, ønsker 

AKAN-utvalget i større grad å markedsføre muligheten for at BHT v/ Anne Buttingsrud eller 

HR-avdelingen v/Rune Faksvåg står disponibel for AKAN som tema på personalmøter. På den 

måten vil innholdet kunne tilpasses både sektor og avdeling. 
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Antall AKAN-avtaler i Ringerike kommune er per dato: ingen/ 0 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser positivt på at AKAN-utvalget benytter seg av AKAN kompetansesenter for å 

kvalitetssikre AKAN-arbeidet i RK og ser fordelen med at AKAN er tema både på 

personalmøter avdelingsvis og på samlinger hvor vernetjenesten er representert.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Rune Faksvåg 
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Arkivsaksnr.: 19/3560-1   Arkiv: 440  

 

Vernedager i regi av AMU  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

27/19 Arbeidsmiljøutvalget 29.08.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) tar dagsplan for vernedager i regi av AMU til orientering. 

 

  

Beskrivelse av saken 

AMU legger til rette for økt kompetanse blant verneombud i Ringerike kommune (RK) for å 

støtte opp under verneombudene sin rolle i arbeidsmiljøspørsmål på arbeidsplassen. 

Vernedagene i regi av AMU, som er planlagt gjennomført på Sundvolden hotel 18.-19. 

september 2019, har en dagsplan som ligger vedlagt.  

 

Innholdet er utarbeidet i samarbeid mellom vernetjenesten og HR-avdelingen med målsetting 

om at verneombud i RK skal få et riktig og kvalitativt godt kunnskapsgrunnlag for å kunne 

utføre den viktige rollen de har i arbeidsmiljøarbeidet. I 2018 var det størst oppmerksomhet på 

tema «vold og trusler». I 2019 er det sammenhengen mellom arbeid og helse som vektlegges. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser positivt på at arrangørene av vernedagene legger til rette for høy kvalitet på 

innholdet i programmet og at dette, på linje med annet arbeidsmiljøarbeid, forutsetter et godt 

samarbeid mellom partene i arbeidslivet. 
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Vedlegg 

Dagsplan vernedagene i regi av AMU 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Rune Faksvåg 
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Arkivsaksnr.: 19/3561-1   Arkiv: N62  

 

Retningslinjer for bruk av sosiale medier i Ringerike kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

28/19 Arbeidsmiljøutvalget 29.08.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

AMU vedtar «Retningslinjer for bruk av sosiale medier for ansatte i Ringerike kommune». 

 

  

 

Sammendrag 

Det er utarbeidet retningslinjer for bruk av sosiale medier for alle ansatte i Ringerike kommune. 

Ansatte i helse og omsorg, og skole og SFO har i tillegg egne retningslinjer.  

Retningslinjene er vedlagt saken. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Bruk av sosiale medierer har blitt en del av hverdagen for de aller fleste i dag. Dette kan føre til 

en del utfordringer for arbeidstakerne i kommunen, og den enkelte arbeidstaker kan komme 

opp i ulike etiske dilemmaer. Dette kan igjen skape problemer for arbeidstakeren. Det er derfor 

behov for egne retningslinjer for bruk av disse mediene.  

 

Beskrivelse av saken 

Det ble satt ned en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å lage retningslinjerfor bruk av sosiale 

medier, og en vær varsom plakat for ansatte i Ringerike kommune. 

Arbeidsgruppa har bestått av Lars Erik Braaten fra sektor barn og unge, Taran Helene Juvet 

fra helse og omsorg, Mats Øieren fra kommunikasjonsavdelinge og Nils J. Olsen fra HR. 

Gruppa har tatt utgangspunkt i retningslinjer utarbeidet for andre kommuner, kommunens 

etiske retningslinjer, og laget retningslinjer som juridisk er godkjent av advokatkontoret. 

I samråd med advokatkontoret ble det laget egne retningslinjer for undervisningspersonell og 

helsepersonell i tillegg til de overordnede rutinene. Helsepersonell må forholde seg til 

helsepersonelloven. Den stiller strenge krav til taushetsplikten, og veier tyngre enn 

ytringsfriheten. 
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Rådmannens vurdering 

Det har over tid vært etterspurt retningslinjer for bruk av sosiale media, rådmannen er derfor 

svært tilfreds at det nå er utarbeidet egne retningslinjer for ansatte i kommunen.  

 

Det er planlagt gjennomgang av nye retningslinjer for bruk av sosiale media for alle 

verneombud på planlagt verneombudssamling og for alle ledere og hovedtillitsvalgte på 

ledersamling i september.  

 

 

Vedlegg 

 

Overordende retningslinjer for bruk av sosiale media 

Retningslinjer for bruk av sosiale media sektor helse og omsorg 

Retningslinjer for bruk av sosiale media for skole og SFO 

Være-varsom-plakat 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Nils Julius Olsen 
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Arkivsaksnr.: 18/362-25   Arkiv: 461  

 

Sykefravær 2. kvartal 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

29/19 Arbeidsmiljøutvalget 29.08.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar sykefraværsstatistikk for 2. kvartal 2019 til orientering.  

 

 

  

 

Sykefravær 2. kvartal 2019  

Statistikken som vises under omfatter sykefravær for 2.kvartal 2019 sammenlignet med 

2.kvartal 2018. I tillegg vises fraværet for 1. kvartal 2018 og 2019.  

 

    
1. kvartal 
2018 

1. kvartal 
2019 

2. kvartal 
2018 

2.kvartal 
2019 

Hele kommunen  Totalt  10,7 10,9 8,4 9,3 

Administrasjon og 
fellestjenester Totalt  11,9 6,4 10,3 6,9 

Barnehage  Totalt  11,9 12,1 9,5 8,3 

Grunnskole  Totalt  8 9,2 5,9 6,5 

Spesielle tiltak barn og 
unge  Totalt  11,3 8,5 8 7,1 

Kulturadministrasjon Totalt  6,9 8,4 5,1 5,6 

Helse og omsorg  Totalt  12,9 13,6 11,1 12,6 

Samfunn (Tekniske 
områder)  Totalt  9,3 8,8 5,3 6,6 

 

Sykefraværet i 2. kvartal har totalt sett økt sammenlignet med 2018, fra 8,4 % til 9,3%. 

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

og unge. Øvrige sektorer har en økning og helse og omsorg øker mest med en økning fra 11,1 

til 12,6%.  

Ved tidspunkt for statistikkuttrekk var det ikke mulig å få ut fraværet fordelt på egenmeldt, 

kort og langtidsfravær.  

 



  Sak 29/19 

 

 Side 11 av 19   

 

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.  

 

Det er besluttet at 7 enheter med stort sykefravær skal 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, fir 

enheter/avdelinger fra helse- og omsorg, en skole og en barnehage.  

 

 

Rådmannens vurdering  

 

Rådmannen er bekymret over at sykefraværet er høyt og at den negative utviklingen fortsetter. 

Det er derfor besluttet at det skal arbeides med individrettede tiltak, samarbeidet med Stamina 

(sterkere tilbake) er et slikt tiltak. Dette arbeidet vil starte opp september 2019 og vil foregå 

gjennom høsten og over til 2020. Tiltaket vil evalueres etter ca 6 måneder. Viser arbeidet gode 

resultater gjennom redusert sykefravær, vil tiltaket tilbys andre enheter i kommunen. 

 

 

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 18/364-21   Arkiv: 440 &31  

 

Avviksrapportering 2. kvartal 2019 (januar - juli)  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

30/19 Arbeidsmiljøutvalget 29.08.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar avviksstatistikk for andre kvartal 2019 (januar – juli) til orientering. 

 

  

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommunes elektroniske kvalitetssystem har et integrert avviksmeldingssystem der 

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

 

Bruk av avviksmeldingssystemet i 2018 og hittil i 2019 tyder på at ledere og ansatte 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.  

 

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 (Januar – Juli) 

 

Avvik totalt 

 Hittil i 2019 er det blitt meldt inn 1902 avviksmeldinger. Dette er høyere enn 2017 (1722), 

men noe lavere enn for samme periode i 2018 (2036). 

 

 De 3 oftest forekomne avvikstypene hittil i 2019 er 

o Avvik relatert til legemidler (602) 

o Trusler/vold på arbeidsplassen (180) 

o Manglende rutine/prosedyre/retningslinje (155) 

 

 Gjennomsnittlig behandlingstid per avvik i den aktuelle perioden er 11 dager. 

 

 Majoriteten av avviksmeldinger har opprinnelse i områdene Institusjon (559), 

Hjemmetjenester (548), HMS (282), Tjenester til funksjonshemmede (244) og Skole (137) 
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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 tidligere år. Det totale antallet avvik er nå noe lavere enn i 2018.  

 

HMS- avvik 

 Det er hittil i 2019 blitt registrert 282 avviksmeldinger kategorisert som HMS avvik. Dette er 

lavere enn for samme periode i 2018 (336). 

 

 De 4 oftest forekomne HMS avvikene hittil i 2019 er 

o Trusler/vold på arbeidsplassen (180) 

o Manglende sikkerhetstiltak bygning/eiendom (26) 

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 ferieavviklingen.  Avvikskategorien som i all hovedsak kan 

tilskrives HMS avvik er Trusler/vold på arbeidsplassen som utgjør nesten 2/3 av alle HMS 

avvik.  

 

Vold og trusler 

 Det er hittil i 2019 blitt registrert 180 avviksmeldinger relatert til trusler/vold på 

arbeidsplassen. Dette er betydelig lavere enn for samme periode i 2018 (218). 

 

 
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 64 % 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 færre avviksmeldinger (1902), sammenlignet 

med samme periode i 2018 (2036). Det er en nedgang i antall HMS avvik (282) sammenlignet 

med samme periode i 2018 (336).  

Vi har de to siste årene merket oss en trend der antall avvik har en topp i juni. For 2019 har 

ikke denne trenden slått til. Dette skyldes i hovedsak en nedgang i to typer HMS avvik: 

 

 Inneklima: I 2019 har vi hatt en merkbart kjøligere vår og sommer enn i 2018. Man kan anta 

at dette er hovedårsaken til at man i perioden mai – juni kun har hatt 3 avviksmeldinger 

knyttet til inneklima. Antallet avviksmeldinger for samme periode i 2018 var 71.  

 

 Trusler/ vold på arbeidsplassen: Det har i juni og juli også vært en betydelig nedgang i antall 

avvik knyttet til vold og trusler (22 stk) sammenlignet med samme periode i 2018 (59 stk). 

Årsaken til denne nedgangen er svært vanskelig å konkludere med, men vi ser av 

årsstatistikken at det er store svingninger fra en måned til den neste gjennom hele 2019. 

 

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.  

 

Annet:  

Bedriftshelsetjenesten har utfordret kommunen på antallet rapporterte avvik i avvikssystemet 

knyttet til uhell med blod (stikkskader) og kroppsvæsker. Det har vært uoverensstemmelser 

mellom de rapporterte tallene fra avvikssystemet og antallet tilfeller rapportert til Stamina.  

Kvalitetssjefen konkluderer med at uoverensstemmelsen i hovedsak skyldes manglende 

avviksmelding av den enkelte hendelsen fra den ansatte. Avviksmeldinger knyttet til selve 

rutinen ved inntruffet hendelse stemmer noenlunde overens med oversikten til Stamina da disse 

også blir rapportert fra bedriftslegen via e-post til ansatte i kommunen.  

Etter avtale mellom kvalitetssjef og kommunens kontaktperson i Stamina vil bedriftslegen 

heretter rapportere alle slike hendelser per e-post, selv i de tilfeller det ikke har vært avvik 

knyttet til rutinen.   

 

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.   



  Sak 30/19 

 

 Side 17 av 19   

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Oppfølging av avvik er nå satt i system i Ringerike kommune. Oppfølging av avvik følges 

bedre og bedre opp ute i sektorene. Rådmannens ledergruppe har fast gjennomgang av avvik 

hvert kvartal og kan dermed på en bedre måte følge den overordnede utviklingen. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kristoffer Høyby Pedersen 
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  Sak  31/19 

Side 18 av 19   

 

 
Arkivsaksnr.: 17/252-25   Arkiv: G30 &38  

 

Bedriftshelsetjenestens orientering for 2. kvartal 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

31/19 Arbeidsmiljøutvalget 29.08.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar orientering fra bedriftshelsetjenesten gjeldende 2. kvartal 2019 til 

orientering.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

 



  Sak 32/19 

 

 Side 19 av 19   

 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/249-28   Arkiv: 440  

 

Hovedverneombudets orientering for 2.kvartal 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

32/19 Arbeidsmiljøutvalget 29.08.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar hovedverneombudets orientering fra 2. kvartal 2019 til orientering.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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- 

Arbeidsmiljøutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/574-17   Arkiv: 440  

 

 

Arbeidsmiljøutvalget - møtereferat fra 13.06.19  
 

Forslag til vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget godtar referat fra møte 13.06.19 

 

 

  

 

Vedlegg: Referat 13.06.19 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 

 



Arbeidsmiljøutvalget 13.06.19

Tid: 0900 - 1500
Tilstede:
Arne Skuterud
Sverre Johnsrud
Gerd Solli
Bente Anita Bråten
Geir Johansen for Ole Johann Mala
Gyrid Løvli
Siri Sesseng
Trude Bredal Steinmo
Magnus Nilholm
Marit Hollerud

Forfall: Ståle Skjønhaug

Tilstede fra administrasjon: Magnus Nilholm

Leder tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble godkjent. Møteprotokollen godkjennes .

Merknader:
Dagen begynte med befaring ved Veienmarka ungdomsskole fra kl. 0900 - 1100 . Tilstede fra skolen var
r ektor og verneombud. Skolen gikk gjennom hvordan de håndterer hendelser rettet mot vold og
trusler.

AMU - møte fra kl.1200 - 1500 ved Ringerike vannverk

18/19 2018/574 Arbeidsmiljøutvalget - referat 11.04.19
Vedtak: Arbeidsmiljøutvalget vedtar referat fr a 11.04.19
Enstemmig vedtatt

19/19 2017/3469 Informasjon om medarbeiderundersøkelsen 2019
Vedtak:

1. AMU ber om rapportering av oppfølgingsarbeidet løpende i 2020.
2. Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon om medarbeiderundersøkelsen 2019 til orientering

Enstemmig vedtatt

Referat:
Trude B Steinmo orienter te. Det vil bli gjennomført en ny medarbeiderundersøkelse i
oktober/november basert på 10 faktor som tidligere. Svarprosenten i 2017 var på 81% og det er
ambisjoner å komme enda høyere i 2019.

Det er sat t ned et team i HR - avdelingen som skal jobbe med klargjøringen, gjennomføring og
etterarbeid, Magnus Nilholm har hovedansvaret, Kari Arnstad og Jan - Eivind Viumdal bistår med
gjennomføring og oppfølging.

HR - avdelingen vil sørge for god informasjon om gjen nomføring av medarbeiderundersøkelsen og det
skal bli godt tilrettelagt for ansatte til å svare.

Kommentarer:



Marit Hollerud: 81 % i svarprosent er bra, det er også fint at resultatene blir benchmark et med
resultatene fra andre kommuner.

Siri Sesseng: Påpeker at det er v iktig å involvere MKS - gruppe ne og lederne.

Gerd Solli. At det er god o ppfølging er viktig. Det blir rapportert fra noen at det ikke er god nok
o ppfølging av undersøkelsen når resultatene foreligger .

Trude B Steinmo: Vi erfarer at det er forskjell på oppfølgingen fra de ulike enhetene og avdelingene.
HR kommer til å ha spesiell oppmerksomhet på de enhetene som hadde lav svarprosent i 2017.
Resultatene i medarbeiderundersøkelsen er også et område som vil bli fulgt opp i de n enkelte
lederavtale.

Gerd Solli : Mener at der det er behov for mest oppfølging så er det kanskje dårligst oppfølging

Siri Sesseng: Det foreslås at AMU får status oppfølging etter undersøkelsen.

Det stemmes om: AMU ber om rapportering av oppfølgingsarbeidet løpende i 2020.

20/19 2018/364 Avviksrapportering 2. kvartal 2019
Vedtak: AMU tar avviksstatistikk for 2. kvartal til orientering.
Enstemmig vedtatt

Referat:
Magnus Nilholm fra HR - avdelingen presenterte status for avviksrapportering for 2. kvartal 2019.

Siri Sesseng: Melder at det registreres avvik hos BHT på uhell med blod og kroppsvæsker i større
omfang enn det som meldes i avvik - systemet. Dette bør sjekkes opp .

Arbeidsgiver følger dette opp videre.

21/19 2 018/362 Sykefravær 1. kvartal 2019
Vedtak: Arbeidsmiljøutvalget tar sykefraværsstatistikk for 2. kvartal til orientering
Enstemmig vedtatt

Referat:
Trude B Steinmo orienterte om status sykefravær. På formannskapets strategisamling ble det uttalt
at politikerne er bekymret over utviklingen på sykefraværet og opposisjonen formidlet at
sykefraværet ikke bør overstige 6,5 % i 2023. Det skal være spesiell oppmerksomhet p å helse og
omsorgstjenestene.

Det er også bekymringsfullt at sykefraværet går opp i skolesektoren.

Det arbeides med et opplegg i samarbeid med Stamina for å få ned sykefraværet («sterkere tilbake»).
Arbeidet innebærer at det s ette s inn skreddersydde tiltak til ansatte som er i fare for sykefravær, er
langtidssykemeldte eller har hyppig korttidsfravær. Dette tiltaket vil komme i tillegg til andre tiltak
det har vært arbeidet med over flere år som øk t kompetanse for ledere og lovpålag t oppfølging av
sykemeldte.



D et har vært møte med arbeidslivssentrene og nav i forhold til virkemidler og mulighetene for IA
tilskudd. « Sterkere tilbake » har vært behandlet i AMU og medbestemmelse. Arbeidet vil skje i tett
dialog med NAV og arbeidslivssen teret. Det vil også vurderes å bruke tiltak i regi av Frisklivssentralen.

Følgende enheter ønsker å være med i Sterkere tilbake:

Hønefoss omsorgssenter
Hallingby omsorgssenter
Hjemmetjenesten i Hønefoss
Fossetorget TTF
Hønefoss barnehage
Benterud skole

AMU er enige om at det er v iktig med god forankring blant de ansatte før tiltaket iverksettes .

Bente Anita Bråten : Er bekymret for at det egenmeldte fraværet har gått ned i alle sektorer , dette
bør det jobbes med tiltak for .

Marit Hollerud: Bruk av egenmeldinger handler om tillit.

Siri Sesseng: Konseptet « sterkere tilbake » tar utgangspunkt i den enkelte og det handler om
kartlegging av 24 - timers menneske.

Sverre Johnsrud : Det er viktig at m ålene forankres og det følge r midler med. Det er en stor privat
belastning for de som er syke . Det er viktig å ta hensyn til at ansatte selv må v elge i hvilken grad de
omtaler egen sykdom. Det er dessuten viktig å huske at hvis mange overføres til uførepensjon så vil
sykefraværstallene se bedre ut, men det er ka nskje bedre med omskolering og omplasseringer.

Trude B Steinmo: Bekrefter at det medfører kostnader for kommunen ved at mange går over på
uførepensjon. Det arbeid e s hele tiden med omplasseringer , men i noen tilfeller vil det være bedre at
ansatte går ove r på uførepensjon eller ser mot muligheter utenfor kommunen.

Gyrid L øvli : Det er viktig å ha en god dialog med NAV og kanskje bør det iverksettes mer opplæring til
lederne i kommunen.

Siri Sesseng: Oppfølging har å gjøre med gode prosesser. Det er u like prosesser i RK hvordan
oppfølging gjøres.

Det er enighet i AMU at vi er bekymret over det økte sykefraværet. AMU er positiv til at det
iverksettes tiltak.

22/19 2017/252 Bedriftshelsetjenestens orientering 2. kvartal 2019
Vedtak: Arbeidsmiljøutvalget tar bedriftshelsetjenestens orientering for 2. kvartal 2019 til
orientering.
Enstemm ig vedtatt

Referat:
Siri Sesseng orienterte om status 2. kvartal 2019:

S amarbeid om sykefraværsarbeid og « sterkere tilbake » .
G jennomføri ng av helseundersøkelser for blant annet vakt mestere, vedlikehold og kultur .



 Deltakelse på MKS samling for Samfunn med tema: psykisk helse. Det er gitt svært gode
evalueringer.

Siri Sesseng ber AMU vurder om dette skal være et tilbud for alle sektorvise MKS - samlinger i
kommunen.

Arne Skuterud: Orienterte om at temaet vil være med på vernedagene som arrangeres 18. og 19.
september.

23/19 2017/249 Hovedverneombudets orientering for 2. kvartal 2019
Vedtak: Arbeidsmiljøutvalget tar hovedverneombudets or ientering for 2. kvartal til orientering
Enstemmig vedtatt

Referat:
Arne Skuterud orienterte om aktuelle saker for vernetjenesten:

Det arbeides med et opplegg for oppfriskningskurs i arbeidsmiljø for verneombud og ledere.
Det er ønskelig at dette gjennomføres for alle hvor det er mer enn 8 år siden de har
gjennomført obligatorisk 40 - timers kurs i arbeidsmiljø.
Mange har gjennomført v ernerunde r i tråd med ny rutine, det er viktig at alle gjør dette
innen fristen slik at eventuelle tiltak kan meldes inn i budsjettet.
Det er planlagt to dager for vernetjenesten 18 . og 19 . september med mange ulike
spennende temaer. Blant annet kommer Rå dmann og skal ha et innlegg.
Alle rutiner om vernetjenesten er lagt inn i kvalitetssystemet under Støtteområder - Helse
miljø og sikkerhet. Nye varaverneombud er valgt. 77 verneombud er registrert.
Vikenbygget er ferdig pusset opp.
Samspill mellom vara o g hovedverneombud fungerer bra.
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Arkivsaksnr.: 17/1543-22   Arkiv: 444  

 

 

Rapport fra AKAN utvalget 2. kvartal  
 

Forslag til vedtak: 

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

 

 

  

 

Bakgrunn 

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

 

Beskrivelse av saken 

Handlingsplanen for 2019 er fram til dato gjennomført som planlagt.  

 AKAN sentralt v/Jarle Wangen har gjennomført nettmøte med AKAN-utvalget. Tema: 

«Ringerike kommune (RK) har få AKAN-avtaler med tanke på antall ansatte», riktig 

innsats i AKAN-arbeidet og om handlingsplanen i AKAN arbeidet samsvarer med 

dette. 

 AKAN som tema er innført i E-læring for nyansatte. 

 Kartlegging av hvor kjent retningslinjene er, er opprettet i Survey Exact og spørsmål er 

under testing på enkeltpersoner/ mindre grupper. 

 AKAN som tema vil ikke være en del av lederprogrammet i 2019. Lederprogrammet er 

et treningsbasert program hvor AKAN er ønsket inn som tema, men hvor det må passe 

inn i programmet for øvrig.  

 

Både bedriftshelsetjenesten (BHT) og AKAN sentralt gir uttrykk for at RK har en god 

handlingsplan, tydelige retningslinjer og at innsatsen er tilpasset settingen samtidig som tallet 

på antall AKAN-avtaler er forholdsmessig lav. Antall AKAN-avtaler sier lite om hvor mange 

personalsaker hvor AKAN har vært tema som finnes i RK. BHT kan bekrefte to slike saker i 

RK våren 2019. Sakene er i dag ikke AKAN-avtaler og dermed ikke en del av denne 

statistikken. 

 

AKAN-utvalget støtter opp AMU sin forespørsel om sektortilpasset opplæring og vil benytte 

det på regionale MKS-samlinger hvor AKAN er tema. Dersom AMU støtter forslaget, ønsker 

AKAN-utvalget i større grad å markedsføre muligheten for at BHT v/ Anne Buttingsrud eller 



- 

HR-avdelingen v/Rune Faksvåg står disponibel for AKAN som tema på personalmøter. På den 

måten vil innholdet kunne tilpasses både sektor og avdeling. 

 

Antall AKAN-avtaler i Ringerike kommune er per dato: ingen/ 0 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser positivt på at AKAN-utvalget benytter seg av AKAN kompetansesenter for å 

kvalitetssikre AKAN-arbeidet i RK og ser fordelen med at AKAN er tema både på 

personalmøter avdelingsvis og på samlinger hvor vernetjenesten er representert.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Rune Faksvåg 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/3560-1   Arkiv: 440  

 

 

Vernedager i regi av AMU  
 

Forslag til vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) tar dagsplan for vernedager i regi av AMU til orientering. 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

AMU legger til rette for økt kompetanse blant verneombud i Ringerike kommune (RK) for å 

støtte opp under verneombudene sin rolle i arbeidsmiljøspørsmål på arbeidsplassen. 

Vernedagene i regi av AMU, som er planlagt gjennomført på Sundvolden hotel 18.-19. 

september 2019, har en dagsplan som ligger vedlagt.  

 

Innholdet er utarbeidet i samarbeid mellom vernetjenesten og HR-avdelingen med målsetting 

om at verneombud i RK skal få et riktig og kvalitativt godt kunnskapsgrunnlag for å kunne 

utføre den viktige rollen de har i arbeidsmiljøarbeidet. I 2018 var det størst oppmerksomhet på 

tema «vold og trusler». I 2019 er det sammenhengen mellom arbeid og helse som vektlegges. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser positivt på at arrangørene av vernedagene legger til rette for høy kvalitet på 

innholdet i programmet og at dette, på linje med annet arbeidsmiljøarbeid, forutsetter et godt 

samarbeid mellom partene i arbeidslivet. 

 

Vedlegg 

Dagsplan vernedagene i regi av AMU 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 



- 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Rune Faksvåg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vernedager i regi av AMU, 18-19/9 

 

Program dag 1 

 

09.00         Leder av AMU ønsker velkommen v/Arne Skuterud 

   Praktisk informasjon v/Rune Faksvåg 

09.15  Juridisk time v/Geir Krydsby Kristiansen 

 Nye retningslinjer for bruk av sosiale medier 

 Retningslinjer for lydopptak i samtale 

10.00   Pause 

10.10 Folkehelse v/folkehelsekoordinator Lina Marie B. 

Frantzen 

 Folkehelse i Ringerike kommune 

(folkehelsemeldingen) 

 Friskliv 

 KIB/KID-kurs 

10:45 Smittevern v/ Karin Møller 

11:00 Sykefravær og «sterkere tilbake» Trude B.S. og 

Janne  

 Presentasjon av opplegg/ arbeid med å 

redusere sykefravær i RK 

 Hvilken rolle har vernetjenesten i arbeid med 

sykefravær? 

11.30   Lunsj 

12.30         Rådmanns tanker om arbeidsmiljø og 

vernetjenestens rolle v/Rådmann Tore Isaksen 



 

 

13.30   Pause 

13.45  Kvalitetssystem og Avvik v/ Kristoffer 

14:30  Prosjekt Innsats v/Rune Faksvåg 

14.45   Pause 

15.00 Gruppearbeid v/Arne og Siw 

16.00   Pause 

16.15   Arbeidsmiljøkampanje v/Rune Faksvåg 

16:45  Aktivitet og Lagspill V/Magnus og Siw/Arne 

17:30        Pause + Siste innsjekk av rom. 

19.00            Middag,  

        Sang + quiz, hyggelig samvær  

 

Program dag 2 

08:45 AKAN v/AKAN sentralt 

09:20 Pause 

09.30 Teorier om arbeid og helse i et arbeidsmiljø- 

perspektiv v/ Stein Knardahl  

11.30          Lunsj m/utsjekk 

12.30  Vernetjenestens arbeid v/Arne og Siw 

 Samarbeidsplattformer 

 Ny rutine for medvirkning i vernetjenesten. 

hvordan få opp saker fra lokale MKS til AMU? 

 Presentasjon av Flytmodellen  



 Årshjulet presenteres og vi jobber lokalt 

årshjul v/ Arne og Siw 

o Hva har vernetjenesten behov for? 

o Hvordan fungerer samarbeid på din 

arbeidsplass, MKS? 

14.00   Pause 

14.15 Bør/kan verneombud ha en rolle ved beredskap 

V/Magnus 

14:45 Forventninger fra politikere i AMU. Rolle og tanker 

V/Sverre Johnsrud, Ståle Skjønhaug og Marit 

Hollerud    

15.00       Oppsummering V/ Trude B.S. og Rune Faksvåg 

15.30         VEL HJEM !!              
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Arkivsaksnr.: 19/3561-1   Arkiv: N62  

 

 

Retningslinjer for bruk av sosiale medier i Ringerike kommune  
 

Forslag til vedtak: 

 

AMU vedtar «Retningslinjer for bruk av sosiale medier for ansatte i Ringerike kommune». 

 

 

  

 

Sammendrag 

Det er utarbeidet retningslinjer for bruk av sosiale medier for alle ansatte i Ringerike kommune. 

Ansatte i helse og omsorg, og skole og SFO har i tillegg egne retningslinjer.  

Retningslinjene er vedlagt saken. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Bruk av sosiale medierer har blitt en del av hverdagen for de aller fleste i dag. Dette kan føre til 

en del utfordringer for arbeidstakerne i kommunen, og den enkelte arbeidstaker kan komme 

opp i ulike etiske dilemmaer. Dette kan igjen skape problemer for arbeidstakeren. Det er derfor 

behov for egne retningslinjer for bruk av disse mediene.  

 

Beskrivelse av saken 

Det ble satt ned en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å lage retningslinjerfor bruk av sosiale 

medier, og en vær varsom plakat for ansatte i Ringerike kommune. 

Arbeidsgruppa har bestått av Lars Erik Braaten fra sektor barn og unge, Taran Helene Juvet 

fra helse og omsorg, Mats Øieren fra kommunikasjonsavdelinge og Nils J. Olsen fra HR. 

Gruppa har tatt utgangspunkt i retningslinjer utarbeidet for andre kommuner, kommunens 

etiske retningslinjer, og laget retningslinjer som juridisk er godkjent av advokatkontoret. 

I samråd med advokatkontoret ble det laget egne retningslinjer for undervisningspersonell og 

helsepersonell i tillegg til de overordnede rutinene. Helsepersonell må forholde seg til 

helsepersonelloven. Den stiller strenge krav til taushetsplikten, og veier tyngre enn 

ytringsfriheten. 



- 

 

Rådmannens vurdering 

Det har over tid vært etterspurt retningslinjer for bruk av sosiale media, rådmannen er derfor 

svært tilfreds at det nå er utarbeidet egne retningslinjer for ansatte i kommunen.  

 

Det er planlagt gjennomgang av nye retningslinjer for bruk av sosiale media for alle 

verneombud på planlagt verneombudssamling og for alle ledere og hovedtillitsvalgte på 

ledersamling i september.  

 

 

Vedlegg 

 

Overordende retningslinjer for bruk av sosiale media 

Retningslinjer for bruk av sosiale media sektor helse og omsorg 

Retningslinjer for bruk av sosiale media for skole og SFO 

Være-varsom-plakat 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Nils Julius Olsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Retningslinjer for bruk av sosiale medier for ansatte i Ringerike
kommune
Formålet med Ringerike kommunes retningslinjer for bruk av sosiale medier er
å sikre en god etisk praksis , og å definere felles standarder for ansatte i
Ringerike kommune. Alle ansatte er kommunens ambassadører. Hver enkelt
har derfor et selvstendig ansvar for å bidra til at kommunens tillit og omdømme
blir ivaretatt. Du må være bevisst på balansen mellom ytringsfrihet og din rolle
som kommuneansatt. Kommunens etiske retni ngslinjene er overordnet dette .

Med sosial medier mener vi: «brukerstyrte nettsamfunn og verktøy for
informasjonsspredning, kommunikasjon og samarbeid. Dette sosiale
medielandskapet er i stadig endring både når det gjelder nettsamfunn som er
populære , og hvordan de blir brukt. Nordmenn i alle generasjoner er særdeles
aktive brukere. »

1) Rammer: Ytringsfriheten står sterkt, og som hovedregel styrer ansatte selv hva de
publiserer i sosiale medier. Men husk at du som ansatt i kommunen også har taushetsplikt .
Det gjelder også tidligere ansatte.
Du skal ikke benytte jobbens e - postadresse som kontaktpunkt til dine private profiler i
sosiale medier.

2) Roller: Vær bevisst på rollene dine. Engasjer deg gjerne i diskusjoner om politikk og fag,
men vær tydelig på at du ikke uttaler deg på vegne av kommunen. Vurder om dine ytringer
og delinger i sosiale medier kan komme i konflikt med rollen din på jobb.

3) Relasjoner : Vurder nøye om du skal ha kontakt med brukere, pårørende og leverandører i
sosiale medier. Opptr e som profesjonell i samspillet med disse kontaktene.
Egne rutiner gjelder for helsepersonell og undervisningspersonell.

4) Tenk deg om før du skriver : Husk at sosiale medier er en åpen kommunikasjonskanal. Det
du skriver kan bli lest og videreformidlet av mange til mange, og blir stående permanent.
Publiseringer i lukkede grupper, må også betraktes som offentlige uttalelser. Ikke skriv noe i
sosiale me dier som du ikke kunne sagt høyt til noen andre. Taushetsbelagt informasjon må
aldri publiseres via sosiale medier.
Tenk på ditt personlige digitale fotavtrykk. Det du publiserer i sosiale medier spres lett og
forblir ofte synlig og søkbart i lang tid fr emover. Du er selv ansvarlig for andres og ditt eget
omdømme.
Får du spørsmål om kommunens eller enhetens syns i aktuelle saker i sosiale medier, tenk
gjennom om dette er noe du bør svare på selv, eller om du skal henvise til ledelsen i
kommunen.

Ta kontak t med nærmeste leder hvis du kommer i ubehagelige situasjoner i sosiale medier i
rollen som ansatt i kommunen. Sammen finner vi løsninger på problemene.



5) Tidsbruk: Privat bruk av sosiale medier må aldri komme i veien for oppgavene du skal
utføre i jobbe n.

6) Kommunikasjon med kollegaer Respekter dine kollegaers fritid. Ikke bruk deres sosiale
medier til å gi beskjeder om ting som gjelder jobb. Du skal heller ikke benytte e - postadressen
til jobben som kontaktpunkt til dine private profiler i sosiale medi er.

7) Deltagelse på sosiale medier : All deltakelse på sosiale medier er frivillig. Det betyr at
sosiale medier ikke kan brukes som eneste offisielle in formasjonskanal .

8) Lovverk: Vær oppmerksom på at det kan finnes særlovgivning innen ditt særfelt .

9) Interne retningslinjer: Helse og omsorg, og skole og SFO har egne interne retningslinjer



Retningslinjer for bruk av sosiale medier i sektor helse og omsorg

Formål
Formålet med Ringerike kommunes retningslinjer for bruk av sosiale medier er å sikre en god etisk
praksis og definere felles standarder for ansatte i Ringerike kommune. Alle ansatte er kommunens
ambassadører. Hver enkelt har derfor et selvstendig ansvar fo r å bidra til at kommunens tillit og
omdømme blir ivaretatt. Du må være bevisst på balansen mellom ytringsfrihet og din rolle som
kommuneansatt. Kommunens etiske retningslinjene er overordnet dette.

Som helsepersonell har du et lovregulert krav til din yr kesutøvelse. Helsepersonelloven § 4 sier at du
som helsepersonell skal utføre ditt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull
hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for
øvrig. Helsepersonelloven regulerer strenge krav til taushetsplikten, som i alle tilfeller vil veie tyngre
enn ytringsfrihet.

Grunnlag

Helsepersonelloven

Retningslinjer for sosiale medier i Ringerike kommune

Beskrivelse

Retningslinjer for bruk av sosiale medier for ansatte i Ringerike kommune er overordnet alle i
kommunen. I tillegg til disse retningslinjene er det utarbeidet egne retningslinjer for sektor helse og
omsorg s om omfatter:

1. Relasjoner:

1.1 Helsepersonell skal ikke bli personlig venn i sosiale medier med pasienter de har møtt i kraft av
sin stilling. Dersom du som helsepersonell allerede er venn med en pasient du skal ha kontakt med,
bør du snarest informere din nærmeste leder om dette slik at dere kan finne ut hvor dan denne
situasjonen bør håndteres.

1.2 Helsepersonell må være svært bevist sitt forhold til pasienter og deres pårørende. Lovverket sier
at «Helsepersonell må verken på egne eller andres vegne motta gave, provisjon, tjeneste eller annen
ytelse som er eg net til å påvirke helsepersonells tjenstlige handlinger på en utilbørlig måte».

Samhandling med pasienter/brukere eller pårørende i sosiale medier kan i noen tilfeller være med å
så tvil om din uavhengighet e ller din tillit . Samhandling med pasienter og på rørende på sosiale
medier bør derfor unngås .

2. Publisering på nett

2.1 Bruk av bilder og tekster
Publisering av bilder, tekst, video m.m skal være i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk m.v.
(åndsverksloven) og taushetsplikten . Hvis man legger ut bilder i en lukket gruppe, vær klar over at de
andre medlemmene kan laste ned bildene , distribuere og publisere disse videre i sine nettverk. Selv
om muligheten ligger der, er det ikke lov til å publisere videre bilder av personer som ikke har
samtykket. Vær oppmerksom på at bruk av bilder i sosiale medier kan bryte taushetsplikten dersom
pasienten ikke har samtykket til dette .



2.2 Publisering av tekst i sosiale medier
Du har et redaktøransvar for det du publis erer på nett. Det er et stort ansvar. Det innebærer at du
må holde deg innenfor gjeldene lover og etiske retningslinjer. Det må tas hensyn til den enkeltes
personvern. Det betyr r etten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger.
Vær varsom med å fortelle/videreformidle brukerhistorier. Selv i en anonymisert form kan
individuelle særtrekk gjøre at personer identifiseres eller gjenkjennes - da brytes taushetsplikten.

Ansvar/myndighet
Ansatt:
A nsatte har ansvar for å sette seg inn i og følge retningslinjene for bruk av sosiale medier til Ringerike
kommune. Dersom du allerede er venn med en person i sosiale medier, som senere blir en pasient
plikter du å informere om og avklare dette med din nærm este leder. Dersom det oppstår
utfordrende situasjoner ved bruk av sosiale medier skal du kontakte nærmeste leder for avklaring.

Avdelingsl eder /enhetsleder/kommunalsjef :
Lede r har ansvar for at retningslinje ne for bruk av sosiale medier etterleves i egen avdeling. Leder har
ansvar for nødvendig opplæring og veiledning til ansatte .

Kvalitetsmål
Alle ansatte i sektor helse og omsorg skal være bevisst sitt ansvar i bruk av sosiale medier.

Evaluering
Retningslinjene for bruk av sosiale medier, evalueres hvert andre år.



Retningslinjer for bruk av sosiale medier i skole og SFO

Formål
Formålet med Ringerike kommunes retningslinjer for bruk av sosiale medier er å sikre en god etisk
praksis og definere felles standarder for ansatte i Ringerike kommune. Alle ansatte er kommunens
ambassadører. Hver enkelt har derfor et selvstendig ansvar fo r å bidra til at kommunens tillit og
omdømme blir ivaretatt. Du må være bevisst på balansen mellom ytringsfrihet og din rolle som
kommuneansatt. Kommunens etiske retningslinjene er overordnet dette.

Grunnlag

Retningslinjer for sosiale medier i Ringerike k ommune

Beskrivelse

Retningslinjer for bruk av sosiale medier for ansatte i Ringerike kommune er overordnet alle i
kommunen. I tillegg til disse retningslinjene er det utarbeidet egne retningslinjer for Skole og SFO :

1. Relasjoner:

1.1 Ansatte i skole og SFO skal ikke være personlig venn med elevene på sosiale medier, men kan
delta på samme grupper og sider.

1.2 Du må unngå forskjellsbehandling av elever og foresatte. Vær varsom med å
fortelle/videreformidle brukerhistorier. Selv i en an onymisert form kan individuelle særtrekk gjøre at
personer identifiseres eller gjenkjennes - da brytes taushetsplikten.
Husk at alle med oppdageransvar er forbilder.

2. Publisering på nett

2.1 Bruk av bilder og tekster
Publisering av bilder, tekst, vide o m.m skal være i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk m.v.
(åndsverksloven) og taushetsplikten . Hvis man legger ut bilder i en lukket gruppe, vær klar over at de
andre medlemmene kan laste ned bildene , distribuere og publisere disse videre i sine nettverk. Selv
om muligheten ligger der, er det ikke lov til å publisere videre bilder av personer som ikke har
samtykket. Vis derfor hensyn til hverandre og spør før du eventuelt publiserer videre.

2.2 Publis ering av tekst i sosiale medier
Du har et redaktøransvar for det du publiserer på nett. Det er et stort ansvar. Det innebærer at du
må holde deg innenfor gjeldene lover og etiske retningslinjer. Det må tas hensyn til den enkeltes
personvern. Det betyr r ett en til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger.
Vær varsom med å fortelle/videreformidle brukerhistorier. Selv i en anonymisert form kan
individuelle særtrekk gjøre at personer identifiseres eller gjenkjennes - da brytes taushets plikten.

Ansvar/myndighet
Ansatt:
Den ansatte har ansvar for å sette seg inn i og følge retningslinjene for bruk av sosiale medier til
Ringerike kommune. Dersom det oppstår utfordrende situasjoner ved bruk av sosiale medier skal du
kontakte nærmeste leder for avklaring.



Avdelingsleder/enhetsleder/kommunalsjef:
Leder har ansvar for at retningslinjene for bruk av sosiale medier etterleves i egen avdeling. Leder har
ansvar for nødvendig opplæring og veiledning til ansatte.

Kvalitetsmål
Alle ansatte i skole og SFO skal være sitt ansvar bevisst rundt bruken av sosiale medier.

Evaluering
Retningslinjene for bruk av sosiale medier, evalueres hvert andre år .



Om bruk av sosiale medier i Ringerike kommune

Rammer: Ytringsfriheten står sterkt, og som hovedregel styrer du selv hva du
publiserer i sosiale medier. Men husk at du som ansatt i kommunen også har
taushetsplikt. Det gjelder også tidligere ansatte

Roller: Vær bevisst på rollene dine. Engasjer
deg gjerne i diskusjoner om politikk og fag,
men vær tydelig på at du ikke uttaler deg på
vegne av kommunen.

Relasjoner : Opptre som
profesjonell i samspillet
med brukere av
kommunens tjenester .

Tidsbruk: Privat
b ruk av sosiale
medier må aldri

komme i veien for
oppgavene du skal

utføre i jobben.

Kommunikasjon med
kollegaer Respekter dine
kollegaers fritid. Ikke bruk
deres sosiale medier til å gi
beskjeder om ting som gjelder
jobb .

Tenk deg om før du skriver : Husk at sosiale medier er en åpen kommunikasjonskanal.
Publiseringer i lukkede grupper, må også betraktes som offentlige uttalelser. Ikke skriv noe i sosiale
medier som du ikke kunne sagt høyt til noen andre .
Tenk på ditt personlige digitale fotavtryk k. Det du publiserer i sosiale medier spres lett og forblir ofte
synlig og søkbart i lang tid fremover . Du er selv ansvarlig for ditt eget omdømme og andres .

Deltagelse på sosiale medier :
All deltakelse på sosiale medier er frivillig. Det betyr at sosiale
medier ikke kan brukes som offisielle informasjonskanaler.
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Sykefravær 2. kvartal 2019  
 

Forslag til vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget tar sykefraværsstatistikk for 2. kvartal 2019 til orientering.  

 

 

 

  

 

Sykefravær 2. kvartal 2019  

Statistikken som vises under omfatter sykefravær for 2.kvartal 2019 sammenlignet med 

2.kvartal 2018. I tillegg vises fraværet for 1. kvartal 2018 og 2019.  

 

    
1. kvartal 
2018 

1. kvartal 
2019 

2. kvartal 
2018 

2.kvartal 
2019 

Hele kommunen  Totalt  10,7 10,9 8,4 9,3 

Administrasjon og 
fellestjenester Totalt  11,9 6,4 10,3 6,9 

Barnehage  Totalt  11,9 12,1 9,5 8,3 

Grunnskole  Totalt  8 9,2 5,9 6,5 

Spesielle tiltak barn og 
unge  Totalt  11,3 8,5 8 7,1 

Kulturadministrasjon Totalt  6,9 8,4 5,1 5,6 

Helse og omsorg  Totalt  12,9 13,6 11,1 12,6 

Samfunn (Tekniske 
områder)  Totalt  9,3 8,8 5,3 6,6 

 

Sykefraværet i 2. kvartal har totalt sett økt sammenlignet med 2018, fra 8,4 % til 9,3%. 

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

og unge. Øvrige sektorer har en økning og helse og omsorg øker mest med en økning fra 11,1 

til 12,6%.  

Ved tidspunkt for statistikkuttrekk var det ikke mulig å få ut fraværet fordelt på egenmeldt, 

kort og langtidsfravær.  

 



- 

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.  

 

Det er besluttet at 7 enheter med stort sykefravær skal 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, fir 

enheter/avdelinger fra helse- og omsorg, en skole og en barnehage.  

 

 

Rådmannens vurdering  

 

Rådmannen er bekymret over at sykefraværet er høyt og at den negative utviklingen fortsetter. 

Det er derfor besluttet at det skal arbeides med individrettede tiltak, samarbeidet med Stamina 

(sterkere tilbake) er et slikt tiltak. Dette arbeidet vil starte opp september 2019 og vil foregå 

gjennom høsten og over til 2020. Tiltaket vil evalueres etter ca 6 måneder. Viser arbeidet gode 

resultater gjennom redusert sykefravær, vil tiltaket tilbys andre enheter i kommunen. 

 

Vedlegg 

  

 



- 

 

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Avviksrapportering 2. kvartal 2019 (januar - juli)  
 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar avviksstatistikk for andre kvartal 2019 (januar – juli) til orientering. 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommunes elektroniske kvalitetssystem har et integrert avviksmeldingssystem der 

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

 

Bruk av avviksmeldingssystemet i 2018 og hittil i 2019 tyder på at ledere og ansatte 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.  

 

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 (Januar – Juli) 

 

Avvik totalt 

 Hittil i 2019 er det blitt meldt inn 1902 avviksmeldinger. Dette er høyere enn 2017 (1722), 

men noe lavere enn for samme periode i 2018 (2036). 

 

 De 3 oftest forekomne avvikstypene hittil i 2019 er 

o Avvik relatert til legemidler (602) 

o Trusler/vold på arbeidsplassen (180) 

o Manglende rutine/prosedyre/retningslinje (155) 

 

 Gjennomsnittlig behandlingstid per avvik i den aktuelle perioden er 11 dager. 

 

 Majoriteten av avviksmeldinger har opprinnelse i områdene Institusjon (559), 

Hjemmetjenester (548), HMS (282), Tjenester til funksjonshemmede (244) og Skole (137) 

 



- 

 
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 tidligere år. Det totale antallet avvik er nå noe lavere enn i 2018.  

 

HMS- avvik 

 Det er hittil i 2019 blitt registrert 282 avviksmeldinger kategorisert som HMS avvik. Dette er 

lavere enn for samme periode i 2018 (336). 

 

 De 4 oftest forekomne HMS avvikene hittil i 2019 er 

o Trusler/vold på arbeidsplassen (180) 

o Manglende sikkerhetstiltak bygning/eiendom (26) 

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 ferieavviklingen.  Avvikskategorien som i all hovedsak kan 

tilskrives HMS avvik er Trusler/vold på arbeidsplassen som utgjør nesten 2/3 av alle HMS 

avvik.  

 

Vold og trusler 

 Det er hittil i 2019 blitt registrert 180 avviksmeldinger relatert til trusler/vold på 

arbeidsplassen. Dette er betydelig lavere enn for samme periode i 2018 (218). 

 

 
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 64 % 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 færre avviksmeldinger (1902), sammenlignet 

med samme periode i 2018 (2036). Det er en nedgang i antall HMS avvik (282) sammenlignet 

med samme periode i 2018 (336).  

Vi har de to siste årene merket oss en trend der antall avvik har en topp i juni. For 2019 har 

ikke denne trenden slått til. Dette skyldes i hovedsak en nedgang i to typer HMS avvik: 

 

 Inneklima: I 2019 har vi hatt en merkbart kjøligere vår og sommer enn i 2018. Man kan anta 

at dette er hovedårsaken til at man i perioden mai – juni kun har hatt 3 avviksmeldinger 

knyttet til inneklima. Antallet avviksmeldinger for samme periode i 2018 var 71.  

 

 Trusler/ vold på arbeidsplassen: Det har i juni og juli også vært en betydelig nedgang i antall 

avvik knyttet til vold og trusler (22 stk) sammenlignet med samme periode i 2018 (59 stk). 

Årsaken til denne nedgangen er svært vanskelig å konkludere med, men vi ser av 

årsstatistikken at det er store svingninger fra en måned til den neste gjennom hele 2019. 

 

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.  

 

Annet:  

Bedriftshelsetjenesten har utfordret kommunen på antallet rapporterte avvik i avvikssystemet 

knyttet til uhell med blod (stikkskader) og kroppsvæsker. Det har vært uoverensstemmelser 

mellom de rapporterte tallene fra avvikssystemet og antallet tilfeller rapportert til Stamina.  

Kvalitetssjefen konkluderer med at uoverensstemmelsen i hovedsak skyldes manglende 

avviksmelding av den enkelte hendelsen fra den ansatte. Avviksmeldinger knyttet til selve 

rutinen ved inntruffet hendelse stemmer noenlunde overens med oversikten til Stamina da disse 

også blir rapportert fra bedriftslegen via e-post til ansatte i kommunen.  

Etter avtale mellom kvalitetssjef og kommunens kontaktperson i Stamina vil bedriftslegen 

heretter rapportere alle slike hendelser per e-post, selv i de tilfeller det ikke har vært avvik 

knyttet til rutinen.   

 

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 

Oppfølging av avvik er nå satt i system i Ringerike kommune. Oppfølging av avvik følges 

bedre og bedre opp ute i sektorene. Rådmannens ledergruppe har fast gjennomgang av avvik 

hvert kvartal og kan dermed på en bedre måte følge den overordnede utviklingen. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kristoffer Høyby Pedersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Arbeidsmiljøutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/252-25   Arkiv: G30 &38  

 

 

Bedriftshelsetjenestens orientering for 2. kvartal 2019  
 

Forslag til vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget tar orientering fra bedriftshelsetjenesten gjeldende 2. kvartal 2019 til 

orientering.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Arbeidsmiljøutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/249-28   Arkiv: 440  

 

 

Hovedverneombudets orientering for 2.e kvartal 2019  
 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar hovedverneombudetrs orientering fra 2. kvartal 2019 til orientering.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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