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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  ARBEIDSMILJØUTVALGET 

Møtested:  Undervisningsrommet U.etg. 

Møtedato:  20.02.2020  

Tid:   12:00  

 

TEMAMØTE/DAGSORDEN: 

12:00 – 12:45 – Orientering Sykefravær 

12:45               - Saksliste 

 

 

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

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 
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  Tittel   

 

1/20 18/574     
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2/20 18/362     

  Sykefravær 2019    

 

3/20 18/358     

  Hovedverneombudets årsrapport for 2019    

 

4/20 17/1543     

  AKAN-utvalget årsrapport 2019 og handlingsplan 2020    

 

5/20 18/359     

  Bedriftshelsetjenestens årsrapport for 2019    

 

6/20 20/369     

  Resultater medarbeiderundersøkelsen 2019    

 

7/20 17/4485     

  Samarbeidsplan mellom Ringerike kommune og Stamina Helse for 

2020  

  



 

8/20 18/364     

  Avviksrapport 2019    

 

9/20 19/5098     

  Plan for miljørettet helsevern 2020-23 til orientering    

 

10/20 20/504     

  Vernetjenesten - prinsipper for medvirkning    

 

 

 

 

Ringerike kommune, 12.02.2020 

Ståle Skjønhaug 

leder 
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Arkivsaksnr.: 18/574-21   Arkiv: 440  

 

Arbeidsmiljøutvalget - referat fra møte 181119  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/20 Arbeidsmiljøutvalget 20.02.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget godkjenner referat fra 18.11.19 

 

  

 

 

 

Vedlegg: 

 

Referat 181119 

Strategi og plan 

Aviksstatistikk 3.e kvartal 2019. 

Spørreundersøkelse AKAN-retningslinjer 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 18/362-29   Arkiv: 461  

 

Sykefravær 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/20 Arbeidsmiljøutvalget 20.02.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar sykefraværsstatistikk for 2019 til orientering 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Innledningsvis må det gjøres oppmerksom på at måten rapportering av sykefraværsstatistikken 

gjøres på er endret.  Siden 2000 tallet har sykefraværet i Ringerike kommune blitt beregnet 

med ferie som en del av de mulige dagsverkene av sykefraværet. Ferien er nå fjernet noe som 

medfører at sykefraværsberegningen baseres på færre antall mulige dagsverk. Rent teknisk 

betyr dette at sykefraværet vises cirka 1 prosentpoeng høyere i den statistikken som vises 

nedenfor. Årsakene til justeringen er innføringen av nytt system for rapportering i programmet 

Framsikt og harmonisering med NAV.s SSB.s sykefraværsstatistikk. Det er opp til kommunene 

å velge ut hva som er med i beregningene når det gjelder statistikk som skyldes ansattes egen 

sykdom. Det er viktig i all rapportering at måten statistikken tas ut på er konsekvent slik at 

tallene kan sammenlignes over tid. Administrasjonen har derfor valgt å oppdatere 2018-tallene 

etter ny beregningsmåte slik at de er sammenliknbare med 2019-tallene.   

 

Sykefravær 2019 

Sykefraværet er redusert med 0,52 prosentpoeng i 2019 sammenlignet med 2018 (oppdaterte 

tall). Vi ser en positiv utvikling av fraværet i 4. kvartal 2019, 8,73 % sammenlignet med 4. 

kvartal 2018 som var på 9,86 % for hele kommunen. 
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Sykefravær  

  
  
  

Fravær 
korttid 

  
  
  

Fravær 
langtid 

  
  
  

Samlet fravær 

Årlig sykefravær 2018 2,37 % 7,52 % 9,88 % 
Årlig sykefravær 2019 1,19 % 8,17 % 9,36 % 

Sykefravær 4. kvartal 2018 1,97 % 7,89 % 9,86 % 
Sykefravær 4. kvartal 2019 1,93 % 6,81 % 8,73 % 

 
Tjenesteområde Korttid 

2019 % 
Korttid 
2018% 

Langtid  
2019 % 

Langtid 
2018% 

Samlet fravær 
2019 % 

Samlet fravær 
2018% 

Administrasjon og 
fellestjenester 

1,48 % 2,22 % 4,11 % 6,22 % 5,59 % 8,44 % 

Strategi og utvikling 0,83 % 1,43 % 2,84 % 3,79 % 3,67 % 5,22 % 

Utdanning og familie 1,20 % 2,11 % 6,83 % 5,70 % 8,04 % 7,81 % 

Teknisk, kultur og 
idrett 

1,03 % 2,23 % 6,15 % 6,59 % 7,19 % 8,82 % 

Helse og omsorg 1,18 % 2,69 % 11,02 % 10,27 % 12,19 % 12,96 % 

Sum totalt hele 
komunen 

1,19 % 2,37 % 8,17 % 7,52 % 9,36 % 9,88 % 

 

 

På sektornivå kan nevnes en nedgang på Teknisk, kultur og idrett med 1,6 prosentpoeng og 

Helse og omsorg som har en nedgang med 0,8 prosentpoeng. Utdanning og familie går opp litt 

med 0,8 prosentpoeng.  

 

Fra siste månedsrapportering i 2019 beskriver lederne at det er mange medarbeider med 

kroniske plager. Det arbeidet aktivt med tilrettelegging og tilbakeføring til arbeid og tett 

samarbeid med NAV. Videre rapporteres det at bedriftshelsetjenesten brukes av enkelte 

avdelinger til ansatte som trenger samtale med psykiatrisk sykepleier. Generelt fra siste 

rapportering meldes det tilbake at man ser en positiv utvikling. Denne positive utviklingen som 

rapporteres ser vi i årsstatistikken.  

 

Siden vi er så tidlig i året og at tallene derfor nettopp foreligger er det i liten grad gjennomført 

analyser av sykefraværet for 2019. Fra og med første rapportering i 2020 vi ytterliggere 

rapportering rundt arbeidet med sykefravær bli synlig tilgjengelig for neste AMU i april.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er tilfreds med at sykefraværet siste halvår 2019 er redusert. Det har vært stor 

oppmerksomhet på det økende sykefraværet som var i 2018 og første halvdel 2019. Det antas 

at dette har gitt en positiv effekt gjennom blant annet bedre oppfølging av lederne på de 

enkelte enhetene. 
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Kommunen er godt i gang med tiltaket «sterkere tilbake». Per 1. februar 2020 har over 40 

medarbeidere fra 6 enheter vært til kartleggingssamtaler hos vår bedriftshelsetjeneste, Stamina. 

Det vil bli igangsatt konkrete tiltak for mange av disse medarbeiderne som skal sikre at de i 

større grad kan komme tilbake til ordinært arbeid.  

 

Rådmannen vil følge tett opp utviklingen av sykefraværet og tiltaket «sterkere tilbake». 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 18/358-5   Arkiv: 440  

 

Hovedverneombudets årsrapport for 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/20 Arbeidsmiljøutvalget 20.02.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar hovedverneombudets årsrapport for 2019 til etterretning.  

 

  

 

 

Vedlegg 

Hovedverneombudets årsrapport for 2019 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 17/1543-26   Arkiv: 444  

 

AKAN-utvalget årsrapport 2019 og handlingsplan 2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/20 Arbeidsmiljøutvalget 20.02.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) tar årsrapport 2019 fra AKAN-utvalget til orientering og vedtar 

handlingsplan for 2020. 

 

  

Bakgrunn 

AMU har et tett samarbeid med AKAN-utvalget og har bedt om kort statusrapport fra AKAN-

utvalget på AKAN-arbeidet fire ganger i året. Årsrappport og handlingsplan blir en naturlig del 

av denne rapporteringen med bakgrunnn i arbeidsmiljøloven § 7-2 som beskriver at AMU skal 

behandle planer som har betydning for arbeidsmiljøet.  

 

Årsrapport 2019 

AKAN-utvalget har i 2019 gjennomført i henhold til handlingsplanen, med unntak av «den 

gode/ nødvendige samtalen» som ble vurdert mer passende gjennomført i 2020 som en del av 

modul C i lederutviklingsprogrammet som handler om relasjoner. 

Antall henvendelser til bedriftshelsetjenesten (BHT) om potensielle AKAN-saker i 2019 er tre. 

BHT v/ Anne Buttingsrud melder at dette er saker hvor andre løsninger enn en AKAN-avtale 

kan ha blitt vurdert som mer hensiktmessig samtidig som det kan være i samsvar med 

Ringerike kommune (RK) sine AKAN-retningslinjer. Antall AKAN-avtaler pr. januar 2020 er 

null/0.  

 

AKAN handlingsplan 2020 

Hovedsatsningen for AKAN-arbeidet i 2020 er todelt: 

1. AKAN er planlagt som tema i modul C i lederutviklingsprogrammet og er del 2 av en 

metode som AKAN sentralt kaller AKAN på 1-2-3. Del 1, som handler om å forankre 

og gjøre kjent AKAN retningslinjene, er nå gjennomført i RK. I hvilken grad dette er 

kjent blant medlemmer i miljø- og kvalitetssikrings (MKS)-gruppene er kartlagt. Del 2 

handler om å gjøre ledere trygge nok til å ta «den nødvendige samtalen» når de er 

bekymret for en medarbeider. Modul C i lederutviklingprogrammet vil innebære en 

praktisk tilnærming til å trygge ledere i dette arbeidet. 

2. Som en del av kartleggingen av kjennskap til AKAN-retningslinjene blant medlemmer i 

MKS-gruppene, ble avdelingene tilbudt støtte fra AKAN-utvalget til å ta opp AKAN 
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som tema på personalmøte. 43 avdelinger vil etter eget ønske få tilbud om dette i løpet 

av 2020 og Q1 i 2021. 

 

AKAN-utvalget forventer å lære om lokalt AKAN arbeid som følge av det tette samarbeidet 

med avdelingene i 2020 og dette vil kunne påvirke AKAN handlingsplan for 2021. 

 

 

Innsatsområde 

 

Beskrivelse Tid Ansvar Status 

Møter i utvalget 4 møter 30.01.2020 

31.03.2020 

18.08.2020 

13.10.2020 

Alle, 

Rune 

Faksvåg 

(RF) kaller 

inn. 

  

Rapportering AKAN-utvalget rapporterer 

til AMU kort v/ hvert AMU 

møte.  

  RF   

Oppdatering av AKAN: 

Kvalitetssystemet 

    Utvalget 

v/RF 

  

Program for lederutvikling modul C 

«Relasjon» med AKAN som tema i 

formatet «den nødvendige 

samtalen». 

AKAN sentralt v/Camilla 

Bakkeng deltar på felles 

samling  

  RF   

Program for lederutvikling modul C 

«Relasjon» 

AKAN-utvalget v/ RF deltar 

på fem gruppesamlinger 

Mai og juni Utvalget 

v/RF 

  

Målgruppe. Verneombud, ledere og 

tillitsvalgte. Følge opp avdelinger 

som ønsker støtte til AKAN-

retningslinjene som tema lokalt i 

følge spørreundersøkelse fra 2019 

BHT v/ Anne Buttingsrud 

og HR-avdelingen v/ Rune 

Faksvåg følger opp 41 

avdelinger som ønsker 

AKAN som tema på 

arbeidsplassen. 

2020, med 

mulighet for å 

forlenge 

arbeidet ut i 

Q1 2021. 

Anne 

Buttingsrud 

(AB) og RF 

  

Oppsummering/ oppfølging. 

 

Besøk på arbeidsplassene 

kan påvirke handlingsplan 

for AKAN-utvalget i 2021.  

Q4 AB og RF   

AKAN som tema i fora hvor 

arbeidsmiljøarbeid står sentralt 

Regionale MKS samlinger 

Verneombudssamling 

Grunnkurs arbeidsmiljø 

Oppfølging fra 

kommunalsjef HR 

Vurderes 

fortløpende i 

dialog med 

arrangør av 

de ulike 

samlingene 

Utvalget   

Caser: Støtte og faglig diskusjon for 

AKAN kontaktene på generelt 

grunnlag.  

    

  

Utvalget   
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen er fornøyd med at det jobbes metodisk med AKAN-arbeidet i samarbeid med 

AKAN sentralt og at den forebyggende tilnærmingen vektlegges når AKAN-utvalget arbeider 

for økt lederkompetanse på området og støtte til et stort antall avdelinger i 2020.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 05.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Rune Faksvåg 
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Arkivsaksnr.: 18/359-5   Arkiv: G30 &38  

 

Bedriftshelsetjenestens årsrapport for 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/20 Arbeidsmiljøutvalget 20.02.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar årsrapport for 2019 fra bedriftshelsetjenesten til etterretning.  

 

  

 

 

 

Vedlegg 

 

Stamina helse. Årsrapport for 2019 for Ringerike kommune. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 20/369-1   Arkiv: 431  

 

Resultater medarbeiderundersøkelsen 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/20 Arbeidsmiljøutvalget 20.02.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar resultatene etter medarbeiderundersøkelsen 2019 til orientering.  

 

  

 

Medarbeiderundersøkelsen 2019 

 

Bakgrunn  

Rådmannen gjennomførte medarbeiderundersøkelse i tidsrommet november-desember 2019.  

Det er tidligere gjennomført medarbeiderundersøkelser i 2007, 2009, 2014 og 2017.  

 

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.  

 

Oppslutning om undersøkelsen  
Svarprosenten på medarbeiderundersøkelsen for 2019 ble 83 % noe som er den høyeste svarprosenten 

kommunen har hatt i slike undersøkelser. KS sier i sine anbefalinger at man bør tilstrebe en 

svarprosent på 70-80 %. Administrasjonen antar at det er flere forklaringer på bedre 

oppslutting i 2019 enn tidligere. God forankring og godt informasjonsarbeid og at 

undersøkelsen nå er kjent av både ledere og ansatte kan være forklaring til dette. Det er nå 

gode svarprosenter på de fleste avdelingene og enhetene i kommunen hvilket gjør at det er et 

godt utgangspunkt for utvikling av arbeidsmiljøet. 
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Medarbeiderundersøkelsen sendes ut elektronisk via e-post til kommunal e-postadresse.  

 

Svarprosent 

Ringerike kommune 2019 2017 2015 

Totalt 82 81 74 
Administrasjon 94 92 87 

Barnehage 92 97 83 

Brann- og ulykkesvern 100 100 100 

PLO Hjemmetjeneste 70 70 61 

PLO Institusjon 74 69 65 

Teknisk, kultur og idrett 85 84 72 

Skole, barnetrinn 89 85 81 

Skole, ungdomstrinn 89 89 88 

Strategi og utvikling 91     

 

 

Resultatfremstilling  
Resultatene for 2019 viser at det er omtrent samme skår på de fleste faktorene som i 2017. Kommunen ligger 

også ganske likt sammenliknet med resultatene for andre kommuner i Norge som har gjennomført 

undersøkelsen.  

 

Resultatene i medarbeiderundersøkelsen viser at ansatte i Ringerike kommune stort sett er 

fornøyd med arbeidsmiljøet. I vedlagte tabellen gjengis gjennomsnittsscore for alle faktorene 

for 2017 og 2019. Av tabellen kan vi se at resultatene jevnt over er gode. Sammenlignet med 

2017-resultatene og resultatene for Norge ligger Ringerike kommune stort sett på samme nivå. 

Det er imidlertid en liten nedgang på fire av faktorene (mestringsorientert ledelse, rolleklarhet, 

relevant kompetanseutvikling og mestringsklima). Nedgangen er ikke spesielt stor og kan 

skyldes mange ulike forhold. Administrasjonen er i gang med en analyse av resultatene og vil 

arbeide videre med tiltak spesielt innen disse områdene. 

 

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

fremstilles per faktor i enkle ferdiggenererte rapporter med tilhørende hjelpetekster.  
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Resultater  

Tabellene nedenfor viser samlede resultater for kommunen og i tillegg per område/sektor: 

Resultater – totalt 
10-FAKTOR KS' 
medarbeiderundersøkelse Ringerike       

Faktor Navn Ringerike 2019 Ringerike 2017 Ringerike 2015 Beskrivelse 
Faktor 1

 
Indre motivasjon

 
4,3

 
4,3

 
4,3

 
Motivasjonen for oppgavene i seg selv, det vil si om 
oppgavene oppleves som en drivkraft og som spennende 
og stimulerende. (Også kalt indre jobbmotivasjon)

 
Faktor 2

 
Mestringstro

 
4,3

 
4,3

 
4,3

 
Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt medarbeiders 
tiltro til egen kompetanse og mulighet til å mestre 
utfordringer i jobbsammenheng.

 
Faktor 3

 
Autonomi

 
4,2

 
4,2

 
4,2

 
Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å jobbe 
selvstendig og gjøre egne vurderinger i jobben sin, basert 
på egen kompetanse, og innen en definert jobbrolle.

 
Faktor 4

 
Bruk av kompetanse

 
4,2

 
4,2

 
4,2

 
Medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen 
jobbrelevante kompetanse på en god måte i sin 
nåværende jobb.

 
Faktor 5

 
Mestringsorientert 
ledelse

 
3,9

 
4,0

 
4,0

 
Ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal 
få utvikle seg og bli best mulig ut fra sine egne 
forutsetninger, slik at medarbeideren opplever mestring 
og yter sitt beste. 

 Faktor 6
 

Rolleklarhet
 

4,2
 

4,3
 

4,3
 

Høy rolleklarhet innebærer at forventningene til den 
jobben medarbeideren skal gjøre er tydelig definert og 
kommunisert.

 
Faktor 7

 
Relevant 
kompetanseutvikling

 
3,7

 
3,8

 
3,7

 
Relevant kompetanseutvikling er avgjørende for at 
medarbeiderne til enhver tid er best mulig rustet til å 
utføre sine oppgaver med høy kvalitet, og er avgjørende 
for kvaliteten på de tjeneste som leveres, uansett hvilken 
type tjeneste vi snakker om. 

 Faktor 8
 

Fleksibilitetsvilje
 

4,5
 

4,5
 

4,5
 

Medarbeiderens villighet til å være fleksibel på jobb og 
tilpasse sin måte å jobbe på til nye behov og krav.

 
Faktor 9

 
Mestringsklima

 
3,9

 
4,0

 
4,1

 
I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å lære, 
utvikle seg og gjøre hverandre gode, fremfor å rivalisere 
om å bli best.

 
Faktor 10

 
Prososial motivasjon

 
4,7

 
4,7

 
4,7

 
Motivasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt for andre, 
også kalt prososial motivasjon, er en viktig drivkraft for 
mange og har en rekke godt dokumenterte, positive 
effekter. 

 
 

 

Resultater – Barnehage 

Faktor Navn Barnehage 2019 Barnehage 2017 Barnehage 2015 Norge 
Faktor 1 Indre motivasjon 4,5 4,5 4,4 4,3 
Faktor 2 Mestringstro 4,3 4,3 4,3 4,3 
Faktor 3 Autonomi 4,2 4,2 4,1 4,2 
Faktor 4 Bruk av kompetanse 4,4 4,3 4,3 4,2 
Faktor 5 Mestringsorientert ledelse 4,2 4,2 4,1 4,0 
Faktor 6 Rolleklarhet 4,5 4,4 4,4 4,3 
Faktor 7 Relevant kompetanseutvikling 4 4,1 3,7 3,7 
Faktor 8 Fleksibilitetsvilje 4,5 4,4 4,3 4,5 
Faktor 9 Mestringsklima 4,2 4,3 4,2 4,1 
Faktor 10 Prososial motivasjon 4,8 4,7 4,8 4,7 
 

Resultater – Skole, barnetrinn 
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Faktor Navn 2019 2017 2015 Norge 
Faktor 1 Indre motivasjon 4,3 4,3 4,3 4,3 
Faktor 2 Mestringstro 4,2 4,3 4,3 4,3 
Faktor 3 Autonomi 4,2 4,2 4,3 4,2 
Faktor 4 Bruk av kompetanse 4,2 4,2 4,2 4,2 
Faktor 5 Mestringsorientert ledelse 3,8 3,9 4,0 4,0 
Faktor 6 Rolleklarhet 4,2 4,2 4,3 4,3 
Faktor 7 Relevant kompetanseutvikling 3,5 3,4 3,2 3,7 
Faktor 8 Fleksibilitetsvilje 4,4 4,4 4,4 4,5 
Faktor 9 Mestringsklima 3,9 4,0 4,0 4,1 
Faktor 10 Prososial motivasjon 4,7 4,7 4,7 4,7 
 

Resultater – Skole, ungdomstrinn 

Faktor Navn 2019 2017 2015 Norge 
Faktor 1 Indre motivasjon 4,3 4,2 4,3 4,3 
Faktor 2 Mestringstro 4,4 4,3 4,3 4,3 
Faktor 3 Autonomi 4,3 4,1 4,1 4,2 
Faktor 4 Bruk av kompetanse 4,2 4,1 4,2 4,2 
Faktor 5 Mestringsorientert ledelse 3,9 3,8 3,8 4,0 
Faktor 6 Rolleklarhet 4,2 4,0 4,1 4,3 
Faktor 7 Relevant kompetanseutvikling 3,4 3,4 3,4 3,7 
Faktor 8 Fleksibilitetsvilje 4,4 4,3 4,3 4,5 
Faktor 9 Mestringsklima 4,1 3,8 4,1 4,1 
Faktor 10 Prososial motivasjon 4,7 4,8 4,6 4,7 
 

 

Resultater – Helse og omsorg – hjemmetjenesten 

Faktor Navn 2019 2017 2015 Norge 

Faktor 1 Indre motivasjon 4,2 4,1 4,1 4,3 

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

Faktor 3 Autonomi 3,9 4,0 3,9 4,2 

Faktor 4 Bruk av kompetanse 4,0 4,1 4,1 4,2 

Faktor 5 Mestringsorientert ledelse 3,6 3,8 3,7 4,0 

Faktor 6 Rolleklarhet 4,2 4,3 4,3 4,3 

Faktor 7 Relevant kompetanseutvikling 3,7 3,7 3,5 3,7 

Faktor 8 Fleksibilitetsvilje 4,5 4,5 4,4 4,5 

Faktor 9 Mestringsklima 3,8 3,9 3,8 4,1 

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

 

 

 

 

 

 

Resultater – Helse og omsorg institusjon  
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Faktor Navn 2019 2017 2015 Norge 

Faktor 1 Indre motivasjon 4,2 4,2 4,2 4,3 

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

Faktor 3 Autonomi 4,1 4,2 4,1 4,2 

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

Faktor 5 Mestringsorientert ledelse 3,8 4,1 4,1 4,0 

Faktor 6 Rolleklarhet 4,3 4,4 4,4 4,3 

Faktor 7 Relevant kompetanseutvikling 3,7 3,9 3,8 3,7 

Faktor 8 Fleksibilitetsvilje 4,4 4,5 4,3 4,5 

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

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

 

 

Resultater – Teknisk, skole og kultur 

Faktor Navn 2019 2017 2015 Norge 
Faktor 1 Indre motivasjon 4,0 4,1 4,1 4,3 
Faktor 2 Mestringstro 4,3 4,3 4,2 4,3 
Faktor 3 Autonomi 4,1 4,3 4,3 4,2 
Faktor 4 Bruk av kompetanse 4,2 4,2 4,2 4,2 
Faktor 5 Mestringsorientert ledelse 3,7 4,1 4,1 4,0 
Faktor 6 Rolleklarhet 4,3 4,2 4,2 4,3 
Faktor 7 Relevant kompetanseutvikling 3,8 3,9 3,9 3,7 
Faktor 8 Fleksibilitetsvilje 4,3 4,3 4,3 4,5 
Faktor 9 Mestringsklima 3,7 3,9 4,0 4,1 
Faktor 10 Prososial motivasjon 4,6 4,6 4,5 4,7 
 

Resultater – Administrasjon 

Faktor Navn 2019 2017 2015 Norge 

Faktor 1 Indre motivasjon 4,4 4,4 4,3 4,3 

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

Faktor 3 Autonomi 4,5 4,5 4,5 4,2 

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

Faktor 5 Mestringsorientert ledelse 4,1 4,2 4,1 4,0 

Faktor 6 Rolleklarhet 4,2 4,2 4,3 4,3 

Faktor 7 Relevant kompetanseutvikling 4,0 4,2 4,1 3,7 

Faktor 8 Fleksibilitetsvilje 4,7 4,7 4,7 4,5 

Faktor 9 Mestringsklima 4,3 4,4 4,2 4,1 

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

  

 

 

 

 

 

Resultater – Strategi og utvikling 
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Faktor Navn Strategi og utvikling Norge 

Faktor 1 Indre motivasjon 4,1 4,3 

Faktor 2 Mestringstro 4,2 4,3 

Faktor 3 Autonomi 4,4 4,2 

Faktor 4 Bruk av kompetanse 4,1 4,2 

Faktor 5 Mestringsorientert ledelse 4,2 4,0 

Faktor 6 Rolleklarhet 4,2 4,3 

Faktor 7 Relevant kompetanseutvikling 3,8 3,7 

Faktor 8 Fleksibilitetsvilje 4,5 4,5 

Faktor 9 Mestringsklima 4,1 4,1 

Faktor 10 Prososial motivasjon 4,5 4,7 

 

 

Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen  

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

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

ledere med personalansvar skal følge opp undersøkelsen i samarbeid med enhetens 

arbeidsmiljøgruppe (MKS-gruppa).  

 

Oppfølgingen er tenkt tredelt; 

 

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

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

3. utarbeide tiltaksplan og iverksette tiltak  

 

Resultater og prosess for oppfølging av undersøkelsen har vært gjennomgått i 

lederprogrammet. Det blir dessuten gjennomført kurs i januar for ledere som ønsker mer 

opplæring i hvordan undersøkelsen skal følges opp på egen enhet. KS har utviklet et eget 

arbeidshefte for ledere som beskriver metoder og fremgangsmåte fra resultat til utarbeidelse av 

handlingsplan. Metodene for oppfølging har blitt brukt og trent på i forbindelse med 

lederprogrammet.  

 

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

inn som en del av virksomhetsplanene på alle nivåer. HR-avdelingen er støtte for ledere i 

oppfølgingsarbeidet ved behov.  

 

Rådmannens vurdering  

Rådmannen er fornøyd med resultatene på kommunenivå. Det er store variasjoner i svarene på 

enhetene. Oppfølgingsarbeidet skal derfor ta utgangspunkt i den enkelte enhets resultater og 

hva ansatte og leder mener er viktige områder å arbeide videre med. Resultatene i seg selv er 

kun en indikasjon på hvordan de ansatte opplever arbeidsmiljøet ved sin enhet. 
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 Det er først når prosessen rundt handlingsplan og konkrete tiltak blir iverksatt at 

forbedringsarbeidet starter, Ledere i kommunen har ansvar for å legge til rette for dette 

arbeidet, de ansatte har ansvar for å medvirke.  
 

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

viktig at så mange ansatte som mulig bruker muligheten til å gi tilbakemelding på hvordan de 

opplever sitt arbeidsmiljø. Dette gir et godt utgangpunkt i arbeidet som skal skje på den 

enkelte enhet.   

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 17/4485-7   Arkiv: G30 &38  

 

Samarbeidsplan mellom Ringerike kommune og Stamina Helse for 

2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/20 Arbeidsmiljøutvalget 20.02.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar samarbeidsplan for 2020 for bedriftshelsetjeneste mellom Ringerike 

kommune og Stamina Helse til orientering. 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

 

Samarbeidsplan med Stamina Helse for bruk av bedriftshelsetjeneste i 2020 ligger som vedlegg 

til saken. Hvert år utarbeides det en plan over aktiviteter som skal gjennomføres av 

bedriftshelsetjenesten. Planen er utarbeidet av HR-avdelingen sammen med 

hovedverneombudet og bedriftshelsetjenesten. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er fornøyd med at aktivitetene som utføres sammen med Stamina 

bedriftshelsetjeneste målrettes og styres gjennom en samarbeidsplan med Stamina Helse. 
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Vedlegg 

Samarbeidsplan Ringerike kommune og Stamina helse for 2020 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 18/364-26   Arkiv: 440 &31  

 

Avviksrapport 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/20 Arbeidsmiljøutvalget 20.02.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar avviksrapport for 2019 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.  

Avviksrapport for 2019 inneholder:  
- en oppsummering arbeidet med avvikshåndtering i 2019 

- en oversikt over avviksstatistikken for 2019 

- anbefalte forbedringsområder for 2020 

 

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.  
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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.  

 

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.  

 

Oppsummering av arbeidet med avvikshåndtering i 2019 

Arbeid med å bevisstgjøre organisasjonen om viktigheten av å melde inn avvik og uønskede 

hendelser har fortsatt i 2019. Det har blant annet vært gjennomført informasjon- og diskusjons-

sesjoner på enhetsledersamlinger, i MKS- grupper både på enhets- og sektornivå, på 

personalmøter, samt på vernedager i regi av AMU.  

 

Fokuset rundt arbeidet har vært på bevisstgjøring, forståelse av hva avvik og uønskede 

hendelser er, og at avvik er en viktig kilde til forbedring. Det er likevel fortsatt misoppfatninger 

av hva avvik er og skal brukes til i organisasjonen, men vi har gjennom avviksstatistikken sett 

at arbeidet har hatt en effekt.   

 

I 2019 er det blitt testet ut løsninger for å i enda større grad systematisk analysere og håndtere 

avvik på et helhetlig nivå på de ulike enhetene.  

 

Løsningen innebærer at avviksbehandlere skiller mellom a) de avvikene som krever raske 

tilbakemeldinger og løsninger eller som er enkle å håndtere, og b) de avvikene som krever mer 

analyse av årsakssammenhenger og systematiske tiltak. MKS- gruppens oppgave er å analysere 

den siste periodens utvikling av avvik og identifisere systematiske tiltak.  

 

Tilbakemeldingene fra enhetene som har testet ut denne måten å bedrive avvikshåndtering på 

er positive. De viktigste læringsmomentene har vært:  
- Det kan kreve litt tid å venne seg til å ikke håndtere hvert enkelt avvik ferdig. 

- Involveringen av MKS- gruppen i vurderingen av avvikene er veldig positiv. 

- Bruk av standard tilbakemelding på avvik som skal håndteres i MKS- gruppen er viktig. 

- Det er essensielt at innmelder av avvik som besvares med standard tilbakemelding 

opplever avviket blir tatt tak i og håndtert. Dette ivaretas gjennom å kommunisere 

avvikshåndteringen i personal/avdelingsmøter.  

- Ledergruppen spesielt og MKS- gruppen generelt føler at de har bedre kontroll på 

avvikssituasjonen i enheten og på den enkelte avdeling.  

 

Oversikt over avviksstatistikken for 2019 

Det er i 2019 meldt inn 3665 avvik i Ringerike kommune. Dette er en liten oppgang fra 2018 

(3605) og en betydelig oppgang fra 2017 (3131). 
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 En tydelig trend de siste årene er at organisasjonen har en markant økning i antall avvik i 

månedene september, oktober og november.  

 

 
 

Årsaken til den betydelige økningen av totalt antall avvik fra 2017 kan forklares med at 

organisasjonen har hatt store mørketall. Et sterkt fokus på viktigheten og bevisstgjøringen 

rundt avviksmeldinger de siste årene har medført at mørketallene er mindre. Denne utviklingen 

ser ut til å ha nådd en foreløpig topp, og vi kan nå bedre sammenligne statistikk fra måned til 

måned, og fra år til år.  

 

Majoriteten av avviksmeldingene har sitt utspring fra sektor Helse og omsorg. Institusjon, 

Hjemmetjeneste og Tjenester til funksjonshemmede står for nærmere 69 % av alle avvik. I 

tillegg til disse avvikene utspringer også majoriteten av kommunens HMS- avvik fra disse 

tjenesteområdene, sammen med skole.   
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Avvik relatert til legemiddelhåndtering og trusler/vold på arbeidsplassen er i 2019, som 

tidligere år, de to største avvikskategoriene med henholdsvis 1085 og 419 avvik.  

 

Avvikstype Antall i 

2019 

 % av total 

Legemiddelhåndtering 1085 29,6 

Trusler/vold på arbeidsplasser 419 11,4 

Manglende rutiner/prosedyrer/retningslinjer 302 8,2 

Fall (pasienter) 285 7,7 

Avvik på samhandlingsrutine internt/eksternt 205 5,6 

Mangelfull journalføring/dokumentasjon 127 3,4 

Totalt 2423 66,1 

 

Det har vært en markant økning i antall innmeldte avvik relatert til legemiddelhåndtering i 

2019, fra 834 i 2017 og 844 i 2018. Vi ser også av statistikken at det er kraftige økninger av 

antall innmeldte avvik av denne typen i mars og september 2019. Avvik relatert til 

legemiddelhåndtering utgjør tilnærmet 30% av alle avvik i kommunen.  

 

 
 

Når det gjelder trusler/vold på arbeidsplassen, så har denne avvikstypen også hatt en økning fra 

foregående år med 188 i 2017 og 383 i 2018. Det var også et stort antall avvik knyttet til 

trusler/vold på arbeidsplassen meldt inn i månedene oktober og november 2019. Trusler/vold 

på arbeidsplassen utgjør over 11% av alle avvik i kommunen.  

 

Den store økningen i antallet avvik relatert til denne avvikstypen kan forklares med at 

Ringerike kommune de siste årene har hatt et betydelig fokus på bevisstgjøring, kursing og 

risikovurderinger rundt temaet Vold og trusler.  

 

Det er spesielt to tjenesteområder som skiller seg ut når det gjelder avviksmeldinger knyttet til 

trusler/vold mot ansatte; Tjenester til funksjonshemmede og Skole.  
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Det antas at det fortsatt er mørketall i denne kategorien, da antallet tilfeller på institusjon og 

hjemmetjenester er uforholdsmessig lave. I tillegg er det tilnærmet ingen rapporterte tilfeller 

innenfor Barnevernsområdet.  

 

 
 

Avviksstatistikken viser også at det er et behov for å ha flere og mer innarbeidede rutiner på 

den enkelte enhet og avdeling for å tydeliggjøre eksisterende praksis, eller for å unngå 

unødvendige misforståelser som kan føre til mindre effektivitet. Dette gjelder også 

samhandlingsrutiner på tvers av enheter og tjenesteområder.  
 

Tabellene nedenfor viser et uttrekk av de vanligste avvikstypene i kommunen og antallet avvik 

innenfor det enkelte tjenesteområde:   
 

Institusjon 

Avvikstype Antall i 2019 
Legemiddelhåndtering 359 

Fall (pasienter) 274 

Avvik samhandlingsrutine internt/eksternt 100 

Manglende rutine/prosedyre/retningslinjer 73 

Teknisk utstyr fungerer ikke/mangle på utstyr 64 

Trusler/vold på arbeidsplasser 16 

 

Hjemmetjeneste 

Avvikstype Antall i 2019 
Legemiddelhåndtering 485 

Avvik E-link 80 

Avvik samhandlingsrutine internt/eksternt 54 

Manglende rutine/prosedyre/retningslinjer 52 

Teknisk utstyr fungerer ikke/mangle på utstyr 37 

Trusler/vold på arbeidsplasser 6 
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Tjenester til funksjonshemmede 

Avvikstype Antall i 2019 
Legemiddelhåndtering 231 

Trusler/vold på arbeidsplasser 180 

Avvik fra bemanningsplan 43 

Mangelfull journalføring/dokumentasjon 31 

Manglende rutine/prosedyre/retningslinjer 20 

Teknisk utstyr fungerer ikke/mangel på utstyr 17 

 

Skole og SFO 

Avvikstype Antall i 2019 
Trusler/vold på arbeidsplasser 151 

Bruk av fysisk makt for å avverge skade 34 

Mobbing/trakassering 18 

 

Barnehager 

Avvikstype Antall i 2019 
Mangelfull sikring av fysisk miljø 9 

Personalmangel 3 

Personfall/personskade 3 

 
Eiendom og kulturadministrasjon 

Avvikstype Antall i 2019 
Mangel på vedlikehold/bygning i dårlig stand 21 

Ikke utført/mangelfullt arbeid 18 

Manglende sikkerhetstiltak bygning/eiendom 17 

Skade på kulturminner 14 

Renhold ikke utført 13 

 
Interkommunal legevakt 

Avvikstype Antall i 2019 
Klagesaker pasient og pårørende 13 

Samhandling – kommune hjemmesykepleien og institusjon 13 

Datasystem – Nissy 10 

Avvik samhandlingsrutiner internt/eksternt 10 

Trusler/vold på arbeidsplassen 4 

 

Anbefalte forbedringsområder for 2020 

På bakgrunn av avviksstatistikken for 2019, samt de aktivitetene som har vært gjennomført de 

siste årene anbefales det at Ringerike kommune har følgende forbedringsområder for 2020:  

 

System og metodikk 
 Fortsatt fokus på økt bevisstgjøring og forståelse av avvik og uønskede hendelser i 

organisasjonen 

 

 Innføring av ny metode for avvikshåndtering i hele organisasjonen 

 

 Fortsette arbeid med utvikling av dokumentstruktur og brukervennlighet i kvalitetssystemet 

for å legge til rette for lettere utarbeidelse av og dokumentasjon av rutiner og retningslinjer, 

samt aktiv bruk av kvalitetssystemet fra sluttbrukere 
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Avviksområder 
 Trusler og vold: Tydeliggjøring av plan, målsetting og ansvar for arbeidet med forebygging, 

håndtering og oppfølging av trusler og vold på arbeidsplassen, med utgangspunkt i rapport 

av mai 2019 
 

 Legemiddelhåndtering: Opprette arbeidsgruppe som analyserer hovedårsaker til og 

konsekvenser av avvik relatert til legemiddelhåndtering i helse og omsorgssektoren. Deretter 

utvikle mål og tiltak for forbedring innenfor dette temaet   
 

 

Rådmannens vurdering 

Rapportering av avvik i 2017, 2018 og 2019 viser at avviksrapporteringen har lagt seg på et 

nivå som er relativt stabilt. Dette viser at avviksrapportering har blitt en del av hverdagen for 

mange av de ansatte. Det er likevel grunn til å anta at det fortsatt er enkelte enheter og 

avdelinger hvor det fortsatt er behov for å ha oppmerksomhet på rapportering av avvik. Dette 

vil bli fulgt opp av kvalitetssjefen også i 2020. 

 

Kontinuerlig forbedringsarbeid med utgangspunkt i avvik er helt nødvendig for at kommunen 

skal få enda bedre tjenester. Det er gjennom oppfølging av de avvik som meldes at det kan 

igangsettes tiltak og forbedringsarbeid ute i de enkelte enhetene. Rådmannen vil fortsatt følge 

dette arbeidet nøye. 

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 30.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kristoffer Høyby Pedersen 
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Arkivsaksnr.: 19/5098-2   Arkiv: J00  

 

Plan for miljørettet helsevern 2020-23 til orientering  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/20 Arbeidsmiljøutvalget 20.02.2020 

/ Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning  

/ Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd  

/ Hovedutvalget for oppvekst og kultur  

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

  

Kommunestyret tar «Plan for miljørettet helsevern 2020-23» til orientering. 

 

Plan for miljørettet helsevern 2020-23 til orientering 

 

Kommunene plikter i henhold til folkehelseloven og kommuneloven, å ha internkontroll-system 

og beredskapsplan for miljørettet helsevernmyndigheten. Ringerike kommune har valgt å 

etterlever lovbestemmelsene gjennom en plan for miljørettet helsevern som inneholder 

tilsynsprogram og beredskapsplan. Tilhørende interne prosedyrer er utarbeidet, men er unntatt 

offentlighet. 

 

Planen for miljørettet helsevern ble første gang godkjent i 2014, jf. kommunestyresak 72/14. Vi har 

i år valgt å foreta en hovedrevidering som er basert på erfaringer med arbeid etter tidligere planer. 

Miljørettet helsevernplanen for 2020-23 inngår i kommunal planstrategi for perioden 2016-2020. 

Miljørettet helsevern myndigheten er et viktig i arbeid i utvikling av folkehelse-oversikter.  

 

Rådmannen godkjente planen 15.11.2019, melder den som sak i AMU sitt møte i februar 2020, og 

fremmer den til kommunestyrets orientering etter dette. 
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Vedlegg: 

Plan for miljørettet helsevern 2020-23 

Notat, rådmannens godkjenning av 15.11.2019 

Epost Plan for miljørettet helsevern 2020-2023 og videre saksgang 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.12.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Karin Møller 

saksbehandler: Unni Suther 
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Arkivsaksnr.: 20/504-1   Arkiv: 442  

 

Vernetjenesten - prinsipper for medvirkning  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

10/20 Arbeidsmiljøutvalget 20.02.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget vedtar prinsipper for medvirkning tilknyttet vernetjenesten. 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

Arbeidsgiver og hovedverneombudet har jobbet sammen for å utarbeide prinsipper for 

medvirkning knyttet til vernetjenesten. Disse prinsippene er ment for å klargjøre bedre 

betydningen av et godt vernearbeid innenfor alle arbeidsplasser og hvordan strukturen på dette 

arbeidet skal gjennomføres i Ringerike kommune.  

 

Prinsippene vil bli implementer og gjennomgått på alle nivåer i organisasjonen gjennom 

etablerte areaner som for eksempel ledermøter og MKS-samlinger.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen menr at det er viktig at det er utarbeidet prinsipper for samhandling mellom 

arbeidsgiver og vernetjeneste. Dette arbeidet legger et nødvendig grunnlag for å utvikle gode 

arbeidsplasser med fokus på et godt arbeidsmiljø.  

 

God implentering av prinsippene er viktig slik at ledere og verneombud bruker pinsippene som 

utgangspunkt for sin samhandling 

.  
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Vedlegg 

Vernetjenesten – Prinsipper for medvirkning  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 
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Referat 181119 

Strategi og plan 

Aviksstatistikk 3.e kvartal 2019. 

Spørreundersøkelse AKAN-retningslinjer 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Referat arbeidsmiljøutvalget 18.11.19

Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET

Møtested: Formannskapssalen 2 etg.

Møtedato: 18.11.2019

Tid: 12:00 - 16:00

TEMAMØTE/DAGSORDEN:

S ystematisk HMS - arbeid og avviksstatistikk

Kvalitetssjef Kristoffer H Pedersen presenterte foreløpig status i et arbeid med å etablere en
overordnet plan for systematisk HMS - arbeid (se vedlagte presentasjon).

Faglig ansvar for kvalitetssystemet, jobber med avvik og kvalitet. Dette er ikke unikt tilfelle i
kommunen at rutiner ikke er kjent. Overordnet rutine for vold og trusler er ikke kjent.

Det er igangsatt et prosjektarbeid om systematisk HMS arbeid i Ringerike kommune. Vi kommer til å
få et overordnet dokument til behandling i AMU. Dette skal implementeres i 2020. Styringsgruppe
for prosjektet er Arne og Trude.

HMS - mål er under utvikling og er gjennomtenkt.

Strategien for HMS - arbeidet er delt i fem bolker. Forankring, ledere og medarbeidere utøver
systematisk HMS, kommunen praktiserer medvirkning og medbestemmelse Organisasjonen har
nødvendig HMS kompetanse. Ansatte og ledere ivaretar og etterlever lovgivning og interne HMS -
krav.

Trude Bredal Steinmo: Veldig glad at dette er på plass. Da blir det satt i system i tiltakene nedover i
organisasjon. Man merker at verneombudene har f ått høgre kompetanse. Vært mye fokus på tv -
rollen. Verneombudssamlinger er positivt, bra arbeid av hovedverneombudet. Overordnet legges til
rette for rutiner og prosedyrer. Implementeringsjobben er stor, og når vi får dette på plass for vi
retning for vide re arbeid. For fire år siden hadde vi en AMU opplæring. Viktig at AMU ser sin rolle i
det systematiske arbeidet.

Arne Skuterud. Dette er bra og det har vi stor tro på.

Tilsyn fra Arbeidstilsynet i Hønefoss hjemmetjeneste .

Enhetsleder Anne Marie Thomle B rager fra hjemmetjenesten i Hønefoss redegjorde for gjennomført
tilsyn fra Arbeidstilsynet og generell status, spesielt når det gjelder arbeidsmiljø og arbeid med ny
turnus (Se vedlagte p resentasjon ) .

Bakgrunn for tilsynet var a t arbeidstakere i hj emmetje neste er utsatt for en rekke risikofaktorer.
Arbeidstilsynet: Arbeidsmiljøet i hjemmetjeneste n kjennetegnes av mye krav og ro llekonflikter, vold
og trusler og arbeid i uvante ergonomiske posisjoner med mange tunge løft.

Sentrale tema for tilsynet var blan t annet:

HMS opplæring



 Ledelse og medvirkning samarbeid med verneombud og tillitsvalgte
Systematisk HMS - arbeid

Funn natt:

Alle har lovpålagt HMS opplæring
Medvirkning gjennom MKS - møter
Ansatte kjente ikke hvem som var verneombud
Rutine har rutine for vold og trusler , ikke kjent blant de ansatte
Ansatte har blitt utsatt for vold og trusler
Manglende risiko vurderinger i forhold rundt pasienter
Ikke gjennomført opplæring i håndtering av vold og trusler
Risiko som kan påvirke ansattes psy kiske helse er ikke kartlagt eller risikovurdert
Rollekonflikt blant annet grunnet todelt avdelingsledelse
Uklare arbeidsforhold

Funn hjemmetjenesten Øst:

Samtlige gjennomgått lovpålagt HMS
Medvirkning gjennom jevnlige MKS - møter
God tilgang på ergonomiske hjelpemidler og opplæring
Virksomheten har rutine for forebygging håndtering og kartlegging av vold trusler, innholdet i
rutinen var ikke kjent blant de ansatte
De ansatte har blitt utsatt for både vold og trusler og uheldig psykisk belastning

Funn i hjemmetjenesten Vest

Samme funn som hjemmetjenesten Øst.

Oppsummering og tiltak

Generelt ble det avdekket b rudd på AML og pålegg på alle punkter det ble ført tilsyn med .

Pålegg på alle punkter det ble ført tilsyn med i alle 3 avdelinger

AML §§ 10 - 2 3 - 1 Systematisk HMS

Tiltak

Se PowerPoint som v edlegg til referatet.
Tiltak som iverksettes er følgende:
MKS - møtevirksomhet
Kompetanseheving for tillitsvalgte og verneombud om forebygging av vold og trusler
Opplæring i avvikshåndtering
Sterkere tilbake og annet nærværsarbeid
Utarbeide handlingsplan etter medarbeiderundersøkelsen
Gjennomføring av vernerunder
Gjennomføring av medarbeidersamtaler

Kommentarer/spørsmål:



Ståle Skjønhaug : Grei gjennomgang, hvordan ivaretar man nye medarbeidere ? Sluttsamtalen? Kan
man snakke litt tidligere før det oppstår problemer? Hva skal til for at du står lengere i arbeid?

Anne Marie B rager: Sluttsamtaler, hva kan vi gjøre for at det ikke skjer. Ønske om seniorsamtaler,
men mye hører hjemme i medarbeidersa mtale n .

Marit Hollerud: Interessant gjennomgang, hjemmetjenesten er det vanskeligste , de er overalt og mye
alenearbeid, liker bruk av MKS - gruppene og aktivisering av verneombudene.

Marit Hollerud: Medarbeidersamtaler er litt ute. Familie og seniorpolitikk kommer inn. Alt ligger til
rette for å gjøre dette godt.

Siri Sessen g: Ros til enhetsleder som er tydelig. Som BHT representant deltok hun i tilsynet.
A rbeidstilsynet er opptatt av bruk av BHT , derfor positivt at BHT er med på tilsyn . Nyttig lærdom for
kommune, hva forventes. Psykososial arbeidsmiljø skal og kartlegges.

Trude B Steinmo : Bra gjennomgang, ny enhetsleder som følger opp viktige områder. T ilsyn et peker
på flere av de utfordringene som allerede er kjent i hjemmetjenesten. Viktig nå å følge op p
påleggene, en del av det arbeidet er å forankre helt ut til de ansatte . Med arbeidersamtaler er ikke
ute, men de t kommer i tillegg til all annen god dialog med medarbeiderne. Glad at hjemmetjenesten
allerede er godt i gang med tiltak.

Arne S kuterud : Mang e av forholdene fra tilsynet er påpekt tidligere.

Bente Anita Bråthen : Takk for bra gjennomgang, trist at vold og trusler ikke er forankret. Ik k e
gjennomført medarbeidersamtaler .

Fukt - og råteskader ved Tyristrand skole

Kommunalsjef teknisk, kultur og i drett Hilde Brørby Five l sdal orienterte om fukt - og råteskader som
nylig er avdekket ved Tyristrand skole.

1 8.10.19 ble det gjennomført en b efaring på Tyristrand skole hvor det ble oppdaget
o Omfattende råteska der. Rektor varslet umiddelbart og p rosess bl e igangsatt .
25 . 10 .19 mottok teknisk avdeling m elding fra rektor om fuktskader og lukt av jordkjeller . Det
ble gjennomført b efaring samme dag ved kommuneoverlege, fagansvarlig miljørett et
helsevern , representanter fra skolen og teknisk forvaltning
Lukten v ar merkbar før , men ikke konstant
Ingen meldinger med tilknytning til skaden fra foreldre og elever
160218 ble det gjennomført systemtilsyn fra kommuneoverlegen og derfor kom a vvikene
svært overraskende
S e for øvrig PowerPoint som vedlegg for mer informasjon i saken.

Ragnar Midthaug : Hvor stor er sannsynligheten at dette ikke er flere steder i kommunen?

Hilde Brørby Fivelsdal : Det er malt med en type maling som gjør at det ser bra ut fra utsiden , men
skaden dekket over .



Mulige b rudd på arbeidsmiljøloven og arbeidstid

Kommunalsjef HR, Trude Bredal Steinmo, orienterte AMU om at det er satt i gang et arbeid for å få
oversikt over mulige brudd på arbeidsmiljøloven når det gjelder arbeidstid. Dette sett i lys av
mediasak hos O slo kommune hvor de har et stort omfang av brudd.

Arbeidet vil skje i samarbeid mellom arbeidsgiver, de aktuelle arbeidstakerorganisasjonene og
hovedverneombudet. AMU vil bli orientert løpende.

Saksliste med referat

34/19 18/574 Arbeidsmiljøutvalget - r eferat fra møte 29.08.19

Trude Bredal Steinmo orienterer om at vi skriver referater i tillegg til protokoll .

39/19 18/364 Avviksrapportering - 3.kvartal 2019 (januar - oktober)

Kvalitetssjef Kristoffer H. Pedersen deltok i saken.

Det er til oktober rapport ert n esten 3000 avviksmeldinger, ser mye av de samme trendene som i
2018 .

De mest forekommende avvik er:

Avvik på legemidelhåndtering ( 905 )
Trusler vold ( 290 )
Manglende rutiner og prosedyrer ( 234 )
Fall ( 234 )

Ole Johan Mala: Fortsatt mener han at det henger litt igjen ute i organisasjon at ansatte mener at det
ikke skjer noe når man melder avvik.

Kristoffer Høyby Pedersen : Forsøkt å få en annen måte å håndtere avvik på.

Ragnar midthaug: Hvordan er det på skole? Litt forvirring på skolene hva som skal melde s inn.
Kanskje en runde til for tydeliggjøre.

Kristoffer Høyby Pedersen: Føler at vi i ferd med å snu kulturen.

Ragna r Midthaug: Avvik på vold og trusler meldes.

Trude Bredal Steinmo: Vi må bruke enhver anledning til å prate om avvik. Ansatte blir overrasket når
vi sier at statistikken presenteres AMU og rådmannens ledergruppe.

Siri Sesseng: Kjempefint at man har fokus på avviksbehandlingen og ikke bare lukker. Av vik er til
forbedring.

Kristoffer Høyby Pedersen: Mindre fokus på tid til behandling. Anonymitet: Har lederen anledningen
til å bruke avviket til annet en forbedring.

HMS - avvik: Neste alle HMS - avvik omhandler vold og trusler. 72% av alle HMS - avvik.

Oppf ølging og funn:



 Melde avvik er positivt, nådd metningspunkt. Vanskelig å konkludere rundt årsaker til
positive og negative utviklinger.
Det er fortsatt mørketall
Viktig med oppfølging i MKS - gruppa.

40/19 17/1543 Rapport fra AKAN - utvalget 3. kvartal :

AKAN - leder Rune Faksvåg (HR - avdelingen) orienterte kort om status fra AKAN - arbeidet. I tillegg
orienterte han om planlagt s pørreundersøkelse om AKAN - arbeid. Spørreundersøkelsen sendes alle
deltakere i MKS - grupper og skal avdekke h vor godt kjent AKAN - arbeid og rutiner er blant de ansatte?
Hvordan holdes den gode dialogen.

Siri: Hvordan følger vi opp tilbakemeldingene.

Rune: Tar kontakt sammen med Anne Buttingsrud

41/19 19/4464

35/19 17/249 Hovedverneombudets orientering

Orienterte om forskjellige styringsg rupper som HVO deltar i, dette er blant annet:
o B rann om ny stasjon
o Flytting av tekniske avdelinger til Hensmoen (i sluttfasen)
o I nnenfor helse og omsorg

Arbeidet mye med ulike verneombuds - dokumenter sammen med kvalitetssjefen . Alt er
samlet i kvalitetssyste met .
Det er arbeidet mye med lokale årshjul.
Mye arbeid med Tyristrand skole. Når det går så lang kan det ha noe med rutinene våre. Har
inntrykk at det blir varslet tidligere.
Ledelsen har vært flinke til å sette i gang tiltak.
Flere tunge personalsaker om dagen og tunge arbeidsmiljøsaker. Alle jobber mot felles mål.
Det er veldig positivt at status en som verneombud er gått opp .

Marit Hollerud: Flytting til Hensomen går det br a ?

Arne Skuterud : Går bra , men det kreves mye av samhandling og samspill. Ser muligheter med kantine
og nye bygg. Komm u nalsjefen har styringen og ret ningen er satt. Tøff prosess som flyter noenlunde
greit .

36/19 17/252

Bedriftshelsetjenestens orientering for 3.e kvartal 2019

Stamina har en del henvendelser om oppdrag, i de fleste t ilfeller er det gjort en god del arbeid i
forkant. Bestillingene som kommer nå går riktig vei.



Det er ikke noen pågående AKAN - saker , men v i har noen henvendelser opp mot rus og misbruk, der
det har vært veiledning.

Konkret i forhold til ergonomi har det vært undervisning på rådhuset etter bestill ing for MKS - gruppa.
I tillegg vurdering fo r ergonomi hvis man ønsket det m ed fokus på hva jeg selv kan gjøre.

Helse og omsorg , tilrettelagte tjenester har fått opplæring i forhold til nattarbeid og turnus med
fok us på kost og søvn.

Stamina/ C ensus er inne på oppdrag flere steder, dette gjelder stort sett arbeidsmiljøsaker .

Kartlegginger i forhold til Sterkere tilbake er i gang .

Ergoterapeut er med i planleggingsfasen i forhold ti l ny legevakt.

Helseundersøkelse r på brann og redning. Gjennomføringen går nå helt smertefritt.

MKS Samfunn hadde samling om psykisk helse. Operativt lederforum fra brann, helse og politiet. I
forhold til 2020 videreføres det med helseundersøkelser.

37/19 18/362 Sykefravær 3.e kvartal 2019

Det er e n liten nedgang i sykefraværet i 3. kvartal 2019 sammenliknet med 3. kvartal 2018, det er
positivt, men det er for tidlig å forvente at trenden har snudd .

Trude Bredal steinmo : Sterkere tilbake, Ringerike kommune har fått behandlet de første søknadene
om eksperttilskudd hos arbeidslivsenteret i Buskerud. Det er dialog med friskliv og psykisk hel se for å
kjøpe kurs internt.

Hege Bjerknes : Må man søke på hver og en ansatte?

Trude Bredal Steinmo : Ja man må søke per ansatt.

Ståle Skjønhaug: Ege nmeldt hvordan er det?

Magnus Nilholm : 1 til 1,5 %

38/19 17/4494 Møteplan Arbeidsmiljøutvalget - 2020

Vedtatt

39/19 18/364 Budsjett 2020 - Handlingsprogram 2020 - 2023 til offentlig høring



Avvik Tyristrand ungdomsskole

18.11.19



Tyristrand ungdomsskole

• 18.10.19 Befaring. Omfattende råteskader. Rektor varslet
umiddelbart. Prosess igangsatt.

• 25.10.19 Melding fra rektor ved Tyristrand skole, fuktskader og
lukt av jordkjeller.

• Befaring samme dag (kommuneoverlege, fagansvarlig miljøretta
helsevern, representanter fra skolen og TF).

• Meldingen var i overenstemmelse med det som ble funnet.
• Vindusrammer i skolebyggets nordvendte vegg har omfattende

råteskader og det lukter tydelig fuktig kjeller både i lærernes og
elevenes arbeidsrom. Flere vinduer er punkterte.



• Lukten har vært merkbar før men ikke konstant. Forholdene har
vært dominerende denne høsten og det har preget helse og
trivsel.

• Ingen meldinger med tilknytning til dette fra foreldre eller elever.
• 1 6.02.1 8 ble det gjennomført systemtilsyn fra kommuneoverlegen.

Under tilsynet ble det ikke rapportert om eller nevnt noen mistanke
om fukt - og råteskader i de aktuelle lokalene.

• Avvikene kom derfor svært overraskende.
• TF har årlige gjennomganger av bygget med visuelle

tilstandsvurderinger.



4 avvik

• Lukt av fuktig kjeller i undervisningsfløyen i
ungdomsskolen og i underetasjen. Sterk lukt bak løse
veggplater under enkelte vinduer.

• Fuktskader i vinduskonstruksjon
Vindusinnrammingen i skolens nordvendte vegg mot
parkeringsplassen og i gavl i nordre grupperom er råtne .
Ved åpning av et vindu fulgte innrammingen delvis med.



Avvik fortsetter

• Råttent takoverbygg
Takoverbygget over rullestoladkomst fra parkeringsplassen er
råttent med knekt treverk i takkonstruksjon. Denne adkomsten
er rømningsvei.

• Uklare vinduer
De fleste vinduene er punkterte med grå melert overflate. Et
vindu var sprekt.
Avvikene er så omfattende og karakteriseres som alvorlige
brudd på forskrift om miljørettet helsevern.



Vedtak fra kommuneoverlegen

• Kommuneoverlegen trekker, med hjemmel i forskrift om
miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. § 6. Krav om
godkjenning, tilbake godkjenningen av Tyristrand skole, jf.
delegasjonssak 3/15 av 26.01.2015.



Vedtak

Kommuneoverlegen pålegger, med hjemmel i Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) § 1 4. Retting, ansvarlig
eier og driver av Tyristrand skole å gjennomføre følgende tiltak:

1 . Utbedre fuktskader i ungdomsskolebygget, jf. forskriftens § 1 3. Rengjøring og vedlikehold.
2. Informere foreldrene og elevene om fuktskadene og konsekvenser for elevenes helse og miljø.

Informasjonen må være muntlig og må være skriftlig tilgjengelig, jf. forskriftens § 5. Opplysnings - og
informasjonsplikt.

3. Reduserer bruken av undervisningsrom og arbeidsrom med fuktskadde vindusrammer og luktulemper til et
absolutt minimum. Unngå bruk av de mest nordvendte grupperommene til elevundervisning. Jf. forskriftens §
7. Overordnede krav.

4. Sikre døgnkontinuerlig høy luftutskiftning i alle rom og korridorer i ungdomsskolebygget for å redusere
oppkonsentrering av gasser og lukt til elever og ansattes innemiljø, jf. Forskriftens § 1 9. Inneklima/luftkvalitet.

5. Fremlegge skriftlig dokumentasjon for hvordan vedtaksnummer 2, 3 og 4 er løst, jf. Forskriftens § 4. Ansvar.
Internkontroll.

6. Kartlegge omfanget av fuktskadene og fremlegge vedlikeholdsplan (handlingsplan) for gjennomføring av
nødvendige tiltak for å oppnå et helsemessig forsvarlig innemiljø i ungdomsskolen og rapportere underveis
når endringer i planen oppstår og minst hvert tredje måned, jf. forskriftens § 4 Ansvar. Internkontroll og § 1 3.
Rengjøring og vedlikehold.



• Frister for:
• Vedtaksnummer 1: Innen skolestart 15.08.2020
• Vedtaksnummer 2 - 4: Umiddelbart
• Vedtaksnummer 5 - 6: Innen 03.01.2020
•
• Frist for tilbakemelding på vedtak i denne delegasjonssak

8/19: 18.11.2019 .



Tiltak

• Informasjon er sendt ut til alle foreldre og det er informert på
FAU møter

• Tre rom er fraflyttet
• Ventilasjonsanlegget går hele døgnet
• Det legges frem en politisk sak med informasjon om tiltak,

forslag til fremdriftsplan og estimerte priser(desember)

• Legges frem alternative løsninger – estimert til 5,5 mill kr.



Avslutning og takk!Avslutning og takk!



Systematisk HMS i Ringerike kommune

AMU november 2019



Prosjektarbeid - Systematisk H M S i Ringerike kommune

• Prosjektgruppens mandat
• Kartlegge og få oversikt over status på det overordnede systematiske HMS arbeidet i Ringerike kommune, med utgangspunkt i

Internkontrollforskriften
• Sørge for å revidere/etablere systemer og dokumentasjon for å ivareta et trygt og effektivt HMS arbeid i organisasjonen

• Målsettingen :
• Å etablere et overordnet styrende dokument for det overordnede systematiske HMS arbeidet i Ringerike kommune, inklusiv tydeli ge roller og

ansvar.
• Å sørge for at kommunen har etablerte systemer for effektiv HMS – internkontroll

• Tidsplan
• Oppstart : medio august 2019
• Planlagt sluttdato: 31.12.2019*

• *Implementering vil pågå i 2020 som eget delprosjekt

• Prosjektgruppe
• Magnus Nilholm - HR
• Rune Faksvåg - HR
• Kristoffer Høyby Pedersen (leder)

• Styringsgruppe
• Arne Skuterud – Hovedverneombud
• Trude Bredal Steinmo – Kommunalsjef HR



Overordnet målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet i Ringerike kommune

«Ringerike kommune skal systematisk arbeide for å bedre
sikkerheten til de ansatte, fremme et utviklende,

helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø, og minimere vår
negativ påvirkning på nærmiljøet – basert på dagens

kunnskapsgrunnlag.»



Strategi for oppnåelse av HMS - målsetting
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H M S ansvarlig:
• HMS - ansvarlig har av rådmann fått delegert ansvaret for å sørge for at HMS - arbeidet på kommunenivå gjennomføres med en kvalitet og i et omfang

som samsvarer med arbeidsmiljøloven § 3 - 1 og forskrift om systematisk helse - , miljø - og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).
• Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
• Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven )

• Rollen som HMS - ansvar innehas av kommunalsjef for HR og fellestjenester .

Ledere:
• Utøvelsen av HMS - arbeid i organisasjonen er et lederansvar, og ligger hos den enkelte kommunalsjef, enhetsleder og avdelingsleder.

• Det innebærer å påse at hensynet til helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt under planlegging og utførelse av de arbeidsopp gav er som hører inn under
deres ansvarsområde.

• Dette forutsetter et aktivt forhold til at lover, forskrifter og interne retningslinjer følges opp i det daglige arbeidet . For eksempel:
• Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el - tilsynsloven)
• Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 23 - egenbeskyttelsestiltak ved virksomheter
• Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester ( produktkontrolloven )
• Lov om vern mot forurensinger og om avfall (forurensingsloven)
• Lov om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer m.m. (genteknologiloven)
• Lov om strålevern og bruk av stråling (strålevernloven)
• Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann - og eksplosjonsvernlov en)
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Andre roller som vil bli beskrevet og som har ansvar i det systematiske HMS arbeidet:

• Medarbeidere
• Hovedverneombud
• Lokale verneombud
• Tillitsvalgte
• Miljø - og kvalitetssikringsgrupper (MKS)
• Bedriftshelsetjenesten
• Arbeidsmiljøutvalget



Aksjoner frem mot ferdigstillelse

1 . Ferdigstillelse av utkast til overordnet styrende dokument

2. Kvalitetssikring fra bedriftshelsetjenesten

3. Høringsrunde
• Rådmannens ledergruppe
• Utvalg av ledere, verneombud og tillitsvalgte
• Styringsgruppe

4. Publisering og implementering av dokumentet gjennomføres som et nytt
delprosjekt i 2020



Avviksstatistikk 3. kvartal 2019

AMU november 2019



Total t an tal l avvi k h i tti l i 201 9

• Hittil i 2019 er det blitt meldt inn 2929
avviksmeldinger. Dette er høyere enn 2017 (2455),
men tilsvarende for samme periode i 2018 (2938).

• Som forventet ser vi en gradvis økende mengde avvik
etter sommeren. Dette en trend som har gått igjen de
to foregående år. Økningen kan tilskrives
legemiddelavvik og vold og trusler

• De 4 oftest forekomne avvikene hittil i 2019 er
• Avvik relatert til legemiddelhåndtering (905)
• Trusler/vold på arbeidsplassen (290)
• Manglende rutine/prosedyre/retningslinje (234)
• Fall (pasienter) (234)

• 87% av alle avvik stammer fra
• Institusjon (948)
• Hjemmetjeneste (776)
• HMS (400)
• Tjenester til funksjonshemmede (358)
• Skole (95)Figuren sammenligner totalt antall innmeldte avvik i 2017, 2018 og 2019 fordelt per

måned
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H M S - avvik hittil i 201 9

• Det er hittil i 2019 registrert 400
avviksmeldinger kategorisert som HMS - avvik .
Dette er lavere enn for samme periode i 2018
(467).

• De 4 oftest forekomne H M S - avvikene hittil i
2019 er

• Trusler/vold på arbeidsplassen (290)
• Manglende sikkerhetstiltak bygning/eiendom (28)
• Inneklima (20)
• Manglende rutine (14)

• H M S avvikene stammer i hovedsak fra
• Skole
• Institusjon
• Hjemmetjeneste og bofellesskapFiguren sammenligner antall innmeldte H M S avvik i 2017, 2018 og 2019 fordelt per

måned
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Tru sl er/vol d på arbei dspl assen – 201 9

Figuren sammenligner avviksmeldinger om trusler/vold på arbeidsplassen i 2017,
2018 og 2019 fordelt per måned

• Det er hittil i 2019 registrert 290
avviksmeldinger om trusler/vold på
arbeidsplassen . Dette er tilsvarende for samme
periode i 2018 (299)

• Vi har frem til september i år ligget betydelig
lavere totalt sett i forhold til 2018. Oktober -
tallene har derimot utlignet denne forskjellen .

• Tusler/vold på arbeidsplassen utgjør 72% av
totalt antall HMS avvik

• Det er usikkerhet rundt hvorfor fordelingen per
måned i 2019 er såpass ujevn. Noe kan antas å
tilskrives ferieavvikling.
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Oppfølging av funn

• Den generelle holdningen til antall meldte avvik er positiv. Vi kan se av statistikken at vi er nådd et
visst metningspunkt, noe som medfører at det er lettere å sammenligne data.

• Det er fortsatt svært vanskelig å konkludere rundt årsaker til positive og negative utviklinger i
avviksstatistikken underveis i året. Sammenligningen av data fra år til år gjør det derimot lettere å
identifisere gjentagende trender, og dermed også bedre årsaksforklaringer (ferieavvikling,
sykdomsperioder o.l.)

• Det er fortsatt mørketall, og vi ser at effekten ved å ha fokus på visse temaer i organisasjonen (vold
og trusler, og generell informasjon rundt avviksmeldinger), medfører en økning i innmeldinger.

• Vi jobber videre med den systematiske oppfølgingen av avvik på den enkelte enhet. Denne
oppfølgingen skal gjøres i enhetenes MKS grupper.



Avslutning og takk!Avslutning og takk!



Spørreundersøkelse AKAN - retningslinjer

Rune Faksvåg



Spørreundersøkelsen sendes ut til alle ledere, verneombud og
tillitsvalgte















Avslutning og takk!Avslutning og takk!
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Sykefraværsstatistikk for 2019  
 

Forslag til vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget tar sykefraværsstatistikk for 2019 til orientering 

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Innledningsvis må det gjøres oppmerksom på at måten rapportering av 

sykefraværsstatistikken gjøres på er endret.  Siden 2000 tallet har sykefraværet i Ringerike 

kommune blitt beregnet med ferie som en del av de mulige dagsverkene av sykefraværet. 

Ferien er nå fjernet noe som medfører at sykefraværsberegningen baseres på færre antall 

mulige dagsverk. Rent teknisk betyr dette at sykefraværet vises cirka 1 prosentpoeng høyere i 

den statistikken som vises nedenfor. Årsakene til justeringen er innføringen av nytt system for 

rapportering i programmet Framsikt og harmonisering med NAV.s SSB.s 

sykefraværsstatistikk. Det er opp til kommunene å velge ut hva som er med i beregningene 

når det gjelder statistikk som skyldes ansattes egen sykdom. Det er viktig i all rapportering at 

måten statistikken tas ut på er konsekvent slik at tallene kan sammenlignes over tid. 

Administrasjonen har derfor valgt å oppdatere 2018-tallene etter ny beregningsmåte slik at de 

er sammenliknbare med 2019-tallene.   

 

Sykefravær 2019 

Sykefraværet er redusert med 0,52 prosentpoeng i 2019 sammenlignet med 2018 (oppdaterte 

tall). Vi ser en positiv utvikling av fraværet i 4. kvartal 2019, 8,73 % sammenlignet med 4. 

kvartal 2018 som var på 9,86 % for hele kommunen. 

 

  
 
 
 
 
Sykefravær  

 
 
 

Fravær 
korttid 

 
 
 

Fravær 
langtid 

 
 
 

Samlet fravær 

Årlig sykefravær 2018 2,37 % 7,52 % 9,88 % 
Årlig sykefravær 2019 1,19 % 8,17 % 9,36 % 

Sykefravær 4. kvartal 2018 1,97 % 7,89 % 9,86 % 
Sykefravær 4. kvartal 2019 1,93 % 6,81 % 8,73 % 

 



- 

Tjenesteområde Korttid 
2019 % 

Korttid 
2018% 

Langtid  
2019 % 

Langtid 
2018% 

Samlet fravær 
2019 % 

Samlet fravær 
2018% 

Administrasjon og 
fellestjenester 

1,48 % 2,22 % 4,11 % 6,22 % 5,59 % 8,44 % 

Strategi og utvikling 0,83 % 1,43 % 2,84 % 3,79 % 3,67 % 5,22 % 

Utdanning og familie 1,20 % 2,11 % 6,83 % 5,70 % 8,04 % 7,81 % 

Teknisk, kultur og 
idrett 

1,03 % 2,23 % 6,15 % 6,59 % 7,19 % 8,82 % 

Helse og omsorg 1,18 % 2,69 % 11,02 % 10,27 % 12,19 % 12,96 % 

Sum totalt hele 
komunen 

1,19 % 2,37 % 8,17 % 7,52 % 9,36 % 9,88 % 

 

 

På sektornivå kan nevnes en nedgang på Teknisk, kultur og idrett med 1,6 prosentpoeng og 

Helse og omsorg som har en nedgang med 0,8 prosentpoeng. Utdanning og familie går opp 

litt med 0,8 prosentpoeng.  

 

Fra siste månedsrapportering i 2019 beskriver lederne at det er mange medarbeider med 

kroniske plager. Det arbeidet aktivt med tilrettelegging og tilbakeføring til arbeid og tett 

samarbeid med NAV. Videre rapporteres det at bedriftshelsetjenesten brukes av enkelte 

avdelinger til ansatte som trenger samtale med psykiatrisk sykepleier. Generelt fra siste 

rapportering meldes det tilbake at man ser en positiv utvikling. Denne positive utviklingen 

som rapporteres ser vi i årsstatistikken.  

 

Siden vi er så tidlig i året og at tallene derfor nettopp foreligger er det i liten grad gjennomført 

analyser av sykefraværet for 2019. Fra og med første rapportering i 2020 vi ytterliggere 

rapportering rundt arbeidet med sykefravær bli synlig tilgjengelig for neste AMU i april.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er tilfreds med at sykefraværet siste halvår 2019 er redusert. Det har vært stor 

oppmerksomhet på det økende sykefraværet som var i 2018 og første halvdel 2019. Det antas 

at dette har gitt en positiv effekt gjennom blant annet bedre oppfølging av lederne på de 

enkelte enhetene. 

 

Kommunen er godt i gang med tiltaket «sterkere tilbake». Per 1. februar 2020 har over 40 

medarbeidere fra 6 enheter vært til kartleggingssamtaler hos vår bedriftshelsetjeneste, 

Stamina. Det vil bli igangsatt konkrete tiltak for mange av disse medarbeiderne som skal sikre 

at de i større grad kan komme tilbake til ordinært arbeid.  

 

Rådmannen vil følge tett opp utviklingen av sykefraværet og tiltaket «sterkere tilbake». 
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Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Hovedverneombudets årsrapport for 2019  
 

Forslag til vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget tar hovedverneombudets årsrapport for 2019 til etterretning.  

 

 

  

 

 

Vedlegg 

Hovedverneombudets årsrapport for 2019 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Ho vedverneombudets årsrapport 20 20

Hovedverneombud og verneområder

Hovedverneombud (HVO) inneværende periode er Arne Ihle Skuterud

Hovedverneombu d i tillegg på onsdager Siw Juni Ramsrud

Vara for H ovedverneombud et er Siw Juni Ramsrud

I Ringerike kommune er det i alt 79 verneområder , fordelt på 75 verneombud med
MKS - grupper

Oversikt over verneomr åder og verneombud finnes i kvalitetssystemet

P å intranettsiden ligger det linker til oppslagsverk, lovverk og aktuelle
samarbeidspartnere.
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Hovedtrekk

Hovedverneombudet mener at de tiltakene som er gjort i 201 9 bidrar til fortsatt god
utvikling . D et gjøres arbeid og tiltak som over tid utvikle r et stadig bedre arbeidsmiljø
i Ringerike kommune .
I løpet av 201 9 har 91 ansatte tatt kontakt med hovedverneo mbudet fordi de
opplever at arbeidsmiljøet er belastende. Dette er liten økning fra tidligere år.
Det er fortsatt arbeidstaker e som melder om at de oppleve r stadig mer press og
pålegges flere arbeidsoppgaver .
Hovedverneombudet ber om at man forts e t ter prak sisen med å gjenno mføre
arbeids miljøanalyser og risikovurderinger før nye tiltak settes i gang.
Rådmannens satsing på kompetanseutvikling av ledere , ansatte og verneombud
oppleves som positiv. Det er viktig at dette arbeidet også videreføres i 2020 .
Et h ovedmål er å redusere sykefraværet.
Informasjon når ikke alltid ut til den enkelt ansatte. Fortsatt o pplevd mangel på
informasjon skaper usikkerhet hos mange, noe som gi r en god del henvendelser til
HVO.
Vold og trusler er vi i gang med tiltak .
Flere arb eids plasser arbeider med tiltak for bedre arbeidsmiljø m ed støtte fra
bedrift s helse tjeneste n .
Det oppleves fortsatt å være et meget godt samarbeidsklima i AMU med engasjerte
medlemmer, spesielt positivt er dyktige poli ti ske representanter .
Det ble gjennomf ørt meget bra AMU vernedag er f or vernetjenesten , evalueringene
var svært gode . Stor takk til AMU og HR - avdelingen.
Årets verneombud ble Torunn Bjerkerud fra Tyristrand skole .
Samarbeidsklimaet mellom hovedverneombud og rådmann oppleves som meget
godt.

Møter

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

H VO deltar fast på kontakt møter med rådmannen og inne n helse - og
omsorgssektoren.
HVO har deltatt på MKS - gruppemøter på enkelte arbeidsplasser
Deltar i flere st yringsgrupper.
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S aker HVO arbeider med

IA - avtaler
Personalsaker , herunder vold og trusler, mobbesaker, arbeidsulykk er, luft - og
miljø problematikk
Renhold
Innspill til budsjettet
Dialog med Arbeid stilsynet og NAV
Fellesavtaler for bedre arbeidsmiljø
Tilsyn og varsling
Prinsipper for medvirkning
Årshjul for verne ombud tjenesten og lokale verneombud
Oppdatere vernetjenesten i kvalitetssystemet
Rutiner for vernetjenesten
Tyristrand skole, avstenging av rom grunnet sopp og råte. Det jobbes med fellestiltak
og løsninger
Hov ungdom s skole, utfordringer med asbest i bygg massen i deler av skolen

Spe sielt arbeidskrevende saker 201 9

Flere arbeidsplasser hvor det rapporteres om dårlig arbeidsmiljø.
Flyttepros esser innen samfunnssektoren , Hensmoen
Diverse saker på enkelte av skolene og helsesektoren
Fortsatt henvendelser som gjelder u ønsket oppførsel fra ansatte .
Deltakelse i styringsgrupper
Følger utviklingen i forhold til Familiens hus, « Vikenbygget »
Aurorasa ken
Arbeidsmiljøkartlegging

Aktuelle s aker fra verneområdene

Mang e arbeidssteder melder om mang lende vedlikehold .
Mange av verneområdene er opptatt av luft - og temperaturproblematikk.
Fortsatt noen meldinger om barn og voksne med utagerende adferd som skader
ansatte.
Ø nske om mer kompetanse til verneombudene og tid til å utføre vervet
Nett mobbing/trakassering .
Beredskap i forhold til terrortrusler i barnehage og skole – hv orfor trener vi ikke på
dette?
Arbeidsklær vinterstid
Arbeidsmiljøutfordringer
Ansatte som utsettes for røyking
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Kompetanse ut v ikl ing, kurs og konferanser

Grunnkurs i arbeidsmiljø i regi av Stamina
2 dag ers kurs for verneombudene i samarbeid med AMU og HR
S amlinger i Fagforbundets regi, bl .a. for tillitsvalgte og HVO
Fylkessamlin g for HVO i Buskerud.

HVOs innsats område r 2020

Fokus på den enkelte medarbeider – hvordan bli sett?
Vi etterspør etterarbeid av evaluering av ny lederstruktur . Hvordan jobbes det med
dette?
Oppfølging av gjennomført medarbeiderundersøkelse 2019
Den gode samtalen er viktig , man må ha tid til å lytte til de ansatte. HVO ønsker å
bruke tid på dette.
Kontroll på at valg av verneombud og vernerunden blir gjennomført
Forum for verneombud legges inn i den nye kommuneplattformen , må gjennomføres
Videre føre mer ko mpetanse til lokalt verneombud.
Kompetanse utvikling av lokalt verneombud på arbeidsplassen.
Prinsipper for medvirkning
Følge opp arbeid med årshjul for vernetjenesten
Innspill til AMU, AKAN og varsling
Psykososialt arbeidsmiljø (Bitten Nordrik)
Gjennomføre kartlegging av tidsbruk av vervet som verneombud
Planlegge vernesamling (AMUs dager) sammen med AMU og HR
Hvordan følges vedtak opp, hvordan trener man på bl.a . beredskap og trusler ?
Avklare beredskapsrutiner for skole og barnehage.
HVO ser behovet for økning av stilling s størrelse, fra 1,20 til 1,60 , pga. behovet for å
kunne jobbe med forebyggende arbeid i forhold til sykefravær , deltakelse
møter/utvalg/styringsgrupper og oppfølging av saker . Nedgang i sykefraværet e r et
av kommunens satsningsområder.

Arrangemente r
Grunnkurs i arbeidsmiljø i HMS
HMS - dager sektorvis for ledere/tillitsvalgte/verneombud.
Dagskurs med Bitten Nordrik (psykososialt arbeidsmiljø)
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Oppgav er innen HMS - arbeidet
F ølge opp arbeidet i de lokale MKS - gruppene og kvalitetssystemet
Friskvern stiltak
Positivt arbeidsmiljø – hvordan kan vernetjenesten bidra?
Vernetjenesten skal bidra til å s ynliggjøre AKAN - arbeidet
Belønne gode arbeids miljøtiltak i 201 9 . Dette ble gjennomført og resultat av
trekn ingen er: Færdenveien 29, barne - og avlastningsbolig, Forebyggende enhet,
barn og unge, Ullerål barnehage og Hvelven 89.
Bedre sikkerhet for utsatte ansatte. Det må sette s av tid til å trene på rutinene.

Vernetjenesten i fokus
Fokus på trepartssamarbeidet (Trekanten)
Fokus på forebyggende tiltak
VO`s hjørne på personal møter for lokalt verneombud.
Hoved verne ombuds posten er informasjon til alle.

Annet
Bedre informasjonsrutiner innad i organisasjonen og større organisasjonsforståelse
for ansatte

H ønefoss 08.01.2020

Ho vedverneombud
Arne Ihle Skuterud
Siw Juni Ramsrud
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AKAN-utvalget årsrapport 2019 og handlingsplan 2020  
 

Forslag til vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) tar årsrapport 2019 fra AKAN-utvalget til orientering og vedtar 

handlingsplan for 2020. 

 

  

Bakgrunn 

AMU har et tett samarbeid med AKAN-utvalget og har bedt om kort statusrapport fra AKAN-

utvalget på AKAN-arbeidet fire ganger i året. Årsrappport og handlingsplan blir en naturlig del 

av denne rapporteringen med bakgrunnn i arbeidsmiljøloven § 7-2 som beskriver at AMU skal 

behandle planer som har betydning for arbeidsmiljøet.  

 

Årsrapport 2019 

AKAN-utvalget har i 2019 gjennomført i henhold til handlingsplanen, med unntak av «den 

gode/ nødvendige samtalen» som ble vurdert mer passende gjennomført i 2020 som en del av 

modul C i lederutviklingsprogrammet som handler om relasjoner. 

Antall henvendelser til bedriftshelsetjenesten (BHT) om potensielle AKAN-saker i 2019 er tre. 

BHT v/ Anne Buttingsrud melder at dette er saker hvor andre løsninger enn en AKAN-avtale 

kan ha blitt vurdert som mer hensiktmessig samtidig som det kan være i samsvar med 

Ringerike kommune (RK) sine AKAN-retningslinjer. Antall AKAN-avtaler pr. januar 2020 er 

null/0.  

 

AKAN handlingsplan 2020 

Hovedsatsningen for AKAN-arbeidet i 2020 er todelt: 

1. AKAN er planlagt som tema i modul C i lederutviklingsprogrammet og er del 2 av en 

metode som AKAN sentralt kaller AKAN på 1-2-3. Del 1, som handler om å forankre 

og gjøre kjent AKAN retningslinjene, er nå gjennomført i RK. I hvilken grad dette er 

kjent blant medlemmer i miljø- og kvalitetssikrings (MKS)-gruppene er kartlagt. Del 2 

handler om å gjøre ledere trygge nok til å ta «den nødvendige samtalen» når de er 

bekymret for en medarbeider. Modul C i lederutviklingprogrammet vil innebære en 

praktisk tilnærming til å trygge ledere i dette arbeidet. 

2. Som en del av kartleggingen av kjennskap til AKAN-retningslinjene blant medlemmer i 

MKS-gruppene, ble avdelingene tilbudt støtte fra AKAN-utvalget til å ta opp AKAN 

som tema på personalmøte. 43 avdelinger vil etter eget ønske få tilbud om dette i løpet 

av 2020 og Q1 i 2021. 



- 

 

AKAN-utvalget forventer å lære om lokalt AKAN arbeid som følge av det tette samarbeidet 

med avdelingene i 2020 og dette vil kunne påvirke AKAN handlingsplan for 2021. 

 

 

Innsatsområde 

 

Beskrivelse Tid Ansvar Status 

Møter i utvalget 4 møter 30.01.2020 

31.03.2020 

18.08.2020 

13.10.2020 

Alle, 

Rune 

Faksvåg 

(RF) kaller 

inn. 

 

Rapportering AKAN-utvalget rapporterer 

til AMU kort v/ hvert AMU 

møte.  

 RF  

Oppdatering av AKAN: 

Kvalitetssystemet 

  Utvalget 

v/RF 

 

Program for lederutvikling modul C 

«Relasjon» med AKAN som tema i 

formatet «den nødvendige 

samtalen». 

AKAN sentralt v/Camilla 

Bakkeng deltar på felles 

samling  

 RF  

Program for lederutvikling modul C 

«Relasjon» 

AKAN-utvalget v/ RF deltar 

på fem gruppesamlinger 

Mai og juni Utvalget 

v/RF 

 

Målgruppe. Verneombud, ledere og 

tillitsvalgte. Følge opp avdelinger 

som ønsker støtte til AKAN-

retningslinjene som tema lokalt i 

følge spørreundersøkelse fra 2019 

BHT v/ Anne Buttingsrud 

og HR-avdelingen v/ Rune 

Faksvåg følger opp 41 

avdelinger som ønsker 

AKAN som tema på 

arbeidsplassen. 

2020, med 

mulighet for å 

forlenge 

arbeidet ut i 

Q1 2021. 

Anne 

Buttingsrud 

(AB) og RF 

 

Oppsummering/ oppfølging. 

 

Besøk på arbeidsplassene 

kan påvirke handlingsplan 

for AKAN-utvalget i 2021.  

Q4 AB og RF  

AKAN som tema i fora hvor 

arbeidsmiljøarbeid står sentralt 

Regionale MKS samlinger 

Verneombudssamling 

Grunnkurs arbeidsmiljø 

Oppfølging fra 

kommunalsjef HR 

Vurderes 

fortløpende i 

dialog med 

arrangør av 

de ulike 

samlingene 

Utvalget  

Caser: Støtte og faglig diskusjon for 

AKAN kontaktene på generelt 

grunnlag.  

  

 

Utvalget  

 

 

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 



- 

Rådmannen er fornøyd med at det jobbes metodisk med AKAN-arbeidet i samarbeid med 

AKAN sentralt og at den forebyggende tilnærmingen vektlegges når AKAN-utvalget arbeider 

for økt lederkompetanse på området og støtte til et stort antall avdelinger i 2020.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 05.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Rune Faksvåg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Arbeidsmiljøutvalget 
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Arkivsaksnr.: 18/359-5   Arkiv: G30 &38  

 

 

Bedriftshelsetjenestens årsrapport for 2019  
 

Forslag til vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget tar årsrapport for 2019 fra bedriftshelsetjenesten til etterretning.  

 

 

  

 

 

 

Vedlegg 

 

Stamina helse. Årsrapport for 2019 for Ringerike kommune. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 

 

 

 

 

 

 



Stamina Helse // Follumveien 100 // 3515 HØNEFOSS // stamina group.no

Årsra p p ort for 201 9 for
R I N G E R I K E K O M M U N E
RAPPORT FRA STAMINA HELSE

Oppdragsgiver
Ringerike kommune

Distribuert til
Trude Bredal Steinmo, kommunalsjef HR
Arne Skuterud, h ovedverneombud
Magnus Nilholm, HR - avdelingen – kundekontakt mot Stamina Helse
AMU v/ leder

Utarbeidet av
Siri Sesseng, HMS - rådgiver / yrkeshygieniker

Oversendt kunde: 2 8 /1 - 2 020



Stamina Helse // Follumveien 100 // 3515 HØNEFOSS // s taminagroup.no SIDE 2

I n n h ol d
1. Innledning ................................ ................................ ................................ ................................ ...................... 3

2. Rådgivere fra Stamina Helse ................................ ................................ ................................ .......................... 3

3. Aktivitetsoversikt for 2019 ................................ ................................ ................................ ............................ 4

4. Samarbeidet i 2019 ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 8

5. Anbefalinger for 2020 ................................ ................................ ................................ ................................ . 10

6. Referanser ................................ ................................ ................................ ................................ .................. 11

7. Vedlegg: Beskrivelse av aktiviteter, med utgangspunkt i hand lingsplanen ................................ ............... 12



Stamina Helse // Follumveien 100 // 3515 HØNEFOSS // s taminagroup.no SIDE 3

1. Innledning

Årsrapporten er en oppsummering av de tjenester Stamina Helse har bistått med gjennom året. Tjenesten
skal dekke virksomhetens behov for HMS - oppfølging og bistand i henhold til Arbeidsmiljølovens § 3 - 3,
Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kapittel 13 og Forskrift om systematisk HMS - arbeid § 5.

Rapporter/notater som beskriver utførte opp drag er o versen dt løpende i året som er gåt t.
Iht. plan for samarbeidet er det hver 2. måned gjennomført statusmøter for samarbeidet, og AMU har i alle
AMU - møter blitt informert om aktiviteter som har vært gjennomført og planlagt

2. Rådgivere fra Stamina Helse

Kund eansvarlig (KA M ) i 2019 har vært S iri Sesseng , HMS - rådgiver / yrkeshygieniker

Andre rådgivere som har bistått i 201 9 er:

Katarzyna Buczek
Anne Buttingsrud
Bente Treangen
Karianne Bakke Loe
Janne Venåsen
Else Irene K. Nordeng
Bente Gudbrandsgard
Inga Karo line Norman
Stig Brakken
Ellen Gjul
Birgit Sørnes
Lena Drange Nesland

Bedriftslege
Bedriftssykepleier
Bedriftssykepleier
Bedriftssykepleier
Bedriftssykepleier
Bedriftsergoterapeut
Helsesekretær
Psykolog
Psykolog
Organisasjonspsykolog
Organisasjonspsykol og
Bedriftssykepleier

St amina Hels e Hønefoss
Stamina Helse Hønefoss
Stamina Helse Hønefoss
Stamina Helse Hønefoss
Stamina Helse Hønefoss
Stamina Helse Hønefoss
Stamina Helse Hønefoss
Stamina Helse Drammen
Stamina Helse Ullevål
Stamina Census
Stamina Census
Stamina Helse Agder
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3. Aktivitetsoversikt for 201 9

For beskrivelse av aktiviteter: det vises til Vedlegg

Diagram 1 : Viser leverte tjenester TOTALT i 201 9 i timer for de ulike tjenesteområdene

Tabell 1 : V iser leverte tje nester i 201 9 i ti mer, kroner og % for de ulike tjenesteområdene

Tjenestekategori / Tjeneste
Sum
timer

% av
totalt

Sum
kroner

Systematisk HMS arbeid 194 14,7 192 588
Sykefraværsarbeid 291 22,1 297 695
Psykososialt arbeidsmiljø/ org.; Stamina Cencus 111 8,4 142 853
Psykososialt /org . arbeidsmiljø ; inkl noe C ensus 139 1 0, 5 159 835
Arbeidshelse inkl. helsekontroll og – sertifisering ,
arbeidsmedisinsk poliklinikk

433 32,9 505 308

Rus/avhengighet 45 3,4 42 255
Ergonomi 72 5,5 67 84 3
Fysisk, kjemisk og biologisk a m . 7 0,5 6 104
Krisehåndtering 26 2,0 24 884
Totalt 131 8 100 1 439 365
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Diagram 2 : Viser leverte tjenester i 201 9 i %for de ulike sektorer i organisasjonen

Diagram 3 : Viser leverte tje nester i 201 9 i %for Ringerike kommune – overordnet / avdelingsovergripende
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Diagram 4 : Viser leverte tjene ster i 201 9 i %for HELSE OG OMSORG

Diagram 5 : Vi s er leverte tjenester i 201 9 i % for BARN OG UNGE
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Diagram 6 : Viser leverte tjenester i 201 9 i % for SAMFUNN

Diagram 7 : Viser leverte tjenester i 201 9 i % for SKOLE OG KULTUR
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Diagram 8 : Vi ser leverte tjenester i 201 9 i % for STØTTEENHETER m/ STAB

Stami na Census har hatt oppdrag i sektorene
• Helse og omsorg
• Barn og unge
• Støtte e nheter m/ stab: Øk onomi

I tillegg har Stamina Helse v/ kursavdelingen gjennomfør t 1 intern t kur s – Grunn opplæring arbeidsmiljø.

4. Samarbeidet i 201 9

Stam ina H else opplever det som interessant, inspirerende , utviklende o g hyggelig å samhandle med
Ringerike kommune.
Handlingsplanen f or samarbeidet var også for 201 9 utarbeidet i samar beid med ledelse og
hovedvern eombud i Ringerike kommune i januar og behandlet i AMU i februar 201 9 .
Planens aktiviteter tok utgangspunkt i krav i arbe idsmiljølovgivningen, organisasjonens og
avdelingers/enheters behov og inneholdt både løpende og nye aktiv itete r samt videreføring av tidligere
p åbegynte aktiviteter .
Også Ringerike kommune s øk onomiske rammer for bruk av BHT er styrende for omfang av aktiv iteter.

Ringerike kommune har valgt avgrenset planlegging / konkretisering av aktiviteter.
Dette for å h a handli ngsrom for bistand ved a vdekket behov i løpet av perioden.

Med dette som utgangspunkt var planen i ho vedsak avgrenset til lovpålag te helseun dersøkelser og løpende
oppgaver med hensyn til oppfølging /tilrettelegging for å forebygge sykefravær og f rafall f ra arbeidslivet.
Videreføring av oppgaver planl a gt eller videreført med Stamina Census var også prior itert .

Organi sasjonens kunnskap om ved h vilke aktiviteter bedriftshelsetjenesten skal bistå i samt positiv e
erfaringer på gjennomførte oppgaver, h ar ført til økt bistand spesielt innenfor tjenestekategoriene
«Sykefraværsarbeid» og «Psykososialt / organisatorisk arbeids miljø» .
Stamina Census har med spesialkompetanse og erfaring fra utvikling av ledelse, organisasjon og
medarbeiderskap kompet anse, væ rt etterspurt for bistand i flere deler av virksomheten.
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I 2019 har det i samarbeidet mel lom R ingerike kommune og Stamina Helse vært særskil t felles fokus på
Staminas konsept « S t erkere tilbake » . I Ringerike kommune har sykefravær sarbeid gjennom flere år ha tt høy
prioritet og også gitt positive resultater. Innen sektore n Helse og omsorg ga arbeidet med fravær / nærvær
ikke tilfredsstillende utvikling . D a Stamina g jennom arbeid med Sterkere tilbake kan vise til positiv utvikling
for andre virksomheter, ønsket Ringerike på forespørsel og anbefaling en presentasjon .
Denne ble g jennomført i første kva rtal . Virksomheten va lg te å gjennomf øre iht. presentasjon og anbefaling.
Ringerike kommune har deretter brukt tid for å sikre god inf or masjon for forankring og bred medvirkning på
alle nivåer. Ledere og aktuelle ansatte forpliktes ved gjennomf øringen. Dette er konkret, offensiv og
systematisk satsing på å redusere sykefravær innen områder sektorer der fraværet er størst. I tillegg til Helse
og omsorg om fatter gjennomf øringen så langt også enheter innen « Utdanning og familie » (sektor iht. ny
beskrivelse). Kartleggingen i et 24 - timers perspe k t i v av de aktuelle ansatte startet i november 2019 og
Ringerike kommune vil få anbe falinger videre og med forslag ti l konkrete plan er både på individ – og
org anisasj o nsnivå.

I denne sammenheng er det også aktuelt å fre mheve MKS - samlingen sektor Sam f unn hadde for hele
sektoren med tema « Om psykisk helse - ivaretakelsen av medarbeider » som ble gjennomført med bistand fra
psykol og ved S tamina Census.
Det er kjent at utfordringer knyttet til psykiske lidelser ge nerelt utgjør en vesentlig del av sykefravær.
Dette er det generelt også mindre fokus på og ku nn sk ap om i arbeidslivet. Sektor Samfunn ønsket derfor
bistand til informasjon og økt forståelse for psyk isk helse i arbeidsmiljøsammenheng . Arbeidet med
informasjon og tilpassing lokalt var planlagt gjennomført i regi av lokale MKS - gru pper og for opp følging innen
s ektoren.

S om besk revet i planen for samarbeidet i 201 9 er det gjennomført s tatusmøter hver 2. mnd.
Stamina Helse har i alt sitt arbeid fokus på optimal ressursbruk for virksomhet ene i samhandlingen - også
med Ringerike kommune.
Oppgaver ut over det som var konkret isert på handlingsplanen har etter avtale vær bestilt av eller avkl art
med kontaktperson i HR - avdelingen .

Ringerike kommune er en spenn ende virksomhet å bistå, og v i opplever – samt får tilbakemelding om – at vi
etter årene me d samhandling kjenner or ganisasjonen relativt godt.

Det er også tilfredsstillende at det opplev es at vi har kort responstid og at det oppleves enkelt å ta kontakt
for bistand.

I statusmøtene opp leves det positivt at KAM orienteres om aktiviteter som pågår og planer som legges for
utvikling av organisasjonen . Dette synes i praksis viktig for forståe lse og rådgiving inn i Ringerike kommu n es
eget HMS - arbeidsmiljøarbeid ; likeså å rlige behandlinger / høring av årsbudsjett og handlingsprogram i AMU.

Vi følger me d interesse kompetanselø ftet Ringerike kommune er inne i for ledere og verneombud – herunder
o gså utvikling av vernetjenesten og MKS - gruppene; dette blir spennende å følge og erfare videre .

Som også beskrevet i årsrapporten for 201 8 har vi gjennom årene s ett at organisasjonens k unnskap om
Stamina H else har variert . I områder der vi gjennomfører lo vpålagte helseundersøkelser eller har f lere
«løpende oppgaver» er kunnskap og samhandling tettere.
Likeledes der vi har vært inne i konkrete oppgaver på forespør sel.
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For noen år siden bidro Stam ina Helse på ledermøter, verne ombudssamli n g samt grunnkurs i arbeidsmiljø og
møtt e bredden i organisasjonen. Erfaring er viste at det er enda lettere å ta kontakt f or veiledning - raskere
avklaringer vedr. problemstillinger. Ko ntakten synes nyttig for den som trenger bistand – kanskje med mindre
bruk av ressurser. V i opplever tett og god samhandling der vi leverer tjenester, men erfarer også at det videre
kan være viktig å følge opp og sikre k jennskap til bedriftshelsetjeneste n for vide re kontakt og samhandlin g.

Ringerike kommune ansatte i 2018 kvalitetssjef og vi s er at arbeidet å systematisk utvikle HMS er godt i gang .
I tidligere årsrapporter har vi også beskrevet at d et er mye godt arbeid innenfor området arbeidsmiljø i
Ringerike kommune.
Ved gjenn omføring av oppgaver og samhandling med ansatte med forskjelli ge roller innenfor for sk jellige
områder, erfarer vi mye forståelse for gevinst ved et godt arbeidsmiljø ved systematisk arbeid .

Gjennom samhandlingen ser vi dessverre at beskrevne rutiner der rutiner det er lagt ned o mf attende arbeid i
forankri ng og implemen tering ikke er fulgt opp og i drift. Dette både på leder - og ansatt nivå.
Som eksempel kan nevnes rutiner for oppfølging etter uhell me d blod og kroppsvæsker.

Stamina Helse bidrar etter avtale til oppfølging av HMS - arbeidet ved at avvik s om oppdages fra de t vi kjenner
til av prosedyrer og rutiner i R ingerike kommune meldes kvalitetssjef.
S tamina Helse er kjent med at det er fo kus på at det skal være enhetlige overbyggende rutiner der det er
aktuelt som skal imp lementeres i sektorer/ enheter og avdelinger.

Da vi har sett at gjennomføring og oppfølging i dagl ig drift ikke alltid er som beskrevet iht. intensjon og
krav i HMS - lovgivingen, har v åre tidligere årsrapporter pekt på og anbefalt å løfte arbeidet med utvikling av
det systematiske HMS - arbeide t; dette for å sikre dokumentert oppfyllelse av krav i lovgiv ningen og
derigjennom sikre et godt arbeidsmiljø og arbeidshel se.

5. A nbefalinger for 20 20
Stamina Helse ønsker å bidra til at v irksomhe tene når de mål de setter for HMS - arbeidet. Vi ønsker at
dere ska l oppleve en mest mulig effektiv og god utnyttelse av de rammene som ligger til g runn i avtalen,
og at de tiltakene som gjennomføres er målrettet og bidrar til opplevd merverdi. Det te ønske r vi å
vektlegge i samarbeidet også i kommende periode.

Med utga ngspunkt i samhandling rundt gjennomførte og planlagte oppgaver, deltakelse på
samha ndlingsarenaer – bl.a. AMU , har v i tanker om HMS - utvikling i R ingerike kommune i 20 2 0 :

Det er mye godt arbeid som må videre føres i nnenfor området arbeidsmiljø i Ringerike kommune.
Som tidligere beskrevet ser vi fremdeles behov for forbedringer ved at b eskrivelse og gjennomfør ing av
aktiviteter samt oppfølging i dag lig drift ikke er iht. intensjon og krav i HMS - lovgivingen.

Ringerike kommune har synliggjort at arbeidet med kvalitetsutvikling – herunder også HMS har pr ioritet.
Arbeidet med o verordnet styringsdokument for HMS er under ferdigstilling for forankring .
I tillegg viser arbeidet som er lagt ned positiv utv ikling mht . registering og behandling av avvik HMS.

Som Ri ngerike kommu nes rådgiver mht. arbeidsmiljø peker vi spesielt på å kart legge krav til hva
Arbeidsmiljøloven m/ forskrifter kr ever av dokum entert aktivitet og kvalitetssikre styrende dokumenter –
konkrete prosedy rer og retningslinjer som sikre r ivaretagelse av krav i A rb eidsmiljølov en med forskrifter .
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So m tidligere anbefaler vi at det lages en plan for gjennomføring av overordnede risikovurderinger HMS ;
i denne sammenheng arbe idsmiljø. Da Stamina H else ikke kjenner til status på d ette arbeidet , minner vi o m
at m etode må vel ges som er hensiktsmessig mht. å avdekke ri siko samt dekker kravene til innhold i
risikovurdering av arbeid sm iljø ; i tillegg til gro v analysen er det tilleggskrav mht. detaljerte risikovurderinger
gitt i « forskrift om utførelse av a rbeid » . Aks eptkriterier må defineres differensiert – bl. a. for ergo nomi og
psykososialt arbeidsmil jø.

Stamina Helse ha r bred kompetanse og bistår gjerne med fora nkring og gjennomføring både mht. utvikling av
p rosedyrer og rutiner med utgangspunkt i krav i forsk riftene samt risikovurdering.

Gjennom vårt arbeid ser vi at Ringerike kommune har et potensiale for å lykkes med systematisk HMS - arbeid
i daglig drift ved å sikre at rutiner og aktiviteter som besluttes iverksatt imp lementeres etter en tidsplan og
følges opp ved gitt tids punkt . Kan hende kan sektorvise MKS - gr upper benyttes aktivt i implementerings - og
oppfølgings arbeid .

AMU s rolle m ht. oppfølging er også nyttig.

Konkret eksempel er utvikling og implementering av rutine for o ppfølging etter eksponering fo r blod o g
kroppsvæsker . En plan for gjenno mføring var utarbeidet samt materiell for informasjon / opplæring av
aktuelle ansatte. Vi anbefaler at status im plementering følges opp i 2020 da vi gjennom vårt arbeid ser at
rutine ikke er go dt kjent av nyansatte og også led ere.

Arbeidet som er i gang med S terkere tilbake vil avdekke hva som må planlegges gjennomført både på individ
– og organisasjonsnivå for å fremme nærvær på jobb.
D ette konseptet gir systematisk tilnærmi ng på individnivå der plan for gjennom føring av aktiviteter,
samhandling og oppfølging er sentral e fa ktorer . Dersom kartleggingen gir anbefalinger om aktivitet på
organisasjonsnivå, er d et viktig at dette også tilsvarende følges opp systematis k .

D a psykisk e l idelser generelt i Norge utgjø r en vesentlig del av sykefraværet , er informasjon og økt forståelse
for psyk isk helse i arbeidsmiljøsammenheng nyttig i nærværsarbeid på flere n ivåer.
Vi anbefaler derfor at Ringerike kommune vurderer samme gjennomføring som i sektor Samfunn for alle
sektore r : « Om psykisk helse - ivaretakelsen av medarbeider » .

På vegne av Stamina Helse takker jeg for sa marbeidet i året som gikk, og se r frem ti l et godt,
helsefremmende og konstruktivt samarbeid i 20 20 .

6. Ref er anser
Arbeidsmiljølovens § 3 - 3
Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kapittel 13
Forskrift om systematisk HMS - arbeid (internkontrollforskriften) § 5

Stamina Helses tilbud:
www.staminahelse.no /a vdelinger/bedriftshelsetjeneste - buskerud/bedriftshel setjeneste - honefoss/
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7. Vedlegg: Beskrivelse av aktiviteter, med utgan gspunkt i handlingsplanen

Tabell 2 : Viser avtalte og gjennomførte ak tiviteter i 201 9 , med utgangspunkt i avtalt samarbeids pl an samt
bes tilte aktiviteter gjennom året.
Stamina H else b ist ått der ikke annet er oppgitt.
R ådgivere som har bistått: Det vises til kap. 2 og profesjoner der ikke an net er oppgitt

Tjenesteområ de Avtalt aktivitet Gjennomført aktivit et

SYSTEMATISK
HMS - ARBEID

Samarbeidsmøter – status
samarbeidsplan/ leveranserapporter

Gjennomført iht. plan med
kommunals jef HR, rådgivere fra
HR - a vd. og hovedverneombud evt. vara

Uta rbeide årsrapport for 201 8 Årsrapporten ble utarbeidet og behandlet i
AMU i februar

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

Utsatt til tidlig 2020 for oppdatering iht.
endringer i Ringerike kommu nes
organisering høst 2019.

Delta på tilsynsbesøk fra Arbeidstilsynet S tamina h else har deltatt ved tilsyn ved
tilsyn ved Hjemmetjenesten Hønefoss samt
utarbeidelse dokum entas jon for
innsending i forkant.

Risikovurderinger arbeidsmiljø:
utvikling sy stem/ opplæring/
gjennomføring/implementering

Stamina H else har ikke ha tt henvendels e
f or bis tand i perioden.

Kartlegge og kvalitetssikre styrende
dokumenter og retningslinjer som skal
sikre ivaretagelse av krav i HMS -
lovgivningen – spesielt arbeidsmi ljøloven
m/ forsk rifter.
Overordnet og sektorvis

Stami na H else har hatt o verordnet
dokument HMS til høring og råd g itt i
tilbakemel ding .

Vernerunder:
Bistå med oppfølging etter vernerunder
ved behov .

Det vises til egen bes krivelse und e r
ERGONOM I

Vol d og trusler:
Bis tå med opplæring i risikovurdering og
oppfølging av ansatt e som har vært utsatt
for vold eller trusler; oppfølging /
videreføring etter 2018

Stamina H else har ikke ha tt henvendels e
f or bis tand i perioden .

AMU - møter Stamina Helse v/ K AM har møtt i 5 A M U -
møter.
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Tjenesteområ de Avtalt aktivitet Gjennomført aktivit et

SY STEMATISK
HMS - ARBEID

Bistå med evaluering og opplæring av
AMU

A vklart i samarbeidsmøte:
Ringerike kommune ønsket dette utsatt

AKA N - møter Fast rådgiver ved Stamina Helse har vært
innkalt til 4 møter

Bistand med rådgivin g / informasjon om
AKAN

Fast rådg iver har gjennom året gitt
anbefalinger og innspill i aktu elle fora samt
ved henvendelser ; det vises til pkt. Livsstil

Prosjekt «Tobakksfri kommune».
De ltakelse i arbeidsgruppe.

Ingen deltakelse da prosjektet var avslut tet
og « i dr ift »

Nybygg / omb ygging:
Rådgiving ved planlegging og
gjennomføring av nyby gg, ombygninger
og tilrettelegging av arbeidsplasser,
lokaler, utsty r og arbeidsprosesser.

Stamina H else har deltatt i ett møte v/
planlegging av ny Legevak t.

Grunnkurs arbeidsmil jø (leder e, VO,
AMU - repr.)

Oktober : Stamina v/ kursavdelingen har
gjenno mført bedriftsinternt Grunnkurs
arbeidsmiljø for ledere, ve rneombud og
tillitsvalgte

Arbeidsmiljøopplæring ansatte / ledere :
Vurdere i samarbeid med kommunen
behov for opplæring i ar beidsmiljø.

Stamina H else har ikke ha tt henvendels e
f or bis tand i per ioden .

Bistand ut over samarbeidsplanen – på
bestilling / etter avtale:

Møte hos Arbe idstilsynet: Deltakelse på
veiledningsmøte for kommuner i Busker ud
om vold o g trusler på arbeidsplassen

FYSISK, KJEMISK
OG BIOLOGISK

Bistand til gjennomgang av RKs rutiner
for sikker kjemikaliehån dtering ;
Med u tg.punkt i AML m/ forskrifter .

Stamina Helse har deltatt i et innl edende
møte

Ved anbud om elektronisk system for
sikker kjemikaliehåndtering:
Bistå m e d faglig be skrivelse /vurdering av
kvalitet på tjenesten .

Ikke behov da det i praksis kun var 1
aktuell leverandør.
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Tjenesteområ de Avtalt aktivitet Gjennomført aktivit et

FYSISK, KJEMISK
OG BIOLOGISK

Bistand ut over samarbeidsplanen – på
bestilling / etter avtale:

Helse og omsorg: Aurora
Stamina Helse har bi stått ett er h env . og
avt ale m ht. eksponering for biologiske
fakt orer

S tøtteenheter m/ Stab :
Stamina Helse har bi stått etter h env . og
avt ale mht. inneklima .

ARBEIDSHELSE

Helsekontroll for ansatte i
Gjennomføring iht. Ringerike kommunes
rutiner for helse undersøkelser av ansatte.

Rapporter er i etterkant presentert i møter
med enhet sleder/ avdelingsleder og
verneombud .

SAMF UNN

Brann og
redning

B eredskapsavdelingen Gjennomført 2. halvår
Heltid: 1 9 ansatte
Del tid: 1 8 ansatte

Teknisk
drift

Vedlikeholdsgruppe Gjennomført 1. halvår
for 6 ansatte

Vaktmestere Gjennomfør t 1. halvår
fo r 18 ansatte

SKOLE
Kulturskolen Gjennomført i ja nuar

f or 8 ansatte

Nyansatte iht. beskrevet ruti ne Innkalt ved mottat t bestil l ing

Arbeidsmedisinsk poliklinikk:
• Oppfølging etter helsekontroller
• Konsultasjon for avklaring vedr.

arbeidsrelaterte helseplager

Åpent tilbud; Jfr. også arbeidstagers rett til
på eget initiativ å ta k ontakt med BHT
Stamina Helse har hatt f å særskilte
henv endelser;
det har hovedsakelig vært oppfølging etter
helseundersøkelse r og andre
individrettede op pgaver
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Tjenesteområ de Avtalt aktivitet Gjennomført aktivit et

ARBEIDSHELSE
Vaksinasjon:
Tilbud om yrkesvaksinering gis iht.
beskrevne rutiner ved gjennomføring av
hels eundersøkelser

Gjennomført kontinuerl ig iht. avtale og
beskrevet rutine

Oppfølging etter uhell med blod og
kroppsvæsker i ht. beskrevet rutine for
R in gerike kommune

Gjennomført / fulgt opp når melding er
mottatt:
1 3 hendelser – alle fra Helse og omsor g og
Interkommunale tjenester v / Legev akt

Der Stamina Helse har registrert avvik fra
Ringerike kommunes rutine for oppfølging,
er dette etter avtale mel dt tilbake til
enhetsled er , avdelingsleder , kvalitetssjef
og HR - rå dgiver/kontaktperson i Ringerike
kommune.

Helsesertifisering for

- før erkort * Brann o g redning
v/ beredskapsavd.
og forebyggende
avdeling.

*vann og avløp
* vei,park,idrett(VPI)

Gj ennomført på tids punkt for hels e kontroll
– ellers ved behov

-røyk - og
kjemikaliedykkere

* Brann og redning v/
beredskapsavd.

Bistand ut over samarbeidsplanen – på
bestilling / etter avtale:

H else og omsorg :
Tilrettelagte tjenester sør:
Kurs « Nat tarbeid og helse »

ERGONOMI
FORFLYTNING
Bistå med opplæring av
forflytningsveiledere

Ikke gjennomfø rt etter vurdering fra
Ringerike k ommu ne

For individ og grupp er/avdelinger:
Kartlegging/ risikovurdering relatert til
ergonomiske forhold på arbeidsplassen,
arbeids plasstilpasning, inf./opplæring.
Råd ved innkjøp av utstyr/ endring av
arb eids plass.

Stamina Helse har etter bistått med
gen erell rådgivning samt kartlegging /
rådgi ving individ i sektorene «Skole og
kultur» , «B a rn og unge » og «Helse og
omsorg» .
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Tjenesteområ de Avtalt aktivitet Gjennomført aktivit et

ERGONOMI

Bistand ut over samarbeidsplanen – på
bestilling / etter avtale:

Skole og kultur: Bibl ioteke t – 1. kvartal :
Tilpasset i nformas jon/ opplæri ng ergonomi
for alle an satte

Råd huset – 4. kvartal :
B estilt etter vernerunde: Inf./opplæring
ergonomi for kontoransatte i plenum samt
individ uell bistand/veiledning på bestilling .

PSYKOSOSIALT /
ORGA NISATORISK

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

Gjennomført iht. plan/avtal e v/
Stamina Census .

Barn og unge : Hønefoss barnehage
K artlegging psykososialt arbeidsmiljø

Gjennomført ih t. plan/ avtale v/
Stamina C ensus.

Bistand ut over samarbeidsplanen – på
bestilling / etter avtale:
ØKONOMI OG IT: Økonomi
Bistand til gjennomføring av kartlegging
psykososialt arbeidsmiljø .
Rådgiving ledere og individrettet
bistand etter avtale hovedsakelig i
sektorene H else og omsorg, Barn og
un ge, Skole og kultur.

SAMFUNN :
M KS - samling hele sektore n i mai av
Stamina C ensus
T ema : Psykisk helse – ivaretakelse av
medarbeider

KRISE -
HÅNDTERING

Bistå ledere og ansatte med
veiledn ing, rådgiving ved ulykke r,
dødsfall el ler a lvorlige hendelser

Stamina Helse har på bestilling bistått i
sektorene Samfunn og H else og omsorg

SYKE FRAVÆR Før og undersykefr avær: Bistå i å B istand med rådgiving lede re på henv.
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Tjenesteområ de Avtalt aktivitet Gjennomført aktivit et

fremme nærvær, finne løsninger og
forebygge unødvendig fravær

Indi vidoppfølging hovedsakelig i
sektorene Helse og omsorg, Barn og
unge, Samfunn – teknisk drift, Skole og
k ultur, Stab og støtte

Vurdere deltakelse i konsept Sterkere
tilbake.
Mul ig pilot innen Helse og omsorg

Introduksjon av Staminas konsept
« Sterk ere tilbake » ;
b istand til informasjon , etablering og
oppstart av gjennomføring :
K artlegge og planlegge systematisk
arbeid på ind ivid - og organ isasjonsnivå
f or å redusere sykefrav ær for Helse og
omsorg samt enkelte enh eter m ed høyt
fravær innenfor andre sek torer

LIV SSTIL AKAN / avhengighet
• Bistå ansatt i et arbeidsforhold

iht. bedriftens egne rutiner
Bistå leder eller ansatt på forespør sel

Stamina helse ved fast rådgiver har
bistått med råd veiledning knyttet til
in divid på forespørsel fra ledere.
Ingen AKAN - saker/ - avtaler i perioden



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Arbeidsmiljøutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/369-1   Arkiv: 431  

 

 

Resultater medarbeiderundersøkelsen 2019  
 

Forslag til vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget tar resultatene etter medarbeiderundersøkelsen 2019 til orientering.  

 

 

  

 

Medarbeiderundersøkelsen 2019 

 

Bakgrunn  

Rådmannen gjennomførte medarbeiderundersøkelse i tidsrommet november-desember 2019.  

Det er tidligere gjennomført medarbeiderundersøkelser i 2007, 2009, 2014 og 2017.  

 

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.  

 

Oppslutning om undersøkelsen  

Svarprosenten på medarbeiderundersøkelsen for 2019 ble 83 % noe som er den høyeste 

svarprosenten kommunen har hatt i slike undersøkelser. KS sier i sine anbefalinger at man bør 

tilstrebe en svarprosent på 70-80 %. Administrasjonen antar at det er flere forklaringer på 

bedre oppslutting i 2019 enn tidligere. God forankring og godt informasjonsarbeid og at 

undersøkelsen nå er kjent av både ledere og ansatte kan være forklaring til dette. Det er nå 

gode svarprosenter på de fleste avdelingene og enhetene i kommunen hvilket gjør at det er et 

godt utgangspunkt for utvikling av arbeidsmiljøet. 

 

Medarbeiderundersøkelsen sendes ut elektronisk via e-post til kommunal e-postadresse.  

 

Svarprosent 



- 

Ringerike kommune 2019 2017 2015 

Totalt 82 81 74 
Administrasjon 94 92 87 

Barnehage 92 97 83 

Brann- og ulykkesvern 100 100 100 

PLO Hjemmetjeneste 70 70 61 

PLO Institusjon 74 69 65 

Teknisk, kultur og idrett 85 84 72 

Skole, barnetrinn 89 85 81 

Skole, ungdomstrinn 89 89 88 

Strategi og utvikling 91     

 

 

Resultatfremstilling  

Resultatene for 2019 viser at det er omtrent samme skår på de fleste faktorene som i 2017. 

Kommunen ligger også ganske likt sammenliknet med resultatene for andre kommuner i Norge 

som har gjennomført undersøkelsen.  

 

Resultatene i medarbeiderundersøkelsen viser at ansatte i Ringerike kommune stort sett er 

fornøyd med arbeidsmiljøet. I vedlagte tabellen gjengis gjennomsnittsscore for alle faktorene 

for 2017 og 2019. Av tabellen kan vi se at resultatene jevnt over er gode. Sammenlignet med 

2017-resultatene og resultatene for Norge ligger Ringerike kommune stort sett på samme nivå. 

Det er imidlertid en liten nedgang på fire av faktorene (mestringsorientert ledelse, rolleklarhet, 

relevant kompetanseutvikling og mestringsklima). Nedgangen er ikke spesielt stor og kan 

skyldes mange ulike forhold. Administrasjonen er i gang med en analyse av resultatene og vil 

arbeide videre med tiltak spesielt innen disse områdene. 

 

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

fremstilles per faktor i enkle ferdiggenererte rapporter med tilhørende hjelpetekster.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultater  

Tabellene nedenfor viser samlede resultater for kommunen og i tillegg per område/sektor: 

Resultater – totalt 
10-FAKTOR KS' Ringerike 

   



- 

medarbeiderundersøkelse 
Faktor Navn Ringerike 2019 Ringerike 2017 Ringerike 2015 Beskrivelse 
Faktor 1

 
Indre motivasjon

 
4,3

 
4,3

 
4,3

 
Motivasjonen for oppgavene i seg selv, det vil si om 
oppgavene oppleves som en drivkraft og som spennende 
og stimulerende. (Også kalt indre jobbmotivasjon)

 
Faktor 2

 
Mestringstro

 
4,3

 
4,3

 
4,3

 
Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt medarbeiders 
tiltro til egen kompetanse og mulighet til å mestre 
utfordringer i jobbsammenheng.

 
Faktor 3

 
Autonomi

 
4,2

 
4,2

 
4,2

 
Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å jobbe 
selvstendig og gjøre egne vurderinger i jobben sin, basert 
på egen kompetanse, og innen en definert jobbrolle.

 
Faktor 4

 
Bruk av kompetanse

 
4,2

 
4,2

 
4,2

 
Medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen 
jobbrelevante kompetanse på en god måte i sin 
nåværende jobb.

 
Faktor 5

 
Mestringsorientert 
ledelse

 
3,9

 
4,0

 
4,0

 
Ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal 
få utvikle seg og bli best mulig ut fra sine egne 
forutsetninger, slik at medarbeideren opplever mestring 
og yter sitt beste. 

 Faktor 6
 

Rolleklarhet
 

4,2
 

4,3
 

4,3
 

Høy rolleklarhet innebærer at forventningene til den 
jobben medarbeideren skal gjøre er tydelig definert og 
kommunisert.

 
Faktor 7

 
Relevant 
kompetanseutvikling

 
3,7

 
3,8

 
3,7

 
Relevant kompetanseutvikling er avgjørende for at 
medarbeiderne til enhver tid er best mulig rustet til å 
utføre sine oppgaver med høy kvalitet, og er avgjørende 
for kvaliteten på de tjeneste som leveres, uansett hvilken 
type tjeneste vi snakker om. 

 Faktor 8
 

Fleksibilitetsvilje
 

4,5
 

4,5
 

4,5
 

Medarbeiderens villighet til å være fleksibel på jobb og 
tilpasse sin måte å jobbe på til nye behov og krav.

 
Faktor 9

 
Mestringsklima

 
3,9

 
4,0

 
4,1

 
I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å lære, 
utvikle seg og gjøre hverandre gode, fremfor å rivalisere 
om å bli best.

 
Faktor 10

 
Prososial motivasjon

 
4,7

 
4,7

 
4,7

 
Motivasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt for andre, 
også kalt prososial motivasjon, er en viktig drivkraft for 
mange og har en rekke godt dokumenterte, positive 
effekter. 

 
 

 

Resultater – Barnehage 

Faktor Navn Barnehage 2019 Barnehage 2017 Barnehage 2015 Norge 
Faktor 1 Indre motivasjon 4,5 4,5 4,4 4,3 
Faktor 2 Mestringstro 4,3 4,3 4,3 4,3 
Faktor 3 Autonomi 4,2 4,2 4,1 4,2 
Faktor 4 Bruk av kompetanse 4,4 4,3 4,3 4,2 
Faktor 5 Mestringsorientert ledelse 4,2 4,2 4,1 4,0 
Faktor 6 Rolleklarhet 4,5 4,4 4,4 4,3 
Faktor 7 Relevant kompetanseutvikling 4 4,1 3,7 3,7 
Faktor 8 Fleksibilitetsvilje 4,5 4,4 4,3 4,5 
Faktor 9 Mestringsklima 4,2 4,3 4,2 4,1 
Faktor 10 Prososial motivasjon 4,8 4,7 4,8 4,7 
 

Resultater – Skole, barnetrinn 

Faktor Navn 2019 2017 2015 Norge 
Faktor 1 Indre motivasjon 4,3 4,3 4,3 4,3 
Faktor 2 Mestringstro 4,2 4,3 4,3 4,3 



- 

Faktor 3 Autonomi 4,2 4,2 4,3 4,2 
Faktor 4 Bruk av kompetanse 4,2 4,2 4,2 4,2 
Faktor 5 Mestringsorientert ledelse 3,8 3,9 4,0 4,0 
Faktor 6 Rolleklarhet 4,2 4,2 4,3 4,3 
Faktor 7 Relevant kompetanseutvikling 3,5 3,4 3,2 3,7 
Faktor 8 Fleksibilitetsvilje 4,4 4,4 4,4 4,5 
Faktor 9 Mestringsklima 3,9 4,0 4,0 4,1 
Faktor 10 Prososial motivasjon 4,7 4,7 4,7 4,7 
 

Resultater – Skole, ungdomstrinn 

Faktor Navn 2019 2017 2015 Norge 
Faktor 1 Indre motivasjon 4,3 4,2 4,3 4,3 
Faktor 2 Mestringstro 4,4 4,3 4,3 4,3 
Faktor 3 Autonomi 4,3 4,1 4,1 4,2 
Faktor 4 Bruk av kompetanse 4,2 4,1 4,2 4,2 
Faktor 5 Mestringsorientert ledelse 3,9 3,8 3,8 4,0 
Faktor 6 Rolleklarhet 4,2 4,0 4,1 4,3 
Faktor 7 Relevant kompetanseutvikling 3,4 3,4 3,4 3,7 
Faktor 8 Fleksibilitetsvilje 4,4 4,3 4,3 4,5 
Faktor 9 Mestringsklima 4,1 3,8 4,1 4,1 
Faktor 10 Prososial motivasjon 4,7 4,8 4,6 4,7 
 

 

Resultater – Helse og omsorg – hjemmetjenesten 

Faktor Navn 2019 2017 2015 Norge 

Faktor 1 Indre motivasjon 4,2 4,1 4,1 4,3 

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

Faktor 3 Autonomi 3,9 4,0 3,9 4,2 

Faktor 4 Bruk av kompetanse 4,0 4,1 4,1 4,2 

Faktor 5 Mestringsorientert ledelse 3,6 3,8 3,7 4,0 

Faktor 6 Rolleklarhet 4,2 4,3 4,3 4,3 

Faktor 7 Relevant kompetanseutvikling 3,7 3,7 3,5 3,7 

Faktor 8 Fleksibilitetsvilje 4,5 4,5 4,4 4,5 

Faktor 9 Mestringsklima 3,8 3,9 3,8 4,1 

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

 

 

 

 

 

 

Resultater – Helse og omsorg institusjon  

Faktor Navn 2019 2017 2015 Norge 

Faktor 1 Indre motivasjon 4,2 4,2 4,2 4,3 

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



- 

Faktor 3 Autonomi 4,1 4,2 4,1 4,2 

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

Faktor 5 Mestringsorientert ledelse 3,8 4,1 4,1 4,0 

Faktor 6 Rolleklarhet 4,3 4,4 4,4 4,3 

Faktor 7 Relevant kompetanseutvikling 3,7 3,9 3,8 3,7 

Faktor 8 Fleksibilitetsvilje 4,4 4,5 4,3 4,5 

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

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

 

 

Resultater – Teknisk, skole og kultur 

Faktor Navn 2019 2017 2015 Norge 
Faktor 1 Indre motivasjon 4,0 4,1 4,1 4,3 
Faktor 2 Mestringstro 4,3 4,3 4,2 4,3 
Faktor 3 Autonomi 4,1 4,3 4,3 4,2 
Faktor 4 Bruk av kompetanse 4,2 4,2 4,2 4,2 
Faktor 5 Mestringsorientert ledelse 3,7 4,1 4,1 4,0 
Faktor 6 Rolleklarhet 4,3 4,2 4,2 4,3 
Faktor 7 Relevant kompetanseutvikling 3,8 3,9 3,9 3,7 
Faktor 8 Fleksibilitetsvilje 4,3 4,3 4,3 4,5 
Faktor 9 Mestringsklima 3,7 3,9 4,0 4,1 
Faktor 10 Prososial motivasjon 4,6 4,6 4,5 4,7 
 

Resultater – Administrasjon 

Faktor Navn 2019 2017 2015 Norge 

Faktor 1 Indre motivasjon 4,4 4,4 4,3 4,3 

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

Faktor 3 Autonomi 4,5 4,5 4,5 4,2 

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

Faktor 5 Mestringsorientert ledelse 4,1 4,2 4,1 4,0 

Faktor 6 Rolleklarhet 4,2 4,2 4,3 4,3 

Faktor 7 Relevant kompetanseutvikling 4,0 4,2 4,1 3,7 

Faktor 8 Fleksibilitetsvilje 4,7 4,7 4,7 4,5 

Faktor 9 Mestringsklima 4,3 4,4 4,2 4,1 

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

  

 

 

 

 

 

Resultater – Strategi og utvikling 
Faktor Navn Strategi og utvikling Norge 

Faktor 1 Indre motivasjon 4,1 4,3 



- 

Faktor 2 Mestringstro 4,2 4,3 

Faktor 3 Autonomi 4,4 4,2 

Faktor 4 Bruk av kompetanse 4,1 4,2 

Faktor 5 Mestringsorientert ledelse 4,2 4,0 

Faktor 6 Rolleklarhet 4,2 4,3 

Faktor 7 Relevant kompetanseutvikling 3,8 3,7 

Faktor 8 Fleksibilitetsvilje 4,5 4,5 

Faktor 9 Mestringsklima 4,1 4,1 

Faktor 10 Prososial motivasjon 4,5 4,7 

 

 

Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen  

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

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

ledere med personalansvar skal følge opp undersøkelsen i samarbeid med enhetens 

arbeidsmiljøgruppe (MKS-gruppa).  

 

Oppfølgingen er tenkt tredelt; 

 

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

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

3. utarbeide tiltaksplan og iverksette tiltak  

 

Resultater og prosess for oppfølging av undersøkelsen har vært gjennomgått i 

lederprogrammet. Det blir dessuten gjennomført kurs i januar for ledere som ønsker mer 

opplæring i hvordan undersøkelsen skal følges opp på egen enhet. KS har utviklet et eget 

arbeidshefte for ledere som beskriver metoder og fremgangsmåte fra resultat til utarbeidelse av 

handlingsplan. Metodene for oppfølging har blitt brukt og trent på i forbindelse med 

lederprogrammet.  

 

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

inn som en del av virksomhetsplanene på alle nivåer. HR-avdelingen er støtte for ledere i 

oppfølgingsarbeidet ved behov.  

 

Rådmannens vurdering  

Rådmannen er fornøyd med resultatene på kommunenivå. Det er store variasjoner i svarene på 

enhetene. Oppfølgingsarbeidet skal derfor ta utgangspunkt i den enkelte enhets resultater og 

hva ansatte og leder mener er viktige områder å arbeide videre med. Resultatene i seg selv er 

kun en indikasjon på hvordan de ansatte opplever arbeidsmiljøet ved sin enhet. Det er først når 

prosessen rundt handlingsplan og konkrete tiltak blir iverksatt at forbedringsarbeidet starter, 

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

å medvirke.  

 

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

viktig at så mange ansatte som mulig bruker muligheten til å gi tilbakemelding på hvordan de 



- 

opplever sitt arbeidsmiljø. Dette gir et godt utgangpunkt i arbeidet som skal skje på den 

enkelte enhet.   

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Arbeidsmiljøutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/4485-7   Arkiv: G30 &38  

 

 

Samarbeidsplan mellom Ringerike kommune og Stamina Helse for 2020  
 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar samarbeidsplan for 2020 for bedriftshelsetjeneste mellom Ringerike 

kommune og Stamina Helse til orientering. 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

 

Samarbeidsplan med Stamina Helse for bruk av bedriftshelsetjeneste i 2020 ligger som vedlegg til 

saken. Hvert år utarbeides det en plan over aktiviteter som skal gjennomføres av 

bedriftshelsetjenesten. Planen er utarbeidet av HR-avdelingen sammen med hovedverneombudet og 

bedriftshelsetjenesten. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er fornøyd med at aktivitetene som utføres sammen med Stamina bedriftshelsetjeneste 

målrettes og styres gjennom en samarbeidsplan med Stamina Helse. 

 

Vedlegg 

Samarbeidsplan Ringerike kommune og Stamina helse for 2020 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 



- 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Bedriftsnavn: Stamina/NI MI

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

Overordnet mål for HMS - arbeidet :
Ringerike kommune skal systematisk arbeide for å bedre sikkerheten til de ansatte, fremme et utviklende, hel sefremmende og inkluderende
arbeidsmiljø, og m inimere vår negative påvirkning på miljøet – basert på dagens kunnskapsgrunnlag.

Strategien for å oppnå denne målsettingen er:
• HMS arbeidet er forankret i rådmannens ledergruppe
• Ledere og verneombud utøver et systematisk HMS arbeid
• Kommunen praktiserer medvirkning og medbestemmelse
• Organisasjonen har nødvendig HMS kompetanse

• Ansatte og ledere ivaretar og etterlever lovgivning og interne HMS krav i det daglige arbeidet

I RK’s Arbeidsgiverpolitikk (2018 - 2022) er prioriterte satsningsområder arbeidsmiljø, ledelse, kompetanse, kommunikasjon, og det å tenke nytt (innovasjon).
Disse områdene er tett knyttet sammen, og forståelsen av disse sammenhengene påvirker hvordan dette integreres i daglig drift .
Riktig kompe tanse nærmest kjernevirksomheten er et viktig satsningsområde som gir den enkelte enhet og avdeling mulighet til nødvendige og riktige
tilpasninger i utøvelsen av HMS - arbeidet. God dialog bør være utgangspunkt for all kommunikasjon i HMS - arbeidet, enten de t gjelder internt på arbeidsplas sen,
eller i samarbeidet med vernetjeneste, tillitsvalgtapparat, bedriftshelsetjeneste, arbeidsmiljøutvalg, og kommunestyre.
Et godt HMS - arbeid er en forutsetning for god kvalitet i tjenestene.

Denne BHT - sa marbeidsplanen e r utarbeidet av Trude Bredal Ste inmo ( kommunalsjef HR ), Arne Skuterud ( hoved verneombud) ,
Magnus Nilholm og Rune Faksvåg (HR - rådgiver e) og Siri Sesseng ( KAM Stamina Helse).
Planen ble utarbeidet i januar 2020 o g behandlet i AMU 20 .2.20 20 .

2020 B H T - samarbeids plan for Ringerike kommune (RK) og Stamina Helse
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Tema A ktivite t /tiltak Tidspunkt Ansvar BHT Merknad

SYSTEMATISK HMS - ARBEID Samarbeidsmøter ; status samarbeidsplan/
leveranserapporter - evaluering av gjennomførte
oppgaver/ samarbeid – nye oppgaver

6 g / år M N S S
F.o.m. februar.
Deltakere: BH T v/KAM og
bedriften v/ H R - avd . og
hovedverneombud

Utarbeide årsrapport for 2019 Januar SS SS
Oversikt over gjennomførte
aktivi teter samt anbefalinger
for 20 20

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

Februar RF/M N SS Små justeringer et ter
gjennomførte oppgaver i 2019
og endring i RKs organisasjon

Delta på tilsynsbesøk fra Arbeidstilsynet På
bestilling

RF/M N/K
H P

SS

Risikovurderinger arbeidsmiljø:
utvikling system/ opplæring/
gjennomføring/implementering

På
bestilling

KH P/RF SS

Kartlegge og kvalitetssikre styrende dokumenter
og retningslinjer som skal sikre ivaretagelse av
krav i H M S - lovgivningen – spesielt
arbeidsmiljøloven m/ forskrifter.

På
bestilling

KH P SS Overordnet og tilpasset
sektorvis

Vernerunder:
Bistå med oppfølging etter vernerunder ved
behov

På
bestilling

M N /RF/
KH P

SS
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Tema A ktivite t /tiltak Tidspunkt Ansvar BHT Merknad

SYSTEMATISK HMS - ARBEID

Vold og trusler:
Bistå med opplæring i risikovurdering samt
oppfølging av ansatte som har vært utsatt for
vold eller trusler .

På
bestilling M N /KH P/

RF
SS *)

Risikovurdering:
Oppfølging / videreføring etter
2018 .
*) Videreformidler til aktuell
fagperson

AM U - møter 5 møter/ år M N SS
Februar
April
Juni

September
November

Bistå me d evaluering og opplæring av AM U På
bestilling

TBS SS *)
*) bistår med å avklare hvem
fra Stamina som leder
gjennomføringen.
Planlegges med repr. fra AM U.

AKAN - møter 4 møter RF
Anne
Buttings -
rud (AB)

Ett møte i hvert kvartal

Bistand med rådgiv ing / informasjon om AKAN Etter
avtale/ på
bestilling

RF AB Jfr. behandling i AM U

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

På
bestil ling

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

Grunnkurs arbeidsmiljø
(ledere, VO, AM U - repr. - vara)

På
bestilling

RF Stamina
Helse v/

Kursavd.*

*) Virksomheten kontakter
selv kursavdelingen
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Tema A ktivite t /tiltak Tidspunkt Ansvar BHT Merknad

SYSTEMATISK HMS - ARBEID Arbei dsmiljøopplæring ansatte / ledere :
Vurdere i samarbeid med kommunen behov for
opplæring i arbeidsmiljø.

Etter
avtale

M N/RF
SS *)

*) videreformidler evt. til riktig
fagperson.

FYSISK, KJEMISK OG
BIOLOGISK

Bistand til gjennomgang av RKs rutiner for sikker
kjemikaliehåndtering: *)

På
bestilling

RF SS *) Med utgangspunkt i AM L m/
forskrifter.

UTDANNING OG FAMILIE: Benterud skole
Forsterket enhet: risikovurdering av støy

Q1 Leder SS

STRATEGI OG UTVIKLING: Tek n. drift, Tek n. f orvaltn .
Asbe st: Informasjon/ opplæring; dokumentasjon på
gjennomføring

Januar Ledere SS Etter pålegg fra Arbeidstilsynet

ARBEIDSHELSE

H elsekontroll for ansatte i

TEKNISK, KULTUR OG IDRETT

Brann og redning Forebyggende avdel ing Q2 leder Karianne
B. Loe
(KBL)

Lovpålagte helseundersøkelser
iht. Ringerike kommunes
definerte/beskrevne rutiner.

Beredskapsavdelingen Q3 leder

Teknisk drift Vann og avløp Q2 leder
Renseanlegget Q2 leder
Renhold Q2 leder
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Tema A ktivite t /tiltak Tidspunkt Ansvar BHT Merknad

ARBEIDSHELSE
UTDANNING OG FAMILIE

Austjord avlastning, Hvelven barnebolig Q 2 Leder KBL

HELSE OG OMSORG

Institusjon
Omsorgsboliger
Bofellesskap
Ambulerende hjemmetjeneste
Legevakt

Q2/
Q3

Ledere *)

Tilbud til
ansatte
med
natta rb.
**)

*) Stamina Helse tar kontakt for
avtale.
Antall konkretiseres ved
planlegging i forkant.
**) mellom kl. 21.00 og 06.00
> 12 t /uke

Aurora Q2 Leder *) KBL *) Stamina Helse tar kontakt for
avtale.

Nyansatte iht. Ringerike kommunes rutine
Konti -
nuerlig Leder KBL Innkaller iht. rutine etter

mottatt bestilling
Ved avsluttet arbeidsforhold iht. Ringerike
kommunes rutine.

Konti -
nuerlig

Leder KBL

Arbeidsmedisinsk poliklinikk:
• Oppfølging etter helsekontrol ler
• Konsultasjon for avklaring vedr.

arbeidsrelaterte helseplager

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

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

Konti -
nuerlig

Leder BH T iht. Ringerike kommunes
definerte/beskrevne rutiner.
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T ema Aktivitet / tiltak T idspunkt Ansvar BHT M erknad

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

Konti -
nuerlig

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

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

Leder KBL iht. Ringerike kommunes
definerte/beskrevne rutiner.

• førerkort Brann og redning
v/ beredska psavd.
og forebyggende
avdeling.

• røyk - og
kjemikaliedykkere

Brann og redning
v/ beredskapsavd.

ERGONOMI

FORFLYTNING:

Bistå med opplæring av forflytningsveiledere
Etter
avtale

RF Else Irene
K.Nordeng
(EIN)

For individ og grupper/avdelinger:
Kartlegging/ risikovurdering relatert til
ergonomiske forhold på arbeidsplassen,
arbeidsplasstilpasning, inf./opplæring.

Råd ved innkjøp av utstyr/ endring av arb.plass

Ved behov
På

bestilling

RF EI N
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T ema Aktivitet / tiltak T idspunkt Ansvar BHT M erknad

PSYKOSOSIALT /
ORGANISAT ORISK

Gjennomføring av aktiviteter / tiltak der det
etter ekspertkartlegging av ansatte er avdekket
behov for BH T - bistand. (Individ og org.)

Konti -
nuerlig

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

• UTDANNING OG FAMILIE
• RÅ DHUSET

K artlegging og oppfølging av psykososialt
arbeidsmiljø.

Iht.
bestilling

Leder Stamina
Census

KRISEHÅNDTERI NG Bistå ledere og ansatte med veiledning,
rådgiving ved ulykker, dødsfall eller alvorlige
hendelser

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

Krisetelefon Stamina 810 02 400
Virksomheten kan benytte
Stamina Hels e sin
døgnbemannede krisetelefon

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

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

Gjennomføring av aktiviteter / tiltak der det
etter ekspertkartlegging av ansatte er avdekket
behov for BH T - bistand. (Individ og org.)

Etter
avtale

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

LIVSSTIL AKAN / avhengighet
• Bistå ansatt i et arbeidsforhold i ht.

bedriftens egne rutiner
• Bistå leder eller ansatt på forespørsel

Ved
behov/
Etter
avtale

Ansatt
Leder

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

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

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

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

Kristoffer Høyby Pedersen (KHP) Kvalitetssjef Kristoffer.Hoyby.Pedersen@ringerike.kommune.no 476 19 151

Rune Faksvåg (RF) HR - rådgiver Rune.Faksvag@ringerike.kommune.no 970 21 669

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



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Arbeidsmiljøutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/364-26   Arkiv: 440 &31  

 

 

Avviksrapport 2019  
 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar avviksrapport for 2019 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.  

Avviksrapport for 2019 inneholder:  
- en oppsummering arbeidet med avvikshåndtering i 2019 

- en oversikt over avviksstatistikken for 2019 

- anbefalte forbedringsområder for 2020 

 

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.  

 

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.  

 

Oppsummering av arbeidet med avvikshåndtering i 2019 

Arbeid med å bevisstgjøre organisasjonen om viktigheten av å melde inn avvik og uønskede 

hendelser har fortsatt i 2019. Det har blant annet vært gjennomført informasjon- og diskusjons-

sesjoner på enhetsledersamlinger, i MKS- grupper både på enhets- og sektornivå, på 

personalmøter, samt på vernedager i regi av AMU.  

 

Fokuset rundt arbeidet har vært på bevisstgjøring, forståelse av hva avvik og uønskede 

hendelser er, og at avvik er en viktig kilde til forbedring. Det er likevel fortsatt misoppfatninger 

av hva avvik er og skal brukes til i organisasjonen, men vi har gjennom avviksstatistikken sett 

at arbeidet har hatt en effekt.   

 

I 2019 er det blitt testet ut løsninger for å i enda større grad systematisk analysere og håndtere 

avvik på et helhetlig nivå på de ulike enhetene.  

 

Løsningen innebærer at avviksbehandlere skiller mellom a) de avvikene som krever raske 

tilbakemeldinger og løsninger eller som er enkle å håndtere, og b) de avvikene som krever mer 

analyse av årsakssammenhenger og systematiske tiltak. MKS- gruppens oppgave er å analysere 

den siste periodens utvikling av avvik og identifisere systematiske tiltak.  

 

Tilbakemeldingene fra enhetene som har testet ut denne måten å bedrive avvikshåndtering på 

er positive. De viktigste læringsmomentene har vært:  
- Det kan kreve litt tid å venne seg til å ikke håndtere hvert enkelt avvik ferdig. 

- Involveringen av MKS- gruppen i vurderingen av avvikene er veldig positiv. 

- Bruk av standard tilbakemelding på avvik som skal håndteres i MKS- gruppen er viktig. 

- Det er essensielt at innmelder av avvik som besvares med standard tilbakemelding 

opplever avviket blir tatt tak i og håndtert. Dette ivaretas gjennom å kommunisere 

avvikshåndteringen i personal/avdelingsmøter.  

- Ledergruppen spesielt og MKS- gruppen generelt føler at de har bedre kontroll på 

avvikssituasjonen i enheten og på den enkelte avdeling.  

 

Oversikt over avviksstatistikken for 2019 

Det er i 2019 meldt inn 3665 avvik i Ringerike kommune. Dette er en liten oppgang fra 2018 

(3605) og en betydelig oppgang fra 2017 (3131). En tydelig trend de siste årene er at 



- 

organisasjonen har en markant økning i antall avvik i månedene september, oktober og 

november.  

 

 
 

Årsaken til den betydelige økningen av totalt antall avvik fra 2017 kan forklares med at 

organisasjonen har hatt store mørketall. Et sterkt fokus på viktigheten og bevisstgjøringen 

rundt avviksmeldinger de siste årene har medført at mørketallene er mindre. Denne utviklingen 

ser ut til å ha nådd en foreløpig topp, og vi kan nå bedre sammenligne statistikk fra måned til 

måned, og fra år til år.  

 

Majoriteten av avviksmeldingene har sitt utspring fra sektor Helse og omsorg. Institusjon, 

Hjemmetjeneste og Tjenester til funksjonshemmede står for nærmere 69 % av alle avvik. I 

tillegg til disse avvikene utspringer også majoriteten av kommunens HMS- avvik fra disse 

tjenesteområdene, sammen med skole.   

 

 
 

 



- 

 

Avvik relatert til legemiddelhåndtering og trusler/vold på arbeidsplassen er i 2019, som 

tidligere år, de to største avvikskategoriene med henholdsvis 1085 og 419 avvik.  

 

Avvikstype Antall i 

2019 

 % av total 

Legemiddelhåndtering 1085 29,6 

Trusler/vold på arbeidsplasser 419 11,4 

Manglende rutiner/prosedyrer/retningslinjer 302 8,2 

Fall (pasienter) 285 7,7 

Avvik på samhandlingsrutine internt/eksternt 205 5,6 

Mangelfull journalføring/dokumentasjon 127 3,4 

Totalt 2423 66,1 

 

Det har vært en markant økning i antall innmeldte avvik relatert til legemiddelhåndtering i 

2019, fra 834 i 2017 og 844 i 2018. Vi ser også av statistikken at det er kraftige økninger av 

antall innmeldte avvik av denne typen i mars og september 2019. Avvik relatert til 

legemiddelhåndtering utgjør tilnærmet 30% av alle avvik i kommunen.  

 

 
 

Når det gjelder trusler/vold på arbeidsplassen, så har denne avvikstypen også hatt en økning fra 

foregående år med 188 i 2017 og 383 i 2018. Det var også et stort antall avvik knyttet til 

trusler/vold på arbeidsplassen meldt inn i månedene oktober og november 2019. Trusler/vold 

på arbeidsplassen utgjør over 11% av alle avvik i kommunen.  

 

Den store økningen i antallet avvik relatert til denne avvikstypen kan forklares med at 

Ringerike kommune de siste årene har hatt et betydelig fokus på bevisstgjøring, kursing og 

risikovurderinger rundt temaet Vold og trusler.  

 

Det er spesielt to tjenesteområder som skiller seg ut når det gjelder avviksmeldinger knyttet til 

trusler/vold mot ansatte; Tjenester til funksjonshemmede og Skole.  



- 

Det antas at det fortsatt er mørketall i denne kategorien, da antallet tilfeller på institusjon og 

hjemmetjenester er uforholdsmessig lave. I tillegg er det tilnærmet ingen rapporterte tilfeller 

innenfor Barnevernsområdet.  

 

 
 

Avviksstatistikken viser også at det er et behov for å ha flere og mer innarbeidede rutiner på 

den enkelte enhet og avdeling for å tydeliggjøre eksisterende praksis, eller for å unngå 

unødvendige misforståelser som kan føre til mindre effektivitet. Dette gjelder også 

samhandlingsrutiner på tvers av enheter og tjenesteområder.  
 

Tabellene nedenfor viser et uttrekk av de vanligste avvikstypene i kommunen og antallet avvik 

innenfor det enkelte tjenesteområde:   
 

Institusjon 

Avvikstype Antall i 2019 
Legemiddelhåndtering 359 

Fall (pasienter) 274 

Avvik samhandlingsrutine internt/eksternt 100 

Manglende rutine/prosedyre/retningslinjer 73 

Teknisk utstyr fungerer ikke/mangle på utstyr 64 

Trusler/vold på arbeidsplasser 16 

 

Hjemmetjeneste 

Avvikstype Antall i 2019 
Legemiddelhåndtering 485 

Avvik E-link 80 

Avvik samhandlingsrutine internt/eksternt 54 

Manglende rutine/prosedyre/retningslinjer 52 

Teknisk utstyr fungerer ikke/mangle på utstyr 37 

Trusler/vold på arbeidsplasser 6 

 

Tjenester til funksjonshemmede 

Avvikstype Antall i 2019 
Legemiddelhåndtering 231 

Trusler/vold på arbeidsplasser 180 



- 

Avvik fra bemanningsplan 43 

Mangelfull journalføring/dokumentasjon 31 

Manglende rutine/prosedyre/retningslinjer 20 

Teknisk utstyr fungerer ikke/mangel på utstyr 17 

 

Skole og SFO 

Avvikstype Antall i 2019 
Trusler/vold på arbeidsplasser 151 

Bruk av fysisk makt for å avverge skade 34 

Mobbing/trakassering 18 

 

Barnehager 

Avvikstype Antall i 2019 
Mangelfull sikring av fysisk miljø 9 

Personalmangel 3 

Personfall/personskade 3 

 
Eiendom og kulturadministrasjon 

Avvikstype Antall i 2019 
Mangel på vedlikehold/bygning i dårlig stand 21 

Ikke utført/mangelfullt arbeid 18 

Manglende sikkerhetstiltak bygning/eiendom 17 

Skade på kulturminner 14 

Renhold ikke utført 13 

 
Interkommunal legevakt 

Avvikstype Antall i 2019 
Klagesaker pasient og pårørende 13 

Samhandling – kommune hjemmesykepleien og institusjon 13 

Datasystem – Nissy 10 

Avvik samhandlingsrutiner internt/eksternt 10 

Trusler/vold på arbeidsplassen 4 

 

Anbefalte forbedringsområder for 2020 

På bakgrunn av avviksstatistikken for 2019, samt de aktivitetene som har vært gjennomført de 

siste årene anbefales det at Ringerike kommune har følgende forbedringsområder for 2020:  

 

System og metodikk 
 Fortsatt fokus på økt bevisstgjøring og forståelse av avvik og uønskede hendelser i 

organisasjonen 

 

 Innføring av ny metode for avvikshåndtering i hele organisasjonen 

 

 Fortsette arbeid med utvikling av dokumentstruktur og brukervennlighet i kvalitetssystemet 

for å legge til rette for lettere utarbeidelse av og dokumentasjon av rutiner og retningslinjer, 

samt aktiv bruk av kvalitetssystemet fra sluttbrukere 

Avviksområder 
 Trusler og vold: Tydeliggjøring av plan, målsetting og ansvar for arbeidet med forebygging, 

håndtering og oppfølging av trusler og vold på arbeidsplassen, med utgangspunkt i rapport 

av mai 2019 
 



- 

 Legemiddelhåndtering: Opprette arbeidsgruppe som analyserer hovedårsaker til og 

konsekvenser av avvik relatert til legemiddelhåndtering i helse og omsorgssektoren. Deretter 

utvikle mål og tiltak for forbedring innenfor dette temaet   
 

 

Rådmannens vurdering 

Rapportering av avvik i 2017, 2018 og 2019 viser at avviksrapporteringen har lagt seg på et 

nivå som er relativt stabilt. Dette viser at avviksrapportering har blitt en del av hverdagen for 

mange av de ansatte. Det er likevel grunn til å anta at det fortsatt er enkelte enheter og 

avdelinger hvor det fortsatt er behov for å ha oppmerksomhet på rapportering av avvik. Dette 

vil bli fulgt opp av kvalitetssjefen også i 2020. 

 

Kontinuerlig forbedringsarbeid med utgangspunkt i avvik er helt nødvendig for at kommunen 

skal få enda bedre tjenester. Det er gjennom oppfølging av de avvik som meldes at det kan 

igangsettes tiltak og forbedringsarbeid ute i de enkelte enhetene. Rådmannen vil fortsatt følge 

dette arbeidet nøye. 

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 30.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kristoffer Høyby Pedersen 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/5098-2   Arkiv: J00  

 

 

Forslag til vedtak: 

  

Kommunestyret tar «Plan for miljørettet helsevern 2020-23» til orientering. 

 

Plan for miljørettet helsevern 2020-23 til orientering 

 

Kommunene plikter i henhold til folkehelseloven og kommuneloven, å ha internkontroll-system 

og beredskapsplan for miljørettet helsevernmyndigheten. Ringerike kommune har valgt å 

etterlever lovbestemmelsene gjennom en plan for miljørettet helsevern som inneholder 

tilsynsprogram og beredskapsplan. Tilhørende interne prosedyrer er utarbeidet, men er unntatt 

offentlighet. 

 

Planen for miljørettet helsevern ble første gang godkjent i 2014, jf. kommunestyresak 72/14. Vi har 

i år valgt å foreta en hovedrevidering som er basert på erfaringer med arbeid etter tidligere planer. 

Miljørettet helsevernplanen for 2020-23 inngår i kommunal planstrategi for perioden 2016-2020. 

Miljørettet helsevern myndigheten er et viktig i arbeid i utvikling av folkehelse-oversikter.  

 

Rådmannen godkjente planen 15.11.2019, melder den som sak i AMU sitt møte i februar 2020, og 

fremmer den til kommunestyrets orientering etter dette. 

 

 

Vedlegg: 

Plan for miljørettet helsevern 2020-23 

Notat, rådmannens godkjenning av 15.11.2019 

Epost Plan for miljørettet helsevern 2020-2023 og videre saksgang 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.12.2019 



- 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Karin Møller 

saksbehandler: Unni Suther 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Kommuneoverlegen 

 

 

 

 

Notat  
  

 

Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

19/5098-1 51374/19 J00 15.11.2019 

 

Plan for miljørettet helsevern 2020-23 

 

Plan for miljørettet helsevern er revidert i samsvar med kommunal planstrategi for perioden 

2016-2020.  

 

Plan for miljørettet helsevern er endret fra tidligere versjoner. 

Planen er revidert og erstatter versjon 2017-2019 som bestod planen av disse fem 

dokumentene: 

- Plan for miljørettet helsevern    

- Program for miljørettet helseverntilsyn    

- Beredskapsplan for miljørettet helsevern    

- Plan for miljørettet helseverntilsyn 

- Prosjekt: Strategi for universell utforming – miljørettet helsevern* 

* Prosjektet er avsluttet, og kommunnen deltar ikke lenger i nettverk for universell utforming 

og mottar ikke støtte for dette arbeidet. Universell utforming er innarbeidet i kommunens 

ordinære plan og utviklingsarbeid, herunder i miljørettet folkehelsearbeid.    

 

Plan for miljørettet helsevern 2020-23 

Planens endringer er basert på de erfaringer tjenesten har gjort i foregående planperiode. Det 

er erkjent en mindre grad av forutsigbarhet i gjennomføring av planlagte tilsynsprogram og 

tilsynsplaner. Det skyldes flere forhold, bl.a. uforutsette hendelser og tilsynsobjektenes evne 

til å håndtere tilsyn etter Folkehelseloven. Miljørettet helsevern har uendret et årsverk som 

fagansvarlig, hvilket gjør tjenesten mindre fleksibel ved økt arbeidsbelastning. I kommende 

planperiode vil tilsynsplanene omfatte tilsyn med samme tema i flere virksomheter, og det 

prioriteres deltakelse nasjonale tilsynskampanjer. Formålet med tilsynene er uendret: dels å 

verifisere om lov og forskrift overholdes, og dels bidra til læring og utvikling av tjenestene. 

Tilsynsprogram og beredskapsplan for miljørettet helsevern inngår som egne kapittler i 

planen.  

 

NS-9000 familien ligger til grunn for utformingen av planen. Tilhørende prosedyrer vil bli 

redigert i samsvar med NS 9000- familien og ny Kommuneloven, kapittel 25. Internkontroll 

(§§ 25-1 og 25-2).   

 

Godkjenning av plan for miljørettet helsevern 2020-23 



 

 

Rådmannen godkjenner plan for miljørettet helsevern 2020-23 og anmoder om at den 

publiseres på kommunens internettside med en oppdatert introduksjon. 

 

Med hilsen 

 

Tore Isaksen 

Rådmann 

      Karin Møller 

Kommuneoverlege 



Plan for miljørettet
helsevern 2020 - 23

- Program for miljørettet helseverntilsyn
- Prosedyrer
- Oversiktsdokumenter
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Sammendrag
Miljørettet helsevern (mhv) er en lovpålagt oppgave for kommunen . Mhv omfatter
faktorer i miljøet som kan påvirke helsen. Disse kan være fysiske, kjemiske,
biologiske og sosiale miljøfaktorer.

Folkehelseloven stiller krav til at kommunen driver et systematisk og målrettet
f olkehelse - arbeidet. Her under plikter kommunen å ha internkontroll for mhv og
beredskapsplan for mhv ved miljøhendelser.

Kommunen plikter å føre mhv - tilsyn i virksomheter og eiendommer som er tilgjengelig
for folk og som benyttes av mange mennesker. Tilsynsansva ret ligger unde r
Kommunestyret og er i kurante saker delegert til rådmannen og kommuneoverlegen.
Fagansvarlig for mhv har delegert myndighet fra kommuneoverlegen.

Tilsynene skal være basert på risikovurderinger og gjøres med mål om å redusere
risikoen for vesentlig e helsemessig e ulempe r , helseskade r og død. Kommunen skal
ha oversikter over risikovurderinger, gjennomførte tilsyn, status i godkjenninger,
frister for retting med mer.

Kommunen styrer det systematisk og målrettet folkehelsearbeid etter Demings
kvalitetssirkel for kontinuerlig forbedring i organisasjonen (planlegg, utfør, kontroller,
korr iger). Revidering av arbeidet skjer årlig , eller oftere ved behov. Planen er
forankret i kommunens samfunnsplan, helsemessige beredskapsplan og inngår i
kommunen s planstrategi og styrende dokumenter i kommunen.

Utgave 3
Kommunestyresak 74/14. Revidert november 2019.
Neste revidering november 2023 eller ved behov
Utarbeidet av Kommuneoverlegen og Fagansvarlig miljørettet helsevern
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Innledning og bakgrunn
Kommuneoverlegen er lokal helsemyndighet etter folkehelselovens, kapittel 3.
miljørettet helsevern. Miljørettet helsevern (heretter mhv) omfatter faktorer i miljøet
som direkte eller indirekte kan virke inn på folks helse. Disse faktorene kan være:

fysiske
kjemiske
biologiske
sosiale miljøfaktorer

Plan for mhv skal synliggjøre kommunens etterlevelse av folkehelseloven:
§ 9. Kommunens oppgaver og delegering av myndighet
§ 2 6. Samarbeid mellom kommuner
§ 27. Samfunnsmedisinsk kompetanse
§ 28. Beredskap
§ 30. Internkontroll

Mål for mhv
Målet for mhv - tjenesten i perioden 2020 - 23 er å bidra til å styrke mhv - kompetansen
gjennom systematisk og målrettet arbeid

i kommunen
i virksomhetene
i lokalsamfunnet

Planen omfatter beskrivelse av mhv - tjenesten, tilsynspro gram og beredskapsplan.
Prosedyrer, oversiktsdokumenter og andre risikovurderinger inngår i planen som
interne dokumenter.

Planen skal vise risikovurderinger, metoder for myndighetsutøvelse, prioriteringer av
oppgaver og uavhengighet til reviderte parte r slik at tjenesten er nøytral, rettferdig og
forutsigbar. Den beskriver hvordan mhv blir planlagt, utført, kontrollert og forbedret i
planperioden.

Vår forventning til planen er at den vil gi økt fokus på å forebygge uhelse og å
fremme helse, trivsel og gode psykososiale miljøer .
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Organisering av mhv - tjenesten
Miljørettet helsevern (mhv) er en del av folkehelse -
arbeidet i kommunen. Folkehelsearbeidet skal bidra
til en samfunnsutvikling som fremmer befolkningens
helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold
og forebygge r sykdom, skade og lidelse.

Mhv - arbeidet skal bidra til å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet som kan virke
negativt inn på helsen. Mhv - tjenesten skal være basert på risikovurderinger.

Mål
Målet for mhv - tjenesten i perioden 2020 - 23 er å bidra til å styrke mhv komp etansen i
kommunen og i lokalsamfunnet gjennom s ystematisk og målrettet arbeid .

Ansvar og myndighet
Kommunestyret, rådmannen og kommuneoverlegen har det overordnede ansvaret
for miljørettet helsevern. Oppgavene blir utført av kommuneoverlegen og
fagansvarlig for mil jørettet helsevern.

Figur 1 Organisering av mhv - tjeneste

Kommunestyret

Ordinære saker

Rådmannen

Kommuneoverlegen

Fagansvarlig miljørettet
helsevern

Helsemessig
beredskap

Kommuneoverlegen

Fagansvarlig miljørettet
helsevern

Miljørettet helsevern omfatter
fysiske, kjemiske, biologiske og

sosiale miljøfaktorer som til
enhver tid, direkte og indirekte,

kan innvirke på helsen.
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Besk rivelse
Mhv - tjenesten omfatter tilsyn, råd, veiledning og deltakelse i aktuelle samarbeidsfora
som blir opprettet for å bidra til å ivareta befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og
miljø - messige forhold , og for å bidra til en helsefremmende samfunnsutvikling
(Folkehelselovens § 1 Formål).
Mhv - tjenesten arbeider i to retninger, den ene retningen er myndighetsutøvelse med
saksbehandling, tilsyn og godkjenning og den andre er å ivareta helsehensyn
gjennom råd, uttalelser, samarbeid og deltagelse i planlegging.

Figur 2 Mhv - tjenestens to retninger

Lokal helsemyndighet
Kommuneoverleg en, mhv er lokal helsemyndighet. Det omfatter dels
tilsynsvirksomhet , og dels helsemyndighet ved miljøhendelser som kan føre til
«vesentlig helsemessig ulempe», helseskade eller død. Hvorvidt det foreligger
vesentlig helsemessig ulempe skal vurderes av medisinsk faglig rådgiver.

Helsehensyn i planlegging en
Kommuneoverlegen skal bidra til at helsehensyn blir ivaretatt i planleggingen etter
plan - og bygningsloven, gjennom å gi innspill som kan bidra til å fremme folkehelse
og hindre helsemessig ulempe som følge av miljøfaktorene.

Kommunens m hv - oppgaver
M hv er en lovpålagt oppgave for kommunene. Kommunens oppgaver og myndighet
fremgår av folkehelselovens kapittel 3. Miljørettet helsevern . Planen skal synliggjøre
hvordan kommunen arbeider for å etterleve sentrale bestemmelsene i
fol kehelseloven. Disse best emmelsene er:

Folkehelselovens § 9. Kommunens oppgaver og delegering av myndighet
Kommunen skal føre tilsyn med miljøfaktorene som til enhver tid direkte eller
indirekte kan påvirke helsen. Kommunelegen kan utøve kommunestyrets myndighet
dersom det av ti dsnød er nødvendig for at kommunen skal kunne utføre oppgaver
etter dette kapittel.

Folkehelselovens § 26. Samarbeid mellom kommuner
Kommunen plikter å samarbeid e og bistå andre kommuner ved ulykker og akutte
situasjoner. Kommunene skal ha en forsvarlig løsning som har bestemmelser og
hvilke oppgaver samarbeidet skal omfatte.

Helse -
myndighet Helsehensyn i

planleggingen
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Folkehelselovens § 27. Samfunnsmedisins k kompetanse
Kommunens skal ha nødvendig samfunns medisinsk kompetanse for å ivareta
oppgaver etter folkehelseloven. Kommunene skal ha ansatt kommuneleger som
medisinskfaglig rådgiver i folkehelsearbeidet, som kan utøve hastekompetanse på
kommunens vegne innen mhv - saker, smittevern og helsemessig beredska p og utøve
andre oppgaver kommunestyret delegerer.

Folkehelselovens § 28. Beredskap
Kommunen skal utarbeide en beredskapsplan for mhv - arbeidet i samsvar med
helseberedskapsloven og samordne denne med kommunens øvrige beredskaps -
planer. Kommunen skal ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og gjennom -
føre en risiko - og sårbarhetsanalyse av faktorer i miljøet som kan ha negativ
innvirkningen på befolkningens helse, og leg ge den til grunn for beredskaps -
planleggingen.

Kommunen skal iverksette nødv endige tiltak for å forebygge, håndtere og begrense
negative helsekonsekvenser av en miljøhendelse eller ved mistanke om utbrudd av
sykdom knyttet til helseskadelige miljøfaktorer. Kommunen skal om nødvendig
innhente bistand fra Folke helse instituttet og an dre relevant kompetansemiljø der det
er behov.

Folkehelselovens § 30. Internkontroll
Kommunen skal å ha et skriftlig internkontrollsystem for folkehelsearbeidet, herunder
for mhv - tjenesten.

Styring med tjenesten
Kommuneoverlegen og fagansvarlig for miljørettet helsevern har ansvar for at mhv -
planen er oppdatert. Grunnlaget for revidering er resultater fra rådmannens
gjennomgang, innspill fra reviderte virksomheter, lov - og forskriftskrav, risikoforhold i
kommunen og erfaringer med planarbeidet. Utvikling av prosedyrer er et kontinuerlig
arbeid. Prosedyrene blir oppdatert av fagansvarlig for miljørettet helsevern og
godkjent av kommuneoverlegen.

Vi arbeider for å utvikle tjenesten gjennom
utprøving av metoder som kan forbedre
tjenesten, gjennomføre fellestilsyn og
samordnede tilsyn for å etterstrebe
måloppnåelsene. Tjenesten evalueres etter
Demings kvali tets - sirkel (PDCA1 på norsk
PUKK2) for kontinuerlig forbedring i
virksomheter.

1 PDCA= Plan, Do, Check, Act
2 PUKK= Plan, utfør, kontroller, korriger

Plan

Utfør Kontroller

Korriger

Figur 3 Styring med kvalitet etter Demings
kvalitetssirkel for kontinuerlig forbedring
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Vi følger planen med følgende målepunkt :
Helsemyndigheten

o Planlagte tilsyn barn og unge
o Andre planlagte tilsyn
o Hendelsesbaserte tilsyn

Helsehensyn i planleggingen
o Arealplaner
o Samfunnsplanlegging

Organisasjon (mhv)
o Kompetanse tiltak

Eksternt tilsyn med kommunens folkehelsearbeid
Fylkesmannen er tilsynsmyndighet for kommunens folkehelsearbeid, herunder mhv -
tjenesten, jf. Folkehelselovens § 31. Statlig tilsyn med lov om folkehelsearbeid.



Ringerike kommune, Plan for miljørettet helsevern 2020 - 2023

Kommuneoverlegen, miljørettet helsevern 9

Risikovurderinger for miljørettet helsevern

Kommunens r isikovurdering av tjenesten
Mhv - tjenesten er en liten enhet i kommunen og det er nødvendig å prioritere
oppgaver . En vurdering av mhv - enhetens styrker og svakheter i kommunen og hvilke
muligheter og trusler i omgivelsene som kan påvirke tjenesten er fremstilt i
etterfølgende figur.

Figur 4 Risikovurdering av mhv - tjenesten

K ommunens risikovurdering av helse - og miljøfaktorer i lokalsamfunnet
MHV - tjenesten er basert på en vurdering er av mulige risiko for uønskede hendelser.
Etterfølgende figur viser helsefaglig vurdering av samfun nets sårbarhet.

Figur 5 V urdering av helserisiko i samfunnet
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Pandemier

Natur -
katastrofer

Store branner

Andre bereds -
skaps -
situasjoner

Radon
Stråling

Lav risiko
Støy
Psykososialt miljø
Luftforurensning
Inneklima
Områdehygiene
Legionella
Allmennfaglige
smittsomme
sykdommer

Middels risiko
Epidemier
Pandemier

Høy risiko
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Prioriter ing av oppgaver etter helserisiko

De mest aktuelle miljøfaktorene som kan påvirke helsen negativt er:

Tabell 1 Prioriterte miljø - og helsefaktorer

Uønskede hverdags hendelser vil påvirke vår prioritering av oppgaver.
Enkeltindividets helse og sikkerhet har høyest prioritert, deretter barn og unges helse
og miljø , og videre forhold som kan ha vesentlig helsemessige ulemper for
befolkingen.

Tabell 2 Prioritering av innsatsområder

Miljø og
helse -
faktorer

Inneklima og luftkvalitet

Smitte

Sanitære forhold

Stråling

Renhold og vedlikehold

Legionella

Skadedyr

Ulykker og skader

Vannforsyning og drikkevann

Støy

Lokal luftforurensning

Avfall

Risikogrupper Risiko for helse og miljø
1. Enkeltindivid 1 . Overhengende fare for helseskade eller vesentlig

helsemessig ulempe , død
2. Barn og unge 1 . Overhengende fare for helseskade eller vesentlig

helsemessig ulempe , død
2. Bekymring for helsemessig ulempe over tid
3. Helse - og trivselsfremmende arbeid

3. Folk flest 1 . Vesentlig helsemessig ulempe
2. Miljø - og helsefremmende arbeid
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Progra m for miljørettet helsevern tilsyn
Kommuneoverlegen og fagansvarlig for miljørettet helsevern har ansvar for å føre
tilsyn med virksomhetenes evne til overholde folkehelselovens bestemmelser.
Tilsynsprogrammet skal synliggjøre kommunens prioriteringer av mhv - tilsyn i
virksomheter, eiendomm er og lokaler. Utvalg av virksomheter og eiendommer er
basert på risiko vurderinger fremstilt i denne planen . Tilsyn blir prioritert på områder
hvor det er stor sannsynlighet for at feil kan inntreffe og hvor konsekvensene av
feilene kan bli alvorlige for f olks helse.

G odkjennings - og tilsyns myndighet
Kommuneoverlegens myndighet etter folkehelselovens kapittel 3. miljørettet
helsevern er «lokal helsemyndighet». Tilsynsaktivitetene skal være planlagt,
begrunnet, forutsigbar, etterprøvbar og rettferdig. Krav til samfunnsmedisinsk
kompetanse skal være ivaretatt.
Myndigheten omfatter tilsyn og godkjenni ng av blant annet barnehager, skoler,
undervisningslokaler, for samlingslokaler, campingplasser, asylmottak ,
overnattingssteder, spisesteder, frisører, tatoverings - og hulltakingsvirksomheter,
hudpleiesalonger, solstudio, badeanlegg , badestrender .

Godkjenning av virksomheter
Godkjenningene skal være basert på en full stendig søknad eller melding fra eier eller
leder av virksomhetene. Det kan ikke gis godkjenning uten at søknad eller melding
foreligger. Godkjenningen blir ikke gitt før virksomheten er i samsvar med
regelverket.

Tilsynsvirksomheten
Helsedirektoratet anbe faler kommunene å bruke systemtilsyn som metode for tilsyn.
Systemtilsyn utføres etter fastsatte retningslinjer og prosedyrer, jf. Helsedirektoratets
veileder i kommunens tilsyn med miljørettet helsevern (IS - 2288).
Systemtilsyn kan gjennomføres sammen med andre myndigheter (forskjellige tema
for tilsyn) eller samordnet med andre myndigheter (samme tema). T ilsyn kan være
mindre omfattende rutinemessige tematilsyn eller hendelsesbaserte tilsyn begrunnet i
mistanke om manglende samsvar med folkehelseloven .

Typer av tilsyn Metodebeskrivelse

Systemtilsyn Dokumentgransking, intervjuer, inspeksjon, stikkprøvetaking,
horisontalt og vertikalt i organisasjonen

Tematilsyn Intervjuer, inspeksjon, stikkprøver, horisontalt og vertikalt i
organisasjonen

Inspeksjon Befaring av lokaler og uteområder, innsyn i dokumenter
Stikkprøver For eksempel foto, video, temperatur - , luft - , lyd - eller

lysmålinger, vannprøver, materialprøver o.a.
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Helsediplomati Helsediplomati blir brukt i saker der partene kan bli veiledet til å
samhandle om å redusere helseulemper for omgivelsene. For
eksempel ved bekymring for helsemessig ulempe som følge av
negative miljøfaktorer fra omgivelsene .

Egenmelding Virksomhetene rap porterer på anmodning fra tilsynsmyndigheten
eller på eget initiativ.

Tabell 3 Typer og metoder for mhv - tilsyn

Prior iterte tilsyn
Kommuneoverlegen, mhv fører regelmessig tilsyn etter oppsatt plan (tabell 4) .

V irksomhetene vi skal føre tilsyn med, vil bli kontaktet i god tid og orientert om
tilsynets art og omfang. Virksomhetene kan be om informasjonsmøter og veiledning i
arbeidet med oppfyllelse av bestemmelsene i Folkehelseloven og tilhørende
miljørette de helsevernforskrifter .

Hendelsesbaserte tilsyn blir utført når vi enten oppdager eller mottar
bekymringsmeldinger om ulykker eller andre akutte situasjoner som kan påvirke
helsen. Hendelsesbaserte tilsyn vil ikke bli forhåndsvarslet.

Type
V irksomhet

Lov og
forskrift

Tilsyns -
objekt

Kriterier An t. Tilsyns -
metode

Tilsyns -
periode

Tilsyns -
frekvens

Barne hager Mhv barne -
hager og
skoler3

Leke - og
opph olds ar
ealer

Miljø og
helse - alle
tema

31 System - og
tema - tilsyn
Egen -
melding

Hele året Hvert
4. år

Skoler Mhv barne -
hager og
skoler

L eke - og
oppholds ar
ealer

Miljø og
helse - alle
tema

19 System - og
tema - tilsyn
Egen -
melding

Hele året Hvert
4. år

Sykehjem Mhv4 Fellesrom Miljø og
helse -
Inne - klima ,
hygiene

5 System - og
tema - tilsyn
Egen -
melding

Hele året Hvert
5. år

Dusj anlegg Mhv Idrettsbygg
Garderober

Smitte -
vern - og
Legionella

U -
kjent

Tema -
tilsyn

Hele året Inngår i
planlagte
tilsyn

Tato vering og
hulltaking

Hygiene -
forskrift5

Lokaler og
utstyr

Smitte - vern
og hygiene

2 System - og
tema - tilsyn

Hele året Hvert
3. år

Frisører og
hudpleie

Hygiene -
forskriften

Frisører og
hudpleie

Hygiene og
smitte - vern

U -
kjent

Tema tilsyn Hele året Ved
behov

Solarier Strålevern6-
og hygiene

Solarier Stråling og
hygiene

1 System - og
tema - tilsyn

Hele året Hvert
3. år

3 Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.
4 Forskrift om miljørettet helsevern
5 Forskrift om hygienekrav for frisør - , hudpleie - , tatoverings - og hulltakingsvirksomhet m.v.
6 Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernf orskriften)
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forskrifte n
Camping -
plasser

Mhv Sanitære
anlegg

Miljø og
helse

3 System - og
tema - tilsyn

Hele året Hvert
5. år

Bade strender Mhv Friluft -
strender og
vann -
kvalitet

Miljø og
helse

3 Inspeksjon
og stikk -
prøver

Hele året Hvert
5. år

Over natting s -
steder

Folkehelse -
loven

Felles -
arealer

Miljø og
helse
Inne - klima

3 System - og
tema - tilsyn

Hele året Ved
behov

Spise steder Folkehelse -
loven

Felles -
arealer

Miljø og
helse
Inneklima

U -
kjent

System - og
tema - tilsyn

Hele året Ved
behov

Tobakks røyk Tobakks -
skade loven
7

Inneklima Miljø og
helse

U -
kjent

System - og
tema - tilsyn

Hele året Inngår i
andre
tilsyn

Alle typer
virks. og
e ie ndommer

Mhv Helse - risiko U -
kjent

Hendelses -
basert

Hele året ,
ved fore -
komst er

Ved
behov

Tabell 4 Prioriterte mhv - tilsyn

Nasjonale tilsynskampanjer
Kommuneoverlegen vil prioritere å delta på nasjonale tilsynskampanjer for å sikre at
mhv - myndigheten opprettholder nasjonale forventninger til kompetanse og at
tilsynsobjekter i kommunen oppnår og oppretth older et nasjonalt tilfredsstillende nivå.

Fellestilsyn og samarbeidsfora
Kommuneoverlegen etablerer og deltar i samarbeidsfora der det er relevant , f.eks.
helsehensyn i forurensningssaker , i plansaker, beredskapsfora o.l. Fellestilsyn med
andre myndigheter blir utført der sakene er komplekse eller av andre grunner er
formålstjenlig .

Målinger og prøvetaking
Miljørettet helsevern har noe teknisk utstyr og måleinstrumenter til bruk under tilsyn,
disse er :

Orienterende støymåli nger
Inneklimamålinger som CO2, temperatur, relativ luftfuktighet,
Fuk tmålinger i bygningskonstruksjon
Belysning
Måleutstyr for universell utforming, som stigningsmålinger, avstandsmålinger

Andre miljø - og helseundersøkelser sendes til akkrediterte analy selaboratorier.

7 Lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven)
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Beredskap splan for miljørettet helsevern
Kommunen plikter å utarbeide beredskap splan for miljørettet helsevern , jf.
Folkehelselovens § 28 Beredskap, 2. ledd og Helseberedskapslovens § 1 - 3 a. og
forskrift om miljørettet helsevern, § 5. Kommunens helseberedskap ved
miljøhendelser. Beredskapsplan for mhv er en del av kommunens overordnede
beredskap.

Kommuneoverlegen og fagansvarlig for miljørettet helsevern har samfunnsmedisinsk
kompetanse , og har etablerte kontakt er i nasjonale helsefag lige inst anser .
Kommunen har få ressurser på fagfeltet , og må være forberedt på å hente inn
bistand fra andre k ommuner og etater dersom uønskede hendelser oppstår .
Tilsvarende må mhv - tjenesten være forberedt på å kunne bistå nabokommuner i
beredskapssituasjoner på anmodning .

Oversikt over m iljørettet helsevern beredskapen ved miljøhendelser

Tabell 5 Oversikt over mhv - beredskap

Hendelse mhv - tema Samarbeids -
parter

mhv
oppgave

Stans eller brudd i
d rikkevanns - forsyningen

- Avfallshåndtering

- Bolighygiene

- Forgiftning

- Inneklima

- Luftkvalitet

- Område - hygiene

- Sanitære forhold

- Sikkerhet

- Skadedyr

- Smittevern

- Stråling

- Vannkvalitet

Internt

- Brann - og

rednings -

tjenesten

- Forurensnings -

myndigheten

- Teknisk sektor

- Smittevern -

ansvarlig

helse sykepleier

Ekstern t

- Arbeidstilsynet

- Folkehelse -

instituttet

- Helse -

direktoratet

- Fylkesmannen

- Mattilsynet

- Andre kommuner

Informere og

veilede om

helserisiko

og mottiltak

Pålegg om

stansing av

hele eller

deler av

virksomhet,

Folkehelse -

loven § 16

Stansing

Pålegg om

retting,

Folkehelse -

loven § 14.

Retting

Naturkatastrofer
Skred, flom, over svømmelser o.l.
Brudd i infrastruktur
Vei, vann, avløp, renovasjon o.l.

Gasser:
Røykgass fra store branner og gass -
utslipp i byen, landbruket, industri o.l.
Virksomhetssvikt
Stans eller svikt i helseinstitusjoner,
barnehager og skoler
Giftproduserende alger
Innsjøer, drikkevann, vannanlegg o.l.
Stor skadedyr - forekomster
Byen og tettstedene
Legionellautbrudd
Omgivelsene
Allmenn farlige smittsomme
sykdommer
Annen alvorlig forurensning
til luft, jord og vann
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Referanseliste
Lovhenvisning

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
Forskrift om miljørettet helsevern
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.
Forskrift om hygienekrav for frisør - , hudpleie - , tatoverings - og
hulltakingsvirksomhet m.v.
Forskrift om skadedyrbekjempelse
Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikk evannsforskriften)
Forskrift om fastsettelse av tvangsmulkt i medhold av lov om folkehelsearbeid
Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav
Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv.

Lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadel oven)
Lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven)

Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og bere dskapsarbeid mv. etter lov
om helsemessig og sosial beredskap

Lov om vern mot smittsomme sykdommer [smittevernloven]
Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne
(diskriminerings - og tilgjengelighetsloven)

Nyttige internettsider

Helsedirektoratet
Folkehelseinstituttet
Ringer ike kommune, Miljørettet helsevern

Aktuelle veiledere

Helsedirektoratets oversikt over veiledere i miljø og helse
Folkehelseinstituttets skadedyrveileder
Folkehelseinstituttets smittevernveileder
Folkehelseinstituttets vannrapport 123 Forebygging av legionellasmitte – en veileder
Folkehelseinstituttets temaside om inneklima
Folkehelseinstituttets temaside om drikkevann
Folkehelseinstituttets felthåndbok Skadedyr i hus og urbane miljøer

Overordnet planverk

Kommuneplanens samfunnsdel
Kommunal planstrategi
Folkehelseoversikter
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Vedlegg 1: Oversikt over t ilhørende dokumente r

I I : Prosedyrer for utførelse av mhv - tjenesten (interne dokumenter)
Prosedyre for bekymringsmeldinger
Prosedyre for bruk av virkemidler
Prosedyre for dokumenter
Prosedyre for godkjenning av virksomheter
Prosedyre for intervju
Prosedyre for kompetanseutvikling
Prosedyre for mediekontakt
Prosedyre for styring med mhv
Prosedyre for tjenesten
Prosedyre for saksbehandling
Prosedyre for samhandling med andre myndigheter ved uønskede hendelser
Prosedyre for tilsyn

II : Oversiktsdo kumenter
Oversikt over status i godkjennin ger
Oversikt over gjennomførte tilsyn
Oversikt over frister for retting

III. Risikovurdering
Risikovurdering av virksomheter og eiendommer
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Vedlegg 2 : Begreper som blir brukt ved tilsynet
Begreper Betydning
Tilsynsteam Kommuneoverlegen, fagansvarlig for miljørettet helsevern og eventuelt

en fagekspert , tilsynsmedarbeider eller observatør .
Tilsynsansvarlig Er den som er ansvarlig for myndighetsutøvelsen .
Tilsynsleder Er den som planlegger og leder gjennomføringen av tilsyn et .
Tilsyns -
med arbeider

Er den som noterer opplysninger, funn og observasjoner under
tilsynet .

Fagekspert Tilsynsteamet kan ha med eksperter fra andre fagområder som
deltaker i tilsynsteamet .

Observatør Tilsynsteamet kan ha med personer som observatører, det kan være
personer under opplæring .

Ledsager Virksomheter som føres tilsyn med, kan ha med seg en ledsager .
Samordnet -
eller fellestilsyn

Tilsyn kan være samordnet eller felles med andre tilsynsmyndigheter
og omhandle sa mme eller ulike tema .

Tilsyn / revisjon Tilsyn kommer av «å se». Revidere kommer av «å høre». Vi bruker
begge begrepene i myndighetsutøvelsen .

Internkontroll Virksomhet gjennomfører egenkontroll med oppfølging av lover med
tilhørende forskrifter og eget internkontrollsystem .

Leders
gjennomgang

Leder for organisasjonen gjennomfører kontroll med at underordnede
virksomheter overholder lov - og forskriftskrav og internkontrollsystem .

Offentlig tilsyn 1. Offentlige myndigheters kontroll med virksomheter.
2. Verifiserte ek sterne revisorer. For eksempel under o ppfølging
tobakksskadel oven og Legionellabestemmelsene.

Vertikale tilsyn Tilsynet gjennomføres i samme enhet med øverste leder,
mellomledere og medarbeidere i virksomheten ; ovenfra og nedtilsyn
(«top - do wn»)

Horisontale
tilsyn

Tilsynet gjennomføres ved å vurdere flere enheter på samme nivå i
virksomheten («på tvers av organisasjonen ») .

Funn og bevis Bevis er funn som kan dokumenteres på minst to måter .
Avvik Manglende oppfyllelse av lov - og forskriftsk rav eller krav i intern -

kontrollsystem et . Avvikene kan graderes i «mindre alvorlig», «alvorlig»
og «svært alvorlige» avvik .

Samsvar Funn som kan relateres direkte til oppfyllelse («samsvar med») av lov -
og forskriftskrav .

Misforstått /feil Et funn som ikke er avvik, men ukorrekt eller feil oppfattet lovkrav.
Observasjoner -
merknader

Er registrerte forhold på områder der virksomheten kan bli bedre .

Tabell 6 Begreper som blir brukt i tilsynet



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Arbeidsmiljøutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/504-1   Arkiv: 442  

 

 

Vernetjenesten - prinsipper for medvirkning  
 

Forslag til vedtak: 

Arbeidsmiljjøutvalget vedtar prinsipper for medvirkning tilknyttet vernetjenesten. 

 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

Arbeidsgiver og hovedverneombudet har jobbet sammen for å utarbeide prinsipper for 

medvirkning knyttet til vernetjenesten. Disse prinsippene er ment for å klargjøre bedre 

betydningen av et godt vernearbeid innenfor alle arbeidsplasser og hvordan strukturen på dette 

arbeidet skal gjennomføres i Ringerike kommune.  

 

Prinsippene vil bli implementer og gjennomgått på alle nivåer i organisasjonen gjennom 

etablerte areaner som for eksempel ledermøter og MKS-samlinger.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen menr at det er viktig at det er utarbeidet prinsipper for samhandling mellom 

arbeidsgiver og vernetjeneste. Dette arbeidet legger et nødvendig grunnlag for å utvikle gode 

arbeidsplasser med fokus på et godt arbeidsmiljø.  

 

God implentering av prinsippene er viktig slik at ledere og verneombud bruker pinsippene som 

utgangspunkt for sin samhandling 

.  

 

Vedlegg 

Verrnetjenesten – Prinsipper for medvirkning  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.01.2020 

 

 Tore Isaksen 



- 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 
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Vernetjenesten – prinsipper for medvirkning  
 

Arbeidsmiljøloven (AML) har som formål: 

 å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt 

arbeidssituasjon som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og skal ha 

en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og 

sosiale utvikling i samfunnet   

Arbeidsgiver har i samarbeid med ansatte og verneombud/tillitsvalgte plikt til å arbeide 

systematisk med helse, miljø og sikkerhet (HMS) på arbeidsplassen. jf. arbeidsmiljøloven § 3-

1 og internkontrollforskriften . HMS-arbeidet skal bidra til at tjenesteproduksjonen og HMS-

forholdene er i samsvar med lover og regler. 

Gjennom systematisk planlegging, oppfølging og evaluering må den enkelte virksomhet sette 

konkrete mål for HMS-arbeidet, kartlegge risikofaktorer i arbeidsmiljøet, bestemme hvilke 

tiltak som skal iverksettes, definere tidsplan for gjennomføring og avsette nødvendige ressurser 

til gjennomføringen. 
 
 

Mål for HMS arbeid i Ringerike kommune: 

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

gode tjenester. Gjennom samarbeid med BHT skal planlagte forebyggende tiltak og 

oppfølging av konkrete saker sikre et forsvarlig og helsefremmende arbeidsmiljø. Det 

utarbeides konkrete mål for HMS-arbeidet hvert år. Målene fremkommer i 

handlingsprogrammet. 

 

Arbeidsgivers rolle: 

 Skal sørge for å drive systematisk HMS- arbeid i samarbeid med ansatte og 

verneombud/ tillitsvalgte 

 Skal sørge for å gjennomføre grunnleggende opplæring i HMS arbeidet 

 Har ansvar for at sikkerhet og helse blir ivaretatt i utførelsen av arbeidsoppgavene 

 Har ansvar for at arbeidsmiljø er forsvarlig og i samsvar med arbeidsmiljøloven 

 Skal sikre at det kontinuerlig arbeides for gode holdninger blant arbeidstakerne 

 Sikre at verneombud får avsatt nødvendig tid til å holde seg oppdatert innenfor 

fagområdet 
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Arbeidstakers rolle: 

Arbeidstaker skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av HMS-arbeidet 

gjennom å: 

 Delta i sikkerhetsopplæring 

 Aktiv deltaker i å komme med forslag til å gjøre arbeidsmiljøet bedre 

 Jobbe for gode holdninger blant kollegaer 

 Varsle arbeidsgiver om uheldige sider ved arbeidsmiljøet 

 Benytte pålagt verneutstyr 

 

Verneombudets rolle:  

 Ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet  

 Varsle ledelsen om uheldige og skadelige forhold på arbeidsplassen og de som er 

utsatt for faren 

 Delta i MKS gruppe lokalt 

 Bidra med innspill på personalmøter om aktuelle saker 

 Delta på samlinger og møter som AMU og Hovedverneombud inviterer til hvor det er 

møteplikt  

 Være delaktig i AKAN arbeid og stoffkartotek der dette er aktuelt 

 Involvere hovedverneombud i saker som ikke kan løses selv.  

Ved utfordringer i arbeidsmiljøet skal ansatte fortrinnsvis ta opp dette med sin nærmeste 

leder. Dersom saken ikke løses, er det naturlig at verneombudet blir kontaktet. Det vises til 

verneombudets oppgaver i AML § 6.  

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) – jfr Arbeidsmiljøloven §7 

Arbeidsmiljøutvalget skal gi råd og ta beslutninger i saker som angår arbeidsmiljøet. Utvalget 

består av like mange medlemmer fra arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden og består av 10 

representanter, fordelt slik: 

 3 politikere – representer arbeidsgiver 

 2 fra administrasjonen – representerer arbeidsgiversiden  

 1 Hovedverneombud – representer arbeidstaker siden 

 4 Hovedtillitsvalgte – representerer arbeidstaker siden 

En representant fra Bedriftshelsetjenesten deltar uten stemmerett. 

Representantene fra politisk og administrativt nivå velges for en periode for 4 år – i samsvar 

med kommunevalget.  

Arbeidsmiljøutvalgets arbeidsoppgaver: 

 Planer og aktiviteter som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, som for 

eksempel: 

o Planer om byggearbeider 

o Forebyggende vernetiltak 

o Rasjonalisering 
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 Spørsmål som angår bedriftshelsetjeneste og vernetjenesten 

 Sykefravær 

 Akan 

 Oppfølging av HMS-avvik 

 Overordnende retningslinjer som har betydning for HMS arbeidet 

I tillegg til dette har hovedverneombudet og bedriftshelsetjenesten fast innslag til AMU om 

aktuelle saker.  

 

Bedriftshelsetjenesten (BHT) 

Alle arbeidsgivere har plikt til å knytte virksomheten sin til en godkjent BHT dersom 

risikoforholdene tilsier det. BHT skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål, 

og på grunnlag av faglige vurderinger informere om risikofaktorer på arbeidsplassen. BHT 

skal hjelpe kommunen til å følge lovkravene og forebygge skader og sykdom.  

Arbeidsgiver skal samarbeide med BHT om: 

 å utarbeide og dokumentere planer (handlingsplaner) for BHT sitt arbeid i virksomheten.  

Planene skal være en del av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og 

sikkerhetsarbeid. Har virksomheten mange avdelinger eller fysiske arbeidsplasser, for 

eksempel et sykehus, eller en kommune, må planene opprettes for hver enkelt avdeling, 

skole, barnehage osv. 

 årsrapport med oversikt over bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten 

 andre rapporter, måleresultater og lignende som beskriver helsefarlige arbeidsforhold, 

forslag til forebyggende tiltak og resultater 

 

Miljø, og kvalitetssikringsgrupper (MKS)  

Vernetjenestens formelle arenaer er MKS. Dette er lokale underutvalg til arbeidsmiljøutvalget 

(AMU). I MKS-gruppe deltar verneombud, tillitsvalgte og arbeidsgiver. 

MKS-møtene har andre saker enn medbestemmelsesmøter og det skal derfor gjennomføres 

egne MKS-møter. MKS møter omhandler saker som går på arbeidsmiljøet innenfor helse, 

miljø og sikkerhet, mens medbestemmelsesmøter tar mer for seg de ansattes rettigheter og 

plikter knyttet til arbeidsforholdet. Når det er medbestemmelsesmøter deltar ikke 

verneombud.  

I forbindelse med pågående omstillingsprosesser, kan vernetjenesten involveres i 

medbestemmelsesmøter i saker som gjelder arbeidsmiljøet, dog uten å være en formell part i 

møtet. 

I Ringerike kommune har vi MKS-grupper på to nivåer, sektor og enhet. 
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MKS Sektorvis 

Alle sektorer skal ha egne MKS-samlinger. Disse har som formål å gi råd og ta beslutninger i 

saker som angår arbeidsmiljøet. 

 

MKS sektor består av følgende representanter: 

 Kommunalsjef 

 Enhetsledere 

 Verneombud 

 Tillitsvalgte 

 Aktuelle hovedtillitsvalgte og hovedverneombud kan inviteres inn 

Saker som kan tas opp i MKS sektor 

 

 Planer og aktiviteter som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, som for 

eksempel: 

o Planer om byggearbeider 

o Forebyggende vernetiltak 

o Rasjonalisering 

 Spørsmål som angår vernetjenesten 

 Sykefravær 

 Avvik HMS 

 Informasjon om Akan-arbeid 

 Kompetanseutvikling 

 Generell informasjon  

 Andre aktuelle saker 

 Saker til AMU eller MKS lokalt  

Møtene planlegges og settes inn i en plan, som hovedregel skal det være møte 2 ganger i året. 

 

Arbeidsgiver sørger for innkalling med saksliste i god tid i forkant og at det skrives referat. 

I forbindelse med pågående omstillingsprosesser, kan vernetjenesten involveres i 

medbestemmelsesmøter i saker som gjelder arbeidsmiljøet, dog uten å være en formell part i 

møtet. 

  

MKS Lokalt 

Det skal opprettes lokale MKS grupper der det er hensiktsmessig. Formålet er å gi råd og ta 

beslutninger i saker som angår arbeidsmiljøet innenfor den enkelte enhet.  

 

MKS-møtene gjennomføres månedlig og settes inn i en plan. Innkalling med saksliste sendes 

ut minimum en uke i forkant og arbeidsgiver sørger for at det skrives referat fra møtene. 
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Består av følgende representanter: 

 Enhetsleder eller avdelingsleder 

 Verneombud 

 Tillitsvalgte  

 

Saker som kan tas opp i MKS lokalt: 

Konkretiser innenfor hvert tema 

 Planer og aktiviteter som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, som for 

eksempel: 

o Planer om byggearbeider 

o Forebyggende vernetiltak 

o Rasjonalisering 

 Spørsmål som angår vernetjenesten og forhold som gjelder arbeidsmiljøet 

 Sykefravær 

 Oppfølging av avvik 

 Informasjon om Akan-arbeid 

 Kompetanseutvikling 

 Generell informasjon  

 Andre aktuelle saker 

 Stoffkartotek 

 Sykefravær 

 Vernerunder 

 Medarbeiderundersøkelsen  

 Rutiner 

 Handlingsplaner HMS 

 Saker til AMU og MKS sektorvis 

 

Vernetjenesten i Ringerike kommune  

Det er utarbeidet en flytmodell som viser hvordan vernetjenesten er organisert og hvordan 

ulike samarbeidsarenaer fungerer og et årshjul for sentrale aktiviteter for vernetjenesten: 
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AMU 

10 representanter  

 5 fra arbeidsgiversiden: 3 politiske, 2 fra arbeidsgiver 

 5 fra arbeidstakersiden: hovedverneombudet, 4 

hovedtillitsvalgte 

Temamøte  

Saksliste 

 Sykefravær 

 AKAN 

 Avvik 

 Hovedverneombudets orientering 

 Bedriftshelsetjenestens orientering 

 Saker til orientering eller vedtak 

STØTTFUNKSJON HR AVDELINGEN 

 

 

MKS SEKTORVIS 

3 sektorer 

 Helse 

 Samfunn 

 Barn og unge 

Saksliste  

 Samling/temamøter 

 Kompetanseutvikling 

 Informasjon 

 Aktualiteter 

 Saker til AMU/MKS 

STØTTEFUNKSJON HR AVDELINGEN 

MKS LOKALT 

SAKSLISTE 

 Stoffkartotek 

 Arbeidsmiljø 

 Sykefravær 

 Avvik 

 Vernerunde 

 Rutiner 

 AKAN 

 Innkomne saker 

 Saker til AMU/MKS reg 

STØTTEFUNKSJON HR AVDELINGEN  

ADAVAVDELINGEN 
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Rutiner 

Prinsipper for medvirkning finnes i kvalitetssystemet under Støtteområder – HMS- Helse-, 

miljø- og sikkerhet. 

 

Opplæring  

Verneombud og vara verneombud er pålagt å gjennomføre grunnkurs i arbeidsmiljø. Det er 

også obligatorisk for verneombudet å delta på vernedagene. Når man er valgt som 

verneombud og vara må man selv ta ansvar for å melde seg på disse kursene via KS læring.  

 Opplæring av nye i samarbeid med Stamina (Bedriftshelsetjenesten) 

 Vernedager i regi av AMU – 1 – 2 dager i året  
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