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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  ARBEIDSMILJØUTVALGET 

Møtested:  Banken 1.etg. 

Møtedato:  15.06.2020  

Tid:   12:00   

TEMAMØTE/DAGSORDEN: 

12:00 – 12:30   Orientering - Status Korona V/ Trude B. Steinmo og  

                         beredskapsleder Magnus Nilholm 

12:30 – 14:00   Saksliste 

14:00 – 14:30  Orientering - Miljøfyrtårn V/ Bente Anfinnsen og Rune Faksvåg 

 

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

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 

 

SAKSLISTE   
 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.     

  Tittel   

 

11/20 17/249     

  Hovedverneombudets orientering 2020    

 

12/20 17/252     

  Bedriftshelsetjenestens orientering 2020    

 

13/20 18/362     

  Sykefravær 1.e kvartal 2020    

 

14/20 18/364     

  Avviksrapport januar - mai 2020    

 

15/20 17/1543     

  Rapport fra AKAN-utvalget    

 

16/20 19/3560     

  Vernedager i regi av AMU    

 



 

17/20 20/504     

  Vernetjenesten - prinsipper for medvirkning    

 

18/20 20/2404     

  Systematisk Helse, Miljø og Sikkerhet i Ringerike kommune    

 

 

 

 

Ringerike kommune, 05.06.2020 
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Arkivsaksnr.: 17/249-32   Arkiv: 440  

 

Hovedverneombudets orientering 2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/20 Arbeidsmiljøutvalget 15.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar rapport fra hovedverneombudet til orientering.   

 

  

Hovedverneombudet orienterer muntlig i møte om status. 

 

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 17/252-29   Arkiv: G30 &38  

 

Bedriftshelsetjenestens orientering 2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

12/20 Arbeidsmiljøutvalget 15.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon fra bedriftshelsetjenestens til orientering. 

 

  

 

Bedriftshelsetjenesten orienterer muntlig i møte om status. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 18/362-31   Arkiv: 461  

 

Sykefravær 1.e kvartal 2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

13/20 Arbeidsmiljøutvalget 15.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar sykefraværsstatistikk for 1.e kvartal 2020 til orientering 

 

  

 

Sykefravær 1. kvartal 2020 
        1.kvartal 2019     1. kvartal 2020 

    Korttid Langtid Samlet Korttid Langtid  Samlet 

Administrasjon og fellestjenester  1,83 % 4,50 % 6,32 % 2,47 % 2,31 % 4,78 % 

Strategi og utvikling  0,98 % 2,97 % 3,95 % 2,02 % 2,74 % 4,76 % 

Utdanning og familie  0,76 % 9,04 % 9,79 % 2,33 % 5,28 % 7,61 % 

Teknisk, kultur og idrett  0,35 % 9,83 % 10,18 % 1,97 % 4,43 % 6,40 % 

Helse og omsorg  0,36 % 12,73 % 13,10 % 3,14 % 10,26 % 13,41 % 

Selvkost    0,16 % 5,38 % 5,54 % 1,22 % 0,88 % 2,10 % 

Sum sykefravær 0,61 % 10,11 % 10,72 % 2,60 % 6,85 % 9,45 % 

 

 

I 1.kvartal 2020 er sykefraværet redusert med 0,66 prosentpoeng sammenlignet med 1. kvartal 

2019.  

 

På sektornivå kan nevnes en nedgang på Teknisk, kultur og idrett fra 10,18 i 1. kvartal 2019 til 

6,40 i 1. kvartal 2020, dvs 3,78 prosentpoeng. Helse og omsorg som har en liten økning med 

0,31 prosentpoeng. Utdanning og familie går ned fra 9,79 til 7,61 prosentpoeng noe som utgjør 

en reduksjon på 2,18 prosentpoeng.   

 

Fra kvartalsrapport mars beskriver lederne at det er mange medarbeider med 

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

samarbeid med NAV. Det er i tillegg mye arbeid i forbindelse starten av Covid-19 hendelsen 

som gir konsekvenser for arbeidsmiljøet i form av endrede arbeidsrutiner og endret 

organisering.  
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Situasjonen med Korona-virus har preget kommunen i stor grad fra 12. mars 2020 og det er 

igangsatt store smitteverns-forebyggende tiltak. Dette antas å ha positiv effekt på sykefraværet. 

Kommunen har i liten grad hatt tilfeller med bekreftede korona-smittede, men terskel for å 

holde seg hjemme med lettere luftveisinfeksjoner og forkjølelse antas å ha medført en del 

sykefravær. Over 700 ansatte har hatt hjemmekontor i Korona-perioden og er således mindre 

utsatt for sykdom enn det som er normalt på denne tiden av året. Foreløpige sykefraværstall for 

april indikerer at sykefraværet fortsatt går noe ned.  

 

I 2020 arbeides det videre med de enhetene (Benterud skole, Hønefoss barnehage, 

hjemmetjenesten i Hønefoss, Hallingby omsorgssenter, Krokenveien og Fossetorget, Hønefoss 

omsorgssenter) som er en del av "sterkere-tilbake-opplegget". Foreløpige tilbakemeldinger 

derfra er positive. 10 ansatte har fått tilbud om et "sterkere-tilbake-opplegg" som går over 6 

måneder. På tross av Korona-viruset har arbeidet ikke stoppet opp. Stamina 

(bedriftshelsetjenesten) bidrar aktivt både i de individuelle oppfølgingene som er igangsatt og 

med støtte til lederne i de utvalgte enhetene. Det er etablert «møteplassen» i flere av enhetene, 

dette innebærer dett oppfølging av ansatte som har hyppig sykefravær i et samarbeid mellom 

Stamina, NAV, lederne ved enheten og HR.  

 

I forbindelse med møtet 15 juni 2020 vil det bli presentert oppdaterte tall fra mai måned. De 

tallene er spesielle og ikke sammenlignbare med samme periode i 2019 på grunna av korona.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er tilfreds med at sykefraværet fortsetter å synke. Kommunen har naturlig nok vært 

preget av korona-situasjonen de siste månedene. Likevel er rådmann kjent med at enhetene arbeider 

kontinuerlig med sykefraværsoppfølging. Smittevernstiltak som er iverksatt gir positive effekter på 

sykefraværet, og selv om korona-situasjonen er mer under kontroll vil de enkle smittevernstiltakene 

videreføres.  

 

Rådmannen vil fortsatt følge tett opp utviklingen av sykefravær. 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 18/364-28   Arkiv: 440 &31  

 

Avviksrapport januar - mai 2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

14/20 Arbeidsmiljøutvalget 15.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar avviksstatistikk for januar – mai 2020 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.  

Avviksstatistikk for januar – mai 2020 inneholder:  
- en oversikt over avviksstatistikken hittil i 2020 

- fokusområder 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.  
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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 avvikssituasjonen hittil i år 

Covid- 19 situasjonen i Ringerike kommune, med medfølgende nedstenging av en rekke 

tjenester har påvirket avviksstatistikken så langt. Helse og omsorgstjenestene som har fortsatt 

driften i nedstengingsperioden har hatt en liten nedgang i antallet avviksmeldinger.  

De foreløpige tallene for 2020 viser at avvik knyttet til legemidler og vold og trusler fortsatt er 

de to største kategoriene. Helse og omsorg som den største innmeldingssektoren fortsetter å 

være dette, med enda større andel av totale avvikstall grunnet Covid- 19.  

Arbeidet med fokusområder og tiltak for 2020 har blitt bremset på grunn av Covid- 19 

situasjonen. Når organisasjonen er tilbake i tilnærmet vanlig drift vil tiltakene prioriteres. 

 

Oversikt over statistikken for januar – mai 2020  

Det er hittil i 2020 innmeldt 1251 avvik i Ringerike kommune. Det forventes at dette antallet 

vil stige noe når tallene for siste halvdel av mai tas med. Sammenlignet med foregående år 

forventes det at det totale antallet avvik vil være noe lavere på samme tidspunkt (1416 stk). 

  
Figur: Totalt antall avvik hittil i år sammenlignet med foregående år 

 

Fordelingen av de 6 største avvikstypene er presentert i tabellen nedenfor. Oversikten viser 

andelen disse avvikstypene utgjør i forhold til totalen.  
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Tabell: Fordeling av kommunens 6 største avvikstyper hittil i år 

 

Avvik knyttet til legemidler er den største kategorien og utgjør ca 28% av alle avvik. Trusler 

og vold på arbeidsplassen er nest størst med en andel på ca 11%.  

Som besluttet er det disse avvikstypene det skal rettes fokus mot i 2020.  

 

Fordelingen av avvik per tjenesteområde viser som forventet at Helse og omsorg er sektoren 

som står for den store andelen avviksmeldinger. Denne andelen er enda større så langt i år 

grunnet Covid-19 situasjonen.  

 
Figur: Fordeling av antall avvik per tjenesteområde (med mer enn 5 avvik)  

 

Forbedringsområder 2020 

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

siste årene er følgende fokusområder for 2020 besluttet.   

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   

 

Arbeidet med ovennevnte tiltak er forsinket i forbindelse med Covid- 19 situasjonen  

 

Rådmannens vurdering 

Arbeid med oppfølging av avvik er et viktig lederansvar. Statistikken som viser avvik er et 

godt utgangspunkt for lederne, sammen med MKS-gruppene, for enhetens forbedringsarbeid. 

 

Overordnet oversikt over avvik følges også opp av overordnet ledelse og er et sentralt verktøy 

for å ha god oversikt over enhetenes kvalitetsarbeid.  

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kristoffer Høyby Pedersen 
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Arkivsaksnr.: 17/1543-28   Arkiv: 444  

 

Rapport fra AKAN-utvalget  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/20 Arbeidsmiljøutvalget 15.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

 

  

Bakgrunn  

AKAN-utvalget samarbeider tett med AMU og gir en kort statusrapport ved AMU møter etter 

bestilling fra AMU fire ganger i året.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Korona situasjonen påvirker i stor grad de planlagte hovedsatsningsområdene i 

handlingsplanen for AKAN arbeidet i 2020.  

 AKAN er planlagt som tema i lederutviklingsprogrammet modul C «RELASJON». 

Modul C er nå utsatt til andre kvartal 2021. 

 AKAN som tema på personalmøte ble ved kartlegging i 2019 ønsket av 41 avdelinger 

og var planlagt gjennomført som et samarbeid mellom Stamina v/ Anne Buttingsrud og 

Rune Faksvåg innen første kvartal 2021. Planen endres til at dette skal gjennomføres 

innen tredje kvartal 2021. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen tar statusrapport fra AKAN-utvalget til orientering. 

 

 

 Ringerike kommune, 20.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Rune Faksvåg
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Arkivsaksnr.: 19/3560-3   Arkiv: 440  

 

Vernedager i regi av AMU  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

16/20 Arbeidsmiljøutvalget 15.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) tar presentasjon av mulige løsninger for vernedager i regi AMU 

til orientering. 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

I korona-situasjonen har miljø- og kvalitetssikrings- (MKS) gruppene fått en sentral rolle og 

verneombudene er og vil fortsatt være en viktig del av MKS-gruppene i arbeidsmiljøspørsmål 

på arbeidsplassen. I denne situasjonen har det kommet til nytte at AMU de senere årene har 

satset på god kompetanse i arbeidsmiljøspørsmål nærmest kjernevirksomheten ved å legge til 

rette for økt kompetanse blant verneombud i Ringerike kommune. AMU vil fortsette denne 

satsningen på økt kompetanse blant verneombud med vernedag(er) i regi AMU hvor både 

gjennomføring og innhold tilpasses dagens situasjon.  

 

I formålsparagrafen i arbeidsmiljøloven beskrives det hvordan arbeidsmiljøet skal holde en 

velferdsmessig standard som samsvarer med både den teknologiske og sosiale utviklingen i 

samfunnet. Dagens utviklingen i samfunnet gjør arbeidsmiljøarbeidet enda mer aktuelt med 

tilnærminger tilpasset korona-situasjonen med nye tema og læringsmetoder.  

 

AMU presenteres ulike løsninger for innhold og gjennomføring av vernedag(er) i regi AMU 

høsten 2020.  
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser positivt på at arbeidsmiljøarbeidet med kompetansehevende tiltak til 

verneombud fortsetter og at vernedager i regi AMU tilpasses korona-situasjonen både med 

tanke på innhold og gjennomføring.  

 

 

 Ringerike kommune, 20.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Rune Faksvåg 
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Arkivsaksnr.: 20/504-3   Arkiv: 442  

 

Vernetjenesten - prinsipper for medvirkning  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/20 Arbeidsmiljøutvalget 15.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget vedtar prinsipper for medvirkning tilknyttet vernetjenesten.  

 

  

 

 

Beskrivelse av saken 

Arbeidsgiver og hovedverneombud 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 arbeidsdplasser og hvordan strukturen på 

dette arbeidet skal gjenomføres i Ringerike kommune. 

 

Prinsippene vil bli implementert og gjennomgått på alle nivåer i organsiasjonen gjennom 

etablerete areaner som for eksempel ledermøter og MKS-samlinger.  

 

 

Rådmannens vurdering 

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

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

arbeidsplasser med fokus på et godt arbeidsmiljø. 

 

God omplementering av prinsippene er viktig slik at leere og verneombud bruker prinsippene 

som et utgangspunkt for sin samhandling.  
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Vedlegg 

Vernetjenesten – Prinsipper for medvirkning  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 
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Arkivsaksnr.: 20/2404-1   Arkiv: 000  

 

Systematisk Helse, Miljø og Sikkerhet i Ringerike kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

18/20 Arbeidsmiljøutvalget 15.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar arbeidet med utarbeidelsen og implementering av det systematiske 

Helse, miljø og sikkerhetsarbeidet i Ringerike kommune til orientering. 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

Det ble i medio august 2019 opprettet en prosjektgruppe for å videreutvikle kommunens 

systematiske arbeid med helse, miljø og sikkerhet i Ringerike kommune. Prosjektgruppen har 

vært ledet av Kvalitetssjef og bestått av fagpersoner i HR- avdeling.  

 

Prosjektgruppens mandat 

- Å kartlegge og få oversikt over status på det overordnede systematiske HMS- arbeidet 

i kommunen, med utgangspunkt i Internkontrollforskriften 

- Sørge for å revidere/etablere systemer og dokumentasjon for å ivareta et trygt og 

effektivt HMS arbeid i organisasjonen 

Målsettingen for prosjektgruppen var  

- å etablere et styrende dokument for det overordnede systematiske HMS- arbeidet, 

inklusiv tydelige roller og ansvar 

- å sørge for at kommunen har etablerte systemer for effektiv HMS- internkontroll 

Denne orientering skal gi en beskrivelse av 

1. Prosjektgjennomføring frem mot publisering av det styrende dokumentet og 

etableringen av systemer for HMS- internkontroll 

2. Hovedtrekkene i innholdet i det styrende dokumentet og systemene for HMS- 

internkontroll 

3. Plan for implementering i organisasjonen 

 

1. Prosjektgjennomføring 

Arbeidsmetodikk 

Prosjektgruppen har i dette arbeidet fulgt kommunens overordnede prosess for 

kvalitetsforbedring. Dette innebærer en systematisk tilnærming til planlegging, gjennomføring, 

evaluering og forbedring slik at målsettingen for arbeidet skal bli oppnådd.  
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I praksis betyr dette at gruppen i første omgang har hatt fokus på å klart definere 

oppgave/mandat og målsetting. Deretter har gruppa identifisert relevante rammer, 

forutsetninger, lovverk, interne krav og interessenter, samt håndtert risiko tilknyttet arbeidet. 

Dette resulterte i en prosjektplan som så har blitt gjennomført, med kontinuerlig evalueringer 

og justeringer av tiltak.   

 

 
Figur: Arbeidsverktøy for kvalitetsforbedring og oppgaveløsning 

 

 

Viktige rammer og forutsetninger   

Prosjektgruppen har brukt god tid på å innhente og forstå rammebetingelsene for arbeidet. De 

viktigste eksterne kravene er kommunelovens krav om internkontroll, samt forskrift om 

systematisk helse, miljø og sikkerhet (internkontrollforskriften).  

 

Det er blitt hentet inn store mengder dokumentasjon fra andre kommuner for å vurdere deres 

løsninger tilknyttet arbeidet med systematisk HMS. Prosjektgruppen har også brukt tid på å 

vurdere eksisterende interne løsninger og organisering av HMS- arbeidet og tatt hensyn til 

dette i den ferdige løsningen.  

 

En av de viktigste risikofaktorene i arbeidet ble vurdert til å omhandle manglende involvering 

av relevante interessenter, manglende forankring av arbeidet i toppledelsen, samt utilstrekkelig 

implementering av løsninger i organisasjonen. Disse risikoene har blitt tatt hensyn til og 

håndtert gjennom en rekke tiltak i prosjektplanen.  

 

Forankring og involvering 

Det har vært svært viktig for prosjektgruppen å forankre arbeidet i toppledelsen. Uten 

toppledelsens støtte vil det systematiske HMS- arbeidet ikke få tilstrekkelig oppmerksomhet 

og prioritering i organisasjonen.  

 

Prosjektgruppen har også prioritert å involvere relevante fag- og ressurspersoner i og utenfor 

organisasjonen for å få tilbakemeldinger på mulige løsninger og praktisk gjennomførbarhet.  

Videre har det vært viktig for prosjektgruppen å jevnlig informere om status på arbeidet og få 

innspill, deriblant gjennom arbeidsmiljøutvalget.  

 

Før ferdigstillelsen av det styrende dokumentet og etableringen av systemene for ivaretakelse 

av internkontroll har det blitt gjennomført en omfattende høringsrunde. Høringen har gitt alle 

deltagere mulighet til å gi tilbakemelding på innholdet. Høringsgruppen har bestått av: 

- Rådmannens ledergruppe 

- Hovedverneombud 
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- Tillitsvalgte 

- Bedriftshelsetjenesten 

- Utvalgte enhetsledere i alle sektorer 

- Utvalgte rådgivere i alle sektorer 

Sluttføring og implementering 

Det overordnet styrende dokumentet for det systematiske HMS- arbeidet ble publisert i 

kommunens kvalitetssystem 25.02.2020.  

 

Plan for implementering i organisasjonen beskrives i pkt. 3 i dette dokumentet.  

 

2. Hovedtrekk i det systematiske HMS- arbeidet 

Nedenfor følger et utdrag fra beskrivelsene av HMS- arbeidet i det overordnede styrende 

dokumentet. Dokumentet er i sin helhet vedlagt denne saken. 

 

Mål og strategi 

Ringerike kommunes overordnede målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet er:  

 

«Ringerike kommune skal være en trygg, sikker, utviklende, helsefremmende og inkluderende 

arbeidsplass. 

Ringerike kommune skal bidra til å minimere negativ påvirkning på miljøet» 

 

Strategien for å oppnå denne målsettingen er at: 

- 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 lovgivningen og interne HMS- krav i det 

daglige arbeidet 

I denne forbindelse har det blitt utarbeidet et sett med HMS- indikatorer med tilhørende 

resultatmål som evalueres og revideres årlig.  

 

Organisering av arbeidet 

 
Figur: Organisering av HMS- arbeidet 
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Det har vært behov for å tydeliggjøre organiseringen og ansvarsfordelingen av HMS- arbeidet.  

De viktigste tydeliggjøringene er: 

- Rådmannen har det overordnede ansvaret for HMS- arbeidet i kommunen.  

- HMS- ansvarlig har fått delegert ansvaret med å sørge for at HMS- arbeidet på 

kommunenivå gjennomføres med en kvalitet og i et omfang som samsvarer AML §3-1 

og internkontrollforskriften 

- Ledere på alle nivåer har det utøvende ansvaret for det systematiske HMS- arbeidet. 

- MKS- gruppenes ansvar og involvering i HMS- arbeidet.  

 

Krav til kompetanse og opplæring 

Det har vært behov for å tydeliggjøre kravene til kompetanse og opplæring. 

De viktigste tydeliggjøringene er:  

- Grunnkurs arbeidsmiljø etter AML §6-5 skal gjennomføres av alle ledere og 

verneombud senest innen 6 måneder etter oppstart. Ansatte med kurs eldre enn 8 år 

skal gjennomføre et repetisjonskurs. 

- Alle arbeidstakere skal gjennomføre obligatorisk, relevant og tilstrekkelig opplæring og 

kompetansehevende tiltak for å ivareta tjenestemottakernes sikkerhet, og de ansattes 

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Det er leders ansvar å sørge for at arbeidstaker har 

nødvendig kompetanse og opplæring innenfor sine arbeidsoppgaver. 

 

Årshjul med aktiviteter og ansvar 

Det er utarbeidet et årshjul med de viktigste aktivitetene i HMS- arbeidet med tilhørende 

plassert ansvar. Det er besluttet at noen av aktivitetene i årshjulet samordnes med tilsvarende 

aktiviteter i kvalitetsarbeidet da disse har store grensesnitt – spesielt innenfor temaer som 

kvalitetsforbedring og kontroll. 

 

Aksjon i årshjul Ansvarlig Når 

Egenevaluering av kvalitets- og HMS- arbeidet Enhetsleder Årlig (April-Mai) 

Ledelsens gjennomgang av kvalitets- og Helse, miljø og sikkerhets- 

arbeidet 

Rådmanns ledergruppe, ved 

Kvalitetssjef/HMS- ansvarlig 

Årlig (Mai) 

Gjennomføre medarbeiderundersøkelse HMS- ansvarlig Hvert 2. år 

(November - 

Desember) 

Utarbeide samarbeidsplan med bedriftshelsetjenesten, samt årsrapport HMS- ansvarlig  Årlig (Januar) 

Utarbeide, oppdatere og implementere nødvendig og relevant styrende 

dokumentasjon relatert til HMS 
*se kapittel 6.3.2 

Overordnet: 

HMS- ansvarlig  

Sektor:  

Kommunalsjef 

Enhet:  

Enhetsleder 

Årlig revisjon 

(Januar - Mars), 

ellers ved behov 

Gjennomføre/ revidere risikovurderinger  Enhetsleder Årlig revisjon 

(Januar - Mars), 

ellers ved behov 

Oppdatere stoffkartotek Kjemikalieansvarlig Årlig revisjon 

(Januar - Mars), 

ellers ved behov 
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Gjennomføre vernerunder Enhetsleder Årlig (innen mai) 

Gjennomføre brannøvelser og brannvernrunder Enhetsleder Jevnlig, basert på 

risiko  

Gjennomføre relevante kompetansehevende tiltak Enhetsleder Jevnlig, ved behov 

Gjennomføre medarbeidersamtaler Enhets- og avdelingsleder Årlig 

Følge opp og rapportere status på HMS- arbeidet 

 

Enhets- og/eller 

avdelingsleder 

Behandles i hvert 

MKS møte, 4-12 

ganger årlig 

Rapportering til 

kommunalsjef i 

forbindelse med 

egenevaluering 

Grunnkurs arbeidsmiljø (40-timers kurs) for verneombud og ledere HMS-ansvarlig 1-2 ganger i året  

Gjennomføre vernedag(er) Gjennomføring: HMS- 

ansvarlig i samarbeid med 

AMU 

Sikre deltagelse: Enhetsleder 

Halvårlig 

Gjennomføre møte i Arbeidsmiljøutvalget Kommunalsjef HR Hvert kvartal 

 

Enhetenes Egenevaluering av kvalitets- og HMS- arbeidet 

Som et hjelpemiddel i det systematiske HMS- arbeidet og evalueringen av dette er det 

utarbeidet en sjekkliste som enhetene skal gjennomføre årlig. Sjekklisten vil gi enheten en 

oversikt over de viktigste kravene som stilles i det systematiske kvalitets- og HMS arbeidet og 

vil være grunnlaget for rapportering og forbedring.  

 

Ledelsens gjennomgang av kvalitets- og HMS- arbeidet 

Det er utarbeidet en rutine og sjekkliste for ledelsens gjennomgang. Ledelsens gjennomgang er 

toppledelsens evaluering av arbeidet med kvalitet og HMS i organisasjonen, og etterlevelse av 

lovverket. Resultatet av ledelsens gjennomgang skal være identifiseringen av aktuelle 

fokusområder og utarbeidelsen/justeringen av mål for kommende år.  

Grunnlaget for ledelsens gjennomgang inkludere blant annet: 

- Resultater fra enhetenes egenevaluering 

- Resultater fra gjennomførte brukerundersøkelser (interne) 

- Avviksrapporter 

- Relevante risikovurderinger 

- Resultater og status fra overordnede initiativer knyttet til kvalitets- og HMS- arbeidet 

- Resultater fra relevante tilsyn, eksterne og interne revisjoner 

- Tidligere resultater fra ledelsens gjennomgang 

 

3. Plan for implementering 

Prosjektet går nå inn i en ny fase der fokuset er på å implementere styringen og systemene for 

det systematiske HMS- arbeidet i organisasjonen.  

 

Tentativ sluttføring av implementeringsplanen er satt til september 2020. Tidsplanen kan 

endres med bakgrunn i Covid- 19 situasjonen i Ringerike kommune.  

 

E-læring for alle ansatte 
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Det skal utarbeides et e-læringskurs som er obligatorisk for alle ansatte og ledere. E-læringen 

skal gi en grunnleggende innføring i HMS- arbeidet og den enkeltes ansvar. 
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Prosjektgruppen mener det er essensielt for det systematiske HMS- arbeidet at alle kommunens 

arbeidstakere har et bevisst forhold til temaet.  

 

E-læringskurset er planlagt ferdigstilt medio 2020. 

 

Opplæring av rådmannens ledergruppe 

Det skal gjennomføres opplæring av rådmannens ledergruppe. Opplæringen skal være tilpasset 

deres ansvar og rolle i HMS- arbeidet, med spesielt fokus på ledelsens gjennomgang.  

Opplæringen er planlagt gjennomført medio 2020. 

 

Opplæring av enhetsledere 

Det skal gjennomføres opplæring av kommunens enhetsledere. Opplæringen skal være tilpasset 

deres ansvar og rolle i HMS- arbeidet, med spesielt fokus på aktivitetene i årshjulet. 

Opplæringen er planlagt gjennomført medio 2020. 

 

Opplæring av verneombud 

Det skal gjennomføres opplæring av kommunens verneombud. Opplæringen skal være tilpasset 

deres ansvar og rolle i HMS- arbeidet, med spesielt fokus aktivt bidrag gjennom MKS- 

grupper. 

 

Opplæringen er planlagt gjennomført under Vernedagene i september 2020. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er svært tilfreds med at det er utarbeidet en systematiske overordnet plan for 

arbeid med helse, miljø og sikkerhet i Ringerike kommune. Som en del av kommunens 

internkontrollarbeid har det vært nødvendig å kartlegge og få oversikt over det overordnede 

systematiske HMS- arbeidet i kommunen. Videre er det nødvendig at det fortsatt arbeides med 

å revidere og etablere systemer og dokumentasjon for å ivareta et trygt og effektivt HMS 

arbeid i organisasjonen. 

 

Implementering av det overordnede arbeidet vil være neste fase i arbeidet. Dette arbeidet vil 

starte nå og gjennomføres i løpet av høsten 2020. 
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Vedlegg 

 

 Systematisk helse, miljø og sikkerhet i Ringerike kommune 

 Rutine for ledelsens gjennomgang av kvalitets- og HMS- arbeidet 

 Sjekkliste Egenevaluering av kvalitets- og HMS- arbeidet 

 HMS- indikatorer Ringerike kommune 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kristoffer Høyby Pedersen 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Arbeidsmiljøutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/249-32   Arkiv: 440  

 

 

Hovedverneombudets orientering 2020  
 

Forslag til vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget tar rapport fra hovedverneombudet til orientering.   

 

 

  

Hovedverneombudet orienterer muntlig i møte om status. 

 

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Arbeidsmiljøutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/252-29   Arkiv: G30 &38  

 

 

Bedriftshelsetjenestens orientering 2020  
 

Forslag til vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon fra bedriftshelsetjenestens til orientering. 

 

 

  

 

Bedriftshelsetjenesten orienterer muntlig i møte om status. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Arbeidsmiljøutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/362-31   Arkiv: 461  

 

 

Sykefravær 1.e kvartal 2020  
 

Forslag til vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget tar sykefraværsstatistikk for 1.e kvartal 2020 til orientering 

 

 

  

 

Sykefravær 1. kvartal 2020 
    1.kvartal 2019   1. kvartal 2020 

  Korttid Langtid Samlet Korttid Langtid  Samlet 

Administrasjon og fellestjenester  1,83 % 4,50 % 6,32 % 2,47 % 2,31 % 4,78 % 

Strategi og utvikling  0,98 % 2,97 % 3,95 % 2,02 % 2,74 % 4,76 % 

Utdanning og familie  0,76 % 9,04 % 9,79 % 2,33 % 5,28 % 7,61 % 

Teknisk, kultur og idrett  0,35 % 9,83 % 10,18 % 1,97 % 4,43 % 6,40 % 

Helse og omsorg  0,36 % 12,73 % 13,10 % 3,14 % 10,26 % 13,41 % 

Selvkost   0,16 % 5,38 % 5,54 % 1,22 % 0,88 % 2,10 % 

Sum sykefravær 0,61 % 10,11 % 10,72 % 2,60 % 6,85 % 9,45 % 

 

 

I 1.kvartal 2020 er sykefraværet redusert med 0,66 prosentpoeng sammenlignet med 1. kvartal 

2019.  

 

På sektornivå kan nevnes en nedgang på Teknisk, kultur og idrett fra 10,18 i 1. kvartal 2019 til 

6,40 i 1. kvartal 2020, dvs 3,78 prosentpoeng. Helse og omsorg som har en liten økning med 

0,31 prosentpoeng. Utdanning og familie går ned fra 9,79 til 7,61 prosentpoeng noe som utgjør 

en reduksjon på 2,18 prosentpoeng.   

 

Fra kvartalsrapport mars beskriver lederne at det er mange medarbeider med 

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

samarbeid med NAV. Det er i tillegg mye arbeid i forbindelse starten av Covid-19 hendelsen 

som gir konsekvenser for arbeidsmiljøet i form av endrede arbeidsrutiner og endret 

organisering.  

 



- 

Situasjonen med Korona-virus har preget kommunen i stor grad fra 12. mars 2020 og det er 

igangsatt store smitteverns-forebyggende tiltak. Dette antas å ha positiv effekt på sykefraværet. 

Kommunen har i liten grad hatt tilfeller med bekreftede korona-smittede, men terskel for å 

holde seg hjemme med lettere luftveisinfeksjoner og forkjølelse antas å ha medført en del 

sykefravær. Over 700 ansatte har hatt hjemmekontor i Korona-perioden og er således mindre 

utsatt for sykdom enn det som er normalt på denne tiden av året. Foreløpige sykefraværstall for 

april indikerer at sykefraværet fortsatt går noe ned.  

 

I 2020 arbeides det videre med de enhetene (Benterud skole, Hønefoss barnehage, 

hjemmetjenesten i Hønefoss, Hallingby omsorgssenter, Krokenveien og Fossetorget, Hønefoss 

omsorgssenter) som er en del av "sterkere-tilbake-opplegget". Foreløpige tilbakemeldinger 

derfra er positive. 10 ansatte har fått tilbud om et "sterkere-tilbake-opplegg" som går over 6 

måneder. På tross av Korona-viruset har arbeidet ikke stoppet opp. Stamina 

(bedriftshelsetjenesten) bidrar aktivt både i de individuelle oppfølgingene som er igangsatt og 

med støtte til lederne i de utvalgte enhetene. Det er etablert «møteplassen» i flere av enhetene, 

dette innebærer dett oppfølging av ansatte som har hyppig sykefravær i et samarbeid mellom 

Stamina, NAV, lederne ved enheten og HR.  

 

I forbindelse med møtet 15 juni 2020 vil det bli presentert oppdaterte tall fra mai måned. De 

tallene er spesielle og ikke sammenlignbare med samme periode i 2019 på grunna av korona.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er tilfreds med at sykefraværet fortsetter å synke. Kommunen har naturlig nok vært 

preget av korona-situasjonen de siste månedene. Likevel er rådmann kjent med at enhetene arbeider 

kontinuerlig med sykefraværsoppfølging. Smittevernstiltak som er iverksatt gir positive effekter på 

sykefraværet, og selv om korona-situasjonen er mer under kontroll vil de enkle smittevernstiltakene 

videreføres.  

 

Rådmannen vil fortsatt følge tett opp utviklingen av sykefravær. 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

 

 



- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Arbeidsmiljøutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/364-28   Arkiv: 440 &31  

 

 

Avviksrapport januar - mai 2020  
 

Forslag til vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget tar avviksstatistikk for januar – mai 2020 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.  

Avviksstatistikk for januar – mai 2020 inneholder:  
- en oversikt over avviksstatistikken hittil i 2020 

- fokusområder 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 avvikssituasjonen hittil i år 

Covid- 19 situasjonen i Ringerike kommune, med medfølgende nedstenging av en rekke 

tjenester har påvirket avviksstatistikken så langt. Helse og omsorgstjenestene som har fortsatt 

driften i nedstengingsperioden har hatt en liten nedgang i antallet avviksmeldinger.  

De foreløpige tallene for 2020 viser at avvik knyttet til legemidler og vold og trusler fortsatt er 

de to største kategoriene. Helse og omsorg som den største innmeldingssektoren fortsetter å 

være dette, med enda større andel av totale avvikstall grunnet Covid- 19.  

Arbeidet med fokusområder og tiltak for 2020 har blitt bremset på grunn av Covid- 19 

situasjonen. Når organisasjonen er tilbake i tilnærmet vanlig drift vil tiltakene prioriteres. 

 

Oversikt over statistikken for januar – mai 2020  

Det er hittil i 2020 innmeldt 1251 avvik i Ringerike kommune. Det forventes at dette antallet 

vil stige noe når tallene for siste halvdel av mai tas med. Sammenlignet med foregående år 

forventes det at det totale antallet avvik vil være noe lavere på samme tidspunkt (1416 stk). 

  
Figur: Totalt antall avvik hittil i år sammenlignet med foregående år 

 

Fordelingen av de 6 største avvikstypene er presentert i tabellen nedenfor. Oversikten viser 

andelen disse avvikstypene utgjør i forhold til totalen.  



- 

 
Tabell: Fordeling av kommunens 6 største avvikstyper hittil i år 

 

Avvik knyttet til legemidler er den største kategorien og utgjør ca 28% av alle avvik. Trusler 

og vold på arbeidsplassen er nest størst med en andel på ca 11%.  

Som besluttet er det disse avvikstypene det skal rettes fokus mot i 2020.  

 

Fordelingen av avvik per tjenesteområde viser som forventet at Helse og omsorg er sektoren 

som står for den store andelen avviksmeldinger. Denne andelen er enda større så langt i år 

grunnet Covid-19 situasjonen.  

 
Figur: Fordeling av antall avvik per tjenesteområde (med mer enn 5 avvik)  

 

Forbedringsområder 2020 

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

siste årene er følgende fokusområder for 2020 besluttet.   

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   

 

Arbeidet med ovennevnte tiltak er forsinket i forbindelse med Covid- 19 situasjonen  

 

Rådmannens vurdering 

Arbeid med oppfølging av avvik er et viktig lederansvar. Statistikken som viser avvik er et 

godt utgangspunkt for lederne, sammen med MKS-gruppene, for enhetens forbedringsarbeid. 

 

Overordnet oversikt over avvik følges også opp av overordnet ledelse og er et sentralt verktøy 

for å ha god oversikt over enhetenes kvalitetsarbeid.  

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kristoffer Høyby Pedersen 
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Arbeidsmiljøutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/1543-28   Arkiv: 444  

 

 

Rapport fra AKAN-utvalget  
 

Forslag til vedtak: 

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

 

 

  

 

Bakgrunn  

AKAN-utvalget samarbeider tett med AMU og gir en kort statusrapport ved AMU møter etter 

bestilling fra AMU fire ganger i året.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Korona situasjonen påvirker i stor grad de planlagte hovedsatsningsområdene i 

handlingsplanen for AKAN arbeidet i 2020.  

 AKAN er planlagt som tema i lederutviklingsprogrammet modul C «RELASJON». 

Modul C er nå utsatt til andre kvartal 2021. 

 AKAN som tema på personalmøte ble ved kartlegging i 2019 ønsket av 41 avdelinger 

og var planlagt gjennomført som et samarbeid mellom Stamina v/ Anne Buttingsrud og 

Rune Faksvåg innen første kvartal 2021. Planen endres til at dette skal gjennomføres 

innen tredje kvartal 2021. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen tar statusrapport fra AKAN-utvalget til orientering. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 



- 

 

saksbehandler: Rune Faksvåg 
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- 

Arbeidsmiljøutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/3560-3   Arkiv: 440  

 

 

Vernedager i regi av AMU  
 

Forslag til vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) tar presentasjon av mulige løsninger for vernedager i regi AMU 

til orientering. 

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

I korona-situasjonen har miljø- og kvalitetssikrings- (MKS) gruppene fått en sentral rolle og 

verneombudene er og vil fortsatt være en viktig del av MKS-gruppene i arbeidsmiljøspørsmål 

på arbeidsplassen. I denne situasjonen har det kommet til nytte at AMU de senere årene har 

satset på god kompetanse i arbeidsmiljøspørsmål nærmest kjernevirksomheten ved å legge til 

rette for økt kompetanse blant verneombud i Ringerike kommune. AMU vil fortsette denne 

satsningen på økt kompetanse blant verneombud med vernedag(er) i regi AMU hvor både 

gjennomføring og innhold tilpasses dagens situasjon.  

 

I formålsparagrafen i arbeidsmiljøloven beskrives det hvordan arbeidsmiljøet skal holde en 

velferdsmessig standard som samsvarer med både den teknologiske og sosiale utviklingen i 

samfunnet. Dagens utviklingen i samfunnet gjør arbeidsmiljøarbeidet enda mer aktuelt med 

tilnærminger tilpasset korona-situasjonen med nye tema og læringsmetoder.  

 

AMU presenteres ulike løsninger for innhold og gjennomføring av vernedag(er) i regi AMU 

høsten 2020.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser positivt på at arbeidsmiljøarbeidet med kompetansehevende tiltak til 

verneombud fortsetter og at vernedager i regi AMU tilpasses korona-situasjonen både med 

tanke på innhold og gjennomføring.  

 

 

 Ringerike kommune, 20.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 



- 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Rune Faksvåg 
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- 

Arbeidsmiljøutvalget 

Arbeidsmiljøutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/504-3   Arkiv: 442  

 

 

Vernetjenesten - prinsipper for medvirkning  
 

Forslag til vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget vedtar prinsipper for medvirkning tilknyttet vernetjenesten.  

 

 

  

 

 

Beskrivelse av saken 

Arbeidsgiver og hovedverneombud 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 arbeidsdplasser og hvordan strukturen på 

dette arbeidet skal gjenomføres i Ringerike kommune. 

 

Prinsippene vil bli implementert og gjennomgått på alle nivåer i organsiasjonen gjennom 

etablerete areaner som for eksempel ledermøter og MKS-samlinger.  

 

 

Rådmannens vurdering 

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

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

arbeidsplasser med fokus på et godt arbeidsmiljø. 

 

God omplementering av prinsippene er viktig slik at leere og verneombud bruker prinsippene 

som et utgangspunkt for sin samhandling.  

 

Vedlegg 

Vernetjenesten – Prinsipper for medvirkning  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.05.2020 



- 

 

 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 i enheten 

 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 kap.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 

Medlemmene i AMU har stemmerett og ledervervet veksler mellom arbeidsgiver- og 

arbeidstakersiden. En representant fra Bedriftshelsetjenesten deltar uten stemmerett. 

Representantene fra politisk og administrativt nivå velges for en periode for 4 år – i samsvar 

med kommunevalget. Både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden oppnevner vararepresentanter 

til AMU.  

 

Arbeidsmiljøutvalgets arbeidsoppgaver: 

 Delta aktivt i kommunens HMS-arbeid 
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 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 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.  

 

Fullstendig liste over lovpålagte oppgaver for AMU finnes her: 

www.arbeidstilsynet.no/hms/roller-i-hms-arbeidet/arbeidsmiljoutvalg-amu/ 

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 sørge for at BHT: 

 bistår med 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. 

 utarbeider årsrapport med oversikt over bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten 

 utarbeider andre rapporter, måleresultater og lignende som beskriver helsefarlige 

arbeidsforhold, forslag til forebyggende tiltak og resultater 

 bistår i relevant HMS-arbeid  

Fullstendig liste over hva BHT skal bidra med finnes her: www.arbeidstilsynet.no/hms/roller-

i-hms-arbeidet/bht/ 

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 
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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. 

MKS Sektor 

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 Enhet  

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. 
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MKS Enhet 

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. 

Består av følgende representanter: 

 Enhetsleder eller avdelingsleder 

 Verneombud 

 Tillitsvalgte  

 

Saker som kan tas opp i MKS Enhet: 

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 Sektor 

 

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 

 Bedriftshelsetjenesten har møteplikt men ikke 

stemmerett 

Temamøte  

Saksliste 

 Sykefravær 

 AKAN 

 Avvik 

 Hovedverneombudets orientering 

 Bedriftshelsetjenestens orientering 

 Saker til orientering eller vedtak 

STØTTFUNKSJON HR AVDELINGEN 

 

 
MKS SEKTOR 

4 sektorer 

 Helse 

 Samfunn 

 Barn og unge 

 Administrasjon 

Saksliste  

 Samling/temamøter 

 Kompetanseutvikling 

 Informasjon 

 Aktualiteter 

 Saker til AMU/MKS 

 Sykefravær 

 AKAN 

 Avvik 

STØTTEFUNKSJON HR AVDELINGEN 

 

STØTTEFUNKSJON HR AVDELINGEN 

MKS ENHET 

SAKSLISTE 

 Stoffkartotek 

 Arbeidsmiljø 

 Sykefravær 

 Avvik 

 Vernerunde 

 Rutiner 

 AKAN 

 Innkomne saker 

 Saker til AMU/MKS sektor 

 Handlingsplaner HMS 

 Medarbeiderundersøkelser 

STØTTEFUNKSJON HR AVDELINGEN 



7 
 

 

 

 

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  

 

 

Kildehenvisning: https://www.arbeidstilsynet.no/hms/roller-i-hms-arbeidet 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Arbeidsmiljøutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/2404-1   Arkiv: 000  

 

 

Systematisk Helse, Miljø og Sikkerhet i Ringerike kommune  
 

Forslag til vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget tar arbeidet med utarbeidelsen og implementering av det systematiske 

Helse, miljø og sikkerhetsarbeidet i Ringerike kommune til orientering. 

 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

Det ble i medio august 2019 opprettet en prosjektgruppe for å videreutvikle kommunens 

systematiske arbeid med helse, miljø og sikkerhet i Ringerike kommune. Prosjektgruppen har 

vært ledet av Kvalitetssjef og bestått av fagpersoner i HR- avdeling.  

 

Prosjektgruppens mandat 

- Å kartlegge og få oversikt over status på det overordnede systematiske HMS- arbeidet 

i kommunen, med utgangspunkt i Internkontrollforskriften 

- Sørge for å revidere/etablere systemer og dokumentasjon for å ivareta et trygt og 

effektivt HMS arbeid i organisasjonen 

Målsettingen for prosjektgruppen var  

- å etablere et styrende dokument for det overordnede systematiske HMS- arbeidet, 

inklusiv tydelige roller og ansvar 

- å sørge for at kommunen har etablerte systemer for effektiv HMS- internkontroll 

Denne orientering skal gi en beskrivelse av 

1. Prosjektgjennomføring frem mot publisering av det styrende dokumentet og 

etableringen av systemer for HMS- internkontroll 

2. Hovedtrekkene i innholdet i det styrende dokumentet og systemene for HMS- 

internkontroll 

3. Plan for implementering i organisasjonen 

 

1. Prosjektgjennomføring 

Arbeidsmetodikk 



- 

Prosjektgruppen har i dette arbeidet fulgt kommunens overordnede prosess for 

kvalitetsforbedring. Dette innebærer en systematisk tilnærming til planlegging, gjennomføring, 

evaluering og forbedring slik at målsettingen for arbeidet skal bli oppnådd.  

 

I praksis betyr dette at gruppen i første omgang har hatt fokus på å klart definere 

oppgave/mandat og målsetting. Deretter har gruppa identifisert relevante rammer, 

forutsetninger, lovverk, interne krav og interessenter, samt håndtert risiko tilknyttet arbeidet. 

Dette resulterte i en prosjektplan som så har blitt gjennomført, med kontinuerlig evalueringer 

og justeringer av tiltak.   

 

 
Figur: Arbeidsverktøy for kvalitetsforbedring og oppgaveløsning 

 

 

Viktige rammer og forutsetninger   

Prosjektgruppen har brukt god tid på å innhente og forstå rammebetingelsene for arbeidet. De 

viktigste eksterne kravene er kommunelovens krav om internkontroll, samt forskrift om 

systematisk helse, miljø og sikkerhet (internkontrollforskriften).  

 

Det er blitt hentet inn store mengder dokumentasjon fra andre kommuner for å vurdere deres 

løsninger tilknyttet arbeidet med systematisk HMS. Prosjektgruppen har også brukt tid på å 

vurdere eksisterende interne løsninger og organisering av HMS- arbeidet og tatt hensyn til 

dette i den ferdige løsningen.  

 

En av de viktigste risikofaktorene i arbeidet ble vurdert til å omhandle manglende involvering 

av relevante interessenter, manglende forankring av arbeidet i toppledelsen, samt utilstrekkelig 

implementering av løsninger i organisasjonen. Disse risikoene har blitt tatt hensyn til og 

håndtert gjennom en rekke tiltak i prosjektplanen.  

 

Forankring og involvering 

Det har vært svært viktig for prosjektgruppen å forankre arbeidet i toppledelsen. Uten 

toppledelsens støtte vil det systematiske HMS- arbeidet ikke få tilstrekkelig oppmerksomhet 

og prioritering i organisasjonen.  

 

Prosjektgruppen har også prioritert å involvere relevante fag- og ressurspersoner i og utenfor 

organisasjonen for å få tilbakemeldinger på mulige løsninger og praktisk gjennomførbarhet.  

Videre har det vært viktig for prosjektgruppen å jevnlig informere om status på arbeidet og få 

innspill, deriblant gjennom arbeidsmiljøutvalget.  

 



- 

Før ferdigstillelsen av det styrende dokumentet og etableringen av systemene for ivaretakelse 

av internkontroll har det blitt gjennomført en omfattende høringsrunde. Høringen har gitt alle 

deltagere mulighet til å gi tilbakemelding på innholdet. Høringsgruppen har bestått av: 

- Rådmannens ledergruppe 

- Hovedverneombud 

- Tillitsvalgte 

- Bedriftshelsetjenesten 

- Utvalgte enhetsledere i alle sektorer 

- Utvalgte rådgivere i alle sektorer 

Sluttføring og implementering 

Det overordnet styrende dokumentet for det systematiske HMS- arbeidet ble publisert i 

kommunens kvalitetssystem 25.02.2020.  

 

Plan for implementering i organisasjonen beskrives i pkt. 3 i dette dokumentet.  

 

2. Hovedtrekk i det systematiske HMS- arbeidet 

Nedenfor følger et utdrag fra beskrivelsene av HMS- arbeidet i det overordnede styrende 

dokumentet. Dokumentet er i sin helhet vedlagt denne saken. 

 

Mål og strategi 

Ringerike kommunes overordnede målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet er:  

 

«Ringerike kommune skal være en trygg, sikker, utviklende, helsefremmende og inkluderende 

arbeidsplass. 

Ringerike kommune skal bidra til å minimere negativ påvirkning på miljøet» 

 

Strategien for å oppnå denne målsettingen er at: 

- 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 lovgivningen og interne HMS- krav i det 

daglige arbeidet 

I denne forbindelse har det blitt utarbeidet et sett med HMS- indikatorer med tilhørende 

resultatmål som evalueres og revideres årlig.  

 

Organisering av arbeidet 



- 

 
Figur: Organisering av HMS- arbeidet 

 

Det har vært behov for å tydeliggjøre organiseringen og ansvarsfordelingen av HMS- arbeidet.  

De viktigste tydeliggjøringene er: 

- Rådmannen har det overordnede ansvaret for HMS- arbeidet i kommunen.  

- HMS- ansvarlig har fått delegert ansvaret med å sørge for at HMS- arbeidet på 

kommunenivå gjennomføres med en kvalitet og i et omfang som samsvarer AML §3-1 

og internkontrollforskriften 

- Ledere på alle nivåer har det utøvende ansvaret for det systematiske HMS- arbeidet. 

- MKS- gruppenes ansvar og involvering i HMS- arbeidet.  

 

Krav til kompetanse og opplæring 

Det har vært behov for å tydeliggjøre kravene til kompetanse og opplæring. 

De viktigste tydeliggjøringene er:  

- Grunnkurs arbeidsmiljø etter AML §6-5 skal gjennomføres av alle ledere og 

verneombud senest innen 6 måneder etter oppstart. Ansatte med kurs eldre enn 8 år 

skal gjennomføre et repetisjonskurs. 

- Alle arbeidstakere skal gjennomføre obligatorisk, relevant og tilstrekkelig opplæring og 

kompetansehevende tiltak for å ivareta tjenestemottakernes sikkerhet, og de ansattes 

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Det er leders ansvar å sørge for at arbeidstaker har 

nødvendig kompetanse og opplæring innenfor sine arbeidsoppgaver. 

 

Årshjul med aktiviteter og ansvar 

Det er utarbeidet et årshjul med de viktigste aktivitetene i HMS- arbeidet med tilhørende 

plassert ansvar. Det er besluttet at noen av aktivitetene i årshjulet samordnes med tilsvarende 

aktiviteter i kvalitetsarbeidet da disse har store grensesnitt – spesielt innenfor temaer som 

kvalitetsforbedring og kontroll. 

 

Aksjon i årshjul Ansvarlig Når 

Egenevaluering av kvalitets- og HMS- arbeidet Enhetsleder Årlig (April-Mai) 

Ledelsens gjennomgang av kvalitets- og Helse, miljø og sikkerhets- 

arbeidet 

Rådmanns ledergruppe, ved 

Kvalitetssjef/HMS- ansvarlig 

Årlig (Mai) 



- 

Gjennomføre medarbeiderundersøkelse HMS- ansvarlig Hvert 2. år 

(November - 

Desember) 

Utarbeide samarbeidsplan med bedriftshelsetjenesten, samt årsrapport HMS- ansvarlig  Årlig (Januar) 

Utarbeide, oppdatere og implementere nødvendig og relevant styrende 

dokumentasjon relatert til HMS 
*se kapittel 6.3.2 

Overordnet: 

HMS- ansvarlig  

Sektor:  

Kommunalsjef 

Enhet:  

Enhetsleder 

Årlig revisjon 

(Januar - Mars), 

ellers ved behov 

Gjennomføre/ revidere risikovurderinger  Enhetsleder Årlig revisjon 

(Januar - Mars), 

ellers ved behov 

Oppdatere stoffkartotek Kjemikalieansvarlig Årlig revisjon 

(Januar - Mars), 

ellers ved behov 

Gjennomføre vernerunder Enhetsleder Årlig (innen mai) 

Gjennomføre brannøvelser og brannvernrunder Enhetsleder Jevnlig, basert på 

risiko  

Gjennomføre relevante kompetansehevende tiltak Enhetsleder Jevnlig, ved behov 

Gjennomføre medarbeidersamtaler Enhets- og avdelingsleder Årlig 

Følge opp og rapportere status på HMS- arbeidet 

 

Enhets- og/eller 

avdelingsleder 

Behandles i hvert 

MKS møte, 4-12 

ganger årlig 

Rapportering til 

kommunalsjef i 

forbindelse med 

egenevaluering 

Grunnkurs arbeidsmiljø (40-timers kurs) for verneombud og ledere HMS-ansvarlig 1-2 ganger i året  

Gjennomføre vernedag(er) Gjennomføring: HMS- 

ansvarlig i samarbeid med 

AMU 

Sikre deltagelse: Enhetsleder 

Halvårlig 

Gjennomføre møte i Arbeidsmiljøutvalget Kommunalsjef HR Hvert kvartal 

 

Enhetenes Egenevaluering av kvalitets- og HMS- arbeidet 

Som et hjelpemiddel i det systematiske HMS- arbeidet og evalueringen av dette er det 

utarbeidet en sjekkliste som enhetene skal gjennomføre årlig. Sjekklisten vil gi enheten en 

oversikt over de viktigste kravene som stilles i det systematiske kvalitets- og HMS arbeidet og 

vil være grunnlaget for rapportering og forbedring.  

 

Ledelsens gjennomgang av kvalitets- og HMS- arbeidet 

Det er utarbeidet en rutine og sjekkliste for ledelsens gjennomgang. Ledelsens gjennomgang er 

toppledelsens evaluering av arbeidet med kvalitet og HMS i organisasjonen, og etterlevelse av 

lovverket. Resultatet av ledelsens gjennomgang skal være identifiseringen av aktuelle 

fokusområder og utarbeidelsen/justeringen av mål for kommende år.  

Grunnlaget for ledelsens gjennomgang inkludere blant annet: 

- Resultater fra enhetenes egenevaluering 

- Resultater fra gjennomførte brukerundersøkelser (interne) 

- Avviksrapporter 

- Relevante risikovurderinger 

- Resultater og status fra overordnede initiativer knyttet til kvalitets- og HMS- arbeidet 

- Resultater fra relevante tilsyn, eksterne og interne revisjoner 



- 

- Tidligere resultater fra ledelsens gjennomgang 

 

3. Plan for implementering 

Prosjektet går nå inn i en ny fase der fokuset er på å implementere styringen og systemene for 

det systematiske HMS- arbeidet i organisasjonen.  

 

Tentativ sluttføring av implementeringsplanen er satt til september 2020. Tidsplanen kan 

endres med bakgrunn i Covid- 19 situasjonen i Ringerike kommune.  

 

E-læring for alle ansatte 

Det skal utarbeides et e-læringskurs som er obligatorisk for alle ansatte og ledere. E-læringen 

skal gi en grunnleggende innføring i HMS- arbeidet og den enkeltes ansvar. Prosjektgruppen 

mener det er essensielt for det systematiske HMS- arbeidet at alle kommunens arbeidstakere 

har et bevisst forhold til temaet.  

 

E-læringskurset er planlagt ferdigstilt medio 2020. 

 

Opplæring av rådmannens ledergruppe 

Det skal gjennomføres opplæring av rådmannens ledergruppe. Opplæringen skal være tilpasset 

deres ansvar og rolle i HMS- arbeidet, med spesielt fokus på ledelsens gjennomgang.  

Opplæringen er planlagt gjennomført medio 2020. 

 

Opplæring av enhetsledere 

Det skal gjennomføres opplæring av kommunens enhetsledere. Opplæringen skal være tilpasset 

deres ansvar og rolle i HMS- arbeidet, med spesielt fokus på aktivitetene i årshjulet. 

Opplæringen er planlagt gjennomført medio 2020. 

 

Opplæring av verneombud 

Det skal gjennomføres opplæring av kommunens verneombud. Opplæringen skal være tilpasset 

deres ansvar og rolle i HMS- arbeidet, med spesielt fokus aktivt bidrag gjennom MKS- 

grupper. 

 

Opplæringen er planlagt gjennomført under Vernedagene i september 2020. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er svært tilfreds med at det er utarbeidet en systematiske overordnet plan for 

arbeid med helse, miljø og sikkerhet i Ringerike kommune. Som en del av kommunens 

internkontrollarbeid har det vært nødvendig å kartlegge og få oversikt over det overordnede 

systematiske HMS- arbeidet i kommunen. Videre er det nødvendig at det fortsatt arbeides med 

å revidere og etablere systemer og dokumentasjon for å ivareta et trygt og effektivt HMS 

arbeid i organisasjonen. 

 

Implementering av det overordnede arbeidet vil være neste fase i arbeidet. Dette arbeidet vil 

starte nå og gjennomføres i løpet av høsten 2020. 

 

 



- 
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1.0 Bakgrunn 
Av Lov om kommuner og fylkeskommuners (kommuneloven) kapittel 25 fremgår det at 

kommunedirektøren (rådmann) er ansvarlig for kommunens internkontroll. En fungerende 

internkontrollen i kommunen skal sikre at lover og forskrifter følges.  

Alle virksomheter plikter å følge Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i 

virksomheter (internkontrollforskriften). 

Dette dokumentet er Ringerike Kommunes overordnet styrende dokument for arbeidet med 

systematisk helse, miljø og sikkerhet (HMS).  

 

2.0 Grunnlag 
Kommunens beskrivelse av oppgaver og krav til det systematiske HMS- arbeidet er basert på 

Kommuneloven og Internkontrollforskriften. 

 

Internkontrollforskriften gjelder virksomheter som omfattes av følgende lover med tilhørende 

forskrifter:    

 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 arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) 

 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 

eksplosjonsvernloven) 

 

3.0 Formål og virkeområde 
På overordnet nivå er rammene for kommunens internkontrollarbeid og arbeid med systematisk 

kvalitetsforbedring beskrevet i RK - Kvalitetssystemet i Ringerike kommune. 

Dette dokumentet beskriver hvordan kommunen gjennom systematiske tiltak sikrer at aktiviteter 

planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med, eller i medhold av HMS- 

lovgivningen. 

Dokumentet skal tydeliggjøre de rammer, ansvarsforhold og oppgaver kommunens ledelse, 

medarbeidere og andre relevante bidragsytere må følge for å ivareta plikten om internkontroll. Disse 

tiltakene skal bidra til å oppnå målene i HMS- lovgivningen, og Ringerike kommunes overordnede 

målsetting for HMS- arbeidet. 

Dokumentet er styrende for alle ledere og medarbeidere i Ringerike kommune. Dokumentet er også 

styrende for alle relevante eksterne samarbeidspartnere som inkluderes i, eller bidrar i HMS- arbeidet 

på alle nivåer i kommunen.  

 

4.0 Mål for Helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeidet 
 

Arbeidsgiverpolitikkens (2018-2022) prioriterte satsningsområder er arbeidsmiljø, ledelse, 



kompetanse, kommunikasjon, og det å tenke nytt (innovasjon). Områdene er tett knyttet sammen, og 

forståelsen av disse sammenhengene påvirker hvordan dette integreres i daglig drift.  

Riktig kompetanse nærmest kjernevirksomheten er et 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 det gjelder internt på 

arbeidsplassen, eller i samarbeidet med vernetjeneste, tillitsvalgtapparat, bedriftshelsetjeneste og 

arbeidsmiljøutvalg. 

Et godt HMS- arbeid er en forutsetning for god kvalitet i tjenestene. 

 

Ringerike kommunes overordnede målsetting for helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeidet er: 

«Ringerike kommune skal være en trygg, sikker, utviklende, helsefremmende og inkluderende 

arbeidsplass.  

Ringerike kommune skal bidra til å minimere negativ påvirkning på miljøet.» 

 

Kommunens strategi for å oppnå denne målsettingen er at: 

 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 

 
Figur: Målsetting og strategi for helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeidet i Ringerike kommune 

 

Kommunen har, basert på overordnet målsetting og strategi, etablert indikatorer for HMS- arbeidet 

med tilhørende resultatmål. Resultatmålene evalueres og revideres årlig, i forbindelse med ledelsens 

gjennomgang av HMS- arbeidet. 

Link til HMS- indikatorer 

HMS- mål, med tilhørende tiltaksplan, utarbeides på sektor og enhetsnivå med bakgrunn i status på 

eget HMS- arbeid.    



5.0 Organisering av HMS- arbeidet 
 

 

Figur: Organisering av HMS- arbeidet 

 

Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan Ringerike kommune har organisert arbeidet med HMS.  

En detaljert oversikt over roller og ansvar er beskrevet i kapittel 7 i dette dokumentet.   

 

Rådmann  

Har det overordnede ansvaret for helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeidet i Ringerike kommune. Rådmann 

skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i organisasjonen, og at dette gjøres i samarbeid 

med arbeidstakerne og deres representanter.  

 

HMS-ansvarlig  

Rollen som HMS- ansvarlig er delegert til kommunalsjef HR og fellestjenester. 

HMS- ansvarlig har fått delegert ansvaret med 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) 

 

Ledere 

Utøvelsen av det systematiske HMS- arbeidet er et lederansvar, og er delegert den enkelte 

kommunalsjef og dens ledere i henhold til kommunens gjeldende organisasjonsstruktur.  

Dette ansvaret innebærer å påse at hensynet til helse-, miljø-, og sikkerhet blir ivaretatt under 

planlegging og utførelse av de arbeidsoppgaver som hører inn under eget ansvarsområde.  

Dette forutsetter et aktivt forhold til at lover, forskrifter, og interne krav og retningslinjer følges opp i 

det daglige arbeidet. 



 

Medarbeidere 

Alle medarbeidere i Ringerike kommune skal ha et aktivt forhold til HMS i det daglige arbeidet sitt 

blant annet gjennom å etterleve gjeldende styrende dokumentasjon, melde fra om avvik og uønskede 

hendelser på egen arbeidsplass, og etterspørre kompetansehevende tiltak ved behov. 

 

Hovedverneombud  

Hovedverneombud har overordnet ansvar for å samordne verneombudene, samt å hjelpe til med andre 

oppgaver som for eksempel opplæring av nye verneombud og andre sentrale verneoppgaver. 

Hovedverneombudet skal ha tilstrekkelig kompetanse til å bistå verneombudene. 

Hovedverneombud er fast medlem i arbeidsmiljøutvalget som en av arbeidstakernes representanter. 

 

Lokale verneombud 

Verneombudets rolle er å ivareta og medvirke til arbeidstakernes interesser i saker som angår 

arbeidsmiljøet innenfor eget verneområde og gjennom enhetens Miljø- og kvalitetssikringsgrupper 

(MKS- grupper). Verneombudet skal være delaktig i gjennomføringen og oppfølgingen av 

vernerunder innenfor eget verneområde.  

Verneombudet skal stanse pågående arbeid dersom det er umiddelbar fare for arbeidstakerens liv eller 

helse.  

 

Les mer om verneombud og deres ansvar i Ringerike kommune her og på arbeidstilsynets nettside  

 

Tillitsvalgte 

Tillitsvalgtes rolle er å bistå sine medlemmer i å ivareta de generelle arbeidsvilkår, men også bistå 

medlemmer i enkeltsaker. 

Plasstillitsvalgte medvirker i HMS- arbeidet gjennom enhetens MKS- gruppe.  

Representanter for hovedtillitsvalgte er faste medlemmer av arbeidsmiljøutvalget som arbeidstakernes 

representanter og som AKAN- kontakter som en del av AKAN-utvalget. 

Les mer på arbeidstilsynets nettside 

 

Miljø- og kvalitetssikringsgrupper (MKS- grupper) 

Ved hvert lokale verneområde er det en gruppe som skal jobbe for miljø- og kvalitetssikring. MKS- 

gruppen består av lokalt verneombud, plasstillitsvalgte, representanter fra arbeidsgiver og evt. andre 

som jobber med HMS-arbeid. Der det er hensiktsmessig etableres MKS- gruppene på avdelingsnivå.  

MKS- gruppene skal aktivt bidra til planlegging, gjennomføring og oppfølging av HMS- arbeidet på 

egen enhet.   

Kommunalsjefen arrangerer MKS- samlinger for alle MKS- gruppene innenfor samme sektor. Disse 

samlingene skal være et fora for erfaringsutveksling og informasjon knyttet til MKS- gruppenes 

formål og oppgaver.   

 

Bedriftshelsetjenesten (BHT) 

Bedriftshelsetjeneste er en fagkyndig og rådgivende tjeneste innen forebyggende HMS-arbeid. 



Tjenesten skal bistå arbeidsgiver og arbeidstakere med å følge opp arbeidsmiljøet i virksomheten, og 

er fast medlem i kommunens AMU og AKAN- utvalg.  

Ringerike kommune kjøper bedriftshelsetjenester fra en ekstern leverandør som er godkjent av 

arbeidstilsynet.  

Bedriftshelsetjenesten skal ha generell kompetanse om forebyggende arbeidsmiljøarbeid og aktuelle 

arbeidsmiljøforhold og være godt kjent blant kommunens ledere og medarbeidere. 

Arbeidsmiljøutvalget 

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i kommunen. Utvalget 

skal aktivt delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet i kommunen, og følge nøye med på 

utviklingen av arbeidsmiljøet.  

Møter i AMU gjennomføres hvert kvartal.  

Organiseringen av AMU i Ringerike kommune er visualisert i figuren nedenfor:  

 

 

Faste medlemmer av AMU er: 

 Arbeidstaker, representert ved hovedverneombud og hovedtillitsvalgte 

 Arbeidsgiver, representert ved rådmann/stedfortreder og politisk valgte representanter 

 Bedriftshelsetjenesten, representert ved kommunens kontaktperson 

I tillegg utøver AMU et aktivt samarbeid med ulike parter som deltar på bestilling: 

 MKS – grupper, ved representant 

 AKAN- utvalget, som underutvalg til AMU 

 Human Resources (HR) 

 

Andre roller:  

Kjemikalieansvarlig 

Alle enheter/avdelinger som oppbevarer eller benytter kjemikalier som kan påvirke helse, miljø eller 

sikkerhet, skal ha en kjemikalieansvarlig.  



Smittevernansvarlig 

Det er kommuneoverlegen i Ringerike kommune som er smittevernansvarlig.  

Smittevernansvarlig har det medisinskfaglige ansvar for smittevernarbeidet og ansvar for beredskap 

ved smittsomme sykdommer.  

Organisering og ansvar i forbindelse med smittevernarbeidet er beskrevet i kommunens 

smittevernplan.  

 

6.0 Funksjonsoppgaver og krav  
 

6.1 Generelle krav 

 Arbeidstakerne skal ha tilgang på og være kjent med relevante lover, forskrifter, og intern 

styrende dokumentasjon relatert til HMS- området. 

 

 Arbeidstakerne skal ha tilstrekkelig kompetanse, opplæring og informasjon om kommunens 

systematiske HMS- arbeid. 

 

 Det skal tilrettelegges for, og samarbeides om, et velfungerende Arbeidsmiljøutvalg, med 

AKAN-utvalget som underutvalg. 

 

 Det skal etableres miljø- og kvalitetssikringsgrupper på enhetsnivå, og legges til rette for 

samarbeid mellom MKS- grupper innenfor sektoren. Der det er hensiktsmessig kan MKS- 

gruppen etableres på avdelingsnivå.  

 

 Kommunen skal ha en godkjent bedriftshelsetjeneste som er en fagkyndig og rådgivende 

tjeneste innen forebyggende HMS- arbeid. Tjenesten skal bistå arbeidsgiver og arbeidstakere 

med å følge opp arbeidsmiljøet i virksomheten.  

 

 Overordnet målsetting og strategi for HMS- arbeidet skal være forankret i toppledelsen, og det 

skal legges til rette for at organisasjonen kan jobbe systematisk med helse-, miljø-, og 

sikkerhet på alle nivåer.  

 

 Fastsatte HMS- indikatorer med tilhørende resultatmål skal følges opp på overordnet nivå. 

Målene skal være dokumentert i kvalitetssystemet og gjøres kjent i organisasjonen. 

 

 Sektorens og enhetens HMS- mål skal fastsettes med bakgrunn i status på eget HMS- arbeid. 

Mål relatert til sykefravær og medarbeiderundersøkelsen fastsettes i forbindelse med 

utarbeidelsen av enhetens virksomhetsplan, som tar utgangspunkt i kommunens gjeldende 

budsjett og handlingsprogram. 

 

 Organiseringen av HMS- arbeidet i kommunen skal være dokumentert i kvalitetssystemet og 

være kjent i organisasjonen. 

 

 Kommunen skal gjennomføre systematisk risikostyring innenfor HMS- området. Arbeidet skal 

følge kommunens risikostyringsprosess. 

 



 Alle ledere og medarbeidere skal melde avvik og uønskede hendelser gjennom kommunens 

avvikssystem. Avviksmeldingene skal følges opp i henhold til kommunens rutine for 

avvikshåndtering.  

 

 HMS- arbeidets status skal følges opp og rapporteres på alle nivåer i organisasjonen. 

 

 Forbedringsarbeid knyttet til HMS i Ringerike kommune skal følge 

kvalitetsforbedringsprosessen, jmfr. krav i RK - Kvalitetssystemet i Ringerike kommune.  

 

 

6.2 Krav til kompetanse og opplæring i HMS- arbeidet 

 Grunnkurs i arbeidsmiljø (40-timers kurs) etter AML § 6-5 skal gjennomføres av alle 

verneombud og fortrinnsvis senest innen seks måneder etter oppstart. Omfang av opplæringen 

vurderes i sammenheng med innhold av fagdager/ vernedager i regi av AMU hvor 

verneombud skal delta. 

 

 Alle ledere med arbeidsgiveransvar/personalansvar skal gjennomføre grunnkurs i arbeidsmiljø 

(40-timers kurs) fortrinnsvis senest innen seks måneder etter oppstart.  

 

 Alle ansatte med gjennomført grunnkurs i arbeidsmiljø (40- timers kurs) eldre enn 8 år skal 

gjennomføre et repetisjonskurs 

 

 Alle arbeidstakere skal kjenne til relevante HMS- rutiner og arbeidsplassens HMS- risiko.  

 

 Alle arbeidstakere skal gjennomføre obligatorisk, relevant og tilstrekkelig opplæring og 

kompetansehevende tiltak for å ivareta tjenestemottakernes sikkerhet og de ansattes sikkerhet, 

helse og arbeidsmiljø. Kartlegging av kompetanse og behov for opplæring skal følges opp av 

den enkelte leder.  

 

 Vernedag(er) i regi av AMU er samlinger med faglig tilpasset innhold hvor alle verneombud 

skal delta. Vernedag(er) skal gjennomføres årlig med minimum varighet på en dag. 

 

 Kjemikalieansvarlig skal ha opplæring i kommunens stoffkartotek og arbeider for trygg 

håndtering og oppbevaring av kjemikalier. Opplæringen skal som et minimum inneholde 

registrering og risikovurdering av kjemikalier. 

 

6.3 Krav til gjennomføring av det systematiske HMS- arbeidet 
 

6.3.1 Samarbeidsplan med bedriftshelsetjenesten 

 

 Det skal utarbeides en samarbeidsplan med bedriftshelsetjenesten der aktiviteter som skal 

gjennomføres på vegne av kommunen synliggjøres og planlegges.  

 

 Samarbeidsplanen skal vise aktiviteter som er planlagt innenfor de ulike sektorene, samt en 

spesifisering av aktiviteter som er rettet mot konkrete enheter og avdelinger i kommunen.  
 

 Samarbeidsplanen skal følges opp kvartalsvis i møter mellom Ringerike kommune og 

bedriftshelsetjenesten. Status samarbeidsplan med gjennomgang av gjennomførte leveranser er 

fast punkt på agendaen.  



 

 Samarbeidsplanen skal dokumenteres i kvalitetssystemet.  
 

 Det skal årlig utarbeides en rapport med utgangspunkt i samarbeidsplanen med 

bedriftshelsetjenesten 

 

Link til kommunens samarbeidsplan med Bedriftshelsetjenesten 

 

6.3.2 Styrende dokumentasjon 

 

 Styrende dokumentasjon relatert til kommunens HMS- arbeid gjeldende hele kommunen skal 

til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig i kvalitetssystemet, og implementert i hele 

organisasjonen.  

 

 Styrende dokumentasjon relatert til kommunens HMS- arbeid gjeldende den enkelte sektor, 

enhet eller avdeling skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig i kvalitetssystemet, og 

implementert i organisasjonen i forhold til relevans. 

 

Med styrende dokumentasjon menes her nødvendig og relevant dokumentasjon knyttet til kommunens 

HMS- arbeid. Som et minimum inkluderer dette: 

 Overordnet målsetting for kommunens HMS- arbeid 

 Organisering av kommunens HMS- arbeid 

 Mål for HMS- arbeidet på sektor og enhetsnivå 

 Rutiner, prosedyrer og retningslinjer relatert til HMS 

 Sjekklister og skjemaer relatert til HMS 

 Risikovurderinger knyttet til HMS 

 Resultater fra vernerunder 

 Handlings- og tiltaksplaner i HMS- arbeidet relatert til blant annet: 
o gjennomføring av MKS- gruppemøter  

o samarbeid med bedriftshelsetjenesten 

o opplæring og kompetansehevende tiltak 

o risikovurderinger 

o vernerunder 

o gjennomført medarbeiderundersøkelse 

o eksterne og interne tilsyn 

 

6.3.3 Risikostyring 

 

 Det skal gjennomføres risikovurderinger relatert til HMS på den enkelte enhet. 

 

 Vurdering og oppfølging av enhetens HMS- risiko skal gjennomføres i samarbeid med 

enhetens MKS- gruppe. 

 

 Gjennomført risikovurdering med tilhørende tiltaksplan skal dokumenteres på den gjeldende 

enhetens område i kvalitetssystemet. 

Link til Risikostyringsprosessen 

 



6.3.4 Avvik og uønskede hendelser 

 

 Alle avvik og uønskede hendelser knyttet til HMS skal meldes inn i kommunens 

avviksmeldingssystem.  

 

 Behandling av avviksmeldinger, og utarbeidelsen av tiltaksplaner knyttet til dette skal 

gjennomføres i samarbeid med enhetens MKS- gruppe. 

 

Link til rutine for avvikshåndtering 

 

 

6.3.5 Vernerunder 

 

 Det skal gjennomføres vernerunder på den enkelte enhet minimum en gang årlig. 

 

 Ved gjennomføring av vernerunder skal enhetene benytte gjeldende rutine og sjekkliste. 

 

 Resultater etter gjennomført vernerunde og tilhørende tiltaksplan skal dokumenteres på den 

gjeldende enhetens område i kvalitetssystemet. 

 

 Mangel på oppfølging av tiltak i tiltaksplan etter vernerunde skal meldes i avvikssystemet 

Link til Ringeriksmodellen for gjennomføring av vernerunde 

 

6.3.6 Brannvern  

 

 Brannberedskapen på den enkelte enhet skal være organisert og dimensjonert i samsvar med 

forskrift om brannforebygging.  

 

 Det skal gjennomføres vurdering av risiko for brann for alle kommunens bygg der 

medarbeidere, tjenestemottakere eller innbyggere oppholder seg. Risikovurderingen skal 

dokumenteres på den gjeldende enhetens område i kvalitetssystemet.  

 

 Det skal utarbeides tiltaksplaner med utgangspunkt i risikovurdering for brann, og det skal 

sikres at både tiltaksplanen og eventuelle hendelser eller bekymringsmeldinger følges opp. 

Tiltaksplanen skal dokumenteres på den gjeldende enhetens område i kvalitetssystemet.  

 

 Brukeren av bygget skal sørge for at det etableres og implementeres brannvernrutiner for bruk 

av bygget. Som et minimum inkluderer dette: 

o rutiner som sikrer at bygget brukes i samsvar med krav til brannsikkerhet som gjelder 

for byggverket 

o rutiner for evakuering og redning ved brann i bygget 

o rutiner som sikrer at personer som har bygget som arbeidsplass har tilstrekkelig 

ferdigheter og kunnskap om brannvern 

o rutiner som sikrer at alle som oppholder seg i bygget får tilstrekkelig informasjon om 

hvordan de skal unngå brann og opptre ved brann 

o rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler 
 



 Gjennomføring av brannvernrunder og brannøvelser skal gjennomføres jevnlig og ut i fra 

enhetens gjeldende risikobilde. Gjennomføringen skal dokumenteres.  

 

 Eier av byggverket skal sørge for at for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket 

som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og 

vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. 

 

Link til rutine for brannvern <under utarbeidelse> 

 

6.3.7 Stoffkartotek 

 

 Kommunens stoffkartoteket skal oppdateres med den til enhver tids gjeldende informasjon og 

risiko knyttet til den enkelte enhets/avdelings kjemikalier, samt andre relevante stoffer og 

produkter som kan påvirke helse, miljø eller sikkerhet på arbeidsplassen.  

 

 Alle enheter skal ha utnevnt en kjemikalieansvarlig, som har ansvar for å holde stoffkartoteket 

vedlike.  

Link til kommunens stoffkartotek 

 

6.3.8 Medarbeiderundersøkelser 

 

Medarbeiderundersøkelsen i Ringerike kommune benytter seg av 10-faktor fra Bedre Kommune (KS).  

 Medarbeiderundersøkelsen skal sendes ut til alle kommunens medarbeidere, og gjennomføres 

minimum hvert andre år.  

 

 Resultater fra medarbeiderundersøkelsen skal følges opp på overordnet nivå. I samarbeid med 

rådmannens ledergruppe skal det besluttes konkrete målsettinger for forbedring.  

 

 Resultater skal følges opp på sektor- og enhetsnivå og det skal utarbeides målsettinger og 

tiltaksplaner for forbedring på relevante områder. På enhetsnivå skal dette gjennomføres i 

samarbeid med MKS- gruppen.  

 

6.3.9 Medarbeidersamtale/utviklingssamtalen 

 

 Medarbeidersamtalen/utviklingssamtalen i Ringerike kommune baserer seg på 10-faktor fra 

Bedre Kommune (KS) og skal gjennomføres mellom hver enkelt medarbeider og nærmeste 

leder årlig. 

 

 Utviklingssamtalen skal gjennomføres i tråd med eksisterende veiledning og mal 

 

Link til veiledning - utviklingssamtalen 

Link til mal - utviklingssamtalen 

 



6.3.10 Følge opp og rapportere på enhetens HMS- arbeid  

 

 Enhetens HMS- arbeid, tiltak og status skal følges opp og behandles i enhetens MKS- gruppe 

 

 Resultater og status på HMS- arbeidet på den enkelte enhet skal rapporteres til kommunalsjef i 

forbindelse med egenevalueringen av kvalitets- og HMS- arbeidet.  

 

6.3.11 Egenevaluering av kvalitets- og HMS- arbeidet 

Ringerike kommune har valgt å slå sammen egenevalueringen av arbeidet med HMS og kvalitet da 

disse fagområdene er tett integrert og avhengig av hverandre.  

Formålet med egenevalueringen av kvalitets- og HMS- arbeidet er å kontrollere at man på enhetsnivå 

har gjennomført de aktivitetene kommunen mener er nødvendige innenfor kvalitet- og HMS- området 

for å ivareta kommunens plikt om internkontroll.  

Egenevalueringen på enhetsnivå danner grunnlaget for ledelsens gjennomgang av kvalitets- og HMS- 

arbeidet.  

 

 Det skal årlig gjennomføres en egenevaluering av kvalitets- og HMS- arbeidet på enhetsnivå.  

 

 Egenevalueringen av kvalitets- og HMS- arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med 

enhetens MKS- gruppe. 

 

 Resultatene fra egenevaluering skal danne grunnlaget for fastsettelsen/revideringen av 

enhetens kvalitet- og HMS- mål. 

 

 Egenevalueringen skal gjennomføres ved bruk av utarbeidet sjekkliste.  

 

 Egenevalueringen skal dokumenteres på den gjeldende enhetens område i kvalitetssystemet. 

 

Link til sjekkliste for egenevaluering av HMS- arbeidet 

 

6.3.12 Ledelsens gjennomgang av kvalitets- og HMS- arbeidet 

Ringerike kommune har valgt å slå sammen ledelsens gjennomgang av HMS og kvalitet da disse 

fagområdene er tett integrert og avhengig av hverandre.  

Formålet med ledelsens gjennomgang er at kommunens toppledelse: 

- Evaluerer kommunens kvalitetsarbeid og etterlevelsen av kommunelovens krav om 

internkontroll 

- Evaluerer kommunens HMS- arbeid og etterlevelsen av internkontrollforskriften 

 

 Resultatene fra ledelsens gjennomgang skal dokumenteres og gjøres tilgjengelig for 

organisasjonen i Kvalitetssystemet under Overordnede planer og styrende dokumenter 

 

Link til rutine for ledelsens gjennomgang av kvalitets- og HMS- arbeidet i Ringerike kommune 

 



6.4 Årshjul for det systematiske HMS- arbeidet 

I tabellen under er de viktigste aksjonene knyttet til det systematiske HMS- arbeidet visualisert 

gjennom et årshjul for hele kommunen. 

Aksjon i årshjul Ansvarlig Når 

Egenevaluering av kvalitets- og HMS- arbeidet Enhetsleder Årlig (April-Mai) 

Ledelsens gjennomgang av kvalitets- og Helse, miljø og sikkerhets- 

arbeidet 

Rådmanns ledergruppe, ved 

Kvalitetssjef/HMS- 

ansvarlig 

Årlig (Mai) 

Gjennomføre medarbeiderundersøkelse HMS- ansvarlig Hvert 2. år 

(November - 

Desember) 

Utarbeide samarbeidsplan med bedriftshelsetjenesten, samt årsrapport HMS- ansvarlig  Årlig (Januar) 

Utarbeide, oppdatere og implementere nødvendig og relevant styrende 

dokumentasjon relatert til HMS 
*se kapittel 6.3.2 

Overordnet: 

HMS- ansvarlig  

Sektor:  

Kommunalsjef 

Enhet:  

Enhetsleder 

Årlig revisjon 

(Januar - Mars), 

ellers ved behov 

Gjennomføre/ revidere risikovurderinger  Enhetsleder Årlig revisjon 

(Januar - Mars), 

ellers ved behov 

Oppdatere stoffkartotek Kjemikalieansvarlig Årlig revisjon 

(Januar - Mars), 

ellers ved behov 

Gjennomføre vernerunder Enhetsleder Årlig (innen mai) 

Gjennomføre brannøvelser og brannvernrunder Enhetsleder Jevnlig, basert på 

risiko  

Gjennomføre relevante kompetansehevende tiltak Enhetsleder Jevnlig, ved behov 

Gjennomføre medarbeidersamtaler Enhets- og avdelingsleder Årlig 

Følge opp og rapportere status på HMS- arbeidet 

 

Enhets- og/eller 

avdelingsleder 

Behandles i hvert 

MKS møte, 4-12 

ganger årlig 

Rapportering til 

kommunalsjef i 

forbindelse med 

egenevaluering 

Grunnkurs arbeidsmiljø (40-timers kurs) for verneombud og ledere HMS-ansvarlig 1-2 ganger i året  

Gjennomføre vernedag(er) Gjennomføring: HMS- 

ansvarlig i samarbeid med 

AMU 

Sikre deltagelse: Enhetsleder 

Halvårlig 



Gjennomføre møte i Arbeidsmiljøutvalget Kommunalsjef HR Hvert kvartal 

Figur: Årshjul for systematisk HMS- arbeid i Ringerike kommune 

 

 

7.0 Roller og ansvar 

 
Rolle Ansvar 
Rådmann Har det overordnede ansvaret for Helse, miljø og sikkerhetsarbeidet i kommunen.  

 
I Ringerike kommune har Rådmann delegert det utøvende ansvaret og oppgaver knyttet til 
organisasjonens HMS- arbeid til kommunens ledere på alle nivåer. Ansvaret for HMS- 
arbeidet på systemnivå er delegert til HMS- ansvarlig. 

  

HMS- ansvarlig HMS- ansvarlig har det delegerte ansvaret for blant annet: 

 Å utarbeide og forankre kommunens overordnede målsetting for HMS- arbeidet. 

 Å lede arbeidet med å utvikle HMS- indikatorer og fastsette resultatmål 

 Å sikre at relevant styrende dokumentasjon innenfor HMS- området gjeldende hele 
kommunen til enhver tid er oppdatert og tilgjengelig i kvalitetssystemet, og 

implementert i organisasjonen 

 Å legge til rette for at sentralt personell (ledere, verneombud etc) har tilgang på 
overordnet obligatorisk opplæring og kurs som gir nødvendig kompetanse innenfor 

HMS- området.  

 Å definere og forankre rammene for kommunens systematiske HMS- arbeid og 
sikre at organisering, roller og ansvar er kjent i virksomheten, samt at dette er en 

del av kommunens kvalitetssystem.  

 Å sikre at kommunen har systemer og overordnede rutiner på plass for å følge opp 

at ledere og medarbeidere etterlever gjeldende HMS- lovgivning, interne krav og 
styrende dokumentasjon, samt at disse er tilgjengelig og tilstrekkelig implementert 
i organisasjonen.   

 Å gjennomføre medarbeiderundersøkelser i organisasjonen.  

 Å sørge for at det utarbeides en samarbeidsplan med bedriftshelsetjenesten, og at 

det årlig utarbeides en rapport med utgangspunkt i denne.  

 Gjennomføring av Ledelsens gjennomgang av kommunens HMS- arbeid  
 

Kommunalsjef Kommunalsjef har ansvar for implementering, oppfølging og etterlevelse av det systematiske 
HMS- arbeidet i egen sektor. Dette innebærer: 
 
Etterlevelse og kontroll  

 at sektoren gjennom sitt ansvarsområde etterlever relevant HMS- lovgivning og 

interne krav 

 at roller og ansvar knyttet til HMS- arbeidet er klart definert og forankret i egen 

sektor 

 at sektorens status på HMS- arbeidet overvåkes og følges opp på alle nivåer i 

organisasjonen.  

 at det arrangeres og regelmessig gjennomføres Miljø, kvalitet og sikkerhets- 

gruppemøter (MKS) på sektornivå 
 
Kompetanse og opplæring 

 å sørge for å ha oversikt over behovet for kompetanse og sikre gjennomføring av 

obligatorisk og relevant opplæring innen HMS hos egne medarbeidere  
 
Gjennomføring 

 å sikre at samarbeidsplanen med bedriftshelsetjenesten inneholder aktiviteter som 

er planlagt innenfor sektoren 

 å sikre at relevant styrende dokumentasjon for sektoren til enhver tid er oppdatert i 

kvalitetssystemet, og implementert i organisasjonen 

 å innhente, sammenstille og analysere sektorspesifikk HMS- risiko, og sette mål 

for tilstrekkelig håndtering av disse 

 å ha oversikt over sektorens HMS- avvik, og sikre tilstrekkelig håndtering av disse  



 å rapportere status på sektorens HMS- arbeid til Rådmannens ledergruppe 

 å følge opp resultater fra medarbeiderundersøkelser innenfor egen sektor 

 
Kommunalsjefen kan delegere oppgaver og ansvarsområder for HMS- arbeidet innenfor 
egen sektor. 
 

Enhetsleder Enhetsleder har ansvar for implementering, oppfølging og etterlevelse av det systematiske 

HMS- arbeidet i egen enhet. Dette innebærer: 
 
Etterlevelse og kontroll:  

 at enheten og underliggende avdelinger etterlever relevant HMS- lovgivning og 

interne krav 

 at roller og ansvar knyttet til HMS- arbeidet er klart definert og kjent i egen enhet 

 at Miljø, kvalitet og sikkerhets- gruppe (MKS) er etablert, og møter gjennomføres 

på enhetsnivå 

 at status på HMS- arbeidet overvåkes og følges opp gjennom å gjennomføre 
egenevaluering av kvalitets- og HMS- arbeidet på egen enhet 

 
Kompetanse og opplæring:  

 å sørge for å ha oversikt over behovet for kompetanse og sikre gjennomføring av 

obligatorisk og relevant opplæring innen HMS hos egne medarbeidere. 
 

Systematisk HMS- arbeid: 

 å sikre at enheten medvirker i gjennomføringen av samarbeidsplanen med 

bedriftshelsetjenesten 

 å sørge for at relevant styrende dokumentasjon gjeldende den enkelte enhet til 

enhver tid er oppdatert og tilgjengelig i kvalitetssystemet, samt implementert i 
egen enhet  

 å kartlegge og identifisere HMS- risiko i egen enhet, og sørge for tilstrekkelig 

håndtering av disse 

 å ha oversikt over enhetens HMS- avvik, og sørge for tilstrekkelig håndtering av 

disse 

 at vernerunder gjennomføres og at resultatene av disse følges opp 

 at enheten har nødvendig rutiner og beredskap på plass i forbindelse med 
brannvern 

 å rapportere status på enhetens HMS- arbeid til kommunalsjef i forbindelse med 
gjennomføring av egenevalueringen 

 å følge opp resultater fra medarbeiderundersøkelser innenfor egen enhet 

 å sikre at enheten har en kjemikalieansvarlig 

 
Enhetsleder kan delegere oppgaver og ansvarsområder for HMS- arbeidet innenfor egen 
enhet. 

 

Avdelingsleder Avdelingsleder har ansvar for implementering, oppfølging og etterlevelse av det 
systematiske HMS- arbeidet i egen avdeling. Dette innebærer: 
 
Etterlevelse og kontroll:  

 at avdelingen etterlever relevant HMS- lovgivning og interne krav 

 at roller og ansvar knyttet til HMS- arbeidet er klart definert og forankret i egen 

avdeling 

 å bistå i gjennomføringen av egenevaluering av kvalitets- og HMS- arbeidet på 

egen enhet 
 
Kompetanse og opplæring:  

 å bistå enhetsleder i å ha oversikt over behovet for kompetanse og å sørge for 

gjennomføring av obligatorisk og relevant opplæring innen HMS hos egne 
medarbeidere 

 
Systematisk HMS- arbeid: 

 å bidra til utarbeidelse og implementering av relevant styrende dokumentasjon  

 å bidra til kartlegging og identifisering av HMS- risiko, og sørge for tilstrekkelig 

håndtering av disse 

 å behandle HMS- avvik som nærmeste leder, bidra til å skape oversikt over HMS- 

avvik, og bidra til tilstrekkelig håndtering av disse på avdelings- og enhetsnivå  

 å bidra i oppfølgingen av resultater fra vernerunder 



 å bistå enhetsleder med å sørge for enheten og avdelingen har nødvendig rutiner og 

beredskap på plass i forbindelse med brannvern 

 å bistå enhetsleder i rapportering av status på enhetens HMS- arbeid til 

kommunalsjef i forbindelse med gjennomføring av egenevalueringen 

 å bistå enhetsleder i oppfølgingen av resultater fra medarbeiderundersøkelser på 

enheten 
 

Medarbeider Medarbeidere skal ha et aktivt forhold til HMS i det daglige arbeidet sitt. Dette innebærer: 
 

Etterlevelse og kontroll:  

 å sette seg inn i og etterleve gjeldende styrende dokumentasjon 
 

Kompetanse og opplæring:  

 å etterspørre opplæring å kompetansehevende tiltak der dette er mangelfullt 

 
Systematisk HMS- arbeid: 

 å på forespørsel bidra til utarbeidelse og implementering av relevant styrende 

dokumentasjon  

 å på forespørsel bidra til kartlegging og identifisering av HMS- risiko, og gi 

innspill til tilstrekkelig håndtering av disse 

 å melde fra om avvik og uønskede hendelser relatert til HMS gjennom kommunens 
avvikssystem. 

 Å varsle om forhold ved arbeidsplassen som kan ha negative konsekvenser for 
medarbeidernes helse, miljø og sikkerhet 

 

Kjemikalieansvarlig Kjemikalieansvarlig har fått delegert ansvaret for kjemikaliehåndteringen og stoffkartoteket 
på den enkelte enhet/avdeling fra enhetsleder 
 
Kjemikalieansvarlig skal: 

 Være en person med faglig bakgrunn som samsvarer med å kunne følge opp på 

kjemikaliehåndtering på arbeidsplassen. 

 å sørge for å registrere og risikovurdere kjemikalier i enhetens stoffkartotek 

 

Verneombud Verneombud skal:  

 Påse og medvirke til at det utføres systematisk HMS-arbeid på alle plan i 

virksomheten 

 Være aktiv deltager og bidra til medvirkning gjennom enhetens MKS- gruppe 

 Påse at medarbeidere får relevant og nødvendig opplæring 

 Bidra til utvikling av arbeidsmiljø 

 

Tillitsvalgt Tillitsvalgte skal:  

 Være aktiv deltager og bidra til medvirkning gjennom enhetens MKS- gruppe 

 Påse at medarbeidere får relevant og nødvendig opplæring 

 Sikre tilrettelegging for personer med redusert arbeidsevne 

 Bidra i drøftinger av ordninger som påvirker arbeidsmiljøet som for eksempel 

arbeidstid, turnus, permisjon, omorganisering m.m. 
 

Miljø- og 
kvalitetssikringsgrupper 
(MKS) 

MKS- gruppenes ansvar inkludere å: 

 Behandle spørsmål knyttet til helse, miljø og sikkerhet innenfor eget verneområde 

 Aktivt delta i vurderinger av risiko og utarbeidelsen av tiltaksplaner knyttet til 

HMS 

 Aktivt delta i vurderingen av avvik og uønskede hendelser, og utarbeidelsen av 

tiltaksplaner knyttet til dette 

 Aktivt delta i vurderingen av resultater fra vernerunder og utarbeidelsen av 

tiltaksplaner knyttet til dette.  

 Aktivt bidra i forberedelser, gjennomføring og oppfølging av eventuelle tilsyn som 

omhandler HMS- området i eget verneområde 

 Aktivt bidra i gjennomføring av enhetens egenevaluering av kvalitets- og HMS- 

arbeid  
 

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten skal bistå kommunen ved behov innenfor følgende områder:  

 Generell rådgivning innen for eksempel sykefraværsoppfølging og 

arbeidsmiljøprosesser 

 Gjennomføre og følge opp helseundersøkelser ved arbeidsmedisinsk poliklinikk til 

ansatte som har krav på det etter forskrift.  



 Vaksineringer i henhold til samarbeidsplan 

 Utarbeidelse av relevante HMS- rutiner og prosedyrer 

 

 



 
 

Rutine for ledelsens gjennomgang av kvalitets-, og HMS- arbeidet i 

Ringerike kommune 

 

1.0 Bakgrunn 

 
Rådmannen og hans ledergruppe skal årlig ha en gjennomgang av kommunens internkontrollsystem for å 

evaluere om dette fungerer som forutsatt.  

I Ringerike kommune er den overordnede internkontrollen beskrevet gjennom kommunens styrende dokument 

for kvalitetssystemet.  

Dette dokumentet beskriver rutinen for ledelsens gjennomgang av kvalitets-, og HMS- arbeidet i kommunen.   

 

2.0 Grunnlag 
 

RK - Kvalitetssystemet i Ringerike kommune 

Systematisk Helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid i Ringerike kommune 

Kommuneloven 

 

Internkontrollforskriften 

 

3.0 Formål og virkeområde 
 

Formålet med ledelsens gjennomgang er at kommunens toppledelse: 

- Evaluerer kommunens kvalitetsarbeid og etterlevelsen av kommunelovens krav om internkontroll 

- Evaluerer kommunens HMS- arbeid og etterlevelsen av internkontrollforskriften 

Gjennomgangen skal medføre at kommunen får en oversikt over status på kvalitets-, og HMS- arbeidet i 

kommunen og hvorvidt de etablerte målene for kvalitet og HMS er nådd. Gjennomgangen skal også føre til en 

revidering av kommunens mål for kvalitets-, og HMS- arbeidet og en identifisering av nye eller justerte 

fokusområder.  

Dette dokumentet er gjeldende for rådmann, rådmannens ledergruppe, kvalitetssjef, HMS- ansvarlig og andre 

relevante fagpersoner.  

 

4.0 Gjennomføring og krav 

 

4.1 Generelle krav 

 

 Ledelsens gjennomgang skal være faktabasert og ta utgangspunkt i status og resultater i organisasjonen 

 

 Ledelsens gjennomgang skal inkludere en evaluering av 

o status og oppnåelse av kommunens mål for kvalitets-, og HMS- arbeidet 



 
 

o om organisasjonen etterlever gjeldende lovverk og intern styrende dokumentasjon 

o om organiseringen, de fastsatte rammene, og etablerte systemene for kvalitets-, og HMS- 

arbeidet i kommunen er hensiktsmessige og bidrar til måloppnåelse 

 

 Ledelsens gjennomgang skal inkludere identifiseringen av prioriterte fokusområder og utarbeidelsen av 

reviderte overordnede mål for kvalitets-, og HMS- arbeidet kommende år 

 

 Ledelsens gjennomgang skal inkludere utarbeidelsen av en plan for kvalitets- og HMS- arbeidet 

kommende år 

 

 Resultatet av ledelsens gjennomgang skal dokumenteres og gjøres tilgjengelig for organisasjonen i 

kvalitetssystemet under Overordnede planer og styrende dokumenter 

 

 Kvalitetssjef og HMS- ansvarlig har fått delegert ansvaret for å initiere og lede ledelsens gjennomgang 

av kvalitets- og HMS- arbeidet.    

 

4.2 Gjennomføring av ledelsens gjennomgang 

 

Til hjelp med ledelsens gjennomgang er sjekkliste i vedlegg A utarbeidet. 

 

4.2.1 Innhenting av status og resultater  

 

 Det skal innhentes data og informasjon fra organisasjonen som basis for evalueringen. Som et minimum 

skal dette inkludere: 
o Samlede resultater fra enhetenes egenevaluering av kvalitets-, og HMS- arbeidet 
o Resultater fra gjennomførte brukerundersøkelser (interne) 
o Avviksrapporter 
o Relevante risikovurderinger 
o Resultater og status fra overordnede initiativer knyttet til kvalitets-, og HMS- arbeidet 
o Resultater fra relevante tilsyn, eksterne og interne revisjoner  
o Tidligere resultater fra ledelsens gjennomgang 

 

4.2.2 Evaluering og justering 

 

 Status og resultater av kvalitets- og HMS- arbeidet skal vurderes opp mot fastsatte mål, lovgivning og 

formålstjenlighet.  

 

 Dersom det er gap mellom fastsatte forventninger til kvalitets- og HMS- arbeidet, og organisasjonens 

reelle resultater og status skal det gjennomføres analyser for å avdekke årsakene til dette 

 

 Det skal utarbeides reviderte og nye mål for kvalitets- og HMS- arbeidet og defineres konkrete tiltak for 

å nå disse målene. Fastsettelse av mål og tiltak skal gjøres i dialog med relevante fora for medvirkning 

og medbestemmelse, for eksempel Arbeidsmiljøutvalget.  

 

4.2.3 Planlegging av kommende års aktiviteter 

 

 Ved endt evaluering av status og resultater fra kvalitets- og HMS arbeidet skal det utarbeides en plan 

for gjennomføring av nye/reviderte tiltak 

 



 
 

 Plan for kommende års aktiviteter skal dokumenteres og gjøres tilgjengelig i kvalitetssystemet 

 

 Dersom det er hensiktsmessig skal overordnede mål for kvalitets- og HMS- arbeidet synliggjøres i 

enhetenes virksomhetsplan 

 

 Som et resultat av ledelsens gjennomgang skal det utarbeides og gjøres tilgjengelig en rapport fra 

arbeidet som viser de viktigste funnene og fremtidige aksjoner. 

 

5.0 Roller og ansvar 

 

Rolle Ansvar 

Rådmann Rådmann har overordnet ansvar for gjennomføring av ledelsens 

gjennomgang av kvalitets- og HMS- arbeidet i Ringerike kommune. 

 

Rådmannens ledergruppe Rådmannens ledergruppe skal aktivt bidra til gjennomføringen av 
ledelsens gjennomgang 

 

Kvalitetssjef og HMS- ansvarlig Kvalitetssjef og HMS- ansvarlig har fått delegert ansvaret for å initiere 

og lede ledelsens gjennomgang på vegne av rådmannen 

 

Andre relevante fagpersoner Relevante fagpersoner kan bli invitert til å bidra med fagkompetanse, 

informasjon eller annen type bistand i gjennomføringen av ledelsens 

gjennomgang 

 

 

6.0 Skjemaer og vedlegg 

 
Link til sjekkliste for egenevaluering av kvalitets-, og HMS- arbeidet 

Link til HMS- indikatorer 

 

Vedlegg A: Sjekkliste for ledelsens gjennomgang 

Sjekkpunkt Ja Nei Kommentar 
Er all relevant informasjon og data innhentet? 
Som et minimum 
- Samlede resultater fra enhetenes egenevaluering av kvalitets-, og 

HMS- arbeidet 
- Resultater fra gjennomførte brukerundersøkelser (interne) 
- Avviksrapporter 
- Relevante risikovurderinger 
- Resultater og status fra overordnede initiativer knyttet til kvalitets-, og 

HMS- arbeidet 
- Resultater fra relevante tilsyn, eksterne og interne revisjoner  

- Tidligere resultater fra ledelsens gjennomgang 

 

   

Er status og resultater fra kvalitets- og HMS- arbeidet 

sammenstilt på kommune/sektornivå? 

 

   



 
 

Er status og resultater fra kvalitets- og HMS- arbeidet 

evaluert opp mot 

  
- Fastsatte mål?  

- Lovgivning? 

- Formålstjenlighet? 

 

   

Er det det fastsatt reviderte/nye mål og tiltak for 

kvalitets- og HMS- arbeidet etter dialog med relevante 

fora for medvirkning og medbestemmelse? 

 

   

Er det utarbeidet en rapport etter arbeidet med ledelsens 

gjennomgang? 

 

   

 

 

 



 
 

Sjekkliste: Egenevaluering av kvalitets- og HMS - arbeidet  

 

Følgende sjekkliste er utarbeidet for å bistå enhetene i Ringerike kommune med egenevalueringen av enhetens 

kvalitets- og HMS- arbeid. Egenevalueringen gjennomføres årlig i april/mai. 

Punktene i sjekklisten beskriver de områdene Ringerike kommune mener er tilfredsstillende for å ivareta 

kommunens plikter til internkontroll og helse, miljø og sikkerhet. Sjekklisten fylles ut i samarbeid med enhetens 

MKS- gruppe og vil danne grunnlaget for eget forbedringsarbeid innenfor kvalitets- og HMS- området.  

Resultatene fra egenevalueringen rapporteres til kommunalsjef og danner grunnlaget for ledelsens gjennomgang 

av kvalitets- og HMS- arbeidet på kommunenivå. Resultatene dokumenteres på den gjeldende enhetens område i 

kvalitetssystemet. 

 

 

Sjekkpunkt 

 

JA Delvis NEI Kommentar 

Enhetens virksomhetsplan (tidl. Lederavtale)  

 

Enhetens virksomhetsplan er utarbeidet og dokumentert i gjeldende 
system 
 

    

Det er etablert tiltaksplaner for å nå målene i enhetens 
virksomhetsplan 
 

    

Enhetens virksomhetsplan er gjort kjent i enheten 
 

    

Besluttede tiltak er gjennomført som planlagt, status er rapportert i 
henhold til avtale 
 

    

Det er gjort evalueringer om tiltakene har hatt ønsket effekt 
 

    

Mål for Helse,- miljø- og sikkerhetsarbeidet 

 

Det er utarbeidet mål for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet på 
enheten 
 

    

Det er etablert tiltaksplaner for å nå målene innenfor helse-, miljø- og 

sikkerhetsarbeidet på enheten 
 

    

Mål for HMS- arbeidet og tilhørende tiltaksplaner er gjort kjent i 
enheten 
 

    

Besluttede tiltak er gjennomført som planlagt, status er rapportert i 
henhold til avtale 

 

    

Det er gjort evalueringer om tiltakene har hatt ønsket effekt 
 

    

Organisering av Kvalitets- og HMS- arbeidet 

 

Ledere, medarbeidere, verneombud og tillitsvalgte er kjent med 

rollene og ansvarene de har innenfor kvalitetsarbeidet 
 

    

Organiseringen av kvalitetsarbeidet oppleves som hensiktsmessig og 
formålstjenlig.  

    



 
 

Dersom nei, vennligst kommenter 
 

Ledere, medarbeidere, verneombud og tillitsvalgte er kjent med 
rollene og ansvarene de har innenfor HMS- arbeidet 
 

    

Organiseringen av HMS- arbeidet oppleves som hensiktsmessig og 
formålstjenlig.  
Dersom nei, vennligst kommenter 

 

    

Miljø og kvalitetssikringsgrupper 

 

Det er opprettet MKS- gruppe på enheten for å sikre medvirkning i 
kvalitets-, og HMS- arbeidet 

 

    

Alle planlagte MKS- møter er gjennomført på enheten. 
 

    

Representanter fra enhetens MKS- gruppe har deltatt på MKS- 
samling på sektornivå 
 

    

Opplæring og kompetanse 
 

Det er utarbeidet oversikt over medarbeidernes kompetanse og 
enhetens kompetansebehov 
 

    

Det er utarbeidet en plan for kompetanseheving i enheten 
 

    

Alle enhetens ledere har gjennomført obligatorisk opplæring: 
Grunnkurs arbeidsmiljø (40-timerskurs) 
 

    

Alle enhetens verneombud har gjennomført obligatorisk HMS- 
opplæring 
 

    

Enhetens verneombud har deltatt på vernedager i regi av AMU 
 

    

Alle enhetens ledere og medarbeidere har fått tilstrekkelig og relevant 
opplæring for å ivareta tjenestemottakernes sikkerhet og de ansattes 
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø  
 

    

Systemer og verktøy 

 

Ledere og medarbeidere har systemer og verktøy for å kunne oppnå 
målene for kvalitets-, og HMS- arbeidet på enheten 
Dersom nei, vennligst kommenter 
 

    

Enhetens ledere og medarbeidere har fått grunnleggende opplæring i 
bruk av relevante kvalitets- og HMS- systemer og verktøy.  
Eksempelvis: 

Framsikt, kvalitetssystemet, avvikssystemet, KS- læring, stoffkartoteket  
 

    

Styrende dokumentasjon 

 

Enhetens ledere og medarbeider har tilgang på nødvendige og 
relevante lover, forskrifter og intern styrende dokumentasjon 
 

    

Det er utarbeidet nødvendige og relevante rutiner og prosedyrer, 

retningslinjer og sjekklister gjeldende for enheten.  
 

    

Gjeldende rutiner og prosedyrer, retningslinjer og sjekklister er 
gjennomgått og oppdatert ut fra enhetens behov 
 

    



 
 

All relevant styrende dokumentasjon er tilstrekkelig implementert hos 
enhetens ledere og medarbeidere. Dette inkluderer eventuelle 

oppdateringer som er gjennomført. 
 

    

All relevant styrende dokumentasjon etterleves av enhetens ledere og 
enheter 
 

    

Risikostyring 

 

Enheten har gjennomført risikovurderinger, og utarbeidet tilhørende 
tiltaksplaner, innenfor områdene 

- Oppgave/tjenesteutførelse  
- Helse, miljø og sikkerhet 
- Økonomi 

 

    

Medarbeidere er kjent med enhetens risiko og tiltakene for å forebygge 

og redusere denne. 
 

    

Besluttede tiltak er gjennomført som planlagt, og man har evaluert om 
disse har hatt ønsket effekt 
 

    

Avvikshåndtering  

 

Enhetens ledere og medarbeidere har et bevisst forhold til avvik og 
uønskede hendelser, og melder avvik i kommunens avvikssystem 
 

    

Enhetens ledelse følger systematisk opp avviksmeldinger og etablerer 
tiltaksplaner knyttet til dette.  
 

    

Enhetens medarbeidere er gjort kjent med enhetens avvik og hvordan 
disse skal følges opp. 
 

    

Besluttede tiltak er gjennomført som planlagt, og man har evaluert om 
disse har hatt ønsket effekt 
 

    

Medarbeidersamtale og medarbeiderundersøkelse 

 

Det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle enhetens ansatte i 
henhold til gjeldende rutine 
 

    

Mål og tiltak fra forrige medarbeidersamtale er fulgt opp og evaluert 
 

    

Resultater fra medarbeiderundersøkelsen er analysert, gått gjennom 
med personalgruppa, og det er satt mål og tiltak for utvikling 
(annethvert år) 
 

    

Mål og tiltak fra forrige medarbeiderundersøkelse er fulgt opp og 
evaluert 
 

    

Vernerunder 
 

Det er gjennomført vernerunde siste 12 måneder i henhold til 
gjeldende rutine 
 

    

Resultater og besluttede tiltak fra vernerunden er kommunisert til 
enhetens medarbeidere 

 

    

Besluttede tiltak er gjennomført som planlagt, og man har evaluert om 
tiltakene har hatt ønsket effekt 
 

    



 
 

Brannvern 
 

Det er utarbeidet brannvernrutiner på enheten 
 

    

Ledere og medarbeidere er kjent med enhetens rutiner ved brann 
 

    

Planlagte brannøvelser er gjennomført 
 

    

Kjemikaliehåndtering 
 

Enheten har en utpekt kjemikalieansvarlig 
 

    

Enhetens stoffkartotek er oppdatert 
 

    

Enheten utøver trygg og sikker oppbevaring og bruk av kjemikalier 
 

    

 



 

Helse, miljø og sikkerhetsindikatorer i Ringerike 

kommune 

Måle- område Måleindikator Forrige 

resultat 

Resultatmål 

periode 

2020-2021 

 

Ledere og verneombud utøver systematisk HMS- arbeid 

 

Gjennomføring av 

vernerunder 

Andel gjennomførte vernerunder siste 

12 måneder i kommunen  

 

 

- Undersøkelse må 

gjennomføres før 

fastsettelse av mål 

Gjennomføring av 

medarbeiderundersøkelse 

Andel svar på 

medarbeiderundersøkelsen i kommunen 

(annethvert år) 
 

 

83% >80%  

Gjennomføring av 

medarbeidersamtale 

Andel gjennomførte 

medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler 
siste 12 måneder i forhold til antall 

medarbeidere 

 
 

- 100% 

Gjennomføring av 

brannvernrunde og 

brannøvelse 

Andel gjennomførte brannvernrunder 

og brannøvelser i forhold til antall 

planlagte brannvernrunder og 
brannøvelser 

 

 

- 100% 

Gjennomføring av 
risikovurdering HMS 

Andel reviderte risikovurderinger HMS 
i forhold til antall relevante enheter 

 

 

- Undersøkelse må 

gjennomføres før 

fastsettelse av mål 

Oppdatering av 

stoffkartotek 

Andel oppdaterte stoffkartotek i forhold 

til antall relevante enheter 

 

 

- Undersøkelse må 

gjennomføres før 

fastsettelse av mål 

    

Kommunen praktiserer medvirkning og medbestemmelse 

 

Gjennomføring av AMU- 
møter 

Andel gjennomførte AMU møter i 
forhold til planlagte AMU møter 

 

 

100% 100% 



Etablering av MKS- 

grupper 

Andel etablerte/fungerende MKS- 

grupper i forhold til antall relevante 

enheter 
 

100% 100% 

Gjennomføring av MKS- 

møter 

Andel gjennomførte MKS møter i 

forhold til antall planlagte MKS møter 

på enhetene 
 

 

- Undersøkelse må 

gjennomføres før 

fastsettelse av mål 

    

Organisasjonen har nødvendig HMS kompetanse 

 

Gjennomføring av 

obligatorisk opplæring – 
verneombud 

Andel verneombud med gjennomført 40- 

timers kurs i forhold til antall 
verneombud 

 

 

- 100% 

Gjennomføring av 
obligatorisk opplæring – 

ledere 

Andel ledere med gjennomført 40- 
timers kurs i forhold til antall ledere 

 

 

- 100% 

Gjennomføring av 
verneombudssamling 

Andel deltagende verneombud i forhold 
til antall verneombud 

 

- Undersøkelse må 

gjennomføres før 

fastsettelse av mål 

    

Ansatte og ledere ivaretar og etterlever lovgivning og interne HMS krav i det daglige arbeidet 
(Gjennom spørreundersøkelse blant kommunens medarbeidere, verneombud og tillitsvalgte, skala 1-5) 
 

Jeg er kjent med kommunens HMS- arbeid og overordnede 

målsetting for HMS 

 

- Undersøkelse må 

gjennomføres før 

fastsettelse av mål 

Jeg er kjent med min arbeidsplass mål for HMS- arbeidet, og hvilke 

tiltak som skal iverksettes for å nå disse målene 

 

- Undersøkelse må 

gjennomføres før 

fastsettelse av mål 

Roller og ansvar i HMS- arbeidet på min arbeidsplass er tydelig 
kommunisert og forstått  

 

- Undersøkelse må 

gjennomføres før 

fastsettelse av mål 

Jeg er kjent med at det finnes en MKS- gruppe på min arbeidsplass 
 

- Undersøkelse må 

gjennomføres før 

fastsettelse av mål 
Jeg er kjent med hvilke oppgaver MKS- gruppen har 

 

- Undersøkelse må 

gjennomføres før 

fastsettelse av mål 
Jeg er kjent med hvilke HMS- rutiner og krav jeg skal følge i mitt 

daglige arbeid 
 

- Undersøkelse må 

gjennomføres før 

fastsettelse av mål 

Jeg er godt kjent med arbeidsplassens HMS- risiko og hvilke tiltak 

som er iverksatt for å forebygge eller redusere HMS- risiko 

 

- Undersøkelse må 

gjennomføres før 

fastsettelse av mål 

Jeg vet når og hvordan jeg skal melde avvik og uønskede hendelser 

knyttet til HMS 

 

- Undersøkelse må 

gjennomføres før 

fastsettelse av mål 

Jeg har gjennomført medarbeidersamtale med min leder i løpet av 

det siste året 

 

- Undersøkelse må 

gjennomføres før 

fastsettelse av mål 



Jeg svarte på kommunens forrige medarbeiderundersøkelse - Undersøkelse må 

gjennomføres før 

fastsettelse av mål 
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