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                             bemanningssituasjonen, v/kommunalsjef Marianne Mortensen 
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Arkivsaksnr.: 18/574-23   Arkiv: 440  

 

Arbeidsmiljøutvalget - referat fra 15 juni 2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

19/20 Arbeidsmiljøutvalget 03.09.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Arbeidsmiljøutvalget godtar referat fra 15 juni 2020.  

 

  

 

 

 

Vedlegg 

Referat 15 juni 2020 

Presentasjon miljøfyrtorn 

Presentasjon avviksstatistikk jan-mai 

Presentasjon systematisk helse miljø og sikkerhetsarbeid 

Presentasjon sykefravær jan-mai 2020 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 18/362-33   Arkiv: 461  

 

Sykefravær 2. kvartal 2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

20/20 Arbeidsmiljøutvalget 03.09.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar sykefraværsstatistikk for 2.e kvartal 2020 til orientering 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Sykefraværet for 2. kvartal 2020 er 8,28 %, dette er en nedgang på omtrent ett prosentpoeng 

sammenliknet med 2. kvartal 2019. Sykefraværet samlet for 1. halvår er 8,89 % og den gode 

trenden med at sykefraværet synker fortsetter. 

Det er en positiv nedgang i sykefravær for alle sektorer med unntak av teknisk, kultur og idrett 

som har en marginal økning. Det er grunn til å anta at smittevernstiltak i forbindelse med 

korona har virket positivt på sykefraværet. I tillegg har kommunen ikke hatt noen ansatte med 

bekreftet smitte av korona. 

Det er spesielt gledelig at sektor Helse og omsorg har en generell nedgang i sykefraværet på 

over ett prosentpoeng, fra 12,57 % i 2. kvartal 2019, til 11,35 % i 2.kvartal 2020.  Videre har 

sektor Utdanning og familie en nedgang i sitt sykefravær på omtrent ett prosentpoeng, fra 7,35 

% til 6,27 %. Det er skolene som representerer den positive nedgangen i sektoren, 

barnehagene har fortsatt et relativt høyt sykefravær. Spesielt har barnehagene et høyt 

korttidsfravær. 

Generelt er det store variasjoner i enhetene på sykefravær.  
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Tabell1. Fordeling sykefravær per sektor.  

 

 

Sykefraværet for 2. kvartal 2020 har som nevnt tidligere gått ned. Korttidsfraværet har 

imidlertid økt fra 0,26 % i 2. kvartal 2019 til 2,20 % i 2. kvartal 2020. Dette antas i stor grad å 

skyldes korona-situasjonen. Rådet «bli hjemme hvis du er syk» gjør at mange enheter har økt 

korttidsfraværet. Når sykefraværet likevel på totalnivå går ned er dette fordi langtidsfraværet 

er redusert fra 9,03 % i 2. kvartal 2019 til 6,69 % i 2020, dvs med over 2,3 prosentpoeng.  

 

Tiltak 

Kommunen har i 2020 stor oppmerksomhet på å arbeide med reduksjon av sykefravær i alle 

sektorer. «Sterkere tilbake», i regi av Bedriftshelsetjenesten (BHT), har vært et viktig tiltak, og 

vi ser en nedgang i sykefraværet hos flere av de enhetene som deltar i opplegget. Som en del 

av dette opplegget er det etablert en møteplass i enhetene hvor leder, BHT, Nav og enkelte 

ganger legen, møter enkeltansatte og følger opp disse i forhold til den enkeltes behov. 

Tilbakemelding fra møtene er at dette er en viktig og nyttig arena hvor leder og ansatte, med 

god faglig støtte fra BHT, gjennomfører nødvendige samtaler for hvordan sykefraværet skal 

følges opp. Vi ser allerede effekter av arbeidet ved at flere ansatte har kommet tilbake til 

ordinært arbeid. 

Generelt er tilbakemeldinger fra lederne at de har stor oppmerksomhet på arbeid med å 

redusere sykefravær og arbeider aktivt med å følge opp sykemeldte ansatte og legge til rette 

der det er behov for dette.  

Miljø og kvalitetssikringsgrupper (MKS) er en viktig arena i enhetene når de arbeider med 

arbeidsmiljø og sykefravær.  

Alle enheter har utarbeidet egne mål og tiltak for å redusere sykefraværet. Oppfølging og 

gjennomføring av tiltak for å redusere sykefravær fortsetter i siste halvdel av 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.kv. 2019 2. kv. 2020 Hittil 2020

Korttid Langtid Samlet Korttid Langtid  Samlet Kortid Langtid Samlet

Sum sykefravær 0,26 % 9,03 % 9,30 % 1,76 % 6,52 % 8,28 % 2,20 % 6,69 % 8,89 %

0,97 % 2,68 % 3,65 %

2,72 % 9,67 % 12,39 %

Selvkost 0,17 % 4,77 % 4,94 % 0,64 % 4,98 % 5,62 %

1,72 % 4,88 % 6,60 %

Helse og omsorg 0,25 % 12,32 % 12,57 % 2,29 % 9,05 % 11,35 %

1,89 % 5,09 % 6,98 %

Teknisk, kultur og 

idrett
0,21 % 6,92 % 7,13 % 1,42 % 5,40 % 6,83 %

1,49 % 1,50 % 2,99 %

Utdanning og 

familie
0,31 % 7,04 % 7,35 % 1,38 % 4,89 % 6,27 %

2,01 % 2,67 % 4,68 %

Strategi og 

utvikling
0,03 % 4,13 % 4,16 % 0,85 % 0,02 % 0,87 %

Administrasjon og 

fellestjenester
0,24 % 5,52 % 5,77 % 1,50 % 3,07 % 4,56 %
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Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen er svært glad for at sykefraværet går ned. Sykefravær er et viktig område som har 

stor oppmerksomhet fra ledelsen.  

Opplegget «sterkere tilbake» viser resultater, det er positivt siden dette er en stor satsning og 

prioritering fra kommunen sin side. At mange ansatte som har vært deltakere i «sterkere 

tilbake» i større grad er avklart og at flere er tilbake i ordinært arbeid støtter opp om at dette er 

en måte å arbeide på som gir resultater.  

 

Det vil gjennom høsten være muligheter for flere enheter å delta i «sterkere tilbake». 

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 18/364-30   Arkiv: 440 &31  

 

Avviksrapport januar - juli 2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

21/20 Arbeidsmiljøutvalget 03.09.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar avviksstatistikk for januar – juli 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 – juli 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 
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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 

Avvikssituasjonen i kommunen har utviklet seg som forventet siden sist rapportering (juni 

2020) grunnet sommerferieavviklingen. Det er derfor ingen nevneverdige utviklingstegn som 

krever strakstiltak.  

 

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.  

 

Avvik knyttet til legemidler og vold og trusler fortsetter å utgjøre de to største kategoriene. 

Helse og omsorg fortsetter å være den største innmeldingssektoren.  

 

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 – juli 2020  

Det er hittil i 2020 innmeldt 1764 avvik i Ringerike kommune. Det totale antallet avvik er noe 

lavere sammenlignet med samme tidspunkt i 2019 (1903 stk). 
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Figur: Totalt antall avvik hittil i år sammenlignet med foregående år 

 

Fordelingen av de 7 største avvikstypene er presentert i tabellen nedenfor. Oversikten viser 

andelen disse avvikstypene utgjør i forhold til totalen.  

 

 
Tabell: Fordeling av kommunens 7 største avvikstyper hittil i år 

 

Avvik knyttet til legemidler er den største kategorien og utgjør 28,7% av alle avvik. Trusler og 

vold på arbeidsplassen er nest størst med en andel på 9,4%. Som besluttet er det disse 

avvikstypene det 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 10 avvik)  

 

De hyppigste forekomne avvikstypene innenfor helse og omsorg er: 

 Legemiddelhåndtering 

 Trusler/vold på arbeidsplassen 

 Mangel på rutiner/prosedyrer/retningslinjer 

 Fall (pasienter) 

 Samhandlingsrutiner internt/eksternt 

De hyppigst forekomne avvikstypene innenfor skole er:  

 Trusler/vold på arbeidsplassen 

 Bruk av fysisk makt for å avverge skade 
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 Teknisk utstyr fungerer ikke/mangler 

Når det gjelder HMS- avvik utgjør trusler/vold på arbeidsplassen over 60% av disse. Utover 

denne avvikstypen er følgende typer relevante:  

 Manglende sikkerhetstiltak bygning/eiendom 

 Personfall/personskade 

 Støy 

 Renhold ikke utført 

Det er de siste to måneder ikke rapportert om noen avvik utenfor trusler/vold på 

arbeidsplassen.  

 

Forbedringsområder 2020 

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

siste årene ble 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 

 

Covid-19 situasjonen har naturlig nok preget kommunen siden mars 2020, dette gir også utslag 

i arbeidet med tiltak for 2020. Likevel er det tilfredstillende at ansatte fortsatt har meldt avvik 

der det har vært nødvendig. Når organisasjonen kommer tilbake i tilnærmet vanlig drift vil 

tiltak prioriteres og sektorene skal arbeide videre med oppfølging av avvik. 
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Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kristoffer Høyby Pedersen 
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Arkivsaksnr.: 17/1543-30   Arkiv: 444  

 

Rapport fra AKAN-utvalget  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

22/20 Arbeidsmiljøutvalget 03.09.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. AMU støtter forslaget om Carl Fredrik Østenrød som AKAN-kontakt i AKAN-

utvalget. 

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

 

  

Beskrivelse av saken 

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

ganger i året, dette etter bestilling fra AMU. 

 

Beskrivelse av saken 

 

1. Valg av AKAN-kontakt/ medlem i AKAN-utvalget 

En stor takk til Gerd Solli for hennes bidrag som AKAN-kontakt og medlem i AKAN-utvalget. 

AKAN retningslinjene signaliserer et ønske om kontinuitet og stabilitet blant AKAN-

kontaktene og dette har Gerd Solli med stort engasjement og faglig tyngde bidratt med i 

AKAN arbeidet.  

 

AKAN-utvalget ser behovet for å ha en AKAN-kontakt innen sektor utdanning og familie og 

har, jamfør AKAN retningslinjene i Ringerike kommune, bedt de hovedtillitsvalgte om å foreslå 

en kandidat for AMU. Kandidaten Carl Fredrik Østenrød (hovedtillitsvalgt for 

Utdanningsforbundet) er foreslått av hovedtillitsvalgte og AKAN-utvalget støtter forslaget.  

 

Kandidaten har sagt seg villig til å fungere i rollen som AKAN-kontakt fra og med 1.1.2021 

dersom AMU støtter forslaget. 

 

2. Statusrapport 

 

Handlingsplanen for AKAN-arbeidet 

Handlingsplanen ble tidligere i år endret med forskyvning av planlagte hovedaktiviteter for 

2020. Kommuneoverlegen signaliserer at korona-beredskap vil kunne påvirke muligheten for å 

gjennomføre ledersamlinger og møter med MKS-grupper i lengre tid framover, potensielt så 
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lenge som 2024. Dette fører til at AKAN-utvalget nå arbeider med å tilpasse gjennomføring av 

hovedaktivitetene uavhengig av grad av beredskap.  

 

Risikovurdering  

 

AKAN-utvalget har gjennomført en risikovurdering av korona-situasjonen i relasjon til rus og 

avhengighetsproblematikk. Resultatet er basert på den nåværende erfaringen i AKAN-utvalget 

og viser at risikoen er størst for de medarbeidere som allerede har et rus- eller annet 

avhengighetsproblem og dette vil påvirke AKAN-arbeidet ved økt beredskap. 

 

AKAN avtaler 

 

Antall AKAN avtaler er pr. d.d. null. Antall saker hvor medarbeidere har fått oppfølging i 

AKAN spørsmål enten av AKAN-kontakter eller bedriftshelsetjenesten, uten å ende opp med 

AKAN avtale er fire.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen stiller seg bak de tillitsvalgte sitt forslag om ny AKAN-kontakt. Det er positivt at 

AKAN-arbeidet tilpasses en potensiell økt koronaberedskap og tar statusrapporten til 

orientering. 

 

 

 Ringerike kommune, 20.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Rune Faksvåg 
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Arkivsaksnr.: 17/249-34   Arkiv: 440  

 

Hovedverneombudets orientering for 2. kvartal 2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

23/20 Arbeidsmiljøutvalget 03.09.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon fra hovedverneombudet til orientering  

 

  

 

Hovedverneombudet gir muntlig tilbakemelding om aktiviteter og saker gjennomført i 2. 

kvartal 2020. 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 17/252-31   Arkiv: G30 &38  

 

Bedriftshelsetjenestens orientering 2. kvartal 2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

24/20 Arbeidsmiljøutvalget 03.09.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar status 2. kvartal 2020 fra bedriftshelsetjenesten til orientering. 

 

  

 

Bedriftshelsetjenesten orienterer om status samarbeidsplan så langt i 2020.  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Arbeidsmiljøutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/574-23   Arkiv: 440  

 

 

Arbeidsmiljøutvalget - referat fra 15 juni 2020  
 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget godtar referat fra 15 juni 2020.  

 

 

  

 

 

 

Vedlegg 

Referat 15 juni 2020 

Presentasjon miljøfyrtorn 

Presentasjon avviksstatistikk jan-mai 

Presentasjon systematisk helse miljø og sikkerhetsarbeid 

Presentasjon sykefravær jan-mai 2020 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

 

 

 



- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Referat fra møte i arbeidsmiljøutvalget

Tema: Miljøfyrtå rn v/ Rune Faksvåg (HR) og Bente Anfinssen (Klima - og miljøsjef)

Se ppt vedlegg 1 .

2017/249 Hovedverneombudets orientering 2020

På grunn av Korona er planlagt k urs for verneombud utsatt , dette gjelder også en del valg av nye
verneombud.

Teknisk: Flyttet til Hensmoen , føler at prosjektet snart er i mål. Det blir Ringerikes flotteste vaskehall.

Hverdagen begynner å bli litt mer normal med saker til hovedverneombudet . Er i gang, sammen me d
HR å p lanlegge vern e dagene.

2017/252 Bedriftshelsetjenestens orientering 2020

Stamina har måtte redusere antall ansatte og gjennomføre deltids og heltidsper mit t eringer i
forbindelse med Korona - situasjonen. Dette har gitt konsekvenser for samhandlingspl anen.

Oppfølgingen av « Sterkere tilbake » (sykefraværsarbeidet) og uhell med blod og kroppsvæske har
likevel gått som planlagt i hele perioden.

Stamina har startet opp igjen med h elsekontroller. Først ut var renholdere , deretter skal ansatte fra
Vann og avløp og så kommer nattevaktene.

Alle permitterte i Stamina er ikke tilbake men s kal være på plass etter sommeren .

2018/362 Sykefravær 1.e kvartal 2020

Presentasjon av sykefravær se vedlagte powerpoint (v edlegg 2 ) .

2018/364 Avviksrapport januar - mai 2020

Se vedlegg 3.

Kvalitetssjef Kristoffer H. Pedersen orienterte om avvik for perioden januar 2020 – mai 2020. Det kan
tyde på en m ulig s ammenheng mellom at avvik har gått ned og Korona .

Mesteparten av avvik rapporteres fra tilrettelagte tjenester. Det er t o fokusområder i 2020 , vold og
trusler og legemiddelhåndtering.

Ole Johan Mala : Skal kvalitetsutvalget jobbe med dette?

Kristoffer H. Pedersen : I følge kommunalsjef helse skal det lages en ny gruppe som skal jobbe med
dette .



Helse og omsorg er den sektoren som melder mest avvik . Barnehage melder mindre og det må
jobbes med bevisstgjøring. I skolesektoren gjelder de fleste avvik vol d og trusler.

2017/1543 Rapport fra AKAN - utvalget

Rune Faksvåg fra HR presenterte handlingsplan for AKAN . Se saksfremlegg.

2019/3560 Vernedager i regi av AMU

Evaluering fra forrige samlinger lager grunnlag for årets samling . Det er planlagt ny samling i 25 – 26
november 2020. Både l edere og verneombud vil bli invitert til dag 1 , mens dag 2 vil kun være for
verneombud ene.

Gerd Sollie: Er programmet for tett. Kan man se på en reduksjon av antall tema for å lettere kunne
gjennomføre?

Arne Skuterud: Det viktige er temaene og ikke tidsplan på dette tidspunktet i planleggingen.

2020/504 Vernetjenesten - prins ipper for medvirkning

Innspill er innarbeidet i nytt dokument. Blir viktig tema for verned agene til høsten .

2020/2404 Systematisk Helse, Miljø og Sikkerhet i Ringerike kommune

Kristoffer H. Pedersen og Rune Faksvåg fra HR presenterte styrende dokument for det overordnede
HM S - arbeide t i Ringerike kommune , s e vedlegg 4 for utdypende informasjon.

Viktigste tydeliggjøringer :

Rådmannen har det overordnede ansvaret for HMs arbeidet

HMS - ansvarlig har fått delegert ansvar .

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

Det skal være grunnkurs arbeidsmiljø senest 6 måneder etter oppstart . Fornyes etter sen est 8 år

Arne S kuterud : Opplyste om at det har vært en styringsgruppe med kommunalsjef HR og
hovedverneombudet.

Eventuelt:

Trude Bredal Steinmo orienterte om at det har vært 4 v arslingssaker i løpet av 2020. Ole Johan Mala
er oppnevnt som ansattrepresentant i varslingssekretariatet.

Neste møte:

3. september 2020 med befaring på Ullerål skole og Monserud nye renseanlegg (er under
planlegging) .



Vedlegg 1. Miljøfyrtå rn

Vedlegg 2. Sykefravær jan - mai

Vedlegg 3. Avviksstatistikk jan - mai

Vedlegg 4. Systematisk helse miljø og sikkerhetsarbeid



Miljøfyrtårn i Ringerike

Presentasjon for AMU 15. juni 2020
Rune Faksvåg og Bente Elsrud Anfinnsen



Agenda

• Hva er Miljøfyrtårn og hvorfor sertifisere Ringerike kommunes
virksomheter?

• Hvordan er arbeidet organisert?
• Eksempler på krav innen arbeidsmiljø og synergier mellom

annet arbeid med arbeidsmiljø og Miljøfyrtårn



HVA ER MILJØFYRTÅRN OG HVORFOR
SERTIFISERE RINGERIKE KOMMUNES
VIRKSOMHETER?



FNs bærekraftsmål

Kilde: stockholdresillience.org

« Vi er den første generasjonen som har
ressurser til å utrydde fattigdom, og vi er den
siste generasjonen som har mulighet til å
stoppe klimaendringene .»
Ban Ki - moon , FNs generalsekretær 2007 - 2016





FNs bærekraftsmål – fokusområder for Ringerike kommune

Vedtak 4. april 2019
( sak 35/19):Ringerike
klima - og
energiplanlegging
integreres i
kommuneplanen.



Bærekraft inn i kommunens styringssystem fra A til Å!



Samfunnsdelen; - hvilke mål skal Ringerike strekke seg mot?



Miljøfyrtårn: en brikke i helheten for å jobbe mer
systematisk med miljø og bærekraft innen kommunens
egen virksomhet…



Veien ti l å bl i M i ljøfyrtårn

TA KONTAKT
Virksomheten tar
initiative, tas i mot
og følges opp.

OPPFYLLE KRITERIER
Virksomheten
iverksetter nødvendige
tiltak for å tilfredstille
sine miljøkriterier.

www.miljofyrtarn.no



GODKJENNING
Sertifiseringen
godkjennes i et
sertifiseringsmøte,
og sertifikatet blir
utstedt.

KONTINUERLIG
FORBEDRING
Virksomheten arbeider
med å forbedre presta -
sjonene. Dette doku -
menteres i den årlige
klima - og miljørapporten.

www.miljofyrtarn.no



Systematisk arbeid med forbedringer

Årlig:
• klima - og

miljørapport
• sette nye mål for

kommende år

Resertifisering hvert
tredje år



ORGANISERING



Organisering

Administrativ styringsgruppe:
• Rådmannens utvidede ledergruppe

Oppgave Navn Funksjon

Prosjekteier Tore Isaksen Rådmann

Prosjektansvarlig Terje Dahlen Ass. rådmann

Administrativ styringsgruppe Rådmannens utvidede
ledergruppe

Rådmannen
Ass. rådmann
Kommunalsjef utdanning og familie
Kommunalsjef teknisk, kultur og idrett
Kommunalsjef Helse og omsorg
Kommunalsjef HR
Kommunalsjef økonomi og IT
Kommunikasjonssjef
Byplansjef
Næringssjef
Klima - og miljøsjef



Organisering
Prosjektgruppe:
• Prosjektleder og Miljøfyrtårnansvarlig hovedkontor: Bente Elsrud Anfinnsen
• Internkonsulent: Aleksander Elstad
• Miljøfyrtårnansv . skoler og – kontakt Benterud (pilot): Inger Marie Skjolden
• Miljøfyrtårnansv . barnehager: Aase Kathinka Fremgård
• Representant HR (kvalitetssystemer og HMS): Rune Faksvåg
• Representant eiendomsforvaltning (drift bygg): Arnulf Breines Vik
• Ekstern konsulent

Ressurspersoner:
• Innkjøp: Line Synøve Østvold
• Energirådgiver, eiendomsforvaltning: Jamal Ramadan Karim
• Kommunikasjon: Kathrine Briseid
• Renhold: Heidi - Elin Engen
• Miljøfyrtårnkontakt Ringerikskjøkken (pilot): Omar Viset
• Miljøfyrtårnkontakt Haug barnehage (pilot): Siri Kvamme Westheim

Etter hvert: Utpeke Miljøfyrtårnkontakter ved hver fysiske lokalisering internt i «hovedkontoret» og hver
underliggende virksomhet



Fremdriftsplan

Videre planlegging

Dette prosjektet

3



Hovedkontoret



PILOTER



EKSEMPLER PÅ KRAV INNEN
ARBEIDSMILJØ OG SYNERGIER
MELLOM ANNET ARBEID MED
ARBEIDSMILJØ OG MILJØFYRTÅRN



Effektmål – Endringer prosjektet skal gi

Ringerike kommune

Arbeidsmiljø Sykefravær Utslipp AvfallEnergibruk Driftskostnader

Før Miljøfyrtårn
Etter Miljøfyrtårn



Aktuelt innen arbeidsmiljø

Kriterie - ID Aktuelt for RK

1944 Virksomheten skal ha tilgjengelig en oppdatert oversikt over
relevante lover og forskrifter innenfor helse, miljø og sikkerhet.

Bakgrunn og grunnlag i det systematiske
HMS arbeidet i RK.

1946 Virksomheten skal ha et organisasjonskart eller lignende oversikt
som viser alle sentrale roller.

Brannvernleder, Verneombud,
forflytningsveileder,
MKS - gruppe, Miljøfyrtårn - kontaktperson

1948 Virksomheten skal utarbeide en aktivitetsplan/ årshjul eller
liknende som omfatter Miljøfyrtårn og HMS - hovedaktivitetene i
kalenderåret.

Årshjul 6.4
Oppfølging, rappport MKS 6.3.10
Årlig ergenevaluering kvalitet og HMS

9 Virksomheten skal gjennomføre vernerunder regelmessig og i
samsvar med det overordnede risikobildet for bransjen. Alle
virksomheter skal gjennomføre vernerunde minst èn gang i året,
uavhengig av risiko.

Roller , årshjul , egenevaluering.

10 Det skal være en etablert dialog om arbeidsmiljøet mellom
arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker.

Utviklingssamtale ,
medarbeiderundersøkelse, MKS - gruppe

483 Medarbeidertilfredshetsundersøkelse skal gjennomføres minst
en gang hvert tredje år. Informasjonen sammenfattes i en HMS -
rapport.



Aktuelt innen arbeidsmiljø

Kriterie - ID

253 Virksomheten skal ikke bruke drikkevannsposter med kjøpevann
( vannballonger ) så fremt det er innlagt vann av godkjent kvalitet innen rimelig
rekkevidde for ansatte.

Eksempelvis rådhuset -
avviklet

29 Virksomheten skal utarbeide retningslinjer for reise som hindrer unødig reising
og fremmer miljøvennlige løsninger både for tjenestereiser, varetransport og
transport av kunder/gjester.

Tema på MBM – blir nytt i
personalhåndboka

14 Arbeidsgiver skal sørge for at sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier som
benyttes i virksomheten er tilgjengelig for arbeidstakerne og at arbeidstakerne
er kjent med og forstår innholdet i dem. Arbeidsgivere har plikt til å opprette
stoffkartotek med sikkerhetsdatablad for helsefarlige kjemikalier.

Ecoonline
Kjemikalieansvarlig
Egenevaluering -
rolleavklaring

46 Virksomheten skal ha bedriftshelsetjeneste i henhold til FOR 2011 - 12 - 06 nr
1355: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, § 13 - 1.
Bedriftshelsetjenesten skal være godkjent i henhold til FOR - 2011 - 12 - 06 - 1360 ,

627 Dersom virksomheten tilbereder mat som serveres til andre enn dem som har
tilberedt maten skal virksomheten være registrert hos Mattilsynet i henhold til
FOR 2008 - 12 - 22 nr 1623: Forskrift om næringsmiddelhygiene
(næringsmiddelhygieneforskriften





Avslutning og takk!Avslutning og takk!



Avviksrapport januar – mai 2020
Kvalitetssjef - Kristoffer Høyby Pedersen

Juni 2020



Statistikk hittil i år

• Totalt innmeldt 1381
avvik hittil (31.mai )

• 1416 (2019)

• 1416 (2018)

• 1288 (2017)

• Ligger på et nivå rett i
underkant av to
foregående år

• Covid 19 har påvirket
antallet avvik i alle
sektorer



Andel per topp avvikstype

Avvikstype Antall hittil i år % av total

Legemiddelhåndtering 388 28,1

Trusler/vold på arbeidsplassen 145 10,5

Manglende rutiner/prosedyrer/retningslinjer 102 7,3

Fall (pasienter) 88 6,3

Avvik på samhandlingsrutine internt/eksternt 83 6,0

Avvik E - link 21 1,5

Mangelfull journalføring/dokumentasjon 19 1,4

Sum topp avvikstype 846 61,2

Totalt 1381 100



Fordeling per tjenesteområde (>5 avvik)

Andel avvik sterkt
påvirket av Covid 19



H M S avvik så langt i 2020 – topp 5

Avvikstype Antall

Trusler/vold på arbeidsplassen 145

Manglende sikkerhetstiltak bygning/eiendom 23

Personfall /personskade 11

Støy 11

Renhold ikke utført 10

Totalt HMS avvik 222



Legemiddelhåndtering

• Liten nedgang hittil i år (388)

• 419 (2019)

• 311 (2018)

• 365 (2017)

• Jevnere utvikling i år, selv
med Covid 19

• Utgjør ca 28% av alle
avvik



Vold og trusler

• Liten nedgang hittil i år (145)
• 158 ( 2019)

• 159 (2018)

• 46 (2017)

• Nedgang i skole under
Covid 19 en stor årsak til
nedgang

• Utgjør ca 10,5% av alle
avvik



Fokusområder for 2020

• System og metodikk
• Fortsatt fokus på økt bevisstgjøring og forståelse av avvik og uønskede hendelser i organisasjonen
• Innføring av ny metode for avvikshåndtering i hele organisasjonen
• Fortsette arbeid med utvikling av dokumentstruktur og brukervennlighet i kvalitetssystemet for å legge til rette for lettere uta rbeidelse 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
• Fra kvalitetsutvalget Helse og omsorg (juni 2020)

• Arbeidsgruppe skal jobbe med kurs og opplæringsopplegg, og revidering av rutiner og retningslinjer

• 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

• Fra kvalitetsutvalget Helse og omsorg (juni 2020)
• Arbeidsgruppe gjennomgår retningslinjer for legemiddelhåndtering etter sommer 2020
• Arbeidsgruppe utarbeider prioriterte områder for forbedring

Covid - 19 situasjonen har ført til en forsinkelse av dette arbeidet
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Systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid
i Ringerike kommune

Kristoffer H. Pedersen & Rune Faksvåg



Orientering til AMU

1. Prosjektgjennomføring
2. Hovedtrekk i det reviderte HMS arbeidet
3. Plan for implementering



Prosjektgjennomføring I

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

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

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

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

• Tidsplan
• Dokumentasjon og systemer

• Medio august 2019 – februar 2020
• Implementering

• Vil pågå i 2020 som eget delprosjekt

• Prosjektgruppe
• Magnus Nilholm - HR
• Rune Faksvåg – HR (leder – implementering)
• Kristoffer Høyby Pedersen (leder – dokumentasjon og systemer)



Prosjektgjenn omføri n g II

Arbeidsmetodikk

Forankring og involvering
• Forankring i toppledelsen
• Involvering av interne og eksternt fagpersoner
• Informasjonsdeling
• Høring før publisering



Hovedtrekk i det systematiske HMS - arbeidet

• Målsetting og strategi
• Organisering av arbeidet
• Krav til kompetanse og opplæring
• Årshjul med aktiviteter og ansvar
• Egenevaluering
• Ledelsens gjennomgang



Målsetting og strategi for HMS i Ringerike kommune

Konkrete mål for HMS - arbeidet bestemmes på toppledernivå i ledelsens gjennomgang og status på HMS - indikatorer

Konkrete mål på enhetsnivå bestemmes med utgangspunkt i egenevaluering

«Ringerike kommune skal være en trygg, sikker, utviklende, helsefremmende og inkluderende arbeidsplass.
Ringerike kommune skal bidra til å minimere negativ påvirkning på miljøet»



Organisering av HMS - arbeidet

Viktigste tydeliggjøringer

• Rådmann har det overordnede ansvaret for HMS -
arbeidet i Ringerike kommune

• 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
internkontrollforskriften og AML § 3 - 1

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

• MKS - gruppene skal aktiv bidra i planlegging,
gjennomføring og oppfølging av av HMS - arbeidet



Krav 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 ivare ta
tjenestemottakernes sikkerhet, og de ansattes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Det er leders ansvar å sørge for at arbeidsta ker har
nødvendig kompetanse og opplæring innenfor sine arbeidsoppgaver.

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



Årshjul med aktiviteter og ansvar

Eksempler på aktiviteter er:

Egenevalueringen av kvalitets - og HMS - arbeidet
Ledelsens gjennomgang av kvalitets - og HMS - arbeidet
Medarbeiderundersøkelse
Utviklingssamtaler

Det har vært behov for å etablere et årshjul
for de viktigste H M S - aktivitetene

Aktivitetene i årshjulet beskriver hva som skal gjøres og hvem som har
ansvaret. Flere av aktivitetene overlapper og samordnes med
kvalitetsarbeidet

Revidere styrende dokumentasjon, inklusiv risikovurderinger
Vernerunder
Opplæring
Rapportering



Egenevaluering 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 på enhetsnivå er med på å danne grunnlaget for ledelsens
gjennomgang av kvalitets - og H M S - arbeidet.



Ledelsens gjennomgang av kvalitets - og HMS - arbeidet

Toppledelsen skal årlig gjennomføre Ledelsens
gjennomgang for å evaluere arbeidet med kvalitet og
H M S i organisasjonen.

Grunnlaget for ledelsens gjennomgang inkluderer 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

Ledelsens gjennomgang skal medføre at kommunen får oversikt over status på kvalitets - og
H M S - arbeidet i kommunen, og hvorvidt de etablerte målene for kvalitet og H M S er nådd.



Mål for i mplemen terin g

Målgruppe Delmål Aktivitet Evaluering

Medarbeidere At alle medarbeidere skal få en grunnleggende innføring i det systematiske
HMS - arbeidet som består av:
• Overordnet mål
• Roller og ansvar
• Hovedaktiviteter i HMS - arbeidet
• Medvirkning

E - læring m/passeringstest Gjennomføringsgrad e - læring

Verneombud Verneombudene skal få opplæring i Ringerike kommune sitt systematiske
HMS arbeid slik at de er i stand til å utføre arbeidet som pådriver i
arbeidsmiljøarbeidet.

E - læring m/passeringstest

Vernedagene i regi AMU

Gjennomføringsgrad e - læring

Tilstedeværelse på vernedager

Enhetsledere Enhetsledere skal få opplæring i Ringerike kommune sitt systematiske HMS
arbeid slik at de er i stand til å utføre dette arbeidet. Dette består av:
• Systematisk HMS arbeid i Ringerike kommune
• Egenevaluering*
• Ledelsens gjennomgang

E - læring m/passeringstest

Sektorvis opplæring i
ledergrupper

Gjennomføringsgrad e - læring

Grad av gjennomføring av egenevalueringer
m/GAP er en indikator på måloppnåelse

Toppledelse Toppledelsen skal få opplæring i Ringerike kommune sitt systematiske HMS
arbeid slik at de er i stand til å utføre det systematiske HMS - arbeidet i egen
sektor. Opplæringen består av:
• Systematisk HMS arbeid i Ringerike kommune
• Egenevaluering
• Ledelsens gjennomgang*

E - læring m/passeringstest

Opplæring i ledergruppa

Gjennomføringsgrad e - læring

Gjennomføring av Ledelsens gjennomgang



Plan for implementering

• E - læring
• Det skal utarbeides et e - læringskurs som er obligatorisk for alle ansatte og ledere. E - læringen skal gi en grunnleggende innføri ng i HMS - arbeidet og den enkeltes

ansvar. Prosjektgruppen mener det er essensielt for det systematiske HMS - arbeidet at alle kommunens arbeidstakere har et beviss t forhold til temaet.
• E - læringskurset er planlagt ferdigstilt medio 2020 .

• Opplæring av Rådmannens ledergruppe
• 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 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 . Planlagt gjennomføring per sektor.
• Opplæringen er planlagt gjennomført ila 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.

* Forbehold om tilpasninger og forsinkelse i forhold til Covid 19 situasjonen
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H M S - indikatorer

Måle - område Måleindikator
Ledere og verneombud utøver systematisk H M S - arbeid
Gjennomføring av vernerunder Andel gjennomførte vernerunder siste 12 måneder i kommunen

Gjennomføring av medarbeiderundersøkelse Andel svar på medarbeiderundersøkelsen i kommunen (annethvert år)

Gjennomføring av medarbeidersamtale Andel gjennomførte medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler siste 12 måneder i forhold til antall medarbeidere

Gjennomføring av brannvernrunde og brannøvelse Andel gjennomførte brannvernrunder og brannøvelser i forhold til antall planlagte brannvernrunder og
brannøvelser

Gjennomføring av risikovurdering HMS Andel reviderte risikovurderinger HMS i forhold til antall relevante enheter

Oppdatering av stoffkartotek Andel oppdaterte stoffkartotek i forhold til antall relevante enheter

Kommunen praktiserer medvirkning og medbestemmelse
Gjennomføring av AMU - møter Andel gjennomførte AMU møter i forhold til planlagte AMU møter

Etablering av MKS - grupper Andel etablerte/fungerende MKS - grupper i forhold til antall relevante enheter

Gjennomføring av MKS - møter Andel gjennomførte MKS møter i forhold til antall planlagte MKS møter på enhetene

Organisasjonen har nødvendig H M S kompetanse
Gjennomføring av obligatorisk opplæring – verneombud Andel verneombud med gjennomført 40 - timers kurs i forhold til antall verneombud

Gjennomføring av obligatorisk opplæring – ledere Andel ledere med gjennomført 40 - timers kurs i forhold til antall ledere

Gjennomføring av verneombudssamling Andel deltagende verneombud i forhold til antall verneombud

I tillegg vil det gjennomføres undersøkelser blant medarbeidere, verneombud og tillitsvalgte + Virksomhetsplanene



Års h ju l – Sys tem ati s k h el s e, m i l jø og s i k kerh ets ar b ei d
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 HMS - ansvarlig Årlig (Januar)

Utarbeide, oppdatere og implementere nødvendig og relevant styrende
dokumentasjon relatert til HMS

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 avdelingsleder Behandles i hvert MKS møte, 4 - 1 2 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



Systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid
i Ringerike kommune

Kristoffer H. Pedersen & Rune Faksvåg



Orientering til AMU

1. Prosjektgjennomføring
2. Hovedtrekk i det reviderte HMS arbeidet
3. Plan for implementering



Prosjektgjennomføring I

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

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

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

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

• Tidsplan
• Dokumentasjon og systemer

• Medio august 2019 – februar 2020
• Implementering

• Vil pågå i 2020 som eget delprosjekt

• Prosjektgruppe
• Magnus Nilholm - HR
• Rune Faksvåg – HR (leder – implementering)
• Kristoffer Høyby Pedersen (leder – dokumentasjon og systemer)



Prosjektgjenn omføri n g II

Arbeidsmetodikk

Forankring og involvering
• Forankring i toppledelsen
• Involvering av interne og eksternt fagpersoner
• Informasjonsdeling
• Høring før publisering



Hovedtrekk i det systematiske HMS - arbeidet

• Målsetting og strategi
• Organisering av arbeidet
• Krav til kompetanse og opplæring
• Årshjul med aktiviteter og ansvar
• Egenevaluering
• Ledelsens gjennomgang



Målsetting og strategi for HMS i Ringerike kommune

Konkrete mål for HMS - arbeidet bestemmes på toppledernivå i ledelsens gjennomgang og status på HMS - indikatorer

Konkrete mål på enhetsnivå bestemmes med utgangspunkt i egenevaluering

«Ringerike kommune skal være en trygg, sikker, utviklende, helsefremmende og inkluderende arbeidsplass.
Ringerike kommune skal bidra til å minimere negativ påvirkning på miljøet»



Organisering av HMS - arbeidet

Viktigste tydeliggjøringer

• Rådmann har det overordnede ansvaret for HMS -
arbeidet i Ringerike kommune

• 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
internkontrollforskriften og AML § 3 - 1

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

• MKS - gruppene skal aktiv bidra i planlegging,
gjennomføring og oppfølging av av HMS - arbeidet



Krav 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 ivare ta
tjenestemottakernes sikkerhet, og de ansattes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Det er leders ansvar å sørge for at arbeidsta ker har
nødvendig kompetanse og opplæring innenfor sine arbeidsoppgaver.

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



Årshjul med aktiviteter og ansvar

Eksempler på aktiviteter er:

Egenevalueringen av kvalitets - og HMS - arbeidet
Ledelsens gjennomgang av kvalitets - og HMS - arbeidet
Medarbeiderundersøkelse
Utviklingssamtaler

Det har vært behov for å etablere et årshjul
for de viktigste H M S - aktivitetene

Aktivitetene i årshjulet beskriver hva som skal gjøres og hvem som har
ansvaret. Flere av aktivitetene overlapper og samordnes med
kvalitetsarbeidet

Revidere styrende dokumentasjon, inklusiv risikovurderinger
Vernerunder
Opplæring
Rapportering



Egenevaluering 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 på enhetsnivå er med på å danne grunnlaget for ledelsens
gjennomgang av kvalitets - og H M S - arbeidet.



Ledelsens gjennomgang av kvalitets - og HMS - arbeidet

Toppledelsen skal årlig gjennomføre Ledelsens
gjennomgang for å evaluere arbeidet med kvalitet og
H M S i organisasjonen.

Grunnlaget for ledelsens gjennomgang inkluderer 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

Ledelsens gjennomgang skal medføre at kommunen får oversikt over status på kvalitets - og
H M S - arbeidet i kommunen, og hvorvidt de etablerte målene for kvalitet og H M S er nådd.



Mål for i mplemen terin g

Målgruppe Delmål Aktivitet Evaluering

Medarbeidere At alle medarbeidere skal få en grunnleggende innføring i det systematiske
HMS - arbeidet som består av:
• Overordnet mål
• Roller og ansvar
• Hovedaktiviteter i HMS - arbeidet
• Medvirkning

E - læring m/passeringstest Gjennomføringsgrad e - læring

Verneombud Verneombudene skal få opplæring i Ringerike kommune sitt systematiske
HMS arbeid slik at de er i stand til å utføre arbeidet som pådriver i
arbeidsmiljøarbeidet.

E - læring m/passeringstest

Vernedagene i regi AMU

Gjennomføringsgrad e - læring

Tilstedeværelse på vernedager

Enhetsledere Enhetsledere skal få opplæring i Ringerike kommune sitt systematiske HMS
arbeid slik at de er i stand til å utføre dette arbeidet. Dette består av:
• Systematisk HMS arbeid i Ringerike kommune
• Egenevaluering*
• Ledelsens gjennomgang

E - læring m/passeringstest

Sektorvis opplæring i
ledergrupper

Gjennomføringsgrad e - læring

Grad av gjennomføring av egenevalueringer
m/GAP er en indikator på måloppnåelse

Toppledelse Toppledelsen skal få opplæring i Ringerike kommune sitt systematiske HMS
arbeid slik at de er i stand til å utføre det systematiske HMS - arbeidet i egen
sektor. Opplæringen består av:
• Systematisk HMS arbeid i Ringerike kommune
• Egenevaluering
• Ledelsens gjennomgang*

E - læring m/passeringstest

Opplæring i ledergruppa

Gjennomføringsgrad e - læring

Gjennomføring av Ledelsens gjennomgang



Plan for implementering

• E - læring
• Det skal utarbeides et e - læringskurs som er obligatorisk for alle ansatte og ledere. E - læringen skal gi en grunnleggende innføri ng i HMS - arbeidet og den enkeltes

ansvar. Prosjektgruppen mener det er essensielt for det systematiske HMS - arbeidet at alle kommunens arbeidstakere har et beviss t forhold til temaet.
• E - læringskurset er planlagt ferdigstilt medio 2020 .

• Opplæring av Rådmannens ledergruppe
• 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 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 . Planlagt gjennomføring per sektor.
• Opplæringen er planlagt gjennomført ila 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.

* Forbehold om tilpasninger og forsinkelse i forhold til Covid 19 situasjonen



Avslutning og takk!Avslutning og takk!



H M S - indikatorer

Måle - område Måleindikator
Ledere og verneombud utøver systematisk H M S - arbeid
Gjennomføring av vernerunder Andel gjennomførte vernerunder siste 12 måneder i kommunen

Gjennomføring av medarbeiderundersøkelse Andel svar på medarbeiderundersøkelsen i kommunen (annethvert år)

Gjennomføring av medarbeidersamtale Andel gjennomførte medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler siste 12 måneder i forhold til antall medarbeidere

Gjennomføring av brannvernrunde og brannøvelse Andel gjennomførte brannvernrunder og brannøvelser i forhold til antall planlagte brannvernrunder og
brannøvelser

Gjennomføring av risikovurdering HMS Andel reviderte risikovurderinger HMS i forhold til antall relevante enheter

Oppdatering av stoffkartotek Andel oppdaterte stoffkartotek i forhold til antall relevante enheter

Kommunen praktiserer medvirkning og medbestemmelse
Gjennomføring av AMU - møter Andel gjennomførte AMU møter i forhold til planlagte AMU møter

Etablering av MKS - grupper Andel etablerte/fungerende MKS - grupper i forhold til antall relevante enheter

Gjennomføring av MKS - møter Andel gjennomførte MKS møter i forhold til antall planlagte MKS møter på enhetene

Organisasjonen har nødvendig H M S kompetanse
Gjennomføring av obligatorisk opplæring – verneombud Andel verneombud med gjennomført 40 - timers kurs i forhold til antall verneombud

Gjennomføring av obligatorisk opplæring – ledere Andel ledere med gjennomført 40 - timers kurs i forhold til antall ledere

Gjennomføring av verneombudssamling Andel deltagende verneombud i forhold til antall verneombud

I tillegg vil det gjennomføres undersøkelser blant medarbeidere, verneombud og tillitsvalgte + Virksomhetsplanene



Års h ju l – Sys tem ati s k h el s e, m i l jø og s i k kerh ets ar b ei d
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 HMS - ansvarlig Årlig (Januar)

Utarbeide, oppdatere og implementere nødvendig og relevant styrende
dokumentasjon relatert til HMS

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 avdelingsleder Behandles i hvert MKS møte, 4 - 1 2 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
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Sykefravær 2. kvartal 2020  
 

Forslag til vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget tar sykefraværsstatistikk for 2.e kvartal 2020 til orientering 

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Sykefraværet for 2. kvartal 2020 er 8,28 %, dette er en nedgang på omtrent ett prosentpoeng 

sammenliknet med 2. kvartal 2019. Sykefraværet samlet for 1. halvår er 8,89 % og den gode 

trenden med at sykefraværet synker fortsetter. 

Det er en positiv nedgang i sykefravær for alle sektorer med unntak av teknisk, kultur og 

idrett som har en marginal økning. Det er grunn til å anta at smittevernstiltak i forbindelse 

med korona har virket positivt på sykefraværet. I tillegg har kommunen ikke hatt noen ansatte 

med bekreftet smitte av korona. 

Det er spesielt gledelig at sektor Helse og omsorg har en generell nedgang i sykefraværet på 

over ett prosentpoeng, fra 12,57 % i 2. kvartal 2019, til 11,35 % i 2.kvartal 2020.  Videre har 

sektor Utdanning og familie en nedgang i sitt sykefravær på omtrent ett prosentpoeng, fra 

7,35 % til 6,27 %. Det er skolene som representerer den positive nedgangen i sektoren, 

barnehagene har fortsatt et relativt høyt sykefravær. Spesielt har barnehagene et høyt 

korttidsfravær. 

Generelt er det store variasjoner i enhetene på sykefravær.  



- 

 
Tabell1. Fordeling sykefravær per sektor.  

 

 

Sykefraværet for 2. kvartal 2020 har som nevnt tidligere gått ned. Korttidsfraværet har 

imidlertid økt fra 0,26 % i 2. kvartal 2019 til 2,20 % i 2. kvartal 2020. Dette antas i stor grad å 

skyldes korona-situasjonen. Rådet «bli hjemme hvis du er syk» gjør at mange enheter har økt 

korttidsfraværet. Når sykefraværet likevel på totalnivå går ned er dette fordi langtidsfraværet 

er redusert fra 9,03 % i 2. kvartal 2019 til 6,69 % i 2020, dvs med over 2,3 prosentpoeng.  

 

Tiltak 

Kommunen har i 2020 stor oppmerksomhet på å arbeide med reduksjon av sykefravær i alle 

sektorer. «Sterkere tilbake», i regi av Bedriftshelsetjenesten (BHT), har vært et viktig tiltak, 

og vi ser en nedgang i sykefraværet hos flere av de enhetene som deltar i opplegget. Som en 

del av dette opplegget er det etablert en møteplass i enhetene hvor leder, BHT, Nav og enkelte 

ganger legen, møter enkeltansatte og følger opp disse i forhold til den enkeltes behov. 

Tilbakemelding fra møtene er at dette er en viktig og nyttig arena hvor leder og ansatte, med 

god faglig støtte fra BHT, gjennomfører nødvendige samtaler for hvordan sykefraværet skal 

følges opp. Vi ser allerede effekter av arbeidet ved at flere ansatte har kommet tilbake til 

ordinært arbeid. 

Generelt er tilbakemeldinger fra lederne at de har stor oppmerksomhet på arbeid med å 

redusere sykefravær og arbeider aktivt med å følge opp sykemeldte ansatte og legge til rette 

der det er behov for dette.  

Miljø og kvalitetssikringsgrupper (MKS) er en viktig arena i enhetene når de arbeider med 

arbeidsmiljø og sykefravær.  

Alle enheter har utarbeidet egne mål og tiltak for å redusere sykefraværet. Oppfølging og 

gjennomføring av tiltak for å redusere sykefravær fortsetter i siste halvdel av 2020. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen er svært glad for at sykefraværet går ned. Sykefravær er et viktig område som har 

stor oppmerksomhet fra ledelsen.  

2.kv. 2019 2. kv. 2020 Hittil 2020

Korttid Langtid Samlet Korttid Langtid  Samlet Kortid Langtid Samlet

Sum sykefravær 0,26 % 9,03 % 9,30 % 1,76 % 6,52 % 8,28 % 2,20 % 6,69 % 8,89 %

0,97 % 2,68 % 3,65 %

2,72 % 9,67 % 12,39 %

Selvkost 0,17 % 4,77 % 4,94 % 0,64 % 4,98 % 5,62 %

1,72 % 4,88 % 6,60 %

Helse og omsorg 0,25 % 12,32 % 12,57 % 2,29 % 9,05 % 11,35 %

1,89 % 5,09 % 6,98 %

Teknisk, kultur og 

idrett
0,21 % 6,92 % 7,13 % 1,42 % 5,40 % 6,83 %

1,49 % 1,50 % 2,99 %

Utdanning og 

familie
0,31 % 7,04 % 7,35 % 1,38 % 4,89 % 6,27 %

2,01 % 2,67 % 4,68 %

Strategi og 

utvikling
0,03 % 4,13 % 4,16 % 0,85 % 0,02 % 0,87 %

Administrasjon og 

fellestjenester
0,24 % 5,52 % 5,77 % 1,50 % 3,07 % 4,56 %



- 

Opplegget «sterkere tilbake» viser resultater, det er positivt siden dette er en stor satsning og 

prioritering fra kommunen sin side. At mange ansatte som har vært deltakere i «sterkere 

tilbake» i større grad er avklart og at flere er tilbake i ordinært arbeid støtter opp om at dette er 

en måte å arbeide på som gir resultater.  

 

Det vil gjennom høsten være muligheter for flere enheter å delta i «sterkere tilbake». 

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Avviksrapport januar - juli 2020  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar avviksstatistikk for januar – juli 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 – juli 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 

Avvikssituasjonen i kommunen har utviklet seg som forventet siden sist rapportering (juni 

2020) grunnet sommerferieavviklingen. Det er derfor ingen nevneverdige utviklingstegn som 

krever strakstiltak.  

 

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.  

 

Avvik knyttet til legemidler og vold og trusler fortsetter å utgjøre de to største kategoriene. 

Helse og omsorg fortsetter å være den største innmeldingssektoren.  

 

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 – juli 2020  

Det er hittil i 2020 innmeldt 1764 avvik i Ringerike kommune. Det totale antallet avvik er noe 

lavere sammenlignet med samme tidspunkt i 2019 (1903 stk). 
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Figur: Totalt antall avvik hittil i år sammenlignet med foregående år 

 

Fordelingen av de 7 største avvikstypene er presentert i tabellen nedenfor. Oversikten viser 

andelen disse avvikstypene utgjør i forhold til totalen.  

 

 
Tabell: Fordeling av kommunens 7 største avvikstyper hittil i år 

 

Avvik knyttet til legemidler er den største kategorien og utgjør 28,7% av alle avvik. Trusler og 

vold på arbeidsplassen er nest størst med en andel på 9,4%. Som besluttet er det disse 

avvikstypene det 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 10 avvik)  

 

De hyppigste forekomne avvikstypene innenfor helse og omsorg er: 

 Legemiddelhåndtering 

 Trusler/vold på arbeidsplassen 

 Mangel på rutiner/prosedyrer/retningslinjer 

 Fall (pasienter) 

 Samhandlingsrutiner internt/eksternt 

De hyppigst forekomne avvikstypene innenfor skole er:  

 Trusler/vold på arbeidsplassen 

 Bruk av fysisk makt for å avverge skade 

 Teknisk utstyr fungerer ikke/mangler 

Når det gjelder HMS- avvik utgjør trusler/vold på arbeidsplassen over 60% av disse. Utover 

denne avvikstypen er følgende typer relevante:  

 Manglende sikkerhetstiltak bygning/eiendom 

 Personfall/personskade 

 Støy 

 Renhold ikke utført 

Det er de siste to måneder ikke rapportert om noen avvik utenfor trusler/vold på 

arbeidsplassen.  

 

Forbedringsområder 2020 

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

siste årene ble 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 

 

Covid-19 situasjonen har naturlig nok preget kommunen siden mars 2020, dette gir også 

utslag i arbeidet med tiltak for 2020. Likevel er det tilfredstillende at ansatte fortsatt har meldt 

avvik der det har vært nødvendig. Når organisasjonen kommer tilbake i tilnærmet vanlig drift 

vil tiltak prioriteres og sektorene skal arbeide videre med oppfølging av avvik. 

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kristoffer Høyby Pedersen 
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Arbeidsmiljøutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/1543-30   Arkiv: 444  

 

 

Rapport fra AKAN-utvalget  
 

Forslag til vedtak: 

1. AMU støtter forslaget om Carl Fredrik Østenrød som AKAN-kontakt i AKAN-

utvalget. 

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

 

 

  

Beskrivelse av saken 

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

ganger i året, dette etter bestilling fra AMU. 

 

Beskrivelse av saken 

 

1. Valg av AKAN-kontakt/ medlem i AKAN-utvalget 

En stor takk til Gerd Solli for hennes bidrag som AKAN-kontakt og medlem i AKAN-utvalget. 

AKAN retningslinjene signaliserer et ønske om kontinuitet og stabilitet blant AKAN-

kontaktene og dette har Gerd Solli med stort engasjement og faglig tyngde bidratt med i 

AKAN arbeidet.  

 

AKAN-utvalget ser behovet for å ha en AKAN-kontakt innen sektor utdanning og familie og 

har, jamfør AKAN retningslinjene i Ringerike kommune, bedt de hovedtillitsvalgte om å foreslå 

en kandidat for AMU. Kandidaten Carl Fredrik Østenrød (hovedtillitsvalgt for 

Utdanningsforbundet) er foreslått av hovedtillitsvalgte og AKAN-utvalget støtter forslaget.  

 

Kandidaten har sagt seg villig til å fungere i rollen som AKAN-kontakt fra og med 1.1.2021 

dersom AMU støtter forslaget. 

 

2. Statusrapport 

 

Handlingsplanen for AKAN-arbeidet 

Handlingsplanen ble tidligere i år endret med forskyvning av planlagte hovedaktiviteter for 

2020. Kommuneoverlegen signaliserer at korona-beredskap vil kunne påvirke muligheten for å 

gjennomføre ledersamlinger og møter med MKS-grupper i lengre tid framover, potensielt så 
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lenge som 2024. Dette fører til at AKAN-utvalget nå arbeider med å tilpasse gjennomføring av 

hovedaktivitetene uavhengig av grad av beredskap.  

 

Risikovurdering  

 

AKAN-utvalget har gjennomført en risikovurdering av korona-situasjonen i relasjon til rus og 

avhengighetsproblematikk. Resultatet er basert på den nåværende erfaringen i AKAN-utvalget 

og viser at risikoen er størst for de medarbeidere som allerede har et rus- eller annet 

avhengighetsproblem og dette vil påvirke AKAN-arbeidet ved økt beredskap. 

 

AKAN avtaler 

 

Antall AKAN avtaler er pr. d.d. null. Antall saker hvor medarbeidere har fått oppfølging i 

AKAN spørsmål enten av AKAN-kontakter eller bedriftshelsetjenesten, uten å ende opp med 

AKAN avtale er fire.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen stiller seg bak de tillitsvalgte sitt forslag om ny AKAN-kontakt. Det er positivt at 

AKAN-arbeidet tilpasses en potensiell økt koronaberedskap og tar statusrapporten til 

orientering. 

 

 

 Ringerike kommune, 20.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Rune Faksvåg 
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Arbeidsmiljøutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/249-34   Arkiv: 440  

 

 

Hovedverneombudets orientering for 2. kvartal 2020  
 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon fra hovedverneombudet til orientering  

 

 

 

 

Hovedverneombudet gir muntlig tilbakemelding om aktivteter og saker gjennomført i 2. 

kvartal 2020. 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arbeidsmiljøutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/252-31   Arkiv: G30 &38  

 

 

Bedriftshelsetjenestens orientering 2. kvartal 2020  
 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar status 2. kvartal 2020 fra bedriftshelsetjenesten til orientering. 

 

  

 

Bedriftshelsetjenesten orienterer om status samarbeidsplan så langt i 2020.  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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