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Forslag til vedtak: 

 

AMU tar resultatene etter medarbeiderundersøkelsen 2015 til orientering.  

 

Bakgrunn 
 

Rådmannen gjennomførte medarbeiderundersøkelse i tidsrommet november-desember 2015. 

Det er tidligere gjennomført medarbeiderundersøkelser i 2007, 2009-2014.  

 

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

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

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

ulike sider ved arbeidsmiljøet. 

 

Resultatene danner grunnlag for å iverksette konkrete forbedringstiltak på enhetene i 

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

ledere. Spørsmålene er de samme for begge gruppene. 

 

Medarbeiderundersøkelsen i ny utgave i 2015 

Ringerike kommune har som en av de første kommunene valgt å ta i bruk en helt nyutviklet 

medarbeiderundersøkelse fra KS og www.bedrekommune.no, 10-faktor undersøkelsen. 

Undersøkelsen er utarbeidet med bakgrunn i kommunenes behov og med utgangspunkt i den 

siste forskningen på området. Faglig ansvarlig for utviklingen har vært professor i 

organisasjonspsykologi Linda Lai.  

Undersøkelsen er i tråd med KS´ arbeidsgiverpolitiske satsing Skodd for framtida og er et 

sentralt verktøy for utvikling i KS´ Guide til god ledelse.  

Undersøkelsen er helt ny og skiller seg vesentlig fra 2014 undersøkelsen, derfor kan ikke 

resultatene sammenlignes. På følgende nettside: www.10faktor.no. beskrives detaljert den 

nye 10-faktorundersøkelsen. 

 

Oppslutning om undersøkelsen 
 

Svarprosenten for årets undersøkelse var på 74 % for kommunen totalt sett. Dette må 

betegnes som meget gledelig utvikling (svarprosent i 2014 var 63 %). Dette er den høyeste 

svarprosenten som er oppnådd i Ringerike kommune og med et slikt resultat vurderes 

undersøkelsen å ha en god oppslutning. Like fullt bør ambisjonen være at svarprosenten blir 

enda høyere. Dette vil være et av målene for neste undersøkelse i 2017.  
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Vi antar at det er tre hovedforklaringer på den gode svarprosenten: Undersøkelsen er godt 

forankret blant ledere og ansatte og undersøkelsen er ny i formen, med spørsmål som kan 

antas å ha større aktualitet og være mer relevant i forhold til totalopplevelsen av 

arbeidsmiljøet og i større grad fange bredden i arbeidsmiljøet. 

 

I tillegg til dette har det vært aktiv markedsføring av undersøkelsen og det er lagt til rette for 

at flest mulig skal kunne svare ved å avsette tid til besvarelse på den enkelte enhet. Videre ble 

det utsatt svarfrist for ytterligere å legge til rette for høy svarprosent. Undersøkelsen ble 

gjennomført elektronisk med utsendelse kun til kommunal e-postadresse. Dette har vært 

utfordrende for ansatte som ikke til vanlig bruker e-post i stor grad. Det har blitt gitt støtte ute 

på enhetene og fra HR avdelingen til ansatte som er nye på kommunal e-post.  

 

Svarprosenten varierer mellom de ulike tjenesteområdene: 

 

Ringerike 

2214  

(antall mulige 

respondenter) 

1629 

(besvarelser) 

74 

(%) 

Administrasjon 315 248 79 

Barnehage 169 137 81 

Barnevern 117 85 73 

Brann- og 

ulykkesvern 
35 35 100 

Kommunehelse 34 21 62 

Kultur 22 18 82 

PLO 

Hjemmetjeneste 
593 375 63 

PLO Institusjon 309 200 65 

Skole, barnetrinn 336 288 86 

Skole, 

ungdomstrinn 
122 104 85 

Tekniske tjenester 162 118 73 

 

 

Det er verdt og merke seg at tekniske tjenester har hele 73 %. Innenfor dette området er blant 

annet renhold og vaktmestertjenester organisert. Renhold fikk som eneste avdeling 

undersøkelsen på papirskjema og dette er en av årsakene til høy svarprosent i den enheten.  

 

Resultatfremstilling 
 

Resultatene framstilles i rapportene til enhetene på flere måter. Alle ledere med 

personalansvar har elektronisk tilgang til egne resultater. Resultatene fremvises for leder i 

Excel rapport med følgende innhold:  

   

Tabell med resultater    

Diagrammer med svarfordelingskurve    

Faktor 1 - Oppgavemotivasjon    

Faktor 2 - Mestringstro    

Faktor 3 - Selvstendighet    
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Faktor 4 - Bruk av kompetanse    

Faktor 5 - Mestringsorientert ledelse    

Faktor 6 - Rolleklarhet    

Faktor 7 - Relevant kompetanseutvikling    

Faktor 8 - Fleksibilitetsvilje    

Faktor 9 - Mestringsklima    

Faktor 10 - Nytterorientert motivasjon    

 

  

 

Lederen får informasjon om svarfordeling og hjelpetekst om hva som påvirker faktoren. 

Dette vil være til stor hjelp i oppfølgingsarbeidet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultater  

 
Tabellen nedenfor viser samlede resultater for kommunen totalt sett og for de ulike 

områdene: 
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Beskrivelse

1 Oppgavemotivasjon 4,3 4,3 4,4 4,2 4,1 4,3 4,3 4,0 4,3 Motivasjonen for oppgavene i seg selv, 

det vil si om oppgavene oppleves som en 

drivkraft og som spennende og 

stimulerende. (Også kalt indre 

jobbmotivasjon)2 Mestringstro 4,3 4,4 4,3 4,3 4,2 4,3 4,3 4,2 4,3 Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt 

medarbeiders tiltro til egen kompetanse 

og mulighet til å mestre utfordringer i 

jobbsammenheng.

3 Selvstendighet 4,2 4,5 4,1 4,0 4,1 4,3 4,1 4,2 4,2 Medarbeidernes opplevelse av å ha 

mulighet til å jobbe selvstendig og gjøre 

egne vurderinger i jobben sin, basert på 

egen kompetanse, og innen en definert 

jobbrolle.4 Bruk av kompetanse 4,2 4,3 4,3 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 Medarbeidernes opplevelse av å få brukt 

egen jobbrelevante kompetanse på en 

god måte i sin nåværende jobb.

5 Mestringsorientert 

ledelse

4,0 4,2 4,1 3,8 4,0 4,0 3,8 4,0 3,9 Ledelse som vektlegger at den enkelte 

medarbeider skal få utvikle seg og bli 

best mulig ut fra sine egne 

forutsetninger, slik at medarbeideren 

opplever mestring og yter sitt beste. 6 Rolleklarhet 4,3 4,3 4,4 4,3 4,4 4,3 4,1 4,2 4,3 Høy rolleklarhet innebærer at 

forventningene til den jobben 

medarbeideren skal gjøre er tydelig 

definert og kommunisert.

7 Relevant kompetanse-

utvikling

3,6 4,0 3,7 3,5 3,8 3,2 3,4 3,9 3,7 Relevant kompetanseutvikling er 

avgjørende for at medarbeiderne til 

enhver tid er best mulig rustet til å 

utføre sine oppgaver med høy kvalitet, 

og er avgjørende for kvaliteten på de 8 Fleksibilitetsvilje 4,4 4,7 4,3 4,4 4,3 4,4 4,3 4,2 4,4 Medarbeiderens villighet til å være 

fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å 

jobbe på til nye behov og krav.

9 Mestringsklima 4,0 4,2 4,2 3,9 4,0 4,0 4,1 3,8 4,1 I et mestringsklima motiveres 

medarbeiderne av å lære, utvikle seg og 

gjøre hverandre gode, fremfor å 

rivalisere om å bli best.

10 Nytteorientert 

motivasjon

4,7 4,6 4,8 4,7 4,7 4,7 4,6 4,4 4,7 Motivasjon for å gjøre noe nyttig og 

verdifullt for andre, også kalt prososial 

motivasjon, er en viktig drivkraft for 

mange og har en rekke godt 

dokumenterte, positive effekter. 
 

 

Hovedtendensen i undersøkelsen er at ansatte i Ringerike kommune er overveiende fornøyd 

med arbeidsmiljøet. I tabellen over gjengis gjennomsnittsscore for alle faktorene, for 

Ringerike kommune samlet og for hvert område. Sammenligning med tidligere år er ikke 

mulig i og med at undersøkelsen er ny.  

 

Av tabellen kan vi se at resultatene jevnt over er gode. Undersøkelsen sammenlignes med 

«Norge». Dette er en sammenligning med alle kommuner som har tatt i bruk 10-faktor 



  Sak 2/16 

 

 Side 7   

 

undersøkelsen i 2015. Utvalget representerer 21 681 besvarelser og totalt sett en svarprosent 

på 72 % (Ringerike 74 %).  

 

Disse tallene representerer kommunen samlet sett og på områdenivå, variasjonen er naturlig 

nok stor mellom enhetene. 

 

På faktor nr. 5 Mestringsorientert ledelse og faktor 9. Mestringsklima scorer Ringerike 0,1 

høyere sammenlignet med gjennomsnitt. På faktor nr. 7 scorer Relevant 

kompetanseutvikling scorer Ringerike 0,1 lavere gjennomsnitt.   

 

Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen  
 

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

ledere etter at det har blitt registrert minst 7. besvarelser, dette for å sikre anonymitet.  

 

Alle ledere med personalansvar skal følge opp undersøkelsen i samarbeid med enhetens 

arbeidsmiljøgruppe (MKS-gruppa). 

 

Oppfølgingen er tenkt tredelt;  

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

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

3. utarbeide tiltaksplan og iverksette tiltak 

 

Resultater og prosess for oppfølging av undersøkelsen har vært gjennomgått på våre interne 

ledersamlinger. Det blir dessuten gjennomført kurs i januar og februar for ledere som ønsker 

mer opplæring i hvordan undersøkelsen skal følges opp på egen enhet.  

 

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

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

behov. 

 

Rådmannens vurdering 
 

Rådmannen er svært fornøyd med resultatene på kommunenivå. Det er gledelig å registrere at 

kommunens resultater ligger på samme nivå og på flere områder over andre kommuner i 

Norge. Spesielt kan det trekkes frem at mange ansatte opplever stor grad av mestring, både i 

forhold til sine oppgaver og at de arbeider i en kommune hvor de motiveres av å gjøre noe 

nyttig og verdifullt for andre. Videre gir mange ansatte uttrykk for stor fleksibilitetsvilje, noe 

som innebærer at de er villige til å være fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å jobbe på til 

nye behov og krav. Dette henger muligens sammen med kommunens omstilling og endring 

over år hvor medarbeiderne i stor grad må vise evne til endring. 

 

Der kommunen skårer lavest er på faktoren «relevant kompetanseutvikling» (3,6). Her er 

resultatene fra andre kommuner også lave. På faktoren «mestringsorientert ledelse» (4,0) 

skåres det noe over andre kommuner, men det er en del variasjoner mellom enhetene. 

Konkrete tiltak for å bedre disse områdene er allerede i gang. I handlingsprogrammet for 

2016 – 2019 er det beskrevet hvordan Ringerike kommune skal satse på kompetanse i årene 

fremover. Det er i budsjettet 2016 avsatt betydelig midler til kompetanseutvikling for både 

ansatte og ledere. Fagopplæring spesielt rettet mot de store sektorene, barnehage/skole/helse 
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og omsorg, vil prioriteres. I 2016 starter et to-årlig program for alle ledere med 

personalansvar hvor ledelsesutvikling vil være i hovedfokus.   

 

Det er store variasjoner i svarene på enhetene. Oppfølgingsarbeidet skal derfor ta 

utgangspunkt i den enkelte enhets resultater og hva ansatte og leder mener er viktige områder 

å arbeide videre med. Resultatene i seg selv er kun en indikasjon på hvordan de ansatte 

opplever arbeidsmiljøet ved sin enhet. Det er først når prosessen rundt handlingsplan og 

konkrete tiltak blir iverksatt at forbedringsarbeidet starter, Ledere i kommunen har ansvar for 

å legge til rette for dette arbeidet, de ansatte har ansvar for å medvirke.  

 

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

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

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

enkelte enhet når de nå setter i gang oppfølgingsarbeidet basert på resultatene som foreligger. 

 

 

Lenker 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 Ringerike kommune, 24.01.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Sykefravær 2015  

 

Arkivsaksnr.: 16/300   Arkiv: 461  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/16 Arbeidsmiljøutvalget 03.02.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

AMU tar sykefraværsrapport for 2015 til orientering 

 

Sykefravær 2015 
 

Innledning 
Ringerike kommune arbeider for et lavt sykefravær og har i de senere årene gjennomført flere 

tiltak for å forbygge sykefravær. Den positive utviklingen med å redusere sykefraværet 

fortsetter (9,7 % i 2012, 9,2 % i 2013, 8,8 % i 2014). I 2015 var sykefraværet på 8,7 %. Dette 

omfatter både egenmeldt og sykemeldt fravær. Oppmerksomhet på det forebyggende arbeidet 

og god oppfølging av de sykemeldte har vært sentrale områder.  

 

Ringerike kommune har et nært og godt samarbeid med NAV og Arbeidslivsenteret. 

Gjennom 2015 har Arbeidslivsenteret jobbet med flere konkrete tiltak i kommunen, dette i 

tett samarbeid med enhetslederne. Kommunen som arbeidsgiver ser svært positivt på dette 

samarbeidet og kommer til å forsterke dette i 2016. 

 

Sykefravær hele kommunen 
Totalt sykefravær for 2015 for Ringerike kommune er 8,7 %, dette er en nedgang på 0,1 

prosentpoeng sammenliknet med 2014 hvor sykefraværet var 8,8 %. Det er gledelig med en 

liten nedgang i sykefraværet, men målet for kommunen er at sykefraværet skal ytterligere 

ned. Arbeid med å redusere sykefraværet vil prioriteres i 2016.  
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Figur 1. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2014 (egenmeldt og legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2015 (egenmeldt + legemeldt). 

Grønn søyle viser kun egenmeldt sykefravær i 2014 og lilla søyle viser egenmeldt sykefravær i 2015.  
 

Som figuren over viser varierer sykefraværet gjennom året. Både 2. og 4. kvartal viser en 

tydelig nedgang i sykefraværet noe som er svært positivt. Økningen i sykefraværet i 1. 

kvartal kan forklares med at kommunen var spesielt rammet av influensaen i februar/mars.  

 

Sykefravær barnehage 
Barnehagesektoren har et sykefravær i 2015 på 8,8 %, dvs en nedgang på med  0,8 

prosentpoeng sammenlignet med 2014. 

 

 
Figur 3. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2014 (egenmeldt + legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2015 (egenmeldt + legemeldt). 
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Barnehagelederne har i 2015 hatt et bevisst fokus på arbeidsevne og ikke på sykdom. Aktive 

medbestemmelsegrupper og MKS-grupper påvirker også et lavt sykefravær. Det er spesielt 

positivt at sykefraværet er redusert på tross av at barnehagen har redusert bemanningen i 

perioden.   

 

NAV på Ringerike (NAV Arbeidslivssenter og NAV Ringerike) ønsket å prioritere 

barnehagene spesielt i 2013-2014. Dette arbeidet pågikk til og med våren 2015. I denne 

perioden ble det gjennomført et samarbeidsprosjekt som inkluderte alle barnehagene i 

Ringerike (kommunale/private/med og uten IA-avtale). Bakgrunnen for satsningen var en 3-

delt målsetting: 

 gi støtte til nærværsarbeidet 

 redusere fraværets lengde/omfang  

 NAV tidligere inn i sykefraværsperioden når tiltak er utprøvd på arbeidsplassen 

 

Funnene etter prosjektets avslutning var blant annet at flere av barnehagene har opplevd en 

drastisk nedgang i sykefraværet i perioden, dette er særlig de som har et godt system for 

oppfølging individuelt sammen med gode nærværsprosesser for hele barnehagen og det 

oppleves en sterk økning i fokuset på tett og tidlig oppfølging for å forebygge og tilrettelegge 

raskere, noe som også gjenspeiles i økt bruk av tilretteleggingstilskudd. Tilbakemeldinger fra 

NAV/Arbeidslivssenteret beskriver at flere barnehageansatte deltar på Arbeidslivssenterets 

kurs. I prosjektperioden ble det også utviklet en funksjonsvurdering som blir brukt med stort 

hell, også i forhold til vurdering av varig nedsatt funksjonsevne. Prosjektet ble avsluttet med 

en strategisk inspirasjonsdag med oppsummering og implementering i daglig drift, samt 

inspirasjonsforedrag v/Magnar Kleiven om samme tema. 

 

 

Sykefravær Spesielle tiltak barn og unge 

Sykefraværet for 2015 er 5,6 %. Det har vært en positiv utvikling i sykefraværet i 2015 

sammenliknet med 2014, nedgangen er på 2,3 prosentpoeng.  

 
Figur 4. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2014 (egenmeldt + legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2015 (egenmeldt + legemeldt). 

Nedgang i sykefraværet skyldes blant annet god sykefraværsoppfølging og tilrettelegging ved 

to store avdelinger. I enhetene i barn og unge er det jobbet mye med arbeidsmiljø. En av 
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enhetene har i tilegg hatt ekstern bistand som har bidratt til at virksomheten har fått økt 

kunnskap om risikovurderinger samt forebyggende tiltak.  

 

 

Sykefravær skole 
Sykefraværet for skole i 2015 er 5,7 %, en svak økning på 0,3 prosentpoeng sammenlignet 

med 2014.  

 

 
Figur 3. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2014 (egenmeldt + legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2015 (egenmeldt + legemeldt). 

 

 

Sammenlignet med andre, har skolesektoren kommunens laveste fraværsprosent også i 2015 

utenom kulturtjenesten som ligger et halvt prosentpoeng under. Når man ser på økningen, er 

det ikke spesifikke enheter som peker seg ut, dette er innenfor  en normal variasjon av 

sykefraværet. Fravær er likevel en utfordring på mange enher og skolene tar dette alvorlig.   

 

Arbeidsmiljøet følges opp av MKS-gruppene, høyt nærvær og trivsel er i fokus.  Enkeltsaker 

følges opp og Nav og Arbeidslivssenteret er gode støttespillere. 

 

 

Sykefravær kulturtjenesten 
Sykefraværet i 2015 har totalt sett gått ned med 1,4 prosentpoeng sammenlignet med 2014. 
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Figur 5. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2014 (egenmeldt + legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2015 (egenmeldt + legemeldt).  

 

Kulturtjenesten med bibliotek og kulturskole, har et svært lavt sykefravær som ender opp på 

5,2 % i 2015. En økning i fraværet 1. halvår kompenseres med en nedgang i andre halvår, slik 

at sektoren totalt sett har en nedgang i sykefraværet på 1,6 % i forhold til 2014 som sees på 

som svært positivt. 

 

 

Sykefravær helse, omsorg og velferd 
Sykefraværet i 2015 er 11,9 % det samme som i 2014. Det er store variasjoner i sykefraværet 

innen sektoren. Flere enheter har i løpet av 1. halvår 2015 hatt en god nedgang i 

sykefraværet. Det er likevel enheter som har høyt sykefravær, disse vil følges spesielt opp.  

 

 
Figur 6. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2014 (egenmeldt + legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2015 (egenmeldt + legemeldt). 

 

Helse og omsorg har i 2015 gjennomgått store endringer i drift grunnet omstilling og 

nedbemanning. Det ble i løpet av våren etablert ny lederstruktur i alle enheter og det er nå 

lederteam i alle enheter. Dette vil gjøre det mulig å ha tettere oppfølging med ansatte spesielt 

med tanke på veiledning i det daglige arbeid, tilrettelegging, samtale om sykdomsgrad og 
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arbeidsevne. Flere enheter har gjennomført lokale arbeidsmiljøprosjekter med 

tilskuddsmidler. Dette har resultert i gode resultater på de ulike enheter. Enhetene vil fortsette 

det gode arbeidet i 2016. 

 

Det er store forskjeller i sykefraværet ved de ulike enhetene i Helse og omsorg. Noen enheter 

har stabilt høyt sykefravær gjennom flere år. Andre har tilsvarende lavt. Det vil i 2016 

prioriteres arbeid som kan bidra til å fremme godt arbeidsmiljø, nærledelse og fokus på 

arbeidsevne i de enheter som har de største utfordringer. 

 

 

Sykefravær Samfunn (tekniske områder) 
Sykefraværet i 2015 er 5,8 % og har totalt sett gått opp med 0,4 prosentpoeng sammenlignet 

med 2014.  

 

 
Figur 7. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2014 (egenmeldt + legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2015 (egenmeldt + legemeldt).  

 

Det er store variasjoner innenfor sektoren, men jevnt over ligger sykefraværet relativt lavt og 

under snittet i kommunen for øvrig. Det er spesielt gledelig å trekke frem Renholdsenheten 

som etter en grundig arbeidsmiljøprosess  i første halvdel av 2015 har et sykefravær på 8,8 

%, en nedgang på 2,5 prosentpoeng sammenliknet med 2014.  

 

 

Sykefravær administrasjon 
Sykefraværet i 2015 er 6,4 % og har totalt sett en liten økning på 0,2 prosentpoeng  

sammenlignet med 2014. 
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Figur 2. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2014 (egenmeldt + legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2015 (egenmeldt + legemeldt). 

 

Sykefraværet i administrasjonen ligger under snittet i kommunen for øvrig, og skyldes i stor 

grad enkelte langtidssykemeldinger.  

 

 

Rådmannens vurdering 
 

Rådmannen ser positivt på at sykefraværet har hatt en nedgang i 2015 sammenliknet med 

2014 og at det således er i riktig utvikling. Ambisjonene er likevel større og det er en klar 

målsetning å redusere sykefraværet ytterligere i årene fremover.   

 

Det arbeides aktivt i mange enheter med å redusere sykefraværet og det er stor 

oppmerksomhet på det forebyggende arbeidet.  Flere enheter har gjennom et bevisst og aktivt 

arbeid redusert sykefraværet. Rådmannen mener det er viktig at andre enheter lærer av de 

gode historiene. 

 

Enheter som har  høyt sykefravær gis det støtte og hjelp til.  Mye av sykefraværet skyldes 

muskel- og skjelettlidelser, og det  satses på økt bruk av graderte sykemeldinger i samarbeid 

med fastlegene. Antallet graderte sykemeldinger er økende i Ringerike kommune og det sees 

som en av sukessfaktorene i sykefraværsarbeidet.  

 

Rådmannen ønsker at det gode samarbeidet med NAV og Arbeidslivssenteret skal styrkes. I 

2015 mottok Ringerike kommune ca 1,8 millioner i tilretteleggingstilskudd. Dette 

dokumenterer at det arbeides godt med sykefraværsarbeid i kommunen. Tilskuddene er gitt 

både til konkrete tiltak for å tilrettelegge for enkeltansatte i arbeid for å komme tilbake til 

arbeid, men det er også en stor andel av tilskuddene som er gitt i ulike prosjekter hvor det 

prioriteres forebyggende og helsefremmede tiltak.  

 

Gjennom lederopplæring skal alle ledere med personalansvar styrke sin kompetanse i 

arbeidet med å følge opp sykemeldte i tilegg til å arbeide forbyggende. Flere 

opplæringsaktiviteter er gjennomført i 2015, dette vil videreføres og styrkes i 2016. 
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Vedlegg 

 

Lenker 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.01.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Bedriftshelsetjenestens årsrapport 2015  

 

Arkivsaksnr.: 16/301   Arkiv: G30 004  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/16 Arbeidsmiljøutvalget 03.02.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

AMU tar bedriftshelsetjenestens (Stamina) årsrapport for 2015 til etterretning.  

 

Sammendrag 
 

Stamina bedriftshelsetjenestes årsrapport for 2015 ligger som vedlegg til saken.  

 

Vedlegg: Årsrapport fra Stamina bedriftshelsetjeneste 

 

Lenker 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 Ringerike kommune, 24.01.2016 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Hovedverneombudets årsrapport 2015  

 

Arkivsaksnr.: 16/302   Arkiv: 440 &14  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/16 Arbeidsmiljøutvalget 03.02.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar hovedverneombudets årsrapport til etterretning.  

 

Sammendrag  

 

Hovedverneombudets årsrapport ligger som vedlegg til denne saken.  

 

Vedlegg: Hovedverneombudets årsrapport 2015 

Lenker 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 Ringerike kommune, 24.01.2016 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Ringerike kommunes plan for bedriftshelsetjeneste i 2016  

 

Arkivsaksnr.: 16/339   Arkiv: G30 &38  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/16 Arbeidsmiljøutvalget 03.02.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

AMU tar Ringerike kommunes plan for bedriftshelsetjeneste i 2016 til orientering.  

 

 
Sammendrag 

 

Plan for bedriftshelsetjeneste ligger som vedlegg til saken.  

 

Vedlegg: Plan for bedriftshelsetjeneste i 2016.  

 

Lenker 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 Ringerike kommune, 24.01.2016 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arbeidsmiljøutvalget 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/581-1   Arkiv: 033 &15  

 

Valg av leder og nestleder i arbeidsmiljøutvalget  

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Følgende velges: 

 

Leder……………………  

 

Nestleder……………….. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

 
 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Arbeidsmiljøutvalget 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/299-1   Arkiv: 431  

 

Resultater etter medarbeiderundersøkelsen 2015  

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

AMU tar resultatene etter medarbeiderundersøkelsen 2015 til orientering.  

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Bakgrunn 
 

Rådmannen gjennomførte medarbeiderundersøkelse i tidsrommet november-desember 2015. 

Det er tidligere gjennomført medarbeiderundersøkelser i 2007, 2009-2014.  

 

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

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

med medarbeiderundersøkelsen er å få tilbakemelding fra alle ansatte på hvordan de 

opplever ulike sider ved arbeidsmiljøet. 

 

Resultatene danner grunnlag for å iverksette konkrete forbedringstiltak på enhetene i 

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

ledere. Spørsmålene er de samme for begge gruppene. 

 

Medarbeiderundersøkelsen i ny utgave i 2015 

Ringerike kommune har som en av de første kommunene valgt å ta i bruk en helt nyutviklet 

medarbeiderundersøkelse fra KS og www.bedrekommune.no, 10-faktor undersøkelsen. 

Undersøkelsen er utarbeidet med bakgrunn i kommunenes behov og med utgangspunkt i den 

siste forskningen på området. Faglig ansvarlig for utviklingen har vært professor i 

organisasjonspsykologi Linda Lai.  

Undersøkelsen er i tråd med KS´ arbeidsgiverpolitiske satsing Skodd for framtida og er et 

sentralt verktøy for utvikling i KS´ Guide til god ledelse.  



Undersøkelsen er helt ny og skiller seg vesentlig fra 2014 undersøkelsen, derfor kan ikke 

resultatene sammenlignes. På følgende nettside: www.10faktor.no. beskrives detaljert den 

nye 10-faktorundersøkelsen. 

 

Oppslutning om undersøkelsen 
 

Svarprosenten for årets undersøkelse var på 74 % for kommunen totalt sett. Dette må 

betegnes som meget gledelig utvikling (svarprosent i 2014 var 63 %). Dette er den høyeste 

svarprosenten som er oppnådd i Ringerike kommune og med et slikt resultat vurderes 

undersøkelsen å ha en god oppslutning. Like fullt bør ambisjonen være at svarprosenten blir 

enda høyere. Dette vil være et av målene for neste undersøkelse i 2017.  

 

Vi antar at det er tre hovedforklaringer på den gode svarprosenten: Undersøkelsen er godt 

forankret blant ledere og ansatte og undersøkelsen er ny i formen, med spørsmål som kan 

antas å ha større aktualitet og være mer relevant i forhold til totalopplevelsen av 

arbeidsmiljøet og i større grad fange bredden i arbeidsmiljøet. 

 

I tillegg til dette har det vært aktiv markedsføring av undersøkelsen og det er lagt til rette for 

at flest mulig skal kunne svare ved å avsette tid til besvarelse på den enkelte enhet. Videre 

ble det utsatt svarfrist for ytterligere å legge til rette for høy svarprosent. Undersøkelsen ble 

gjennomført elektronisk med utsendelse kun til kommunal e-postadresse. Dette har vært 

utfordrende for ansatte som ikke til vanlig bruker e-post i stor grad. Det har blitt gitt støtte 

ute på enhetene og fra HR avdelingen til ansatte som er nye på kommunal e-post.  

 

Svarprosenten varierer mellom de ulike tjenesteområdene: 

 

Ringerike 

2214  

(antall mulige 

respondenter) 

1629 

(besvarelser) 

74 

(%) 

Administrasjon 315 248 79 

Barnehage 169 137 81 

Barnevern 117 85 73 

Brann- og 

ulykkesvern 
35 35 100 

Kommunehelse 34 21 62 

Kultur 22 18 82 

PLO 

Hjemmetjeneste 
593 375 63 

PLO Institusjon 309 200 65 

Skole, barnetrinn 336 288 86 

Skole, 

ungdomstrinn 
122 104 85 

Tekniske tjenester 162 118 73 

 

 

Det er verdt og merke seg at tekniske tjenester har hele 73 %. Innenfor dette området er 

blant annet renhold og vaktmestertjenester organisert. Renhold fikk som eneste avdeling 

undersøkelsen på papirskjema og dette er en av årsakene til høy svarprosent i den enheten.  



 

Resultatfremstilling 
 

Resultatene framstilles i rapportene til enhetene på flere måter. Alle ledere med 

personalansvar har elektronisk tilgang til egne resultater. Resultatene fremvises for leder i 

Excel rapport med følgende innhold:  

   

Tabell med resultater    

Diagrammer med svarfordelingskurve    

Faktor 1 - Oppgavemotivasjon    

Faktor 2 - Mestringstro   

Faktor 3 - Selvstendighet    

Faktor 4 - Bruk av kompetanse    

Faktor 5 - Mestringsorientert ledelse    

Faktor 6 - Rolleklarhet    

Faktor 7 - Relevant kompetanseutvikling    

Faktor 8 - Fleksibilitetsvilje    

Faktor 9 - Mestringsklima    

Faktor 10 - Nytterorientert motivasjon    

 

  

 

Lederen får informasjon om svarfordeling og hjelpetekst om hva som påvirker faktoren. 

Dette vil være til stor hjelp i oppfølgingsarbeidet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultater  

 
Tabellen nedenfor viser samlede resultater for kommunen totalt sett og for de ulike 

områdene: 
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Beskrivelse

1 Oppgavemotivasjon 4,3 4,3 4,4 4,2 4,1 4,3 4,3 4,0 4,3 Motivasjonen for oppgavene i seg selv, 

det vil si om oppgavene oppleves som en 

drivkraft og som spennende og 

stimulerende. (Også kalt indre 

jobbmotivasjon)2 Mestringstro 4,3 4,4 4,3 4,3 4,2 4,3 4,3 4,2 4,3 Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt 

medarbeiders tiltro til egen kompetanse 

og mulighet til å mestre utfordringer i 

jobbsammenheng.

3 Selvstendighet 4,2 4,5 4,1 4,0 4,1 4,3 4,1 4,2 4,2 Medarbeidernes opplevelse av å ha 

mulighet til å jobbe selvstendig og gjøre 

egne vurderinger i jobben sin, basert på 

egen kompetanse, og innen en definert 

jobbrolle.4 Bruk av kompetanse 4,2 4,3 4,3 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 Medarbeidernes opplevelse av å få brukt 

egen jobbrelevante kompetanse på en 

god måte i sin nåværende jobb.

5 Mestringsorientert 

ledelse

4,0 4,2 4,1 3,8 4,0 4,0 3,8 4,0 3,9 Ledelse som vektlegger at den enkelte 

medarbeider skal få utvikle seg og bli 

best mulig ut fra sine egne 

forutsetninger, slik at medarbeideren 

opplever mestring og yter sitt beste. 6 Rolleklarhet 4,3 4,3 4,4 4,3 4,4 4,3 4,1 4,2 4,3 Høy rolleklarhet innebærer at 

forventningene til den jobben 

medarbeideren skal gjøre er tydelig 

definert og kommunisert.

7 Relevant kompetanse-

utvikling

3,6 4,0 3,7 3,5 3,8 3,2 3,4 3,9 3,7 Relevant kompetanseutvikling er 

avgjørende for at medarbeiderne til 

enhver tid er best mulig rustet til å 

utføre sine oppgaver med høy kvalitet, 

og er avgjørende for kvaliteten på de 8 Fleksibilitetsvilje 4,4 4,7 4,3 4,4 4,3 4,4 4,3 4,2 4,4 Medarbeiderens villighet til å være 

fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å 

jobbe på til nye behov og krav.

9 Mestringsklima 4,0 4,2 4,2 3,9 4,0 4,0 4,1 3,8 4,1 I et mestringsklima motiveres 

medarbeiderne av å lære, utvikle seg og 

gjøre hverandre gode, fremfor å 

rivalisere om å bli best.

10 Nytteorientert 

motivasjon

4,7 4,6 4,8 4,7 4,7 4,7 4,6 4,4 4,7 Motivasjon for å gjøre noe nyttig og 

verdifullt for andre, også kalt prososial 

motivasjon, er en viktig drivkraft for 

mange og har en rekke godt 

dokumenterte, positive effekter. 
 

 



Hovedtendensen i undersøkelsen er at ansatte i Ringerike kommune er overveiende fornøyd 

med arbeidsmiljøet. I tabellen over gjengis gjennomsnittsscore for alle faktorene, for 

Ringerike kommune samlet og for hvert område. Sammenligning med tidligere år er ikke 

mulig i og med at undersøkelsen er ny.  

 

Av tabellen kan vi se at resultatene jevnt over er gode. Undersøkelsen sammenlignes med 

«Norge». Dette er en sammenligning med alle kommuner som har tatt i bruk 10-faktor 

undersøkelsen i 2015. Utvalget representerer 21 681 besvarelser og totalt sett en svarprosent 

på 72 % (Ringerike 74 %).  

 

Disse tallene representerer kommunen samlet sett og på områdenivå, variasjonen er naturlig 

nok stor mellom enhetene. 

 

På faktor nr. 5 Mestringsorientert ledelse og faktor 9. Mestringsklima scorer Ringerike 0,1 

høyere sammenlignet med gjennomsnitt. På faktor nr. 7 scorer Relevant 

kompetanseutvikling scorer Ringerike 0,1 lavere gjennomsnitt.   

 

 

Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen  
 

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

ledere etter at det har blitt registrert minst 7. besvarelser, dette for å sikre anonymitet.  

 

Alle ledere med personalansvar skal følge opp undersøkelsen i samarbeid med enhetens 

arbeidsmiljøgruppe (MKS-gruppa). 

 

Oppfølgingen er tenkt tredelt;  

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

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

3. utarbeide tiltaksplan og iverksette tiltak 

 

Resultater og prosess for oppfølging av undersøkelsen har vært gjennomgått på våre interne 

ledersamlinger. Det blir dessuten gjennomført kurs i januar og februar for ledere som ønsker 

mer opplæring i hvordan undersøkelsen skal følges opp på egen enhet.  

 

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

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

behov. 

 

Rådmannens vurdering 
 

Rådmannen er svært fornøyd med resultatene på kommunenivå. Det er gledelig å registrere 

at kommunens resultater ligger på samme nivå og på flere områder over andre kommuner i 

Norge. Spesielt kan det trekkes frem at mange ansatte opplever stor grad av mestring, både i 

forhold til sine oppgaver og at de arbeider i en kommune hvor de motiveres av å gjøre noe 

nyttig og verdifullt for andre. Videre gir mange ansatte uttrykk for stor fleksibilitetsvilje, 

noe som innebærer at de er villige til å være fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å jobbe på 

til nye behov og krav. Dette henger muligens sammen med kommunens omstilling og 

endring over år hvor medarbeiderne i stor grad må vise evne til endring. 



 

Der kommunen skårer lavest er på faktoren «relevant kompetanseutvikling» (3,6). Her er 

resultatene fra andre kommuner også lave. På faktoren «mestringsorientert ledelse» (4,0) 

skåres det noe over andre kommuner, men det er en del variasjoner mellom enhetene. 

Konkrete tiltak for å bedre disse områdene er allerede i gang. I handlingsprogrammet for 

2016 – 2019 er det beskrevet hvordan Ringerike kommune skal satse på kompetanse i årene 

fremover. Det er i budsjettet 2016 avsatt betydelig midler til kompetanseutvikling for både 

ansatte og ledere. Fagopplæring spesielt rettet mot de store sektorene, barnehage/skole/helse 

og omsorg, vil prioriteres. I 2016 starter et to-årlig program for alle ledere med 

personalansvar hvor ledelsesutvikling vil være i hovedfokus.   

 

Det er store variasjoner i svarene på enhetene. Oppfølgingsarbeidet skal derfor ta 

utgangspunkt i den enkelte enhets resultater og hva ansatte og leder mener er viktige 

områder å arbeide videre med. Resultatene i seg selv er kun en indikasjon på hvordan de 

ansatte opplever arbeidsmiljøet ved sin enhet. Det er først når prosessen rundt handlingsplan 

og konkrete tiltak blir iverksatt at forbedringsarbeidet starter, Ledere i kommunen har ansvar 

for å legge til rette for dette arbeidet, de ansatte har ansvar for å medvirke.  

 

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

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

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

enkelte enhet når de nå setter i gang oppfølgingsarbeidet basert på resultatene som 

foreligger. 

 

 

Lenker 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 Ringerike kommune, 24.01.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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Arbeidsmiljøutvalget 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/300-1   Arkiv: 461  

 

Sykefravær 2015  

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

AMU tar sykefraværsrapport for 2015 til orientering 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

 

Sykefravær 2015 
 

Innledning 
Ringerike kommune arbeider for et lavt sykefravær og har i de senere årene gjennomført 

flere tiltak for å forbygge sykefravær. Den positive utviklingen med å redusere sykefraværet 

fortsetter (9,7 % i 2012, 9,2 % i 2013, 8,8 % i 2014). I 2015 var sykefraværet på 8,7 %. 

Dette omfatter både egenmeldt og sykemeldt fravær. Oppmerksomhet på det forebyggende 

arbeidet og god oppfølging av de sykemeldte har vært sentrale områder.  

 

Ringerike kommune har et nært og godt samarbeid med NAV og Arbeidslivsenteret. 

Gjennom 2015 har Arbeidslivsenteret jobbet med flere konkrete tiltak i kommunen, dette i 

tett samarbeid med enhetslederne. Kommunen som arbeidsgiver ser svært positivt på dette 

samarbeidet og kommer til å forsterke dette i 2016. 

 

 

Sykefravær hele kommunen 
Totalt sykefravær for 2015 for Ringerike kommune er 8,7 %, dette er en nedgang på 0,1 

prosentpoeng sammenliknet med 2014 hvor sykefraværet var 8,8 %. Det er gledelig med en 

liten nedgang i sykefraværet, men målet for kommunen er at sykefraværet skal ytterligere 

ned. Arbeid med å redusere sykefraværet vil prioriteres i 2016.  

  



 
Figur 1. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2014 (egenmeldt og legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2015 (egenmeldt + 

legemeldt). Grønn søyle viser kun egenmeldt sykefravær i 2014 og lilla søyle viser egenmeldt sykefravær i 2015.  
 

Som figuren over viser varierer sykefraværet gjennom året. Både 2. og 4. kvartal viser en 

tydelig nedgang i sykefraværet noe som er svært positivt. Økningen i sykefraværet i 1. 

kvartal kan forklares med at kommunen var spesielt rammet av influensaen i februar/mars.  

 

Sykefravær barnehage 
Barnehagesektoren har et sykefravær i 2015 på 8,8 %, dvs en nedgang på med  0,8 

prosentpoeng sammenlignet med 2014. 

 

 
Figur 3. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2014 (egenmeldt + legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2015 (egenmeldt + 

legemeldt). 

 



Barnehagelederne har i 2015 hatt et bevisst fokus på arbeidsevne og ikke på sykdom. Aktive 

medbestemmelsegrupper og MKS-grupper påvirker også et lavt sykefravær. Det er spesielt 

positivt at sykefraværet er redusert på tross av at barnehagen har redusert bemanningen i 

perioden.   

 

NAV på Ringerike (NAV Arbeidslivssenter og NAV Ringerike) ønsket å prioritere 

barnehagene spesielt i 2013-2014. Dette arbeidet pågikk til og med våren 2015. I denne 

perioden ble det gjennomført et samarbeidsprosjekt som inkluderte alle barnehagene i 

Ringerike (kommunale/private/med og uten IA-avtale). Bakgrunnen for satsningen var en 3-

delt målsetting: 

 gi støtte til nærværsarbeidet 

 redusere fraværets lengde/omfang  

 NAV tidligere inn i sykefraværsperioden når tiltak er utprøvd på arbeidsplassen 

 

Funnene etter prosjektets avslutning var blant annet at flere av barnehagene har opplevd en 

drastisk nedgang i sykefraværet i perioden, dette er særlig de som har et godt system for 

oppfølging individuelt sammen med gode nærværsprosesser for hele barnehagen og det 

oppleves en sterk økning i fokuset på tett og tidlig oppfølging for å forebygge og 

tilrettelegge raskere, noe som også gjenspeiles i økt bruk av tilretteleggingstilskudd. 

Tilbakemeldinger fra NAV/Arbeidslivssenteret beskriver at flere barnehageansatte deltar på 

Arbeidslivssenterets kurs. I prosjektperioden ble det også utviklet en funksjonsvurdering 

som blir brukt med stort hell, også i forhold til vurdering av varig nedsatt funksjonsevne. 

Prosjektet ble avsluttet med en strategisk inspirasjonsdag med oppsummering og 

implementering i daglig drift, samt inspirasjonsforedrag v/Magnar Kleiven om samme tema. 

 

 

Sykefravær Spesielle tiltak barn og unge 

Sykefraværet for 2015 er 5,6 %. Det har vært en positiv utvikling i sykefraværet i 2015 

sammenliknet med 2014, nedgangen er på 2,3 prosentpoeng.  

 
Figur 4. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2014 (egenmeldt + legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2015 (egenmeldt + 

legemeldt). 

Nedgang i sykefraværet skyldes blant annet god sykefraværsoppfølging og tilrettelegging 

ved to store avdelinger. I enhetene i barn og unge er det jobbet mye med arbeidsmiljø. En av 



enhetene har i tilegg hatt ekstern bistand som har bidratt til at virksomheten har fått økt 

kunnskap om risikovurderinger samt forebyggende tiltak.  

 

 

Sykefravær skole 
Sykefraværet for skole i 2015 er 5,7 %, en svak økning på 0,3 prosentpoeng sammenlignet 

med 2014.  

 

 
Figur 3. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2014 (egenmeldt + legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2015 (egenmeldt + 

legemeldt). 

 

 

Sammenlignet med andre, har skolesektoren kommunens laveste fraværsprosent også i 2015 

utenom kulturtjenesten som ligger et halvt prosentpoeng under. Når man ser på økningen, er 

det ikke spesifikke enheter som peker seg ut, dette er innenfor  en normal variasjon av 

sykefraværet. Fravær er likevel en utfordring på mange enher og skolene tar dette alvorlig.   

 

Arbeidsmiljøet følges opp av MKS-gruppene, høyt nærvær og trivsel er i fokus.  Enkeltsaker 

følges opp og Nav og Arbeidslivssenteret er gode støttespillere. 

 

 

Sykefravær kulturtjenesten 
Sykefraværet i 2015 har totalt sett gått ned med 1,4 prosentpoeng sammenlignet med 2014. 



 
Figur 5. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2014 (egenmeldt + legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2015 (egenmeldt + 

legemeldt).  

 

Kulturtjenesten med bibliotek og kulturskole, har et svært lavt sykefravær som ender opp på 

5,2 % i 2015. En økning i fraværet 1. halvår kompenseres med en nedgang i andre halvår, 

slik at sektoren totalt sett har en nedgang i sykefraværet på 1,6 % i forhold til 2014 som sees 

på som svært positivt. 

 

 

Sykefravær helse, omsorg og velferd 
Sykefraværet i 2015 er 11,9 % det samme som i 2014. Det er store variasjoner i 

sykefraværet innen sektoren. Flere enheter har i løpet av 1. halvår 2015 hatt en god nedgang 

i sykefraværet. Det er likevel enheter som har høyt sykefravær, disse vil følges spesielt opp.  

 

 
Figur 6. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2014 (egenmeldt + legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2015 (egenmeldt + 

legemeldt). 

 

Helse og omsorg har i 2015 gjennomgått store endringer i drift grunnet omstilling og 

nedbemanning. Det ble i løpet av våren etablert ny lederstruktur i alle enheter og det er nå 



lederteam i alle enheter. Dette vil gjøre det mulig å ha tettere oppfølging med ansatte 

spesielt med tanke på veiledning i det daglige arbeid, tilrettelegging, samtale om 

sykdomsgrad og arbeidsevne. Flere enheter har gjennomført lokale arbeidsmiljøprosjekter 

med tilskuddsmidler. Dette har resultert i gode resultater på de ulike enheter. Enhetene vil 

fortsette det gode arbeidet i 2016. 

 

Det er store forskjeller i sykefraværet ved de ulike enhetene i Helse og omsorg. Noen 

enheter har stabilt høyt sykefravær gjennom flere år. Andre har tilsvarende lavt. Det vil i 

2016 prioriteres arbeid som kan bidra til å fremme godt arbeidsmiljø, nærledelse og fokus på 

arbeidsevne i de enheter som har de største utfordringer. 

 

 

Sykefravær Samfunn (tekniske områder) 
Sykefraværet i 2015 er 5,8 % og har totalt sett gått opp med 0,4 prosentpoeng sammenlignet 

med 2014.  

 

 
Figur 7. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2014 (egenmeldt + legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2015 (egenmeldt + 

legemeldt).  

 

Det er store variasjoner innenfor sektoren, men jevnt over ligger sykefraværet relativt lavt 

og under snittet i kommunen for øvrig. Det er spesielt gledelig å trekke frem 

Renholdsenheten som etter en grundig arbeidsmiljøprosess  i første halvdel av 2015 har et 

sykefravær på 8,8 %, en nedgang på 2,5 prosentpoeng sammenliknet med 2014.  

 

 

Sykefravær administrasjon 
Sykefraværet i 2015 er 6,4 % og har totalt sett en liten økning på 0,2 prosentpoeng  

sammenlignet med 2014. 



 
Figur 2. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2014 (egenmeldt + legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2015 (egenmeldt + 

legemeldt). 

 

Sykefraværet i administrasjonen ligger under snittet i kommunen for øvrig, og skyldes i stor 

grad enkelte langtidssykemeldinger.  

 

 

Rådmannens vurdering 
 

Rådmannen ser positivt på at sykefraværet har hatt en nedgang i 2015 sammenliknet med 

2014 og at det således er i riktig utvikling. Ambisjonene er likevel større og det er en klar 

målsetning å redusere sykefraværet ytterligere i årene fremover.   

 

Det arbeides aktivt i mange enheter med å redusere sykefraværet og det er stor 

oppmerksomhet på det forebyggende arbeidet.  Flere enheter har gjennom et bevisst og 

aktivt arbeid redusert sykefraværet. Rådmannen mener det er viktig at andre enheter lærer av 

de gode historiene. 

 

Enheter som har  høyt sykefravær gis det støtte og hjelp til.  Mye av sykefraværet skyldes 

muskel- og skjelettlidelser, og det  satses på økt bruk av graderte sykemeldinger i samarbeid 

med fastlegene. Antallet graderte sykemeldinger er økende i Ringerike kommune og det sees 

som en av sukessfaktorene i sykefraværsarbeidet.  

 

Rådmannen ønsker at det gode samarbeidet med NAV og Arbeidslivssenteret skal styrkes. I 

2015 mottok Ringerike kommune ca 1,8 millioner i tilretteleggingstilskudd. Dette 

dokumenterer at det arbeides godt med sykefraværsarbeid i kommunen. Tilskuddene er gitt 

både til konkrete tiltak for å tilrettelegge for enkeltansatte i arbeid for å komme tilbake til 

arbeid, men det er også en stor andel av tilskuddene som er gitt i ulike prosjekter hvor det 

prioriteres forebyggende og helsefremmede tiltak.  

 

Gjennom lederopplæring skal alle ledere med personalansvar styrke sin kompetanse i 

arbeidet med å følge opp sykemeldte i tilegg til å arbeide forbyggende. Flere 

opplæringsaktiviteter er gjennomført i 2015, dette vil videreføres og styrkes i 2016. 

 



Vedlegg 

 

Lenker 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.01.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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Arbeidsmiljøutvalget 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/301-1   Arkiv: G30 004  

 

Bedriftshelsetjenestens årsrapport 2015  

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

AMU tar bedriftshelsetjenestens (Stamina) årsrapport for 2015 til etterretning.  

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 
 

Stamina bedriftshelsetjenestes årsrapport for 2015 ligger som vedlegg til saken.  

 

 

Vedlegg: Årsrapport fra Stamina bedriftshelsetjeneste 

 

Lenker 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 Ringerike kommune, 24.01.2016 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  



Dette dokumentet mangler
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Arbeidsmiljøutvalget 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/302-1   Arkiv: 440 &14  

 

Hovedverneombudets årsrapport 2015  

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Arbeidsmiljøutvalget tar hovedverneombudets årsrapport til etterretning.  

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag  

 

Hovedverneombudets årsrapport ligger som vedlegg til denne saken.  

 

Vedlegg: Hovedverneombudets årsrapport 2015 

Lenker 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 Ringerike kommune, 24.01.2016 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  



s.1

Ho vedverneombudets årsrapport 20 15

Hovedverneombud og verneområder

• Hovedverneombud(HVO)inneværendeperiodeer ArneIhleSkuterud

• Varafor hovedverneombuder CamillaLødøenMyroldhaug

• I Ringerikekommuneer det i alt 69verneområdermedMKS-grupper

• Oversiktoververneområderogverneombudfinnesunderhovedverneombudets
intranettside

• Påintranettsidenliggerdet ogsålinker til oppslagsverk,lovverkogaktuelle
samarbeidspartnere.



s. 2 
 

 

Hovedtrekk 

• Hovedverneombudet mener at vi fortsatt har hatt en positiv utvikling av 
arbeidsmiljøet i Ringerike kommune, men det er fortsatt rom for forbedringer.  

• I løpet av 2015 har omlag 250-300 ansatte tatt kontakt med hovedverneombudet   
fordi de opplever at arbeidsmiljøet er belastende. 

• Flere arbeidstakere melder om at de opplever stadig mer press og pålegges flere 
arbeidsoppgaver. 

• Hovedverneombudet ber fortsatt om at man fortsetter praksisen med å gjennomføre 
miljøanalyser og risikovurderinger før nye tiltak settes i gang.   

• Rådmannens satsing på kompetanseutvikling av lederne oppleves som positiv. Det er 
viktig at dette arbeidet videreføres. 

• Det er fortsatt et mål å redusere sykefraværet.  
• Informasjon når ikke alltid ut til hver enkelt ansatte. Opplevd mangel på informasjon 

skaper usikkerhet hos mange, noe som gi en god del henvendelser til HVO.  
• Hovedverneombudet kan ikke se at Ringerike kommune har satt i verk noe system for 

å ivareta erfaringer fra tidligere saker som det har vært konflikter rundt. 
• Samarbeidsklimaet mellom hovedverneombud og rådmann oppleves som meget 

godt.  
• Det oppleves som meget positivt for utvikling av arbeidsmiljøet at det i 2015 ble 

tilsatt ny kommunalsjef HR. 

Møter  

• HVO har faste møter med 
o Rådmannen 
o HMS-ansvarlig 
o AMU 
o HMS-senteret Stamina Helse 
o Arbeidslivsenteret 
o AKAN-utvalg 
o De ulike arbeidstakerorganisasjonene  

• HVO deltar også på medbestemmelsesmøter innen helse- og omsorgssektoren.  
• HVO har også deltatt på MKS-gruppemøter på enkelte arbeidsplasser 

Særskilte saker 

• IA-avtaler 
• Personalsaker, herunder mobbesaker, arbeidsulykker, luft- og miljøproblematikk 
• Renhold 
• Innspill til budsjettet 
• Kontroll av stoffregisteret  
• Dialog med Arbeidstilsynet og NAV 
• Fellesavtaler for bedre arbeidsmiljø, bl.a. avtale med Elixia, Actic/Ringeriksbadet, 

Stadion og tid til fysisk aktivitet i arbeidstiden. 
• Kvalitetssystem  er nå på plass. 



s. 3 
 

Spesielt arbeidskrevende saker 2015 

• Storgt. 13 – utfordringer rundt tilgang for besøkende og sikkerhet for ansatte (jf. 
Sikkerhetsanalysens røde sone) 

• Flyktningkontoret – prosess rundt omorganisering har ikke vært god. Dårlig 
informasjon og liten grad av medbestemmelse.  

• Hønefoss sykeheim – mange henvendelser fra ansatte, spesielt i juni/juli. 

Aktuelle saker fra verneområdene 

• Mange arbeidssteder melder om manglende vedlikehold. 
• Mange av verneområdene er opptatt av luft- og temperaturproblematikk. 
• Fra skoler og barnehager er det fortsatt meldinger om barn med utagerende adferd 

som skader ansatte.   
• Beredskap i forhold til terrortrusler i barnehage og skole. 
• Innen helse og omsorg har det vært arrangert egne samlinger/kurs for MKS-

gruppene. Dette har gitt god effekt.   

Kompetanseutvikling, kurs og konferanser 

• Medarrangør på HMS-dag for verneombud, tillitsvalgte og ledere 
• 40 timer-kurs i regi av Stamina 
• Samlinger i Fagforbundets regi, bl.a. for tillitsvalgte og HVO  
• Fylkessamling for HVO i Buskerud. 

HVOs innsatsområder 2016 

Generelt 
• Se på AMU mandat for om mulig forbedre saksbehandling og samhandling med MKS-

gruppene. 
• Flere avdelingsledere gir muligheter for at flere ansatte blir sett. HVO er positiv til 

dette som et ledd for bedre samhandling mellom ansatte og ledelse. 
• Den gode samtalen er viktig, man må ha tid til å lytte på ansatte. HVO ønsker å bruke 

tid på dette. 
• Fra 2017 er det ønske om at HVO har egen budsjettpost til for eksempel å premiere 

gode vernetiltak, nettverksbygging for lokale verneombud og kunne komme med 
enkle forebyggende tiltak 

Arrangementer 
• HMS-dag for verneombud, tillitsvalgte og ledere 
• Samling for lokale verneombud  - nettverksbygging 
• 40 timers grunnopplæring i HMS 

Oppgaver innen HMS-arbeidet  
• Følge opp arbeidet i de lokale MKS-gruppene 
• Friskvern 
• Det må utarbeides beskrivelse av hva de ulike typene renhold innebærer. HVO er i 

dialog med Teknisk drift om dette.  Dette var planlagt utført i 2015, men ble ikke 
gjennomført. 



s. 4 
 

• Positivt arbeidsmiljø – hvordan bidra til det? 
• Synliggjøre AKAN-arbeidet 
• Belønne gode miljøtiltak i 2016 
• Bedre sikkerhet for utsatte ansatte. Det må utarbeides rutiner og men må sette av tid 

til å trene på rutinene. 

Vernetjenesten i fokus 
• Fokus på trepartssamarbeidet (Trekanten)  
• Oppfølging av nytt avvikssystem 
• Fokus på forebyggende tiltak 

Annet 
• Bedre informasjonsrutiner innad i organisasjonen  
• Hjertestartere – kartlegge behov 
• Utarbeide plan for å bedre info til verneombud 
• Det må legges tidsmessig til rette for at hovedverneombudets vararepresentant kan 

avhjelpe Hovedverneombudet. 
 
Hønefoss 12.01. 2016 
 
Arne Ihle Skuterud 
Hovedverneombud 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Arbeidsmiljøutvalget 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/339-1   Arkiv: G30 &38  

 

Ringerike kommunes plan for bedriftshelsetjeneste i 2016  

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

AMU tar Ringerike kommunes plan for bedriftshelsetjeneste i 2016 til orientering.  

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

 
Sammendrag 

 

Plan for bedriftshelsetjeneste ligger som vedlegg til saken.  

 

Vedlegg: Plan for bedriftshelsetjeneste i 2016.  

 

Lenker 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 Ringerike kommune, 24.01.2016 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  



staminagroup.no

Bedriftsnavn:Stamina/NIMI

Handlingsplanener basertpåavtalenom leveranseavbedriftshelsetjenestefra StaminaHelse.Planenkanendresi løpetavåret dersombegge
parter er enigeom det. Planener utarbeidetden21/1-16avTrudeBredalSteinmo(kommunalsjefHR), ArneSkuterud(hovedverneombud),
MagnusNilholmogRuneFaksvåg(HR-avdelingen)ogSiriSesseng(StaminaHelse).
Handlingsplanener forankret i AMU.

Mål ogønsketeffekt avplanlagteaktiviteter:
StaminaHelseskalbidratil at Ringerikekommunenår sinekonkreteHMS-målblant annet innenforarbeidetmedåredusereogforebygge
sykefravær.
I tilleggskalStaminaHelsestøtteoppunderenheteneshandlingsplanerinnenforHMS/IAarbeid.

MÅLSYKEFRAVÆR:Ringerikekommuneskalpåoverordnetnivåliggepå landsgjennomsnittfor kommunalforvaltningeller lavere.Dette innebærerat
Ringerikekommuneskalreduseredet legemeldtesykefraværetfra 7,5%til 6,5%i perioden2015-2018.

Ringerikekommuneer IA-bedrift; Forenkelteaktiviteter kandet søkesom tilretteleggingstilskuddfra NAV

Tjenesteområde Avtalt aktivitet Tidspunkt Ansvar Omfang Merknad

SystematiskHMS-arbeid

Handlingsplanmøte
PlanleggingsmøtemedkommunalsjefHR,
hovedverneombudogrepr. fra HR-avd.:
Utarbeidestyringsgivendehandlingsplanfor
BHTsbistandfor kommendeperiode

Januar
Bedrifts-
helse-

tjenesten
(BHT)

Oppfølging/statusmøter
Møter mellomBHTv/ KAogbedriftenv/
HR-avd.(Kundekontakt)oghovedverneombud

Hver2. mnd.
fra februar

BHT

Handlingsplan2016for avtalt bistandfra StaminaHelsetil RINGERIKEKOMMUNEAS



staminagroup.no

Tjenesteområde Avtalt aktivitet Tidspunkt Ansvar Omfang Merknad

Møter i AMU/utvalg Deltakelsepåmøter i
� AMU
� AKAN-utvalget

Gjennom
året iht.
innkalling

Bedriften

HMS-kartlegging
Staminabarometeret
Risikovurdering
HMS-system/rådgivning Biståi oppdateringavdokumenterte rutiner for

lovpålagtehelseundersøkelseravansatte:
Påbakgrunnaverfaringetter gjennomføring
samtny organiseringi Ringerikekommune.

Februar Bedriften BHTtar initiativ

Revisjon *Delta på tilsynsbesøkfra Arbeidstilsynet
*BistandvedinternerevisjonerHMS

Vedbehov/
etter avtale

Bedriften

Nybygg/ombygging
Årsrapport RapportoverStaminasbistandi 2015,forslagtil

forebyggendetiltak i kommendeperiode
Januar BHT

Annet
Psykososialt/organisatorisk
Arbeidsmiljøkartlegging

Vedbehov/
etter avtale

Risikovurdering
Organisasjonsutvikling
Lederutvikling
Endring/omstilling
Opplæring
Rådgivning
Annet
Ergonomi
Ergonomiskkartlegging Miljø ogareal: *) BHTv/



staminagroup.no

Tjenesteområde Avtalt aktivitet Tidspunkt Ansvar Omfang Merknad

Ferdigstilleergonomiskgjennomgangav12
arbeidsplasseretter oppstart2015.
Rapportutarbeides

Nov-15 /
Jan-16

Andre
oppgaver
vedbehov/
etter avtale

Bedriften ergoterapeuttar
kontaktogfølger
opp for
gjennomføring.
(BHT-honorarNAV)

Risikovurdering
Tilretteleggingarbeidsplass
Opplæring
Rådgivning Forflytning:

Bistandiht. definisjoni prosedyre;
Bl.a.rådgivingForflytningsutvalgetogopplæring

Fysisk,kjemisk,biologisk * Målingermedførerutgifter til utstyrsleie/analyser

Kartlegging/måling* Kulturskolen:
Risikovurderestøyeksponeringfor ansattemed
instrumentundervisning.

1.kvartal Bedriften*) *) BHTtar kontakt for
avtale

Renseanlegget:
Støymålingerfor å risikovurdere
støyeksponering.

Februar Bedriften*)

Risikovurdering
Opplæring Kulturskolen:

Informasjonom støy/helsepåpersonalmøte
Rådgivingvedr.tiltak for å redusere
støyeksponering.

1.kvartal Bedriften*)
*) BHTtar kontakt for
avtale

Renseanlegget:
Med utgangspunkti målinger:
Informasjonom støyoghelse,støyreduserende
tiltak

Februar Bedriften*)
*) BHTtar kontakt for
avtale



staminagroup.no

Tjenesteområde Avtalt aktivitet Tidspunkt Ansvar Omfang Merknad

Rådgivning Bistandtil å utarbeideplanfor oppdateringav
RKsrutiner for sikkerkjemikaliehåndtering*)
Bl.a.:
� Kartleggingogrisikovurderingmht. helseog

sikkerhet
� Tiltakfor å redusererisiko
� Informasjonogopplæringavansattevedr

kjemiskhelsefare

1.kvartal Bedriften *)Med utgangspunkti
AMLm/ forskrifter.
Alleområder.
Planenleggesfrem for
AMU for oppfølging.

Annet
Arbeidshelseoppfølging

Helsekontrollarbeidshelse
Lovpålagtehelseundersøkelseriht. Ringerike
kommunesdefinerterutiner.
Detvisestil «Oppdragsskjema»pr. gruppe

Brannogredning
1. Forebyggendeavdeling
2. Beredskapsavdelingen

2.og
3.kvartal

1:
9 ansatte*)

2:
29ansatte**)

*) 8 feiere,1
branninspektør

**) inkl.
overbefalsvakter

Vann- Avløp- Renseanlegg(VAR),Tekniskdrift
1. Vannogavløp
2. Renseanlegg

3.kvartal 1: 10ansatte
2: 6 ansatte

Vedlikehold,Tekniskdrift 2.kvartal 8 ansatte

Vaktmestere,Tekniskdrift 2.kvartal 24ansatte

Nyansatteogansattesomslutter kallesinn iht.
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bedriftensdefinerte rutiner når StaminaHelse
har fått melding

Helsesertifisering Helsesertifiseringfor førerkort
� Brannogredningv/ beredskapsavd.

Helsesertifiseringfor røyk- ogkjemikaliedykkere
Brannogredningv/ beredskapsavd.

Gj.førespå
tidspunkt
for helse-
kontroll –
ellersved
behov

Bedriften

Arbeidsmiljøkartlegging
Arbeidsmedisinskpoliklinikk Åpenttilbud; Jfr. ogsåarbeidstagersrett til på

egetinitiativ å ta kontaktmedBHT. Kontinuerlig Bedriften
Vaksinasjon Tilbudom yrkesvaksineringgisiht. beskrevne

rutiner vedgjennomføringav
helseundersøkelser

Kontinuerlig BHT

Annet
Oppfølgingetter uhell medblod og
kroppsvæskeriht. beskrevetrutine for
Ringerikekommune

Kontinuerlig Bedriften*)

*) BHTfølgeropp
nårvarsletiht.
beskrevetrutine

Rapporterestatusvedrtilfeller meduhellblod
ogkroppsvæskerStaminaHelsehar fått meldt

1/7
31/12 BHT

Blodprøvetakingfor bestemmelseavantistoff
etter hepatittvaksineringgjennomførtavRKv/
vaksinekontoret

Påbestilling Bedriften

Livsstil
StaminaPluss- Livsstilkonsept

Temadager/Helsedager
Helsekontrollfokuslivsstil
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Kroppsanalyse
Fysiskaktivitet/trening
Fysisketester
Kosthold
Stressmestring
Røykavvenning
Avhengighet/AKAN

� Individoppfølging Biståansatti et arbeidsforholdiht. bedriftens
egnerutiner
Bistålederelleransattpå forespørsel

Vedbehov/
etter avtale

Bedriften
BHT-honorarNAV

� Systemarbeid Deltapåmøter i AKANutvalget
Biståmedopplæring/informasjon

Annet
Sykefravær
Sykefraværsforebygging

Førogundersykefravær:Biståi å fremme
nærvær,finne løsningerog forebygge
unødvendigfravær

Rutiner/lederveiledning
Kontinuerlig

på
forespørsel

Bedriften
Analyseavsykefravær
Sykefraværsutvalg
Funksjonsvurderinger
Individoppfølging/dialogmøter
Opplæring
Annet
Krisehåndtering
Kriseberedskapsplan/rutiner

Vedbehov/
etter avtale

BedriftenBistandulykker/hendelser
Individoppfølging
Kurs/opplæring

1-2 grunnkursgjennomføresinternt etter avtale.
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GrunnkursHMS Staminasåpnekursgjennomføreskontinuerlig.
Påmeldingpå
http://kurs.stamina.ibooking.no/?page=stacourse

Etteravtale. Bedriften

LederkursHMS
Førstehjelpskurs
(grunnleggende(inkl.MiniAnne-kurs),
hjertestarterkurs,utvidet førstehjelpfor
industrivern)

Fagkurs(alletjenesteområder)
Annet Informasjonom StaminaHelseogbruk avBHT

Planfor gjennomføringutarbeidesi fellesskap
Bedriften

Andreaktiviteter
Allmennhelsekontroll
Annet

Navnpå kontaktpersoner Funksjon E-post Telefon/mobil
ToreIsaksen Rådmann Tore.Isaksen@ringerike.kommune.no 41505013
TrudeBredalSteinmo KommunalsjefHR Trude.Bredal.Steinmo@ringerike.kommune.no90605960
MagnusNilholm Hovedkontakt(kunde), HR-avd. Magnus.Nilholm@ringerike.kommune.no 91676325
ArneSkuterud Hovedverneombud(kunde) Arne.Skuterud@ringerike.kommune.no 90999833
SiriSesseng Kundeansvarlig(StaminaHelse) Siri.Sesseng@staminagroup.no 41618496/ 46546580

................... ............................................. ............................................. .............................................
Dato Leder/hovedkontakt Verneombud StaminaHelse
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