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AKAN - utvalgets årsrapport 2015  

 

Arkivsaksnr.: 16/303   Arkiv: 444  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/16 Arbeidsmiljøutvalget 25.05.2016 

  

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) tar AKAN-utvalgets årsrapport 2015 til orientering og vedtar 

handlingsplan for 2016. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Arbeidsmiljøutvalget ble orientert om årsrapport 2015 og handlingsplan 2016 i AMU møte 

03.02.16. 

 

Beskrivelse av saken: 

 

1. Årsrapport 2015 

 

Følgende AKAN-aktiviteter er gjennomført i 2015: 

 

 Det ble avholdt 4 møter i AKAN-utvalget.  

 To ansatte i AKAN sentralt har orientert AKAN-utvalget om forebyggende arbeid og 

hvilke digitale hjelpemidler man kan bruke i arbeidet på arbeidsplassen. 

 Jarle Vangen fra AKAN sentralt holdt foredrag på ledersamling i oktober 2015. 

Temaet var avhengighet (rus & spill i hovedsak) relatert til jobb, og hvordan det 

påvirker samfunnet forøvrig. 

 AKAN var ett av temaene på høstens 40-timers kurs for ledere og tillitsvalgte. 

 Det er publisert to AKAN-nyheter på Intranett. 

 AKAN er implementert som en del av opplæringen av tillitsvalgte i Fagforbundet og 

Utdanningsforbundet. 

 Antall aktive AKAN-saker i 2015: 5  

 AKAN var tema på ledermøte i samfunn, teknisk drift gjennomført høsten 2015. 

 AKAN kontakt Magnus L. deltok på seminar arrangert av Stamina om stereoider. 

 Intranett informasjon ble oppdatert januar 2016 

 AKAN kontakt Samfunn har ikke kunnet møte pga andre arbeidsoppgaver i 2015. Ny 

AKAN kontakt for Samfunn er etterspurt for 2016. 

 

Følgende er ikke gjennomført: 

 8.4.15 På årets MKS samling var ikke AKAN på agendaen, da andre tema ble 

prioritert på denne samlingen. 

 

2. Handlingsplan 2016 
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Innsatsområde 

 

Beskrivelse Tid Ansvar Status 

Nytt AKAN utvalg 2016 Roger Lippert, Cecilie Tomter, 

Anne Buttingsrud, Gerd Solli, 

Magnus Langstrand og Arne 

Skuterud og Rune Faksvåg  

Snarest Rune   

Møter i utvalget 4 møter 19.01.16 

04.05.16 

07.09.16 

19.10.16 

Alle  

Rapportering AKAN-utvalget rapporterer 

jevnlig til AMU  

 Rune  

Oppdatering rutiner iht. 

AKAN anbefalinger/ 

veileder 

Ny veileder BHT 

Hvordan skal vi ha det hos oss? 

Intranett 

Vår 2016 Anne  

Oppdatering Intranett/AKAN-området 2016 Rune  

Opplæring/forebyggend

e arbeid 

Korte faglige innspill, gjerne via 

epost.  

Etterspørre refleksjon etter 

ledersamling. 

Våren 

2016 

Anne og 

Rune 

 

Informasjon Legge ut minimum 2 nyheter om 

AKAN på intranett i løpet av 

2016 

Mai og 

des. 

Anne 

Buttingsr

ud 

 

 

Lederopplæring i 

kommunikasjon 

Stor ledersamling i helse og 

omsorg: kommunikasjon/ den 

vanskelige samtalen som tema 

med representant fra AKAN 

sentralt 

Sept./ 

okt. 2016 

Rune Avtalt 

med 

Christine 

M. Bråten 

Vernedag(er) AKAN som ett av flere tema 2016/ 

2017 

Arne og 

Rune 

 

Enkeltsaker Støtte AKAN- kontaktene i de 

enkeltsakene de følger opp. 

Evaluering av saker som har 

vært fulgt opp. 

 

 

Siste 

møte 

2016 

Utvalget  

 

 

 

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser viktigheten av et AKAN utvalg med kontinuerlig oppmerksomhet på 

forebyggende arbeid.  

 

Informasjon som er gitt til kommunens ledere, har til hensikt å skape refleksjon og bevissthet 

rundt Ringerike kommune sin holdning til rus og pengespill. I tillegg er det stor 

oppmerksomhet på kvalitet i oppfølgingen av ansatte har hatt behov for å inngå en AKAN 

avtale.  
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Rådmannen ønsker å legge til rette for en jevnlig oppdatering av AKAN-arbeidet i 

arbeidsmiljøutvalget (AMU) og det legges derfor opp til at AKAN rapporterer fast til alle 

AMU-møter i 2016. Rådmannen ønsker dessuten å videreføre et nært og tett samarbeid med 

bedriftshelsetjenesten. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 1.3.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Rune Faksvåg 
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Sykefravær 1. tertial 2016  

 

Arkivsaksnr.: 16/2926   Arkiv: 461  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/16 Arbeidsmiljøutvalget 25.05.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) tar status om sykefravær 1. kvartal 2016 til orientering.  

 

 

Sammendrag 

Det er gledelig å registrere at det totale sykefravær for Ringerike kommune er redusert 1. 

kvartal 2016 sammenliknet med 1. kvartal 2015. Spesielt er det positivt å se at 

barnehagesektoren og helse og omsorg har en god nedgang i sykefraværet. Noe av årsaken til 

dette må antakeligvis tilskrives at vi har vært mindre rammet av influensaen i 2016 enn i 

2015. Det er likevel grunn til å anta at mange av tiltakene som er igangsatt har effekt. 

Nærledelse gir også bedre mulighet for å arbeide med tettere oppfølging av ansatte, både i et 

forebyggende perspektiv, men også i enkeltsaker. 

 

Det vil kommenteres nærmere om utvikling av sykefravær per sektor muntlig i møte. 

 

Bakgrunn 

Ringerike kommune arbeider aktivt med å redusere sykefraværet. Målet for 2016 er at 

sykefraværet skal reduseres sammenliknet med 2015.  

 

Det er ønskelig å rapportere status på sykefravær til AMU ved hvert møte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sykefravær hele kommunen 
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Figur 1. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2015 (egenmeldt og legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2016 (egenmeldt + legemeldt). Grønn søyle viser kun egenmeldt sykefravær i 2015 og lilla søyle viser egenmeldt 

sykefravær i 2016. 

 

Sykefravær administrasjon 

 

 
Figur 2. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2015 (egenmeldt og legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2016 (egenmeldt + legemeldt). Grønn søyle viser kun egenmeldt sykefravær i 2015 og lilla søyle viser egenmeldt 

sykefravær i 2016. 

 

Sykefravær Barnehage 

 
Figur 3. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2015 (egenmeldt og legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2016 (egenmeldt + legemeldt). Grønn søyle viser kun egenmeldt sykefravær i 2015 og lilla søyle viser egenmeldt 

sykefravær i 2016. 
Sykefravær skole 
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Figur 4. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2015 (egenmeldt og legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2016 (egenmeldt + legemeldt). Grønn søyle viser kun egenmeldt sykefravær i 2015 og lilla søyle viser egenmeldt 

sykefravær i 2016. 

 

 

Sykefravær Spesielle tiltak barn og unge 

 
Figur 5. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2015 (egenmeldt og legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2016 (egenmeldt + legemeldt). Grønn søyle viser kun egenmeldt sykefravær i 2015 og lilla søyle viser egenmeldt 

sykefravær i 2016. 

 

Sykefravær kulturtjenesten 

 
Figur 6. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2015 (egenmeldt og legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2016 (egenmeldt + legemeldt). Grønn søyle viser kun egenmeldt sykefravær i 2015 og lilla søyle viser egenmeldt 

sykefravær i 2016. 

Sykefravær Helse og omsorg og velferd 
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Figur 7. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2015 (egenmeldt og legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2016 (egenmeldt + legemeldt). Grønn søyle viser kun egenmeldt sykefravær i 2015 og lilla søyle viser egenmeldt 

sykefravær i 2016 

 

Sykefravær Samfunn (tekniske områder ) 

 
Figur 8. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2015 (egenmeldt og legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2016 (egenmeldt + legemeldt). Grønn søyle viser kun egenmeldt sykefravær i 2015 og lilla søyle viser egenmeldt 

sykefravær i 2016 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er svært tilfreds med at det er en nedgang i sykefraværet. Det arbeides aktivt med 

oppfølging av sykemeldte i alle sektorer og det er tett samarbeid med arbeidslivssenteret i 

mange enheter.  

 

Ny lederstruktur har gitt mer nærledelse og effekt av tettere oppfølging fra lederne i 

sykefraværssaker gir resultater. Videre gir det kommunen større muligheter til å arbeide 

forebyggende. 

 

 Ringerike kommune, 10.05.2016 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Handlingsplan sykefravær 2016  

 

Arkivsaksnr.: 16/2928   Arkiv: 461 &38  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/16 Arbeidsmiljøutvalget 25.05.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

Handlingsplan sykefravær tas til orientering.  

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Erfaring og kunnskap viser at vi vet mye om risikofaktorer og hvilke faktorer som kan bidra 

til sykefravær. Vi vet hva som bidrar til helsefremmende arbeidsplasser og minst om effekten 

av enkelttiltak har på sykefravær. Forskningen på området viser at de som lykkes best med 

dette arbeidet tar utgangspunkt i lokalt tilpassede løsninger, med oppmerksomhet på 

medvirkning av medarbeiderne, tillitsvalgte og verneombud i arbeidet. Fokus bør ligge på 

langsiktige tiltak som bidrar til helse og jobbtilfredshet framfor å teste ut enkelt tiltak/ 

intervensjon for å oppnå raske endringer i sykefraværet (Lise Lien). 
 

Lise Lien, forsker FaFo. Hva vet vi om sykefravær?, fra 
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/prosjekter/saman_om_ein_be
tre_kommune/agenda_kaupang_sykefravaer_nord_og_vest.pdf 

 

 

 

Handlingsplan sykefravær 

 

Handlingsplan beskriver kommunens nærværs og sykefraværsarbeid som er satt i system på 

et overordnet nivå. Det viktigste arbeidet som skjer er når de systematiske tiltakene 

iverksettes ute på enhetene. Nærværs- og sykefraværsarbeid virker best når det er tilpasset 

den enkelte individs eller enhets konkrete behov.  

 
HANDLINGSPLAN 2016  

Mål Tiltak Systemansvar Tidsplan 

Utvikle den enkelte leder og 
lederteam for å bygge felles 
kultur og kompetanse i hele 
organisasjon.   

Lederutviklingsprogram HR 2016-2017 

Legge til rette for håndterbart 
lederspenn og nærledelse 

Ny struktur – med 
organisering av lederteam 

Rådmannen I drift 

Lederopplæring  Opplæring i 
sykefraværsoppfølging i 
samarbeid med 
arbeidslivssenteret 

 
HR 
 
Helse 

 
Høsten 2016 
 
I plan for 2016 



  Sak 9/16 

 

 Side 10   

 

 
Alle ledere får opplæring i 
den vanskelige samtalen 
(AKAN, mestring) i 
samarbeid med HR 

Legge til rette for at ledere 
mestrer komplekse 
sykefraværssaker 

Ledere gis støtte i oppfølging 
av komplekse 
sykefraværssaker 

HR Løpende 
 

Økt kvalitet i tjenesten  
(økt kunnskap om det siste 
innen metoder og utstyr)  

Innovasjon og utvikling i 
helse og omsorg 

Helse og omsorg I plan for 2016 

Samarbeid  Tett samarbeid med NAV, 
Arbeidslivssenteret, 
bedriftshelsetjenesten – 
faste oppfølgingsmøter 

HR og enhetene I drift 

Sikre god ivaretakelse av 
gravide ansatte 

Synliggjøre av tilbud til 
gravide ansatte gjennom 
opplæring.  

HR Høsten 2016 

Legge til rette for at ansatte 
med lettere psykiske lidelser 
mestrer arbeidslivet 

KID-kurs. Kurs i 
depresjonsmestring.  

Frivillighetssentral
en 

Løpende 
 

Tydeliggjøre roller og 
funksjoner 

Arbeidsmiljøopplæring for 
AMU med fokus på AMUs 
rolle og funksjon 

HR Våren 2016 

Individuell oppfølging Tilbud om VIP 24. 
Kartlegging for å se 
muligheter i både 
arbeidssituasjon og 
livssituasjon. 

HR Løpende 
 

Sikre ansattes bevissthet 
rundt medvirkningsplikt rundt 
arbeidsmiljø 

Arbeid med felles 
introduksjonsprogram i 
kommunen – informasjon 
om den ansattes ansvar i å 
skape et godt arbeidsmiljø.  

HR Høsten 2016 

Opplæring 40 timers 
arbeidsmiljøopplæring for 
ledere og verneombud. 
Gjennomføres to ganger per 
år.  
 
Verneombudssamling i 
samarbeid med HVO 
 
HMS-dag 
 
 

HR Løpende 
 
 
 
Høsten 2016 
 
 
Høsten 2016 

Systematisk arbeid med 
kvalitetsutvikling 

Rutiner gjennomgås og 
gjøres tilgjengelig gjennom 
elektronisk kvalitetssystem. 
Avvikssystem implementeres 

HR  Innføres 2016 

Utvikling av medarbeidere og 
enheter 

Gjennom oppfølging av 
medarbeiderundersøkelsen 
(10-faktor) settes fokus på 
arbeidsmiljø/trivsel mm.  

HR 2016 

Sikre medarbeideres mulighet 
til medvirkning og inkludering 

Etablerte miljø og 
kvalitetssikringsgrupper 
(MKS) ivaretar 

HR Løpende 
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medarbeidernes medvirkning 
i HMS-arbeidet 
 
Arbeid med bevisstgjøring 
rundt sammenheng mellom 
MKS-grupper og AMU 

 
 
 
Høsten 2016 

Ivareta ansattes helse Ergonomisk tilrettelegging av 
arbeidsplasser 

HR Løpende 

Forebyggende helsearbeid Tilbud til ansatte om 
vaksinering 

HR  Årlig 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Det har vært jobbet godt med sykefraværsarbeid i Ringerike kommune over tid. Gjennom 

tidligere arbeid og tiltak som er satt i system og nye prioriterte tiltak er rådmannen fornøyd 

med at det vies mye oppmerksomhet til området. Ny lederstruktur har gjort oss i stand til, i 

større grad enn tidligere, å arbeide på både et systemnivå, men også med et individuelt fokus. 

Nærledelse gir resultater. Samarbeidet med arbeidslivssenteret og bedriftshelsetjenesten har 

også vært en styrke i dette arbeidet. 

 

Handlingsplanen som er utarbeidet gir en god oversikt over de tiltak som det arbeides med 

løpende i tillegg til nye tiltak. Det er svært positivt at AMU ønsker å engasjere seg i arbeidet 

og det vil derfor være mulig å spille inn ytterligere tiltak eller prioriteringer enn det 

handlingsplanen viser. 

 

 

 Ringerike kommune, 10.05.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Arbeidsmiljøutvalget 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/303-1   Arkiv: 444  

 

AKAN - utvalgets årsrapport 2015  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) tar AKAN-utvalgets årsrapport 2015 til orientering og vedtar 

handlingsplan for 2016. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

Innledning / bakgrunn 

Arbeidsmiljøutvalget ble orientert om årsrapport 2015 og handlingsplan 2016 i AMU møte 

03.02.16. 

 

Beskrivelse av saken: 

 

1. Årsrapport 2015 

 

Følgende AKAN-aktiviteter er gjennomført i 2015: 

 

 Det ble avholdt 4 møter i AKAN-utvalget.  

 To ansatte i AKAN sentralt har orientert AKAN-utvalget om forebyggende arbeid og 

hvilke digitale hjelpemidler man kan bruke i arbeidet på arbeidsplassen. 

 Jarle Vangen fra AKAN sentralt holdt foredrag på ledersamling i oktober 2015. 

Temaet var avhengighet (rus & spill i hovedsak) relatert til jobb, og hvordan det 

påvirker samfunnet forøvrig. 

 AKAN var ett av temaene på høstens 40-timers kurs for ledere og tillitsvalgte. 

 Det er publisert to AKAN-nyheter på Intranett. 

 AKAN er implementert som en del av opplæringen av tillitsvalgte i Fagforbundet og 

Utdanningsforbundet. 

 Antall aktive AKAN-saker i 2015: 5  

 AKAN var tema på ledermøte i samfunn, teknisk drift gjennomført høsten 2015. 

 AKAN kontakt Magnus L. deltok på seminar arrangert av Stamina om stereoider. 

 Intranett informasjon ble oppdatert januar 2016 



 AKAN kontakt Samfunn har ikke kunnet møte pga andre arbeidsoppgaver i 2015. 

Ny AKAN kontakt for Samfunn er etterspurt for 2016. 

 

Følgende er ikke gjennomført: 

 8.4.15 På årets MKS samling var ikke AKAN på agendaen, da andre tema ble 

prioritert på denne samlingen. 

 

2. Handlingsplan 2016 

Innsatsområde 

 

Beskrivelse Tid Ansvar Status 

Nytt AKAN utvalg 2016 Roger Lippert, Cecilie Tomter, 

Anne Buttingsrud, Gerd Solli, 

Magnus Langstrand og Arne 

Skuterud og Rune Faksvåg  

Snarest Rune   

Møter i utvalget 4 møter 19.01.16 

04.05.16 

07.09.16 

19.10.16 

Alle  

Rapportering AKAN-utvalget rapporterer 

jevnlig til AMU  

 Rune  

Oppdatering rutiner iht. 

AKAN anbefalinger/ 

veileder 

Ny veileder BHT 

Hvordan skal vi ha det hos oss? 

Intranett 

Vår 2016 Anne  

Oppdatering Intranett/AKAN-området 2016 Rune  

Opplæring/forebyggend

e arbeid 

Korte faglige innspill, gjerne via 

epost.  

Etterspørre refleksjon etter 

ledersamling. 

Våren 

2016 

Anne og 

Rune 

 

Informasjon Legge ut minimum 2 nyheter om 

AKAN på intranett i løpet av 

2016 

Mai og 

des. 

Anne 

Buttingsr

ud 

 

 

Lederopplæring i 

kommunikasjon 

Stor ledersamling i helse og 

omsorg: kommunikasjon/ den 

vanskelige samtalen som tema 

med representant fra AKAN 

sentralt 

Sept./ 

okt. 2016 

Rune Avtalt 

med 

Christine 

M. Bråten 

Vernedag(er) AKAN som ett av flere tema 2016/ 

2017 

Arne og 

Rune 

 

Enkeltsaker Støtte AKAN- kontaktene i de 

enkeltsakene de følger opp. 

Evaluering av saker som har 

vært fulgt opp. 

 

 

Siste 

møte 

2016 

Utvalget  

 

 

 

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 



Rådmannen ser viktigheten av et AKAN utvalg med kontinuerlig oppmerksomhet på 

forebyggende arbeid.  

 

Informasjon som er gitt til kommunens ledere, har til hensikt å skape refleksjon og 

bevissthet rundt Ringerike kommune sin holdning til rus og pengespill. I tillegg er det stor 

oppmerksomhet på kvalitet i oppfølgingen av ansatte har hatt behov for å inngå en AKAN 

avtale.  

 

Rådmannen ønsker å legge til rette for en jevnlig oppdatering av AKAN-arbeidet i 

arbeidsmiljøutvalget (AMU) og det legges derfor opp til at AKAN rapporterer fast til alle 

AMU-møter i 2016. Rådmannen ønsker dessuten å videreføre et nært og tett samarbeid med 

bedriftshelsetjenesten. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 1.3.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Rune Faksvåg 

 

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

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Arbeidsmiljøutvalget 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/2926-1   Arkiv: 461  

 

Sykefravær 1. kvartal 2016  
 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) tar status om sykefravær 1. kvartal 2016 til orientering.  

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

Sammendrag 

Det er gledelig å registrere at det totale sykefravær for Ringerike kommune er redusert 1. 

kvartal 2016 sammenliknet med 1. kvartal 2015. Spesielt er det positivt å se at 

barnehagesektoren og helse og omsorg har en god nedgang i sykefraværet. Noe av årsaken 

til dette må antakeligvis tilskrives at vi har vært mindre rammet av influensaen i 2016 enn i 

2015. Det er likevel grunn til å anta at mange av tiltakene som er igangsatt har effekt. 

Nærledelse gir også bedre mulighet for å arbeide med tettere oppfølging av ansatte, både i et 

forebyggende perspektiv, men også i enkeltsaker. 

 

Det vil kommenteres nærmere om utvikling av sykefravær per sektor muntlig i møte. 

 

Bakgrunn 

Ringerike kommune arbeider aktivt med å redusere sykefraværet. Målet for 2016 er at 

sykefraværet skal reduseres sammenliknet med 2015.  

 

Det er ønskelig å rapportere status på sykefravær til AMU ved hvert møte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sykefravær hele kommunen 



 
Figur 1. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2015 (egenmeldt og legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2016 (egenmeldt + legemeldt). Grønn søyle viser kun egenmeldt sykefravær i 2015 og lilla søyle viser egenmeldt 

sykefravær i 2016. 

 

Sykefravær administrasjon 

 

 
Figur 2. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2015 (egenmeldt og legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2016 (egenmeldt + legemeldt). Grønn søyle viser kun egenmeldt sykefravær i 2015 og lilla søyle viser egenmeldt 

sykefravær i 2016. 

 

Sykefravær Barnehage 

 
Figur 3. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2015 (egenmeldt og legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2016 (egenmeldt + legemeldt). Grønn søyle viser kun egenmeldt sykefravær i 2015 og lilla søyle viser egenmeldt 

sykefravær i 2016. 
Sykefravær skole 



 
Figur 4. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2015 (egenmeldt og legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2016 (egenmeldt + legemeldt). Grønn søyle viser kun egenmeldt sykefravær i 2015 og lilla søyle viser egenmeldt 

sykefravær i 2016. 

 

 

Sykefravær Spesielle tiltak barn og unge 

 
Figur 5. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2015 (egenmeldt og legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2016 (egenmeldt + legemeldt). Grønn søyle viser kun egenmeldt sykefravær i 2015 og lilla søyle viser egenmeldt 

sykefravær i 2016. 

 

Sykefravær kulturtjenesten 

 
Figur 6. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2015 (egenmeldt og legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2016 (egenmeldt + legemeldt). Grønn søyle viser kun egenmeldt sykefravær i 2015 og lilla søyle viser egenmeldt 

sykefravær i 2016. 

Sykefravær Helse og omsorg og velferd 



 
Figur 7. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2015 (egenmeldt og legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2016 (egenmeldt + legemeldt). Grønn søyle viser kun egenmeldt sykefravær i 2015 og lilla søyle viser egenmeldt 

sykefravær i 2016 

 

Sykefravær Samfunn (tekniske områder ) 

 
Figur 8. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2015 (egenmeldt og legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2016 (egenmeldt + legemeldt). Grønn søyle viser kun egenmeldt sykefravær i 2015 og lilla søyle viser egenmeldt 

sykefravær i 2016 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er svært tilfreds med at det er en nedgang i sykefraværet. Det arbeides aktivt 

med oppfølging av sykemeldte i alle sektorer og det er tett samarbeid med 

arbeidslivssenteret i mange enheter.  

 

Ny lederstruktur har gitt mer nærledelse og effekt av tettere oppfølging fra lederne i 

sykefraværssaker gir resultater. Videre gir det kommunen større muligheter til å arbeide 

forebyggende. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.05.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 



 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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Handlingsplan sykefravær 2016  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Handlingsplan sykefravær tas til orientering.  

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

Innledning / bakgrunn 

 

Erfaring og kunnskap viser at vi vet mye om risikofaktorer og hvilke faktorer som kan bidra 

til sykefravær. Vi vet hva som bidrar til helsefremmende arbeidsplasser og minst om 

effekten av enkelttiltak har på sykefravær. Forskningen på området viser at de som lykkes 

best med dette arbeidet tar utgangspunkt i lokalt tilpassede løsninger, med oppmerksomhet 

på medvirkning av medarbeiderne, tillitsvalgte og verneombud i arbeidet. Fokus bør ligge på 

langsiktige tiltak som bidrar til helse og jobbtilfredshet framfor å teste ut enkelt tiltak/ 

intervensjon for å oppnå raske endringer i sykefraværet (Lise Lien). 
 

Lise Lien, forsker FaFo. Hva vet vi om sykefravær?, fra 
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/prosjekter/saman_om_ein_b
etre_kommune/agenda_kaupang_sykefravaer_nord_og_vest.pdf 

 

 

 

Handlingsplan sykefravær 

 

Handlingsplan beskriver kommunens nærværs og sykefraværsarbeid som er satt i system på 

et overordnet nivå. Det viktigste arbeidet som skjer er når de systematiske tiltakene 

iverksettes ute på enhetene. Nærværs- og sykefraværsarbeid virker best når det er tilpasset 

den enkelte individs eller enhets konkrete behov.  

 
HANDLINGSPLAN 2016  



Mål Tiltak Systemansvar Tidsplan 

Utvikle den enkelte leder og 
lederteam for å bygge felles 
kultur og kompetanse i hele 
organisasjon.   

Lederutviklingsprogram HR 2016-2017 

Legge til rette for 
håndterbart lederspenn og 
nærledelse 

Ny struktur – med 
organisering av lederteam 

Rådmannen I drift 

Lederopplæring  Opplæring i 
sykefraværsoppfølging i 
samarbeid med 
arbeidslivssenteret 
 
Alle ledere får opplæring i 
den vanskelige samtalen 
(AKAN, mestring) i 
samarbeid med HR 

 
HR 
 
Helse 

 
Høsten 2016 
 
I plan for 
2016 

Legge til rette for at ledere 
mestrer komplekse 
sykefraværssaker 

Ledere gis støtte i 
oppfølging av komplekse 
sykefraværssaker 

HR Løpende 
 

Økt kvalitet i tjenesten  
(økt kunnskap om det siste 
innen metoder og utstyr)  

Innovasjon og utvikling i 
helse og omsorg 

Helse og 
omsorg 

I plan for 
2016 

Samarbeid  Tett samarbeid med NAV, 
Arbeidslivssenteret, 
bedriftshelsetjenesten – 
faste oppfølgingsmøter 

HR og enhetene I drift 

Sikre god ivaretakelse av 
gravide ansatte 

Synliggjøre av tilbud til 
gravide ansatte gjennom 
opplæring.  

HR Høsten 2016 

Legge til rette for at ansatte 
med lettere psykiske 
lidelser mestrer arbeidslivet 

KID-kurs. Kurs i 
depresjonsmestring.  

Frivillighetssent
ralen 

Løpende 
 

Tydeliggjøre roller og 
funksjoner 

Arbeidsmiljøopplæring for 
AMU med fokus på AMUs 
rolle og funksjon 

HR Våren 2016 

Individuell oppfølging Tilbud om VIP 24. 
Kartlegging for å se 
muligheter i både 
arbeidssituasjon og 
livssituasjon. 

HR Løpende 
 

Sikre ansattes bevissthet 
rundt medvirkningsplikt 
rundt arbeidsmiljø 

Arbeid med felles 
introduksjonsprogram i 
kommunen – informasjon 
om den ansattes ansvar i å 
skape et godt arbeidsmiljø.  

HR Høsten 2016 

Opplæring 40 timers 
arbeidsmiljøopplæring for 
ledere og verneombud. 
Gjennomføres to ganger 
per år.  
 
Verneombudssamling i 
samarbeid med HVO 
 
HMS-dag 

HR Løpende 
 
 
 
Høsten 2016 
 
 
Høsten 2016 



 
 

Systematisk arbeid med 
kvalitetsutvikling 

Rutiner gjennomgås og 
gjøres tilgjengelig gjennom 
elektronisk 
kvalitetssystem. 
Avvikssystem 
implementeres 

HR  Innføres 
2016 

Utvikling av medarbeidere 
og enheter 

Gjennom oppfølging av 
medarbeiderundersøkelsen 
(10-faktor) settes fokus på 
arbeidsmiljø/trivsel mm.  

HR 2016 

Sikre medarbeideres 
mulighet til medvirkning og 
inkludering 

Etablerte miljø og 
kvalitetssikringsgrupper 
(MKS) ivaretar 
medarbeidernes 
medvirkning i HMS-
arbeidet 
 
Arbeid med bevisstgjøring 
rundt sammenheng 
mellom MKS-grupper og 
AMU 

HR Løpende 
 
 
 
 
 
Høsten 2016 

Ivareta ansattes helse Ergonomisk tilrettelegging 
av arbeidsplasser 

HR Løpende 

Forebyggende helsearbeid Tilbud til ansatte om 
vaksinering 

HR  Årlig 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Det har vært jobbet godt med sykefraværsarbeid i Ringerike kommune over tid. Gjennom 

tidligere arbeid og tiltak som er satt i system og nye prioriterte tiltak er rådmannen fornøyd 

med at det vies mye oppmerksomhet til området. Ny lederstruktur har gjort oss i stand til, i 

større grad enn tidligere, å arbeide på både et systemnivå, men også med et individuelt 

fokus. Nærledelse gir resultater. Samarbeidet med arbeidslivssenteret og 

bedriftshelsetjenesten har også vært en styrke i dette arbeidet. 

 

Handlingsplanen som er utarbeidet gir en god oversikt over de tiltak som det arbeides med 

løpende i tillegg til nye tiltak. Det er svært positivt at AMU ønsker å engasjere seg i arbeidet 

og det vil derfor være mulig å spille inn ytterligere tiltak eller prioriteringer enn det 

handlingsplanen viser. 

 

 

 Ringerike kommune, 10.05.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 



 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

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