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HMS rapport 2017 - Barnehagene i Nesset 
 

Vedlegg 
1 HMS rapport 2017 - Barnehagene i Nesset 

 

Rådmannens innstilling 
Saken tas til orientering 

 

Saksopplysninger 
Se vedlagte HMS rapport for 2017 fra enheten Barnehagene i Nesset. Dette er en felles 
oppsummering fra Eidsvåg barnehage, Eresfjord barnehage og Vistdal barnehage.  

 

Vurdering 
Alle barnehagene jobber med fokus på HMS. Det arbeides med LØFT (Løsningsfokusert 
tilnærming) og kommunens verdier APRIL tas jevnlig frempå møter.  

Sykefraværet i 2016 var på 7,00%, mens i 2017 var det på 7,39%. Vi ser at i 2017 er 
langtidssykefraværet litt lavere, mens fravær i 1-8 dager og 0-16 dager er litt høyere.  

I 2016 hadde vi 2 avvik som ikke var lukket, mens i 2017 er det et. Eresfjord barnehage har fått sitt 
vognskur og oppstillingsplass for vogner som var et av avvikene i 2016., mens brannklokken ute 
på småbarnsavdelingen i Eidsvåg barnehage fortsatt ikke er i orden.  

Tilbakemeldinger viser at styrerne har ønske om å jobbe mer med oppfølgingen av HMS på 
avdelingen, men det er lett at dette arbeidet blir skjøvet til siden nå tiden ikke strekker til. Man 
må bli flinkere til å sette opp faste tider til HMS arbeidet .  

 

Økonomiske konsekvenser 
Et økt nærvær vil ha en positiv økonomisk betydning.  

 

Arkiv: :033 

Arkivsaksnr: 2013/575-73 

Saksbehandler: Tanja A. Holsæther Bersås  



Betydning for folkehelse 
Vi jobber for å ha et godt arbeidsmiljø på alle barnehagene og det er viktig for personalets trivsel 
og helse.  



 

 
Her kommer navn på avsender: Tanja Alise Holsæther Bersås

Nesset kommune

HMS-rapport 2017 
Barnehagene i Nesset 

Dette er en oppsummering av Eidsvåg barnehage, Eresfjord barnehage og Vistdal barnehage. 

 
Konkret mål for HMS-aktivitet 
Gjennomføring av vernerunde: 

Dato for gjennomføring: Eresfjord barnehage 17/10-17, Vistdal barnehage 15/5-17, Eidsvåg 

barnehage 31/1-17. 

Hvem har deltatt? Styrer og verneombud. 

Er handlingsplan for korrigerende tiltak utarbeidet? Ja, det er utarbeidet handlingsplaner med 

tiltak etter vernerunder. 

 

Avvik 
Hvilke type avvik er det i enheten, antall i hver kategori 

Organisasjon/internt: 5 

Tjeneste/bruker: 1 

HMS: 3 

Er alle avvik lukket?  Nei, et avvik på «lav lyd på brannklokke utenfor småbarnsavdeling» er 

ikke lukket  

Hvis nei, hvorfor ikke? Barnehagen har flere ganger gitt beskjed om avviket, men det er ikke 

utbedret.  

 
 
Brannvern 
Antall medarbeidere deltatt i brannvernopplæring gitt av brannvesenet: 3 

Antall medarbeidere deltatt i brannvernopplæring i egen avdeling: 29 

Eventuell plan for å gi medarbeidere uten brannvernopplæring opplæring / frist: 

Er avdelingens evakueringsplan gjennomgått med alle ansatte: Ja 
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Brannvernopplæring skal gis før nyansatte settes i arbeid: Ja 

Har avdelingen rutine for å unngå brann?  

 Ja  

Vi har jo fokus på sikkerhet med tanke på brann, fyrstikker ligger utilgjengelig for barn, seinvakt 
sjekker at ovner ikke er tildekt, at kontakter er tatt ut og at vaskemaskin og tørkeskap ikke står på 
før man går hjem. 
 
 
Antall medarbeidersamtaler (MAS) gjennomført i enheten/avdelingen: 21 samtale er 
gjennomført og resterende er utsatt og satt opp på plan. 

 
Annet arbeid med psykososialt arbeidsmiljø 
Tema, aktiviteter:  

Felles personalmøter, felles kurs og planleggingsdager, sommerfest med personaltur, julebord. 
Arbeid med LØFT, Circle of security (COS). Hver enkelt personal får markert sin bursdag ed 
blomster fra resten av personalet og bursdagsfest på egen avdeling. Blomster og besøk ved 
langtidssykemelding.  
 
Hvor mange har deltatt: Alle har deltatt men ikke alle har hatt mulighet til å være med på alt.  

 
Konkrete resultater 
 
Resultater relatert til handlingsplan.  

 I forhold til handlingsplanen mangler vi fortsatt noen tiltak som videreføres og noen 
tiltak er gjennomført (Eresfjord barnehage) 

 Alle punktene i handlingsplanen er iverksatt. (Eidsvåg barnehage) 
 
Oversikt over skademeldinger med tiltak: 
Vi hadde ingen skademelding med tiltak i 2017. 
 
Sykefraværsstatistikk, årsresultat 
Sykefravær hele året 7,39% 

1. kvartal  12,87% 
2. kvartal  8,28% 
3. kvartal  3,48% 
4. kvartal  5,46% 

 
Fravær 1-8 dager: 1,21% 
Fravær 0-16 dager: 0,70% 
Fravær over 16 dager: 5,48% 
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Oppfølging IA – omfang og erfaring 
 Langtidssykemeldinger med gradvis arbeidsutprøving har fungert bra.  

 
 
 
Evaluering av systemet 
Er arbeid med HMS iverksatt i alle deler av enheten/avdelingen?  

 Ja  
 Arbeidet er iverksatt, men vi har fortsatt litt å gå på i forhold til bruken av det i hele 

personalgruppen. 
 
Hva er den generelle vurderingen av arbeidsmiljøet i din avdeling?  

 
 At det er bra, vi jobber etter LØFT metoden og prøver å ha fokus på det vi vil ha mer av 

og på løsninger istedenfor problemer. 
 Arbeidsmiljøet vurderes som bra. 
 Mener vi har en åpen tone og at det er rom for at ting blir tatt før de blir for stor. 

 
 
Har dere nådd målene for HMS dette året. Hvis ikke, hvorfor?  

 Målene er nådd, men må jobbes med hele tiden. 
 Fortsatt utfordringer med å få på plass gode rutiner for ukentlig sjekk av uteområde. 

Ulike tiltak er utprøvd, uten tilfredsstillende resultat. 
 Ja, mener vi har nådd målene våre. 

 
 
Hvilke utfordringer har du når det gjelder å motivere personalet til felles ansvar for 
arbeidsmiljøet? 

 Føler ikke at vi har noen utfordringer. 
 Personalet er motivert, og ved hjelp av LØFT-metoden oppmuntrer vi hverandre og 

støtter hverandre i å skape godt arbeidsmiljø og opprettholde en profesjonell holdning og 
innsats i forhold til hovedoppgaven vår. 

 Det å få med alle. At alle skjønner at hver enkelt sitter med ansvar. 
 
 

 
Ønsker du å gjøre endringer når det gjelder oppfølging av HMS i din avdeling. Gi en kort 
begrunnelse.  

 Skulle vært hyppigere oppfulgt, men det er ofte dette arbeidet som bli skjøvet bort når 
tiden ikke strekker til. Må bli flinkere til å sette opp faste tider til HMS arbeid og konkret 
hva temaet skal være. 
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 Det er fortsatt ønskelig av verneombudet på avdeling skal ta mer ansvar. Ved stadig 
påminning og oppmuntring, så håper vi på forbedring her. 

 En må vel alltid se etter om en kan gjøre ting bedre, ting endrer seg og vi må også være i 
endring, se om det er bedre måter å gjøre ting på. 
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Handlingsplan HMS 2018, Barnehagene i Nesset 
 

Vedlegg 
1 Handlingsplan HMS 2018, Barnehagene i Nesset 

 

Rådmannens innstilling 
Saken tas til orientering 

 

Saksopplysninger 
Barnehagene i Nesset har arbeidet frem en handlingsplan for HMS arbeidet vårt i 2018. Dette er 
en plan som viser hvordan vi i enheten skal arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i 2018.  
Planen er utarbeidet av enhetsleder, styrere, tillitsvalgte og verneombud.  

Se vedlagte Handlingsplan HMS 2018, Barnehagene i Nesset 

 
Vurdering 
Handlingsplan HMS 2018, Barnehagene i Nesset er en plan for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet i 
enheten i 2018.  

 
Økonomiske konsekvenser 
Denne planen får ingen økonomiske konsekvenser for enheten, utover det som allerede er 
budsjettert. Det kan da vises til kurs og opplæringer som ligger i planen.  

 
Betydning for folkehelse 
Et godt arbeidsmiljø, tilrettelegging og oppfølging av den ansattes arbeidsmiljø, vil ha betydning 
for folkehelsen. 

Arkiv: :033 

Arkivsaksnr: 2013/575-75 

Saksbehandler: Tanja A. Holsæther Bersås  
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Barnehagene i Nesset  

.
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OVERORDNET MÅL FOR ARBEIDET MED HMS VED  
BARNEHAGENE I NESSET. 

 
HMS arbeidet er helse, - miljø – og sikkerhet (HMS) satt i system. HMS arbeidet er alle systematiske 
tiltak ved enheten Barnehagene i Nesset settes i verk for å sikre at virksomheten planlegges, 
organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. 
 
Dette medfører et systematisk arbeid med å følge opp gjeldende krav når det gjelder helse-, miljø – 
og sikkerhet ved enheten Barnehagene i Nesset, for å sikre: 

 
 minst mulig skader og ulykker 
 et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø 
 lavere sykefravær 
 større trivsel på arbeidsplassen 
 bedre produktivitet 
 mindre forurensing av indre og ytre miljø 

 
Gjennom HMS arbeidet ønsker vi at: 
 det skal bli et styringsverktøy i den daglige ledelsen 
 en kan få rettet på årsakene til avvik for å hindre gjentakelse 
 de ansatte skal få nødvendig opplæring 

Mål, oppgaver/ 
beskrivelser 

Tiltak Gjenno
m-føring 

Ansvar Utført  
Dato, 
signatur 

Årsrapport HAMU  Februar Enhetsleder/ styrer  
Redusere sykefraværet 
med 10% i forhold til 
2016 

 Tett oppfølging av 
sykemeldte jmf. IA 
avtalen 

Løpende Styrer/ enhetsleder  

Ansattes retter og 
plikter ved sykemelding 

Informasjon til ansatte Løpende Enhetsleder/ personalsjef  

Møter i AMU - bhg Minst 4 møter i året Vår og 
høst 

Leder AMU /Enhetsleder/ 
styrer/ tillitsvalgte 

 

Risikovurdering  Reviderer risikovurdering – 
ergonomi, støy og brann 

Vår  2018 Enhetsleder/ styrer/ BHT  

Vernerunder HMS 
arbeidsmiljø 

Vernerunder med skjema fra 
Losen 

31.05. Styrer  

Vernerunde inne- og 
utemiljø 

Vernerunder med skjema fra 
Losen 

30.05. Styrer   

Kompetansetiltak  Opplæring i ergonomi 
 
 

 Brannvernopplæring 
 
 

 Førstehjelpskurs 
 
 

 
 Livbergingskurs 

 

mai 
 
 
September 
 
 
Oktober/ 
november 
 
 
November 
 

Enhetsleder/  
 BHT mai 2018 

 
 Styrer, gjennomgang 

med ansatte 
 

 Norsk folkehjelp / 
ambulansen oktober 
2018 
 

 Skolefaglig rådgiver 
sender ut invitasjon 
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Psykososialt 
arbeidsmiljø 
 

Medarbeidersamtaler 
(Alle ansatte skal få tilbud om 
en samtale i løpet av året) 
 
Trivselsundersøkelse 
 
Sosiale sammenkomster for 
personalet: 

 Julebord 
 Sommeravslutning 
 Strikkekvelder 
 Trim/ turgrupper 

 
Arbeid med APRIL og LØFT 

Hele året 
 
 
 
høst 2018 
 
Løpende 
 
 
 
 
 
 
Løpende 

Enhetsleder/Styrer 
 
 
 
Enhetsleder  
 
Styrer/ nedsatt komiteer 
 
 
 
 
 
 
Enhetsleder/Styrer 

 

Personalmøter Gjennomgang av HMS rutiner: 
Konflikthåndteringsplan, 
AKAN reglement, 
beredskapsplan, 
trafikksikkerhetsplan m.m. 
 

September
/ løpende 

Styrer  

AKAN arbeid, 
personalmøte 

 Informere om AKAN 
reglementet i Nesset 
kommune 

 Redusert bruk av 
mobiltelefon i 
arbeidstiden 

 

September 
/ løpende 

Styrer  

Handlingsplaner etter 
vernerunder 

Handlingsplaner basert på 
gjennomførte vernerunder 
utarbeides legges frem i AMU 
og videre til HAMU 
 
Sak med handlingsplaner  
legges frem i HAMU 

30.09 
 
 
 
 
30.09 

Styrer 
 
 
 
 
Enhetsleder 

 

Plan for HMS arbeider 
revideres 

Revidere HMS plan for 
Barnehagene i Nesset 

31.12. Enhetsleder  
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HMS-rapport 2017 fra TSU 
 

Vedlegg 
1 HMS-rapport TSU 

 

Rådmannens innstilling 
HMS-rapporten tas til etterretning. 

 

Saksopplysninger 
Se vedlagt HMS-rapport for 2017. 

 

Vurdering 
Det ble gått vernerunde for de som har kommunehuset som sin arbeidsplass. Dette gjelder også 
for de som ikke tilhører avdelinga. 
Under vernerunden kom det fram at arbeidsforholdene i kommunehuset ikke er bra. Tak, fasader 
og ventilasjonsanlegg skulle vært renovert/utskiftet. Dette er et fra tidligere kjent problem som vil 
komme frem i handlingsplana som er under utarbeiding. Det har blitt foretatt en 
tilstandsvurdering av bygget av uavhengig konsulent. Rapporten viser et betydelig 
vedlikeholdsbehov. 

Sykefravær hele TSU for 2017 : 6,17% mot 10,04% i 2016 

Det har vært jobbet med å få ned belastningsskader blant renholdspersonalet med ba. innkjøp av 
utstyr og gulvvaskemaskiner. 

I 2017 ble det ikke innmeldt noen avvik fra enheten. Grunnen til at det ikke er meldt avvik kan 
være at både driftsoperatører og vaktmestre i sin hverdag er med å lukke innkomne avvik til 
enheten og derfor ikke ser på egne hendelser som avvik. 

 

Økonomiske konsekvenser 
Direkte har det ingen økonomiske konsekvenser, men ved gjennomføring av renovering av 
kommunehuset vil det gi store økonomiske konsekvenser. 

Arkiv: : 

Arkivsaksnr: 2018/762-3 

Saksbehandler: Bernt Angvik  



Betydning for folkehelse 
Det har betydning for den tilsattes helse å ha fokus på oppfølging av den enkelte. Det er viktig at 
hver enkelt trives og blir «sett» i jobben.
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HMS-rapport 2017 
TSU  

Konkret mål for HMS-aktivitet 
Gjennomføring av vernerunde: 

Dato for gjennomføring: 29.11.2017 

Hvem har deltatt? 

Verneombud Hogne Frydenlund, avdelingsleder Malin Bruseth 

Er handlingsplan for korrigerende tiltak utarbeidet? 

Handlingsplana er under utarbeiding. 

 

Avvik 
Hvilke type avvik er det i enheten, antall i hver kategori 

Organisasjon/internt: 0 

Tjeneste/bruker: 0 

HMS:0 

Er alle avvik lukket? 

Hvis nei, hvorfor ikke? 

 
 
 
Brannvern 
Antall medarbeidere deltatt i brannvernopplæring gitt av brannvesenet: 18 

Antall medarbeidere deltatt i brannvernopplæring i egen avdeling: 18 

Eventuell plan for å gi medarbeidere uten brannvernopplæring opplæring / frist: 

Er avdelingens evakueringsplan gjennomgått med alle ansatte: Ja 

Brannvernopplæring skal gis før nyansatte settes i arbeid.  

Har avdelingen rutine for å unngå brann? ja 
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Antall medarbeidersamtaler (MAS) gjennomført i enheten/avdelingen: 
Ansatte ved kommunehuset ble gitt tilbud om samtaler som ingen mottok. 
 
Annet arbeid med psykososialt arbeidsmiljø 
Tema, aktiviteter: 

Vinlotteri 

«Vintur» til Prestegarden 

Julebord Smia (samlet for hele TSU) 

Hvor mange har deltatt: ca.20-25 personer 

 
Konkrete resultater 
 
Resultater relatert til handlingsplan 
 
Oversikt over skademeldinger med tiltak 

- Ingen 
Sykefraværsstatistikk, årsresultat 
Sykefravær hele TSU for 2017 : 6,17% mot 10,04% i 2016 
Oppfølging IA – omfang og erfaring 
Oppfølging av sykemeldte er fulgt etter prosedyre. 
 
Evaluering av systemet 
Er arbeid med HMS iverksatt i alle deler av enheten/avdelingen? 
Høyt fokus på HMS i alle avdelinger. 
Hva er den generelle vurderingen av arbeidsmiljøet i din avdeling? 
Det er et bra arbeidsmiljø. Nedgang i sykefraværet viser det. Har en god oversikt på alle årsaker 
til sykefravær. 
Har dere nådd målene for HMS dette året. Hvis ikke, hvorfor? 
 
 
Hvilke utfordringer har du når det gjelder å motivere personalet til felles ansvar for 
arbeidsmiljøet? 
 
 
Ønsker du å gjøre endringer når det gjelder oppfølging av HMS i din avdeling. Gi en kort 
begrunnelse.  
 
Renholdspersonalet har blitt kurset i bruk av renholdsmiddel. 
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Det ble gjennomført 40 timers «Grunnkurs i arbeidsmiljø» for leder.
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HMS-rapport 2017 fra Nesset brann og redning 
 

Vedlegg 
1 HMS-rapport 2017 Nesset brannvesen 

 

Rådmannens innstilling 
Saken tas til orientering 

 

Saksopplysninger 
Se vedlagt HMS-rapport for 2017 fra Nesset Brann og redning. 

 

Vurdering 
Alle i brannvesenet har en utsatt arbeidsoppgaver der man må tenke på både egen og andres 
sikkerhet. Det holdes mange øvelser gjennom året, både for førstehjelp (hjertestarter), redning, 
«Mens vi venter på politiet» og brannslukking. Alle nye brannkonstabler/røykdykkere får også 
en grunnopplæring. Kompetanse og opplæring blir fulgt opp av Molde brann- og 
redningstjeneste. Enhetens mål for 2018 er å forbedre arbeidsmiljøet ved at det blir ny 
brannstasjon i Eresfjord. 

 

Økonomiske konsekvenser 
Alle investeringer, både når det gjelder mannskap og i utstyr, har store økonomisk betydning. 

 

Betydning for folkehelse 
Vi jobber for å ha et godt og trygt arbeidsmiljø. Det er viktig at ansatte skal føle seg trygg i jobben 
de skal utføre. Dette blir gjenspeilt i at innbyggere og andre føler seg trygg på den jobben 
brannvesenet utfører.

Arkiv: : 

Arkivsaksnr: 2018/469-6 

Saksbehandler: Bernt Angvik  
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HMS-rapport 2017 
Nesset Brannvesen 

Konkret mål for HMS-aktivitet 
Gjennomføring av vernerunde:  

Dato for gjennomføring: 11.09.2017 

Hvem har deltatt? Frode Drågen Myhre, Molde brann- og redningstjeneste 

 Bjørn Olav Hole, Nesset Brannvesen 

Er handlingsplan for korrigerende tiltak utarbeidet? Ja. 

Vernerunden er gjort i regi av Molde brann- og redningstjeneste etter deres rutiner. 

 

Avvik 
Hvilke type avvik er det i enheten, antall i hver kategori 

Organisasjon/internt: 

Tjeneste/bruker:  11 

HMS: 

Er alle avvik lukket? Nei 

Hvis nei, hvorfor ikke? Flere av avvika har budsjettmessige konsekvenser. 

 
 
 
Brannvern 
Antall medarbeidere deltatt i brannvernopplæring gitt av brannvesenet: Alle 

Antall medarbeidere deltatt i brannvernopplæring i egen avdeling: Alle 

Eventuell plan for å gi medarbeidere uten brannvernopplæring opplæring / frist: 

Er avdelingens evakueringsplan gjennomgått med alle ansatte: Ikke relevant 

Brannvernopplæring skal gis før nyansatte settes i arbeid.  

Har avdelingen rutine for å unngå brann? Ikke relevant 
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Antall medarbeidersamtaler (MAS) gjennomført i enheten/avdelingen: 
Alle har blitt gitt tilbud om samtaler. 
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Annet arbeid med psykososialt arbeidsmiljø 
Tema, aktiviteter: Julebord 

Hvor mange har deltatt: Alle i brannvesenet. 

 
Konkrete resultater 
 
Resultater relatert til handlingsplan Flere av punktene i handlingsplanen har store kostnader, 
slik som utskifting av 2 biler. Handlingsplana er laget for å gjelde over flere år. 
 
Oversikt over skademeldinger med tiltak Ikke relevant. 
 
Sykefraværsstatistikk, årsresultat Ikke relevant, kun «småe» deltidsstillinger. 
 
Oppfølging IA – omfang og erfaring Lite aktuelt. 
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Handlingsplan etter vernerunde 2017 - Nesset Brann- og 
redningstjeneste 
 

 

Rådmannens innstilling 
Handlingsplanen  tas til orientering. 

 

Saksopplysninger 
Se innlimt handlingsplan for Eidsvåg brannstasjon . Ble ikke laget til egen plan for Eresfjord 
Brannstasjon, siden denne skal skiftes ut i 2018. 

 

Vurdering 
Handlingsplanene i forhold til HMS-arbeidet er viktige redskap. Det er fortsatt en god del å hente 
i forhold til arbeidet med disse planene.  

 

Økonomiske konsekvenser 
En oppføling av handlingsplanen vil få budsjettmessige konsekvenser og flere punkter må legges 
inn i neste økonomiplan. 
 
Betydning for folkehelse 
Det er viktig at HMS-arbeidet på arbeidsplassen blir fulgt opp og får derfor stor positiv 
betydning i forhold til folkehelse. 

 

 

 

 

 

 

Arkiv: : 

Arkivsaksnr: 2018/469-5 

Saksbehandler: Bernt Angvik  



 

 

 

Handlingsplan etter vernerunde: 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Arbeidsmiljøutvalget - Helse   

Hovedarbeidsmiljøutvalg - administrativt utvalg 8/18 14.06.2018 

Administrasjonsutvalget 8/18 14.06.2018 
 
 
 
 

Helse og omsorg - HMS rapportering 2017 
 

Vedlegg 
1 HMS rapporter 2017 

 

Rådmannens innstilling 
HMS rapporteringen for 2017 tas til etterretning. 

 

Saksopplysninger 
Enheten har evaluert sine HMS planer for 2017.  
Det som kommer positiv ut i forhold til evalueringen er følgende: 

a) Avdelingsutvalgsmøter er stort sett gjennomført etter planene 
b) Personalmøter er gjennomført i samsvar med planene. 
c) Vernerunder gjennomført ved samtlige avdelinger (også ved helse og forebygging) 
d) Planlagte sosiale tiltak for de tilsatte er stort sett gjennomført 
e) Brann og fagdagen er gjennomført 
f) En del avdelinger er flyttet inn/planlegger flytte inn i nye lokaler, til tilsettes medvirkning og 

arbeidsgivers informasjon der ut til å være gjennomført i forhold til HMS planene. 

Det som kommer dårligs ut er følgende: 
a) Medarbeidersamtale, bare gjennomført ved helse og forebygging, aktivitetstjenesten og 

delvis ved bo og avlastningstjenesten. 
b) Vedlikeholdsoppgaver som påvirker arbeidsmiljøet. 

Enheten har som mål at sjukefraværer skulle reduseres med 10 %, dette er ikke gjennomført. 
Sykefraværet er økt i forhold til 2016 fra 9,72 til 9,96 prosentpoeng. 
Lønn i forbindelse med overtid og forskjøvet arbeidstid er økt fra kr.  1.355.000 i 2016 til kr. 
2087.000 for 2017.   Økningen er størst når det gjelder bo og avlastningstjenesten (økt med kr. 
349.000) og aldersavdeling/demensavdeling (økt med Kr. 189.000,-). 
Enheten har egen AMU – helse avholdt 2 møter for 2017. Ellers har hver avdeling sitt 
avdelingsutvalg bestående fra 3 til 5 medlemmer.  Avdelingsutvalgene skal bestå av 

Arkiv: :035 

Arkivsaksnr: 2013/1035-13 

Saksbehandler: Jan Karsten Schjølberg  



avdelingsledelse, verneombud og tillitsvalgte.  Saker som påvirker arbeidsmiljøet på den enkelte 
avdeling forventes tatt opp i disse utvalgene før saken sendes AMU helse. Både verneombud og 
tillitsvalgte kan be om møte og ta opp aktuelle saker i den enkelte avdelings egen utvalg.  
Enhetsleder og samtlige avdelingsledere innen helse og omsorg hadde 2 planleggingsdager 
medio juni.  Det var da spesielt fokus på HMS og budsjettarbeidet.  En liknende samling 
planlegges også i løpet av 2018. 
 

 

Vurdering 
Det går fram innledningsvis i saken samt gjennom avdelingens HMS rapporter at slik som møter 
på den enkelte avdeling, vernerunder, trivselstiltak og brannøvelser er stort sett gjennomført etter 
de oppsatte planer. 
Det som ikke er gjennomført er bl.a. medarbeidersamtaler. Enhetens felles reduksjonsmål i 
forhold til sjukefravær er ikke gjennomført.  Lønn til overtid og forskjøvet arbeidstid er økt 
merkbart. ( 54 % ). 
Omfattende bruk av overtid og forskjøvet arbeidstid er med på påvirke arbeidsmiljøet og videre 
på sjukefraværet. 
I forbindelse med at Nesset kommune skal bli en del av nye Molde kommune har enhetsleder 
vært med i flere grupper som hadde som formål å kartlegge organiseringen og virksomheten i de 
3 kommunene. Det en så da spesielt innenfor pleie og omsorgstjenesten var at Molde kommune 
var lagt bedre bemannet når det gjelder ledelse og administrasjon.  Dette gir langt større 
muligheter til å følge opp de tilsatte, herunder medarbeidersamtaler og sjukemeldte.  Nivået på 
ledelse og administrasjon innen pleie og omsorg i Molde tilsvarer det vi hadde i Nesset 
kommune før omorganiseringen først på 2000 tallet.  
En annen årsaken til høgt sjukefravær og mye overtid er skyldes etter enhetsleders mening at 
enheten ressurspool er blitt kraftig redusert.  Dette gjelder spesielt sjukepleieressursen ved 
aldersheimen, demensavdelinga og sjukeheimen.  
Når det gjelder bo og avlastningen må det vurderes å settes inn ekstra tiltak for bl.a. å få redusert 
overtidsbruken.  Til orientering kan opplyses at utgiftene til overtid og forskjøvet arbeidstid for 
2017 var på kr.  1.008.000,.- (gjelder kun lønn uten sosial utgifter).  Det er ikke spesielt med tanke 
på å redusere kommunens utgifter at enhetsleder mener en bør vurdere å sette inn spesielle tiltak 
(kommunes nettoutgifter er langt mindre), men omfattende bruk av overtid påvirkes også som 
nevnt sjukefraværet.  
 
 

Økonomiske konsekvenser 
Selve saken har ingen økonomiske konsekvenser 

Betydning for folkehelse 
Det å ha fokus på oppfølging av tilsatte, reduksjon av sjukefravær og overtid vil ha betydning for 
de tilsattes helse ( enheten har 170 tilsatte), 



Når situasjonen vurderes til at det er avvik fra lover, forskrifter og kommunens egne krav til 
arbeidsmiljøet, skal det i tillegg også meldes avvik i Losen.  

Handlingsplan HMS 2017    
 
VERNEOMBUD: SØLVI DYRHAUG BERGSET 
 
AVD.LEDER: ANITA KLEMETSEN SKYBERG 
 
 Enhet / avdeling:  NOS  KJØKKEN                VERNERUNDE UTFØRT : 29.08.17 
Problembeskrivelse: 
 

Forslag til løsning: Gjennomfø
res innen: 

Ansvar: Gjennomført: 
(Sign.  og dato)  

 
Høyt støynivå på 
oppvasken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stamina skal komme å måle 
støynivået der. Bruk av 
øreplugger 

 
 

 
Stamina\ 
Avd.leder 

 
Utsatt til 2018 

 
 
Høyt støynivå når 
mixerene i 
bakeavdelingen  er i 
bruk. 
 
 

 
Stamina skal komme å måle 
støynivået der. Bruk av 
øreplugger 

  
 
 

 
Stamina\ 
Avd.leder 

 
Utsatt til 2018 

 
Steikepanne er 
tung/vanskelig å bruke. 
Tippen på steikepanna er 
alt for tungvindt å bruke, 
ett lite hjul som må 
snurres på. Den er også 
alt for dyp som gjør det 
trasig å stå å steike da all 
os kommer rett i ansiktet.  
 
Sluk som er ved 
steikepanna er under 
den. Dette gjør det 
vanskelig når vi rengjør 
steikepanna og skal 
tømme ut vann o.l i den. 
 
 
 

 
Bytte den ut med ei som er 
mindre og enklere å 
håndtere. 
 
 
 
 
 
 
 
Ordne sluken større så den 
kommer på rett plass i 
forhold til steikepanne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enhetsled
er\ 
Avd.leder 
 
 
 
 
 
 
 
Teknisk\E
nhetsleder 
 
 
 

 
Gjennomført 
 
 
 
 
 
 



 
Noen av de eldste 
trillevognene er 
vanskelige å håndtere 
når vi skal trille dem  med 
seg.  

 
Kjøpe inn nye hjul på 
vognene. 

  
Avd.leder 

 
Kjøpt en ny 
 
 
 
 
 

 
Brannopplæring\førstehje
lp 

 
Temadag for alle på NOS 

 
 

 
Enhetsled
er\ 
Vaktmest
er 

 
Gjennomført 
 
 
 
 
 

 
Årlig status på fysisk og 
psykososialt 
arbeidsmiljø. 

 
Vernerunde. 
Handlingsplan 

 
 

 
Avd.leder 

 
Gjennomført 
 
 
 
 

 
Vedlikehold psykososialt 
arbeidsmiljø. 

 
Medarbeidersamtale 
 
Sosiale tiltak minimum 2 
pr.år 

 
31.12.18 

 
Avd.leder 

 
Ike gjennomført 
 
 
 
 
 

 
Møteplasser for 
informasjon\faglige 
diskusjoner 

 
Personalmøter 4 ganger 
årlig eller oftere ved behov. 
 
Avdelingsutvalgsmøter 
minimum 6 ganger pr. år 

  
Avd.Leder 
 
 

Delvis 
gjennomført 

 
Vedlikehold psykososialt 
arbeidsmiljø. 

 
Sosiale tiltak minimum 2 
pr.år. 
Trivselkommite kommer 
med forslag og iverksetter 

  
Avd.Leder
\ 
Trivselko
mmite 

Gjennomført 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Når situasjonen vurderes til at det er avvik fra lover, forskrifter og kommunens egne krav til 
arbeidsmiljøet, skal det i tillegg også meldes avvik i Losen.  

Handlingsplan HMS 2017 etter gjennomført vernerunde 
 
 Enhet / avdeling:      Hjemmetjenesten 

Problembeskrivelse: 
 

Forslag til løsning: Gjennomfør
es innen: 

Ansvar: Gjennomført: 
(Sign.  og dato)  

 
Medarbeidersamtaler 
 
 

 
¼ - JAN – FEBR 
¼ - SEPT - OKT 
 
 

 
 

 
Avd.sjuk
epl 

 
Ikke gjennomført 
 
 
 
 

Tilstedeværelse Oppfølging sykemeldte 
Avdelingsutvalget 
fokuserer tiltak for å 
bidra til tilstedeværelse 

 
Fortløpende 

 
Avd.spl. 

Gjennomført  

 
Avdelingsutvalg møter 
 
 

 
Januar – Mars 
August –  
November 
 

 Avd.spl. 
 

 
3 av møtene er 
gjennomført 

 
Personalmøter 

 
Februar – Mai - 
Oktober 

 
 

 
Avd.spl. 

 
Gjennomført 

 
Sosiale 
sammenkomster på 
avdelingsnivå 

 
Sommerfest 
 
Julebord 

  
Trivsels 
komitee
n 

Gjennomført 

 
Vernerunde 

Kontor / medisinrom 
Biler 
Vistdal Bofelleskap 
Eldresenteret / 
Dagteam 
Brukernes hjem 

 
Septembe
r 

 
Avdeling
s 
leder 
Verne 
ombud 

Gjennomført 

 
Fagutvikling 
Rullering av 
kompetanseplan 

 
Kartlegge 
kompetansebehov 
Medisinkurs -  
Helsefagarbeider -
oppfriskningskurs 

 
 
Septembe
r 

 
 
 

Ikke 
gjennomført 

 
Rekruttering 

 
Kvalitet på studentpraksis - 
veilederkurs 
 
Ivareta ferievikarer 

 
Fortløpende  

 
Avd.spl. 

Gjennomført 



 
Avvik 

 
Presenteres for 
personal hver 14. dag 
Gjennomgang avd.utv. 
hv.2. mnd 
Gjennomgang 
personalmøte  

  Gjennomført 

 
Brann og 
redningsdagen 

 
Praktiske øvelser i 
førstehjelp og redning 

 
Septembe
r 

 
Fag-
utvikler 

Gjennomført 

 
HMS - kurs 

 
HMS kurs for nytt 
verneombud 

  Ikke 
gjennomført 

INTERNE RUTINER Nye rutiner ifm. Nye 
lokaler 

  Gjennomført. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Når situasjonen vurderes til at det er avvik fra lover, forskrifter og kommunens egne krav til 
arbeidsmiljøet, skal det i tillegg også meldes avvik i Losen.  

Handlingsplan HMS  2017 etter gjennomført vernerunde 
 
 Enhet / avdeling: SJUKEHEIMEN  
Problembeskrivelse: 
 

Forslag til løsning: Gjennomfø
res innen: 

Ansvar: Gjennomført: 
(Sign.  og dato)  

 
Vedlikeholde 
psykososialt arbeidsmiljø 
 
 
 
 
 

 
 Fredagslunsj 
 Fellestur vår 
 Fellestur høst 
 Julebord 

 
Ca. hver 3. 
uke 
 
juni og okt 
 
nov/des 

 
Avd.leder 
 
Trivselsgr. 
 
Trivselsgr. 

 
Gjennomført 

 
Medarbeidersamtaler 
 
 
 
 
 
 

 
10 medarbeidersamtaler vår 
 
 
10 medarbeidersamtaler 
høst 

 
April 
 
 
Nov 

 
Avd.spl 

 
Ikke gjennomført 

 
 
Personalmøter 
 

 
 
4 gg pr. år 

 
 
 

 
 
Avd. spl 

 
Gjennomført 

Avdelingsutvalg 7 faste møter. 
I tillegg innkalling til møte 
ved behov 

 Avd. spl Avviklet 5 møter 

Vernerunde Min en gang årlig September Avd.spl Gjennomført 

Kurs Abonnere på kurspakke. Alle 
kommunalt ansatte kan 
oppdatere seg innenfor kurs 
som er tilgjengelig i pakken 

 Avd.spl/ 
enhetsled
er 

Ikke gjennomført 
utsatt til 2018 

Opplæring Profil   Avd.spl Delvis 
gjennomført 



Brann/redning Årlig  Avd.leder/ 
Enhetsled
er 

Gjennomført  

Brannøvelser Gjennomgang 
branntavle/evakuering 

 Avd.leder Gjennomført 

     

  
 
Når situasjonen vurderes til at det er avvik fra lover, forskrifter og kommunens egne krav til 
arbeidsmiljøet, skal det i tillegg også meldes avvik i Losen.  

Handlingsplan Aktivitetstjenesten 2017  etter gjennomført 
vernerunde 
 
 Enhet / avdeling: Aktivitetstjenesten 
Problembeskrivelse: 
 

Forslag til løsning: Gjennomfø
res innen: 

Ansvar: Gjennomført: 
(Sign.  og dato)  

Klyvsagen på verkstedet 
er sliten. Det betyr at den 
er vinglete, at deler 
mangler og at vernekant 
er løs. Den dårlige 
standaren på saga er en 
risiko for brukere og 
personal på verkstedet. 
 
Flere av plenklipperne er 
i dårlig stand. De kan 
være en risiko for 
brukerne av 
plenklipperne. Stadige 
reparasjoner gjør at det 
kan være utfordrende å 
få gjort den jobben vi 
skal. 
 
 

Vi har kommet frem til at 
selve motoren på saga er 
bra, men at det må kjøpes 
inn deler for å sørge for god 
sikkerhet og godkjent sag. 
Kostnad på 3500,- 
Ny pris på sag er 12000,-  
 
 
 
Ny plenklipper koster 
55 000,- 

 
 

 
 

 
Utsatt til 2018 
 
 
 
 
 
 
 
Utsatt til 2018 

Bilparken til 
aktivitetstjenesten er i 
dårlig forfatning. 
Innimellom må de kjøre 
med biler som har store 
mangler. 

Vi har sett på bilbehovet 
vårt, og ønsket er en ala 
transporter som det er 
muligheter til å ta ut seter 
slik at den også kan brukes 

 
 

 
 

 
Utsatt til 2018 



 
Dette setter brukere i 
fare. 
 
 
 
 

som varebil. Kostnad ca. 
200 000,- 
 
Så må vi bli bedre på 
oppfølging av vedlikehold 

Brannopplæring.  
Sikre at alle ansatte og 
brukere får god og 
regelmessig opplæring 
 
 
 
 

Vi hadde k brannøvelse ved 
aktivitetstjenesten i oktober -
17,  
 

 
 

 
 

Gjennomført 
 
 

Armaturer på verkstedet  
Både dårlig lys og ikke 
godkjente armaturer 

Dette er meldt til teknisk 
avdeling. Må investeres i 
nye og godkjente armarurer 

  Utsatt til 2018 

Vedlikeholde et godt 
psykososialt arbeidsmiljø 

1) Sosiale tiltak min. 2 
pr. år 

 
2) Medarbeidersamtale

r  annet hvert år. 

 Avd.leder 
 
Avd. leder 

 
Gjennomført 

Årlig status på fysisk og 
psykososialt arbeidsmiljø 

1) Vernerunde 

 
2) Handlingsplan for 

2018  

 Avd. leder Gjennomført 

God nok info  og 
tilbakemeldinger  

Personalmøte 1 gang pr. 
uke.  

 Avd. leder  Gjennomført 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Når situasjonen vurderes til at det er avvik fra lover, forskrifter og kommunens egne krav til 
arbeidsmiljøet, skal det i tillegg også meldes avvik i Losen.  

Handlingsplan  HMS 2017 etter gjennomført vernerunde 
 
 Enhet / avdeling:  DEMENS / KORTIDSAVD     

Problembeskrivelse
: 
 

Forslag til løsning: Gjennomføre
s innen: 

Ansvar: Gjennomført
: 
(Sign.  og 
dato)  

Medarbeidersamtaler 
 
 
 
 
 
 
 

For å tilstrebre motivere 
ansatte og opprettholde 
en god dialog. Deles 
opp i 2 puljer over 2 år. 
 
Viktig nå i 
ombyggingsprossesen. 
 

 
2018/2019 

 
Avdelings 
Leder 

 
Ikke 
gjennomført 

 
Møte i 
arbeidsutvalget, et 
inkluderende 
arbeidsmiljø. 
 
 
 
 
 

 
Viktig nå i 
ombyggingsprossensse
n for å holde en god 
dialog, og at de ansatte 
og beboerne blir tatt 
godt vare på, innenfor 
forsvarlige rammer. 
 

Minimum 4 
møter i løpet 
av 2018. Flere 
ved behov. 
 

Avdelings 
Leder 
 

 
Gjennomført 

 
Vernerunde 
 
 
 

 
Viktig med tanke på 
ombygging. Heletiden 
tilstrebe at alt går 
forsvarlig for seg. 

 
Vår 2018 

 
Avdelings 
Leder/ 
verneombud 

 
Gjennomført 

Reduksjon av 
sykefravær med 10% 
i forhold til 2017 

Tett oppfølging.  
Fortsette med jobben fra 
2017, tilrettelegging for 
den ansatte for å unngå 
sykemleding og komme 
tilbake i jobb fortest 
mulig. 
God dialog med 
sykemelder, følge 
kommunens 
retningslinjer for 
oppfølging av den 
sykemeldte. 

Fortløpende i 
2018. 

Avdelings leder  
Gjennomført 

Sosiale 
sammenkomster 

Påskelunsj 
Sommeravslutninger 
Felles turer 
Høstfest 
Julelunsj 
Julebord 

I løpet av 2018 Trivselskomite Gjennomført 



Brann og 
redningsdag 

1. Tilstrebe utvidede 
fagdager til dette. 
2. Ferievikarer skal også 
ha gjennomgang før 
feriearbeidet starter. 
3. Viktig å holde fokus 
på brannsikring under 
ombyggingen. 

1.September 
2018. 
2. Gjennom- 
gang før ferie- 
arbeidet. 
3.Fortløpende 
under hele 
prosessen 

Fagansvarlig/ 
Avdelingsleder/ 
Verneombud/  

Gjennomført 

     
 
Ombygging NOS 

1.Ansatte skal være 
inkludert i prosessen 
gjennom aktiv bruk av 
avd.utv. 
2.Beboere og ansatte 
skal være ivaretatt 
under hele 
ombyggingen, HMS 

Fortløpende 1.Avdelingsleder 
2.Avdelingsleder
/ 
Verneombud 

Gjennomført  

HMS 1. Egen HMS plan på 
hver avdeling. 
2. Aktuelle tiltak for å 
forberede arbeidsmiljø. 
3. Overordnet HMS 
plan. 

Behandles i 
avd.utv, eller 
på 
personalmøte. 
Skal sendes 
inn til 
enhetsleder 
innen sep/okt 
2018 

Avdelingsleder  
Gjennomført 
 

Inventar/utstyr I påvent av nybygg 
utsettes/ reduseres nye 
investeringer/ 
oppgraderinger til et 
minimum 
 

   

Belysning- Dårlig 
belysning på 
uteområdet/ 
parkering til NOS 
 

I påvent av nybygg og 
endring av uteområdet 

  Ikke 
gjennomført 

Personlig 
verneutstyr- mangel 
på uniformer  

Det må bestilles flere 
uniformer da det ofte er 
manko på str. 
 

Så snart som 
mulig. 

Avdelingsleder/ 
Renhold 

Gjennomført 

  
 
 
 
Når situasjonen vurderes til at det er avvik fra lover, forskrifter og kommunens egne krav til 
arbeidsmiljøet, skal det i tillegg også meldes avvik i Losen.  

Handlingsplan HMS 2017   
 
 Enhet / avdeling: BOTJENSTEN  
Problembeskrivelse: 
 

Forslag til løsning: Gjennomfø
res innen: 

Ansvar: Gjennomf
ørt: 
(Sign.  og 
dato)  



 
Brannanlegg på Holtan 
må skiftes. 
Branninstrukser m/ 
oversiktlige 
kart over alle hus med 
adresser. 
Branninstrukser og 
oversikt over 
rømningsveier utarbeides 
til alle hus. 
 
Røykvarslere må 
utbedres i alle hus. 
 

 
Teknisk avdeling må få 
økonomiske midler til at 
dette blir gjennomført. 

 
Så fort som 
mulig, da 
dette har 
stått på 
agendaen i 
flere år. 

 
Teknisk 
avdeling.v/ Malin 
Bruset 

 
Utsatt 
til2018 

 
Personalmøter 

 
4 ganger i året. 

 
Følge 
årshjulet 

Avdelingsleder Gjennomfø
rt 

 
Arbeidsutvalget     

 
6 ganger i året. 

Følge 
årshjulet 

Avdelingsleder Gjennomfø
rt 

 
Vernerunde  

 
Gjennomføres i september. 
 
 

 
 

Avdelingsleder / 
verneombud 

Gjennomfø
rt 

Bil til bruk til kjøring av 
brukeres behov for 
handling, 
lege/tannlegebesøk og 
turer. 

Lising av bil eller kjøpe bil.         
 

Avdelingleder 
 

Utsatt til 
2018 

 
Sosiale sammenkomster 
 
 
 
 
 
 

 
Utfordre sosialkomiteen til å 
ta initiativ til sosiale utflukter. 

 
Sosialkomit
e 

 
Kontinuerlig 

 
Gjennomfø
rt 

  
 
 
 
Ragnhild Anne Svensli                                                                                                   Marianne 
Stensvold 
 
Avdelingsleder                                                                                                                Ver 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Hovedarbeidsmiljøutvalg - administrativt utvalg 9/18 14.06.2018 

Administrasjonsutvalget 9/18 14.06.2018 
 
 
 
 

Årsrapport 2017 fra bedriftshelsetjenesten 
 

Vedlegg 
1 Årsrapport 2017 fra bedriftshelsetjenesten 

 

Rådmannens innstilling 
Årsrapport fra bedriftshelsetjenesten tas til orientering 

 

Saksopplysninger 
Nesset kommune har avtale om kjøp av bedriftshelsetjenester hos Stamina.  

 

Vurdering 
 

Økonomiske konsekvenser 
 

Betydning for folkehelse 

Arkiv: : 

Arkivsaksnr: 2016/595-6 

Saksbehandler: Anne-Karin Sjøli  



 

Stamina Helse // staminagroup.no 
 

Bedriftsnavn: Stamina/NIMI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Årsrapport 2017 for 
Nesset Kommune 

RAPPORT FRA STAMINA HELSE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oppdragsgiver 
Nesset Kommune 
/Anne Karin Sjøli 
 
Distribuert til 
Anne Karin Sjøli, personalsjef  
 
Utarbeidet av 
Lill Karin Bugge, HMS-rådgiver/bedriftssykepleier 
 
Oversendt kunde: 23.03.2018  
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1. Innledning 
 

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

2. Rådgivere fra Stamina Helse 
 

Kundeansvarlig i 2017 har vært Lill Karin Bugge, HMS-rådgiver/bedriftssykepleier. 
 
Andre rådgivere som har bistått i 2017 er: 

• Rigmor Gjerde Nerland, bedriftsfysioterapeut 

• Elin Os Haare, bedriftsfysioterapeut 

• Hans Kristian Furnes, yrkeshygieniker 

• Vegard Ansok, bedriftslege 

• Ingunn Bergheim Ranheim, bedriftslege 

• Helen Nås, helsesekretær 

• Linn Mykløy Eriksen, bedriftssykepleier 

• Elisabeth Torhus, HMS-rådgiver innen psykososialt- og organisatorisk arbeidsmiljø 
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3. Aktivitetsoversikt for 2017 
Oversikt over avtalte og gjennomførte aktiviteter finnes i vedlegg.  
 

 
Diagram 1: Viser leverte tjenester i 2017 i prosent for de ulike tjenesteområdene på abonnement. 
 

Aktivitet % av total Sum levert 

Systematisk HMS-arbeid 42 % 71 070 

Sykefravær 5 % 8 034 

Livsstil inkl. Akan     

Arbeidshelse inkl. helsesert. 9 % 14 297 

Helsekontroller 29 % 48 580 

Ergonomi 4 % 7 416 

Arbeidsmiljøkartlegging 5 % 8 652 

Psykososialt 1 % 2 472 

Krisehåndtering     

Yrkeshygiene 4 % 7 416 

Annet     

Total 100 % 167 937 
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4. Samarbeidet og måloppnåelse i 2017 
Stamina Helse har bistått Nesset Kommune med de fleste planlagte aktiviteter som var i satt opp i 
handlingsplaner for de ulike enhetene. 
 
De områdene det har vært mest samarbeid om i 2017 har vært systematisk HMS-arbeid og arbeidshelse. 
 
Stamina Helse opplever et godt samarbeid med Nesset Kommune. Bedriften involverer Stamina Helse i 
arbeidet for å skape sunne og trygge arbeidsplasser. 
 

4.1 Teknisk Drift 
 
Målsetningen for 2017 har vært:  
«Synliggjøre og tydeliggjøre BHT og dens rolle. Senke sykefraværet i kommunen». 
 
Teknisk Drift har samarbeidet godt med Stamina Helse gjennom hele året. Det er blitt gjennomført lovpålagte 
helsekontroller av de ansatte, samt arbeidsmiljøkartlegging. I for- og etterkant av helsekontrollene har det 
vært en dialog mellom leder og bedriftslege for å sikre riktig oppfølging av de ansatte (planleggingsmøte i 
forkant av helsekontrollene, funksjonsvurderinger, dialogmøter og henvisning av ansatte til videre 
behandling/oppfølging). Aktivitetene gjennom året har derfor vært med og nå målsetningen om å synliggjøre 
og tydeliggjøre BHT og dens rolle.  
 
Det systematiske HMS arbeidet har blitt gjennomført ihht. handlingsplan.  
 

4.2 Barnehagene i Nesset 
 
Målsetningen for 2017 har vært: 
«Redusere sykefraværet, bedre nærværet». 
 
Det har vært et godt samarbeid med Stamina Helse og enheten i 2017. Handlingsplanmøte ble arrangert i juni 
der det ble avtalt gjennomføring av Staminabarometeret (et kartleggingsverktøy for det fysiske og psykiske 
arbeidsmiljøet). Dette ble gjennomført høsten 2017 og vil være et godt utgangspunkt for videre planlegging 
av aktuelle aktiviteter som vil styrke enheten og være med å nå målsetningen. 
 

4.3 Eidsvåg Barne- og Ungdomsskole 
 
I 2017 har det vært lite kontakt mellom enheten og Stamina Helse. Handlingsplanmøte ble arrangert høsten 
2016 og det var ikke satt opp noen spesifikke aktiviteter for det foregående året. 
 
I februar ble det gjennomført en arbeidsplassvurdering/individoppfølging av en ansatt, dette etter 
henvendelse fra enhetsleder. 
 

4.4 Indre Nesset Barne- og Ungdomsskole 
 
Det ble arrangert handlingsplanmøte i april 2017, utenom dette så har det vært lite kontakt mellom enheten 
og Stamina Helse. 
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4.5 Helse og omsorg  
 
Det har vært et godt samarbeid mellom enheten og Stamina Helse i 2017. Handlingsplanmøte ble arrangert i 
april der det ble avtalt flere aktiviteter for året. 
 
En overordnet risikovurdering av det psykiske og fysiske arbeidsmiljøet ble gjennomført gjennom Q2/Q3. 
Oppfølgingsmøte der resultatene skulle bli presentert ble ikke gjennomført da det var noe vanskelig å oppnå 
kontakt med enhetsleder gjennom høsten. Dette bør derfor gjennomføres i 2018, da resultatene vil være et 
godt utgangspunkt for videre handlingsplan.  
 
På bakgrunn av resultater fra risikovurderingen ble det i Q3 gjennomført støymålinger i vaskeri og kjøkken 
ved NOS. 
 
Det ble sendt ut innkalling til HK arbeidshelse av fire ansatte i enheten, men på grunn av manglende 
tilbakemelding så ble ikke dette gjennomført.  
 

5. Anbefalinger for 2018 
Stamina Helse ønsker å bidra til at dere når de målene dere setter dere for HMS-arbeidet. Vi ønsker at dere 
skal oppleve en mest mulig effektiv og god utnyttelse av de rammene som ligger til grunn i avtalen, og at de 
tiltakene som gjennomføres er målrettet og bidrar til opplevd merverdi. Dette ønsker vi å vektlegge også i 
kommende periode. 
 
Basert på de erfaringene vi har gjort oss i foregående år og de resultatene vi ser av de tiltakene som er 
gjennomført, anbefaler vi at følgende områder vektlegges for kommende år: 
 
Teknisk Drift: 

• Handlingsplanmøte for å avtale aktuelle aktiviteter for 2018/2019. 

• Vurdere opplæring/veiledning i ergonomi for vaktmestrene. 

• Risikovurdering av kjemikalier, ref. rapport etter AHUS 2017. 

• Risikovurdering av biologiske faktorer, ref. rapport etter AHUS 2017. 
 
Barnehagene i Nesset: 

• Handlingsplanmøte for å avtale aktuelle aktiviteter for 2018/2019. Ta utgangspunkt i resultatene fra 
Staminabarometeret som ble utført i 2017. 

• Gjennomføre audiometriundersøkelse av alle ansatte (videreføring fra 2017). 

• Revidering av ergonomisk risikovurdering i alle tre barnehagene (sist utført i 2013). 

• Opplæring i ergonomi i etterkant av risikovurdering. 
 
Eidsvåg Barne- og Ungdomsskole: 

• Handlingsplanmøte for å avtale aktuelle aktiviteter for 2018/2019. 

• Vurdere behovet for ergonomisk risikovurdering/kartlegging (sist utført i 2012).  

• Kartlegging av det psykiske arbeidsmiljøet. Dette kom opp som et mulig behov i handlingsplanmøte i 
2016, følge opp status på dette. 

 
Indre Nesset Barne- og Ungdomsskole: 

• Handlingsplanmøte for å avtale aktuelle aktiviteter for 2018/2019. 
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• Følge opp status på kartlegging av det psykiske arbeidsmiljøet. Dette var diskutert i 
handlingsplanmøte i 2017.  

 
Helse og Omsorg: 

• Handlingsplanmøte for å avtale aktuelle aktiviteter for 2018/2019. 

• Avtale møte for å gå gjennom overordnet risikovurdering. Dette skulle vært gjennomført høsten 
2017. En overordnet risikovurdering vil være et godt utgangspunkt for å avtale videre aktiviteter i 
enheten.  

 
Før det blir arrangert handlingsplanmøter ute i enhetene så anbefales det at det avtales et møte mellom 
Stamina Helse (kundekontakt) og personalsjef. Dette for å avklare hvilke aktiviteter som dekkes av 
abonnementet. 
 
På vegne av Stamina Helse takker jeg for samarbeidet i året som gikk, og ser frem til et godt, 
helsefremmende og konstruktivt samarbeid i 2018. 
 
 
Med vennlig hilsen, 
 

 
___________________________ 
Lill Karin Bugge, HMS-rådgiver/bedriftssykepleier 
  

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

http://lovdata.no/lov/2005-06-17-62/§3-3
http://lovdata.no/forskrift/2011-12-06-1355/§13-1
http://lovdata.no/forskrift/1996-12-06-1127/§5
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Vedlegg: Beskrivelse av aktiviteter, med utgangspunkt i handlingsplanen  
 

Tabell 1: Viser avtalte og gjennomførte aktiviteter i 2017 for Teknisk Drift, med utgangspunkt i avtalt 
handlingsplan.  

Tjenesteområde Avtalt aktivitet Gjennomført aktivitet 

Systematisk HMS-arbeid 

Handlingsplanmøte Gjennomføres en gang per år. 
Q1/Q2. 

Gjennomført 28.03.17. Tilstede: Malin 
Bruseth og Bernt Angvik (Teknisk Drift) og 
Lill Karin Bugge (Stamina Helse). 

Oppfølging/statusmøter  Det ble 27.04.17 gjennomført 
planleggingsmøte i forkant av 
helsekontrollene. Tilstede: Malin Bruseth 
(Teknisk Drift) og bedriftslege Vegard 
Ansok (Stamina Helse). 

Møter i AMU/utvalg HAMU HAMU gjennomført 31.05.17 (tilstede Lill 
Karin Bugge, Stamina Helse) og 04.12.17 
(tilstede Rigmor Gjerde Nerland, Stamina 
Helse).  

Staminabarometeret Kundekontakt informert om 
Staminabarometeret. Mulig 
presentasjon for alle enheter. 
Q2 2017 (vår).  
Kunde kommer tilbake med 
aktuelt tidspunkt. 

Ikke gjennomført.  

Årsrapport Sendes ut en overordnet 
årsrapport årlig. 

Sendt til personalsjef, Anne Karin Sjøli. 

Psykososialt arbeidsmiljø, organisasjonsutvikling 

Kartlegging av arbeidsmiljø  
(se Arbeidsmiljøkartlegging) 

Renholdere, vaktmestere, 
vikarer. Se helsekontroll. Q2 
2017. 

Gjennomført 11.05.17 og 08.06.17. 19 
ansatte møtte (5 vaktmestere og 14 
renholdere), 1 ansatte møtte ikke iht. 
oppsatt liste. 
Utført av bedriftslege, Vegard Ansok, og 
bedriftssykepleier, Lill Karin Bugge. 
Rapport ble utarbeidet og sendt til leder i 
etterkant av helsekontrollene.  

Ergonomi 

Opplæring Vurdere gjennomføring for 
vaktmestrene.  

Malin Bruseth informerte om at det var 
kun renholderne som deltok på opplæring i 
ergonomi i 2016. Dette kan derfor være 
aktuelt for vaktmestrene. Ikke gjennomført 
i 2017. 

Fysisk, kjemisk, biologisk arbeidsmiljø og inneklima 

Helsekontroll 

HK arbeidshelse HK Arbeidshelse og 
arbeidsmiljøprofil. Q2 2017. 

Gjennomført 11.05.17 og 08.06.17. 19 
ansatte møtte (5 vaktmestere og 14 
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Tjenesteområde Avtalt aktivitet Gjennomført aktivitet 

14 renholdere, 4 vaktmestere, 
2 vikarer (= 26 ansatte). 

renholdere), 1 ansatte møtte ikke iht. 
oppsatt liste. 
Utført av bedriftslege, Vegard Ansok, og 
bedriftssykepleier, Lill Karin Bugge. 
Rapport ble utarbeidet og sendt til leder i 
etterkant av helsekontrollene. 

Arbeidsmiljøkartlegging 

Arbeidsmiljøprofil 
(psykososialt og fysisk 
arbeidsmiljø) 

Gjennomføres samtidig med 
helsekontrollene og på de 
resterende vaktmestrene som 
gjennomførte helsekontroller i 
2016. 26 ansatte. 

Gjennomført 11.05.17 og 08.06.17. 19 
ansatte møtte (5 vaktmestere og 14 
renholdere), 1 ansatte møtte ikke iht. 
oppsatt liste. 
Utført av bedriftslege, Vegard Ansok, og 
bedriftssykepleier, Lill Karin Bugge. 
Rapport ble utarbeidet og sendt til leder i 
etterkant av helsekontrollene. 

Arbeidshelseoppfølging 

Arbeidsmedisinsk poliklinikk Det må medregnes at hver 
10.ansatt som er inne til 
helsekontroll blir satt opp til 
arbeidsmedisinsk poliklinikk i 
etterkant av helsekontroller. 
 
Ansatte kan ta kontakt for 
konsultasjonstime for 
arbeidsrelaterte 
plager/problemer. 

3 ansatte ble henvist videre etter 
helsekontrollene.  

Støttesamtale Ved behov. Ikke meldt behov. 

Vaksinering/ reiserådgivning Ansatte som er eksponert for 
biologisk materiale blir 
oppfordret til å vaksinere seg 
hos lokal helsestasjon.  

Ikke meldt behov. 

Sykefravær 

Rutiner/lederveiledning Ved behov. Ikke meldt behov. 

Funksjonsvurdering Stamina har forskjellige 
funksjonsvurderinger som kan 
benyttes ved 
sykefraværsarbeid. 

 

Individoppfølging/dialogmøter Stamina kan kalles inn til 
dialogmøter der dette er 
hensiktsmessig, eventuelt 
gjennomføre 
individoppfølging. 

Bedriftslege, Vegard Ansok, deltok i 4 
dialogmøter i løpet 2017. Dette etter 
forespørsel fra leder.  

Krisehåndtering 

Livsstil  
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Tjenesteområde Avtalt aktivitet Gjennomført aktivitet 

Kurs 

Andre tjenester 

 
Tabell 2: Viser avtalte og gjennomførte aktiviteter i 2017 for Barnehagene i Nesset, med utgangspunkt i 
avtalt handlingsplan.  

Tjenesteområde Avtalt aktivitet Gjennomført aktivitet 

Systematisk HMS-arbeid 

Handlingsplanmøte Utarbeide styringsgivende 
handlingsplan for BHT`s 
bistand for kommende          
treårsperiode.  

Gjennomført 03.07.17. Tilstede: Leder 
Tanja Bersås og Lill Karin Bugge (Stamina 
Helse). 

Møter i AMU/utvalg HAMU. HAMU gjennomført 31.05.17 (tilstede Lill 
Karin Bugge, Stamina Helse) og 04.12.17 
(tilstede Rigmor Gjerde Nerland, Stamina 
Helse). 

Staminabarometeret Gjennomføres i barnehagene. 
Statusmøte per telefon på 
slutten av august. Informasjon 
til ansatte, info i hver 
barnehage (personalmøte). 
Må arrangeres på samme dag. 
1 september kl. 09 
(styrermøte). Planlegge 
Staminabarometeret. Deles 
opp i ytre og indre. Presentere 
rapport januar 2018 (indre og 
ytre på hvert sitt møte). 

Staminabarometeret presentert på 
styremøte 01.09.17. Presentert av Rigmor 
Gjerde Nerland (Stamina Helse). Avtalt 
oppstart 02.10.17. 
Staminabarometeret gjennomført og 
resultater presentert på 
leder/avdelingsmøte 21.11.17.  

Årsrapport Sendes ut en overordnet 
årsrapport årlig.  

Sendt til personalsjef, Anne Karin Sjøli. 

Psykososialt arbeidsmiljø, organisasjonsutvikling 

Kartlegging av arbeidsmiljø  
(se Arbeidsmiljøkartlegging) 

Psykososialt arbeidsmiljø skal 
kartlegges minimum hvert 3 
år. Mulig tiltak i etterkant av 
Staminabarometeret. Stamina 
har flere mulig 
kartleggingsverktøy.  

 

Ergonomi 

Fysisk, kjemisk, biologisk arbeidsmiljø og inneklima 

Helsekontroll 

HK arbeidshelse Hørselstest av alle ansatte. 
Starte i Vistdal, Eresfjord og til 
slutt Eidsvåg. Skal 
gjennomføres hvert 3 år. 

Gjennomføres i 2018. 
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Tjenesteområde Avtalt aktivitet Gjennomført aktivitet 

Informere på styrermøte kl 
09. 1 september. 
Høst 2017. 

Arbeidsmiljøkartlegging 

Arbeidshelseoppfølging 

Sykefravær 

Sykefraværsforebygging Bistand rundt 
sykefraværsoppfølging er en 
løpende tjeneste som 
bedriften avtaler ved behov. 

Ikke meldt behov. 

Funksjonsvurdering Stamina har forskjellige 
funksjonsvurderinger som kan 
benyttes ved 
sykefraværsarbeid. 

Ikke meldt behov. 

Individoppfølging/dialogmøter Stamina kan kalles inn til 
dialogmøter. 

Ikke meldt behov. 

Krisehåndtering 

Kriseberedskapsplan/rutiner Ved behov. Ikke meldt behov. 

Livsstil  

StaminaPluss - Livsstilskonsept Målrettet tiltak som kan følge 
opp og forebygge sykefravær. 
Bedriften tar kontakt ved 
behov. 

Ikke meldt behov. 

Kurs 

Annet Medarbeidersamtalekurs kan 
være aktuelt. Mulig det skal 
gis tilbud til alle ledere og 
mellomledere i Nesset om 
dette. Undersøke muligheten 
for medarbeidersamtalekurs i 
Nesset Kommune (Øyvind 
Bjørge). 

Ikke gjennomført i 2017. Kan videreføres til 
2018 hvis aktuelt. 

Andre tjenester 

 
Tabell 3: Viser avtalte og gjennomførte aktiviteter i 2017 for Eidsvåg Barne- og Ungdomsskole, med 
utgangspunkt i avtalt handlingsplan.  

Tjenesteområde Avtalt aktivitet Gjennomført aktivitet 

Systematisk HMS-arbeid 

Handlingsplanmøte Handlingsplanmøte Q3-
Q4 2017. 

Ikke gjennomført i 2017, må gjennomføres 
i 2018. 

Møter i AMU/utvalg HAMU. HAMU gjennomført 31.05.17 (tilstede Lill 
Karin Bugge, Stamina Helse) og 04.12.17 
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Tjenesteområde Avtalt aktivitet Gjennomført aktivitet 

(tilstede Rigmor Gjerde Nerland, Stamina 
Helse). 

Årsrapport Sendes ut en overordnet 
årsrapport årlig. 

Sendt til personalsjef, Anne Karin Sjøli. 

Psykososialt arbeidsmiljø, organisasjonsutvikling 

Kartlegging av arbeidsmiljø  
(se Arbeidsmiljøkartlegging) 

Ta det med personalsjef. 
Finnes plan på overordnet 
nivå? Q1-Q4 2017. 

Ikke avklart i 2017. Følges opp ved 
handlingsplanmøte i 2018. 

Ergonomi 

Rådgivning  Gjennomført 
individoppfølging/arbeidsplassvurdering av 
ansatt i februar 2017 etter forespørsel fra 
rektor Per Einar Strand. Utført av 
bedriftsfysioterapeut, Rigmor Gjerde 
Nerland. 

Fysisk, kjemisk, biologisk arbeidsmiljø og inneklima 

Kartlegging/ måling Kan være aktuelt med en ny 
gjennomføring i 2017. Sist 
utført i 2012. Q3-Q4 2017.  

Ikke gjennomført i 2017. Følges opp ved 
handlingsplanmøte i 2018. 

Helsekontroll 

Arbeidsmiljøkartlegging 

Arbeidshelseoppfølging 

Sykefravær 

Krisehåndtering 

Livsstil  

Kurs 

Andre tjenester 

 
Tabell 4: Viser avtalte og gjennomførte aktiviteter i 2017 for Indre Nesset Barne- og ungdomsskole, med 
utgangspunkt i avtalt handlingsplan.  

Tjenesteområde Avtalt aktivitet Gjennomført aktivitet 

Systematisk HMS-arbeid 

Handlingsplanmøte Revidering av handlingsplan. Gjennomført 06.04.17.  Grovkartlegging 
fylt ut. Tilstede: Rektor Hilde Toven og Lill 
Karin Bugge (Stamina Helse). 

Oppfølging/statusmøter Ved behov. Ikke meldt behov utenom ordinært 
handlingsplanmøte. 

Møter i AMU/utvalg HAMU. HAMU gjennomført 31.05.17 (tilstede Lill 
Karin Bugge, Stamina Helse) og 04.12.17 
(tilstede Rigmor Gjerde Nerland, Stamina 
Helse). 



 

Stamina Helse // staminagroup.no 
 

SIDE 13 

Tjenesteområde Avtalt aktivitet Gjennomført aktivitet 

Årsrapport Sendes ut en overordnet 
årsrapport årlig. 

Sendt til personalsjef, Anne Karin Sjøli. 

Psykososialt arbeidsmiljø, organisasjonsutvikling 

Kartlegging av arbeidsmiljø  
(se Arbeidsmiljøkartlegging) 

BHT sender over alternativ til 
kartleggingsverktøy. Sendes 
over til Hilde Toven. Ønsker et 
enkelt verktøy, ca 8 – 10 
spørsmål (psykososialt). Q2 
2017. 

Det ble sendt over forslag til 
kartleggingsverktøy, samtidig gjennomført 
dialog med personalsjef om aktuelle 
verktøy. Konkludert med at det ikke var 
aktuelt og ble derfor ikke gjennomført en 
psykososial kartlegging i 2017. 

Ergonomi 

Fysisk, kjemisk, biologisk arbeidsmiljø og inneklima 

Helsekontroll 

Arbeidsmiljøkartlegging 

Arbeidshelseoppfølging 

Sykefravær 

Krisehåndtering 

Livsstil  

Kurs 

Førstehjelpskurs Ønsker førstehjelpskurs hvis 
abonnementet dekker det. 

Abonnementet til Nesset Kommune dekker 
ikke førstehjelpskurs, det ble derfor ikke 
gjennomført kurs i 2017. 

Andre tjenester 

 
Tabell 5: Viser avtalte og gjennomførte aktiviteter i 2017 for Helse og omsorg, med utgangspunkt i avtalt 
handlingsplan.  

Tjenesteområde Avtalt aktivitet Gjennomført aktivitet 

Systematisk HMS-arbeid 

Handlingsplanmøte Utarbeide styringsgivende 
handlingsplan for BHT`s 
bistand for kommende 
treårsperiode.  

Gjennomført 06.04.17. Tilstede: Leder Jan 
Karsten Schjølberg og Lill Karin Bugge 
(Stamina Helse). 

Staminabarometeret Botjenesten. Q3/Q4 2017. 25 
ansatte. 

Ikke gjennomført i 2017. Kan videreføres til 
2018. 

Risikovurdering En overordnet risikovurdering 
av generelt arbeidsmiljø i 
tjenesten. Representanter fra 
hver avdeling deltar. Bruk av 
Staminas skjema. Mai/juni 
2017. 

Oppstart av overordnet risikovurdering 
20.06.17. Utført av yrkeshygieniker, Hans 
Kristian Furnes. 
Det ble prøvd tatt kontakt med leder flere 
ganger i løpet av høsten for å avtale 
tidspunkt for avslutning av 
risikovurderingen, men det lyktes ikke å 
oppnå kontakt. Dette må følges opp i 2018. 
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Tjenesteområde Avtalt aktivitet Gjennomført aktivitet 

Årsrapport Sendes ut en overordnet 
årsrapport årlig.  

Sendt til personalsjef, Anne Karin Sjøli. 

Psykososialt arbeidsmiljø, organisasjonsutvikling 

Kartlegging av arbeidsmiljø  
(se Arbeidsmiljøkartlegging) 

Psykososialt arbeidsmiljø skal 
kartlegges hvert tredje år. 
Mulig tiltak i etterkant av 
Staminabarometeret. 

Staminabarometeret ble ikke gjennomført i 
2017, men en overordnet risikovurdering 
av generelt arbeidsmiljø.  
En kartlegging av det psykososiale 
arbeidsmiljøet bør følges opp i 2018. 

Ergonomi 

Ergonomisk kartlegging Kan bli aktuelt på bakgrunn av 
generell risikovurdering. 

Følges opp i handlingsplanmøte 2018. 

Opplæring Benytter seg av kommunalt 
ansatt ergoterapeut.  

 

Fysisk, kjemisk, biologisk arbeidsmiljø og inneklima 

Kartlegging/ måling Inneklimamåling ved 
helsestasjonen. Sjekke opp 
når måling var gjort sist, og 
evt. resultat av måling. 

KAM kunne ikke finne dokumentasjon på 
inneklimamåling ved helsestasjonen. Dette 
bør følges opp i handlingsplanmøte 2018. 
 
 
Det ble gjennomført støymåling på kjøkken 
og vaskeri (NOS) Q3 2017. Rapport 
utarbeidet og sendt til enhetsleder i 
etterkant. Utført av yrkeshygieniker, Hans 
Kristian Furnes. 

Helsekontroll 

HK arbeidshelse To renholdere skal inn til HK. Det ble satt opp helsekontroller på fire 
ansatte tilknyttet Helse og Omsorg, 
innkalling ble sendt ut, men ingen respons 
fra enhetsleder. Dette må evt. følges opp i 
2018. 

Arbeidsmiljøkartlegging 

Arbeidshelseoppfølging 

Sykefravær 

Sykefraværsforebygging Bistand rundt 
sykefraværsoppfølging er en 
løpende tjeneste som 
bedriften avtaler ved behov. 

Ikke meldt behov. 

Funksjonsvurdering Stamina har forskjellige 
funksjonsvurderinger som kan 
benyttes ved 
sykefraværsarbeid. 

Ikke meldt behov. 

Individoppfølging/dialogmøter Stamina kan kalles inn ved 
dialogmøter. 

Ikke meldt behov. 
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Tjenesteområde Avtalt aktivitet Gjennomført aktivitet 

Krisehåndtering 

Kriseberedskapsplan/rutiner Ved behov. Ikke meldt behov. 

Livsstil  

Kurs 

Førstehjelpskurs Brann og redningsdag. Evt. 
førstehjelpskurs hvis 
abonnementet dekker det. 
September 2017. 

Det ble sendt over tilbud på 
førstehjelpskurs, men det ble ikke dekt av 
abonnementet. Aktivitet ble derfor ikke 
gjennomført.  

Andre tjenester 

 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Hovedarbeidsmiljøutvalg - administrativt utvalg 10/18 14.06.2018 

Administrasjonsutvalget 10/18 14.06.2018 

Nesset kommunestyre  21.06.2018 

   
 
 

Sykefravær pr. 1. kvartal 2018 
 

Vedlegg 
1 Sykefravær pr. 1. kvartal 2018 skjema 

 

Rådmannens innstilling 
Sykefraværsrapport pr. 1.kvartal 2018 

 

Saksopplysninger 
Nesset kommune har mål om å redusere sykefraværet med 10 % årlig, og har gjennom flere år 
hatt fokus på dette.   
 
I tillegg til det lovpålagte oppfølgingsarbeidet overfor sykemeldte medarbeidere har vi hatt fokus 
på helsefremmende arbeidsplasser. En helsefremmende arbeidsplass fokuserer på hvordan man 
kan organisere arbeidet, skape et godt arbeidsmiljø og et samarbeidsklima som gir god helse og 
utvikling for alle ansatte. Det er både i arbeidsgivers og arbeidstakers interesse at arbeidsplassen 
er helsefremmende. Friske og motiverte medarbeidere er en nøkkelfaktor i gode og effektive 
virksomheter. For den enkelte betyr en helsefremmende arbeidsplass bedret livskvalitet gjennom 
økt jobbtilfredshet og færre jobbrelaterte helseplager.  
 
Arbeidsmiljølovens §1-1 slår fast at arbeidsmiljøet skal være helsefremmende: "Lovens formål er 
å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfull arbeidssituasjon." 
Både nasjonalt og internasjonalt er det økende interesse for temaet helsefremmende 
arbeidsplasser, men begrepet har mange ulike betydninger. 
 
En mye brukt definisjon av helsefremmende arbeid er "den prosessen som gjør individer, 
grupper og organisasjoner i stand til å øke kontrollen over faktorer som påvirker helse". Denne 
definisjonen vektlegger at helsefremmende arbeid er en demokratisk prosess. Det å styrke 
verdier som gir individer, grupper og organisasjoner mulighet for ansvar, delaktighet, mestring 
og kontroll over egen situasjon framheves som viktig. Å kjenne at en har innflytelse og mulighet 
til å påvirke er helsefremmende. Derfor er involvering sentralt i helsefremmende arbeid. 

Arkiv: : 

Arkivsaksnr: 2018/549-2 

Saksbehandler: Anne-Karin Sjøli  



Hovedavtalenes bestemmelser om medbestemmelse og samarbeid et godt hjelpemiddel for 
lederne for å ivareta dette. Alle kan ikke involveres i alt – hva som ligger i involvering må 
tilpasses ulike situasjoner.  
 
Det totale fraværet i Nesset kommune i 1. kvartal 2018 er 10,5 %.  

Tidsrom Prosent 2018 Prosent 2017 Prosent 2016 Prosent 2015 
1. kvartal 10,50 9,15 9,16 8,50 
2. kvartal  7,59 6,74 9,49 
3. kvartal  6,26 7,19 7,25 
4. kvartal   7,27 8,40 9,19 

      Året  7,56 7,87 8,59 
 
Ser vi på enhetsnivå er det to enheter som skiller seg ut. Det er Helse og omsorg og Teknisk, 
samfunn og utvikling. Alle de andre enhetene har et akseptabelt fravær. Forskning tilsier at et 
normalt sykefravær i befolkningen ligger på 4-5 %, jf. bedriftslege Johnny Johnsson som 
gjennomførte en studie med fokus på medarbeidere som holder seg friske over tid.   
 
Pr. 1.kvartal 2018 har den totale fraværsprosenten på kommunenivå økt med 1,35 prosentpoeng.  
Korttidsfraværet ligger fortsatt lavt med rundt 2-3 %, men har økt noe fra 2017. Langtidsfraværet 
ligger på 7,83 % og har også økt noe.  
 
Gjennomsnitt sykefraværskostnader pr. mnd. siste 12 mnd. er på ca. 495 000. Fraværet de tre 
første månedene i 2018 fordelt på kjønn. Grønn = kvinner, blå = menn 

Vurdering 
Våre enhetsledere og avdelingsledere jobber systematisk med å redusere fraværet. I første kvartal 
2018 har nok dette vært en utfordring på flere av våre arbeidsplasser. Rådmannen har inntrykk 
av at presset har vært stor på enhetene, og dette har nok også vært en medvirkende årsak til økt 
fravær.  
 
Ledere på alle nivå i organisasjonen har et stort ansvar i forhold til å holde kontakten med, og ha 
en god dialog med, medarbeidere som er sykemeldt, eller står i fare for å bli sykemeldt. 
Sykefraværsoppfølging er en oppgave som følger med det å ha personalansvar. Alle ledere har 
en plikt og et ansvar for å følge opp syke medarbeidere. Sykefraværssamtalen er en samtale som 
nærmeste leder har med sin sykemeldte medarbeider, der målet er å hjelpe vedkommende 
tilbake i arbeid.  
 
I 2017 og 2018 har det ikke vært mulig å prioritere å gjennomføre større prosjekter for å ha fokus 
på nærvær/fravær.  
 



Økonomiske konsekvenser 
Redusert fravær vil gi reduserte utgifter 

Betydning for folkehelse 
En bedre arbeidshelse kan også bety en bedre folkehelse.
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