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Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale med sekretariatet.
Orienteringer:
 Heltidskultur, status pr d.d. og utfordringer, veien videre ved utviklings- og
ressurssjef i helse- og omsorg, Siv Anita Lilleskog.
 Heltidskultur, erfaringer fra Bolig- og miljøarbeidertjenesten ved virksomhetsleder
Elin Hansen
 Status i pågående omstillingsarbeid i helse- og omsorg ved utviklings- og ressurssjef i
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 Prosjekt for arbeidsnærvær, erfaringer og veien videre ved leder
bedriftshelsetjenesten Janne Robertsen
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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON
DEN 11.12.2019

Forslag til vedtak:
Hovedutvalg administrasjon godkjenner protkoll fra møte den 11.12.2019.

Oversikt over vedlegg:

MØTEPROTOKOLL
Hovedutvalg administrasjon
Møtested: Rådhuset, formannskapssalen
Møtedato: 11.12.2019
Tid : Kl. 18:00 - 20:15
Funksjon

Navn
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Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Endresen Einar R.
Einarsen Odd Mangor
Kolstø Inger Elise N.
Nes Mari Andrea Austad
Risdal Marit Sandve
Levinsen Marianne Sol
Aarhus Dag Inge
Nilsen Ole Kristian
Olsen Tore
Hansen Cathrine
Heimtun Stian
Nilsen Wendy K.
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Fremmøte

Ikke møtt

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

11. Ett forfall, ingen varamedlemmer møtte

Referent:

Turid Sønstabø

Personal- og organisasjonssjef Gyda Dickson,
personalrådgiver Turid Sønstabø

Protokollen skal godkjennes i neste møte.

Innkalling godkjent.
Saker/spørsmål meldt under eventuelt. Saksliste deretter godkjent.

Saknr. 25/19
GODKJENNING AV PROTOKOLL FOR MØTE I HOVEDUTVALG
ADMINISTRASJON DEN 13.11.2019
Behandling:
Leder bemerket følgende til sak 23/19 Møteplan:
22.10. er en torsdag og endres til onsdag 21.10.
Innstillingen med leders merknad enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg administrasjon godkjenner protokoll fra møte den 13.11.2019, med følgende
endring i sak 23/19 Møteplan:
- 22.10. endres til 21.10.

Saknr. 26/19
PROSJEKT FOR ARBEIDSNÆRVÆR - ERFARINGER OG VEIEN VIDERE
Behandling:
Olsen (KL) foreslo å utsette saken til neste møte.
Olsens utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes til neste møte.

Saknr. 27/19
SYKEFRAVÆR T.O.M. NOVEMBER 2019

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fraværstallene tas til orientering.

Saknr. 28/19
REFERATLISTE - ADMINISTRASJONSUTVALGET 11.12.19
Behandling:
Alle sakene tatt til etterretning.

Side 2 av 3

Vedtak:

1. Delegasjon- og ansvarsområde til hovedutvalg administrasjon, side 19.
Til etterretning.
2. Notat behandlet av kommunestyret 13.06.16.
Til etterretning.

3. Varslingssekretariat – status og planer framover. Endringer aml 01.01.20.
Til etterretning.

Saknr. 29/19
EVENTUELT - HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON 11.12.2019
Behandling:
1. Aarhus (H) ba om at hovedutvalget fikk seg forelagt en sak som sier noe om evaluering
av prosessen på omstilling i helse- og omsorg til neste møte.
Administrasjonen utarbeider sak.

Side 3 av 3

SAKSPROTOKOLL - PROSJEKT FOR ARBEIDSNÆRVÆR ERFARINGER OG VEIEN VIDERE
Hovedutvalg administrasjon behandlet saken den 11.12.2019, saksnr. 26/19
Behandling:
Olsen (KL) foreslo å utsette saken til neste møte.
Olsens utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Vedtak:
Saken utsettes til neste møte.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Janne Robertsen
19/6744

Arkiv: 461
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg administrasjon

11.12.2019

PROSJEKT FOR ARBEIDSNÆRVÆR - ERFARINGER OG VEIEN VIDERE

Rådmannens forslag til vedtak:
Hovedutvalg adminstrasjon tar saken til orientering og gir sin tilslutning til det videre arbeidet.

SAKSFRAMSTILLING

Bakgrunn
Hovedutvalg administrasjon ber om å få en sak til neste møte hvor administrasjonen gir utvalget
en muntlig orientering om det arbeidsnærværprosjektet som har vært, hvilke virkemidler som
har vært iverksatt, samt en skriftlig sak på hvordan man ser for seg at arbeidet for å få økt
arbeidsnærvær bør fortsette.
Innledning
Karmøy kommune har som visjon å være regionens mest inspirerende arbeidsplass.
Et godt arbeidsmiljø der ivaretagelse av ansattes helse, miljø og sikkerhet står i fokus på
arbeidsplassen, er en forutsetning for å være en inspirerende arbeidsplass.
Karmøy sammenlignet med andre
Dersom man sammenligner sykefraværet i Karmøy kommune med andre tilsvarende kommuner
(K13_tall fra KS) ligger kommunen lavest i landet i denne gruppen med 8,15 % sykefravær,
gjennomsnittet for tilsvarende kommuner er på 10,88 % (vedlegg 1). En dag med sykefravær
koster arbeidsgiver ca. 2600 pr. dag (SINTEF).
Karmøymodellen
«Karmøymodellen for forebygging og oppfølging av sykefravær» (vedlegg 2) er et resultat av et
godt partssamarbeid som ble lagt ned i nærværsprosjektet i helse- og omsorgsetaten fra 20142015 (vedlegg 3). Sykefraværsprosenten i helse- og omsorgsetaten gikk ned fra 9,6 % i 2013 til 8,4
% i 2015 (tall fra visma). Videre har fraværet fortsatt å falle etter at prosjektperioden var ferdig,
lavest i 2017 og 2018 da var fraværet 8 %. Siste tall for 2019 viser en oppgang og er nå 8,5 %.
Karmøymodellen har i etterkant av prosjektperioden blitt implementert til hele organisasjonen og
viser til gode resultater i de to største etatene.
Iverksatte virkemidler
Dialogmøte 0 - kulturbygging basert på tillit og gode relasjoner
Karmøymodellen legger vekt på å etablere en kultur på arbeidsplassen der det legges til rette for
dialog mellom ledere og ansatte – FØR sykefravær oppstår. Både ledere og ansatte har ansvar for
å ta initiativ til en dialog helst før man går til legen. Målet er å avklare på et så tidlig mulig
tidspunkt hvilke muligheter som finnes på arbeidsplassen for å skape en helsefremmende
arbeidssituasjon. Dette møtestedet er forankret i «Rutine for forebygging av sykefravær»
(Vedlegg 4), og kalles for «Dialogmøte 0» (vedlegg 5).
Støttende ledelse
Forskning viser at nærvær og helse påvirkes av svært mange faktorer. Nærmeste leder har
muligheten til å påvirke disse faktorene på arbeidsplassen – men det er først etter at man har
vært i dialog. Kurs for ledere i kommunikasjon og hvilke faktorer ledere kan påvirke inngår som
en del av det systematiske HMS/IA arbeidet i Karmøy kommune.
«Dialogmøte 0» er et systematisk tiltak for å sikre støttende ledelse for ansatte i en krevende
situasjon. God ledelse kan fungere som medisin på en rekke helseplager. Karmøymodellen øker

bevisstheten til ledere om at de har innvirkning på flere forhold som spiller inn på helsen til
ansatte. Leder skal avklare i hvilken grad ansatt opplever å ha kontroll på de kravene som stilles i
arbeidet, i hvilken grad rollen er avklart og jobbe for å sikre forutsigbarhet for den ansatte i en
sårbar periode.
Bruk av bedriftshelsetjenesten
Det er først etter at dialog er på plass at leder kan vurdere videre tiltak som kan ha en positiv
innvirkning på helsen til ansatte. Et av tiltakene leder skal vurdere er behov for bistand fra
bedriftshelsetjenesten (BHT). BHT i Karmøy kommune blir derfor koblet på saker på et tidlig
tidspunkt, og man har da et mye bedre utgangspunkt for å finne de helsefremmende løsningene
for ansatte før et langvarig sykefravær oppstår. BHT bistår med arbeidsmedisinsk rådgivning.
Dette kan være kartlegging av arbeidsevne, samtaler og observasjoner av ansatte og
ansattegrupper. BHT gir opplæring om arbeidsmiljø, HMS lovgivning, forflytning, rus- og
spillavhengighet, førstehjelp, kommunikasjon o.l.
Veien videre
Videre fokus på Karmøymodellen
Fortsette arbeidet med å informere og implementere for ansatte og ledere.
Handlingsplan for arbeidsmiljø
Sentral AMU i Karmøy kommune har nylig vedtatt ny handlingsplan for arbeidsmiljø for 20202021 (vedlegg 7). Handlingsplanen fokuserer på å fjerne faktorer som gir uhelse, og fremme
faktorer som ivaretar helse.
Lederopplæring
Fortsette videre opplæring til ledere i kommunikasjon og om arbeidsmiljøfaktorer som har
betydning for helsen til ansatte.
Sikre bruk av BHT
Arbeidsgiver skal sørge for at BHT bistår med sin kompetanse i tråd med lov og regelverk.
Omstillingsprosesser kan ha en negativ innvirkning på helsen til ansatte. BHT har kunnskap om
hvordan arbeidsgiver kan ivareta ansattes helse i en slik prosess. Arbeidsgiver må derfor sikre at
BHT bistår i dette arbeidet slik at sykefravær forebygges og reduseres.

Rådmannens konklusjon:
Det er mye bra HMS arbeid som pågår i organisasjonen. HMS arbeid krever en systematisk
tilnærming. Med det nye forbedringssystemet (Compilo) og handlingsplan for arbeidsmiljø 20202021, vil en sikre et kontinuerlig fokus på arbeidsmiljø i hele organisasjonen.

Rådmannen i Karmøy, 29.11.2019

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:
Vedlegg 1: Statistikk for alle K13 kommuner, 4. kvartal 2017 til 3. kvartal 2018
Vedlegg 2: Karmøymodellen
Vedlegg 3: Sluttrapport nærværsprosjektet
Vedlegg 4: Prosedyre for forebygging av sykefravær
Vedlegg 5: Prosedyre for dialgogmøte
Vedlegg 6: Skjema for Dialogmøte 0
Vedlegg 7: Handlingsplan for arbeidsmiljø

Statistikk fra alle K13 kommuner 4.kvartal 2017- 3. kvartal 2018
https://www.ks.no/fagomrader/statistikk-og-analyse/fravar/sykefravarstall-for-kommuner-og-fylkeskommuner/

Kommune
nummer

Kommunenavn

Samlet sykefravær
4. kvartal 20173.kvartal 2018

Sykefravær Sykefravær Sykefravær Sykefravær Sykefravær
undervisning
helse,
barnehager
adm.
samferdsel
pleie,
og teknikk
omsorg

1

0101

Halden kommune

10,88

8,71

13,02

11,97

8,81

6,87

2

0104

Moss kommune

12,05

9,31

13,95

15,76

6,20

6,22

3

0105

Sarpsborg kommune

10,32

8,81

11,40

13,46

7,95

7,56

4

0106

Fredrikstad kommune

5

0213

Ski kommune

10,81
10,12

8,12
8,91

12,91
11,27

14,05
11,49

9,11
7,13

7,36
10,48

6

0219

Bærum kommune

8,80

6,95

9,93

10,86

7,43

6,85

7

0220

Asker kommune

9,14

9,33

8,95

12,47

6,43

6,09

8

0230

Lørenskog kommune

10,18

10,00

10,13

13,20

6,84

6,11

9

0231

Skedsmo kommune

9,86

8,01

10,88

13,52

6,48

9,63

10

0233

Nittedal kommune

10,27

9,47

12,38

11,43

4,00

7,27

11

0237

Eidsvoll kommune

11,44

10,33

13,02

7,95

12,70

10,57

12

0403

Hamar kommune

9,75

8,20

11,49

11,21

6,21

5,74

13

0412

Ringsaker kommune

14

0427

Elverum kommune

10,63
10,40

8,76
8,02

12,75
12,88

11,64
12,62

8,50
8,27

4,40
5,42

15

0501

Lillehammer kommune

10,07

8,93

11,67

9,45

8,02

7,14

16

0502

Gjøvik kommune

11,40

10,58

12,50

13,45

10,29

7,64

17

0602

Drammen kommune

9,28

7,60

10,81

10,11

5,59

5,65

18

0604

Kongsberg kommune

9,64

9,01

10,78

14,81

3,47

5,74

19

0605

Ringerike kommune

10,92

8,47

12,99

13,31

9,86

6,61

20

0625

Nedre Eiker kommune

11,42

8,70

13,61

16,55

6,47

7,77

21

0626

Lier kommune

10,03

8,44

12,06

14,04

5,77

5,22

22

0627

Røyken kommune

10,62

10,79

11,42

13,18

3,80

5,95

23

0701

Horten kommune

24

0704

Tønsberg kommune

11,01
10,78

10,77
7,47

12,48
12,84

12,74
12,18

7,17
9,47

6,06
10,14

25

0710

Sandefjord kommune

9,02

7,26

10,76

9,53

7,19

4,25

26

0805

Porsgrunn kommune

9,67

7,62

11,43

15,35

7,18

3,38

27

0806

Skien kommune

10,77

10,45

12,22

12,87

5,57

6,65

28

0904

Grimstad kommune

9,92

8,26

11,84

9,41

8,44

3,75

29

0906

Arendal kommune

9,95

9,51

10,74

12,19

7,75

6,26

30

1001

Kristiansand kommune

31

1102

Sandnes kommune

9,44
9,55

7,54
7,68

11,61
10,63

11,62
12,87

5,33
6,22

7,98
8,88

32

1106

Haugesund kommune

9,32

7,23

11,06

11,24

9,16

5,99

33

1124

Sola kommune

34

1149

Karmøy kommune

35

1246

Fjell kommune

9,27
8,15
10,80

8,16
8,42
9,17

8,32
9,17
11,77

14,60
8,50
15,83

8,99
3,76
6,06

6,42
4,03
10,03

36

1247

Askøy kommune

10,62

10,25

11,93

12,28

8,13

7,86

37

1502

Molde kommune

9,58

8,62

10,60

10,95

5,40

6,07

38

1504

Ålesund kommune

39

1505

Kristiansund kommune

9,52
11,79

8,53
11,20

10,67
13,96

12,50
12,37

6,90
6,32

7,23
6,84

40

1804

Bodø kommune

9,83

8,54

11,02

13,07

7,43

7,55

41

1833

Rana kommune

9,70

9,84

11,26

5,87

7,82

5,40

42

1902

Tromsø kommune

10,87

9,53

12,44

15,20

8,85

6,09

43

1903

Harstad kommune

10,95

11,39

11,16

14,30

9,16

4,93

10,88

8,71

13,02

11,97

8,81

6,87

Sum/gjennomsnitt
K 13 kommuner
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FØR SYKEFRAVÆR

SYKEFRAVÆR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ANSVARLIG

Ansatt /leder

Leder

Leder

Leder

Leder

Leder

Leder

Leder/ NAV

Leder/ NAV

Leder

FORLØP

ANSATTE I
FARE FOR
FRAVÆR

DIALOGMØTE 0

UTFØRE
TILRETTELEGGING

EVALUERE
TILRETTELEGGING

MOTTAK AV
EGENMELDING/
SYKEMELDING

OPPFØLGINGSPLAN TIL
SYKEMELDER

DIALOGMØTE
1

DIALOGMØTE
2

DIALOGMØTE
3

VIDERE
OPPFØLGING

Etter avtalt
tilrettelegging i
Dialogmøte 0

Jevnlig, helst
en til to ganger
i uken.

Oppfølging mellom første
fraværsdag og 4 uker,
deretter hver 14 dag.

SNAREST,
SENEST INNEN
4 UKER

INNEN 26 UKER

FØR
SYKEPENGER OG
LØNN
OPPHØRER

RESTEN AV
FRAVÆRSPERIODEN

TIDSPUNKT

PROSEDYRER

SKJEMA /
INFORMASJON

NÆRVÆRS
UTVALG

Ansatt tar selv
kontakt med
leder, evt. kan
leder ta initiativ
til samtale med
bakgrunn i
historikk

Avklare behov og
mulighet for å
tilrettelegge
midlertidig på

INNEN 7 UKER

arbeidsplassen.

«Prosedyre for forebygging av sykefravær»

«Prosedyre for oppfølging av sykefravær»

«Prosedyre for planlegging og gjennomføring av dialogmøter»
«Prosedyre for planlegging og gjennomføring av nærværsutvalg»
«Prosedyre for logg og evaluering av arbeidsutprøving»

«Prosedyre for planlegging og gjennomføring av nærværsutvalg»
«Prosedyre for planlegging og gjennomføring av dialogmøter»
«Prosedyre ved egenmelding om sykefravær»
«Prosedyre for logg og evaluering av arbeidsutprøving»

Dialogmøte 0
Avventende sykemelding
Kartlegging av arbeidsmuligheter
Brosjyre til ansatt om Karmøymodellen for nærværsarbeid

Vurdere nærværsutvalg med personal

Egenmelding om sykefravær
Kartlegging av
nærværsmuligheter
Brosjyre til ansatt om
Karmøymodellen for
nærværsarbeid

Oppfølgingsplan
Kartlegging av nærværsmuligheter

Vurdere nærværsutvalg med personal

Søknad om
permisjon

Evaluering av
prosessen og
videre fremdrift.
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TILSKUDD FRA
NAV

Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til en
arbeidstaker som lider av en langvarig eller kronisk sykdom




Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til en arbeidstaker som har sykefravær pga. svangerskap, og som
ikke kan omplasseres til annet arbeid i virksomheten
Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til en arbeidstaker som lider av en langvarig eller kronisk sykdom

Datert: 24.02.16
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Innledning og beskrivelse av prosjektet

BAKGRUNN FOR PROSJEKTET
I mai 2013 inviterte NAV Arbeidslivssenter avdeling Nord-Rogaland, 4 kommuner i Nord
Rogaland til å delta i et prosjekt der hovedmålet var å øke arbeidsnærværet. Prosjektet skulle
knyttes til enheter som i utgangspunktet hadde høyt sykefravær – og over 100 ansatte.
Kommunens partssammensatte IA-gruppe anbefalte at Karmøy kommune deltok i
prosjektet. Rådmannen ga sin tilslutning til prosjektstart. Siden helse- og omsorgsetaten sto
for det høyeste sykefraværet og en betydelig del av antall attføringssaker ble prosjektet lagt
til denne etaten.
Omfang og avgrensing
Prosjektet omfattet helse- og omsorgsetaten. Etaten har 30 virksomheter og ca. 1300 fast
ansatte. Hovedmålgruppen var ansatte med muskel- og skjelett plager og lettere psykiske
utfordringer. I forhold til de tallene vi får oppgitt fra NAV er disse to sykmeldingsgrupper
årsak til en stor del av det totale sykefraværet (rundt 50% for Karmøy kommune).
Prosjektgruppen var av den oppfatning at etaten har et forbedringspotensial i tidlig fase og å
skape en felles forståelse for en nærværskultur. Tiltakene i prosjektet kom frem som
resultatet av en evaluering av eksisterende organisering av attføringsarbeidet, og bruk av
kompetansen til støtteapparatet (personal og bedriftshelsetjeneste (BHT)). Prosjektet la vekt
på tidlig oppfølging og at aktuelle ressurspersoner kommer tidligere inn i bildet.
MÅLSETTING

Problemstilling i prosjektet
Kan kulturbygging (forventningsavklaringer mellom kollegaer/ mellom leder og ansatte) og
tidlig intervenering bidra til å redusere sykefraværet og øke nærværet blant ansatte i H&O?

Hovedmål
Redusere sykefraværet og øke arbeidsnærværet.
Prosjektets definisjon av arbeidsnærvær er tilstedeværelse, mestring, involverte og engasjerte
medarbeidere.
Prosjektgruppen valgte å ikke sette konkrete måltall i forhold til sykefraværet. Sykefraværet
ble målt statistisk- kvantitativt. Medarbeiderundersøkelse ble brukt for å måle
arbeidsnærværet.
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Delmål





Felles forståelse for nærværskultur
Tidlig kontakt med leder (før lege) og oppfølging (dialogmøte 0)
Målrettet oppfølging
Raskere avklaring av arbeidsevne

Tiltak
Kulturbygging – arbeidsnærvær


Holdningsarbeid – opplæring og informasjon til alle ansatte og ledelse

Nærværsrutine













Nærværsrutine:
Dialogmøte 0 - Tidlig kontakt og oppfølging for å fremme nærvær og forebygge
sykefravær.
Bruke arbeidsgiverperioden
BHT tidligere inn med arbeidsplassvurdering
Nærværsutvalg (for utsatte ansatte)
Målrettet oppfølging
Raskere avklaring av arbeidsevne
Støttepersonell som BHT og personal tidligere inn
«Bedre jobbhelse» - kurs for ansatte med helseutfordringer
Målrettet oppfølging – tiltakspakke- kurs for ansatte
Motiverende intervju og kognitiv tilnærming – hvordan bedre jobbhelsen?

PROSJEKTORGANISERING OG ØKONOMI
Prosjektansvarlig:
Rådmannen v/helse- og omsorgssjefen Nora Olsen-Sund
Styringsgruppe:
Nora Olsen-Sund
Lise Skår
Siv Anita Lilleskog - prosjektleder
Torbjørn Djuvstad
Sissel Baustad
Anne Jorunn Hollekim

Helse- og omsorgssjef
Attføringskonsulent, Karmøy kommune
Stabsleder personal, helse- og omsorgsetaten
Virksomhetsleder institusjon
Virksomhetsleder hjemmetjeneste
Nav arbeidslivssenter
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Mette Ask
Janne Robertsen
Toril Kielland

Hovedtillitsvalgt, Fagforbundet
Leder / rådgiver Bedriftshelsetjenesten
Hovedverneombud

Prosjektgruppe:
Siv Anita L. Fredriksen – prosjektleder
Torbjørn Djuvstad
Sissel Baustad
Anne Jorunn Hollekim
Mette Ask
Janne Robertsen
Hallvard Lothe
Toril Kielland

Stabsleder personal, helse- og omsorgsetaten
Virksomhetsleder institusjon
Virksomhetsleder hjemmetjeneste
Nav arbeidslivssenter
Hovedtillitsvalgt, Fagforbundet
Leder / rådgiver Bedriftshelsetjenesten
Personalkonsulent
Hovedverneombud

Prosjektgruppen har hatt tett møtefrekvens og møtene har vært preget av å være
«arbeidsmøter». Det var viktig å ha rom for diskusjoner og refleksjoner underveis for å få en
felles forståelse for retning i prosjektet. Det var også viktig at partene i prosjektet opplevde et
eierforhold.
Forankring og informasjonsstrategi
Det har vært stort fokus på å forankre prosjektet hos etatens ledere og ansatte. Det ble
gjennomført flere heldagssamlinger med alle ledere, hovedverneombud og
hovedtillitsvalgte. Prosjektgruppen har vært på personalmøter og informert om prosjektet.
Kontakt med fastlegene har også vært sentralt i prosjektgruppens informasjonsstrategi.
Økonomi
Prosjektet ble gjennomført i ordinær drift. Etter søknad om prosjektstøtte fra KLP og
Fylkesmannen i Rogaland fikk prosjektet innvilget midler som følger:



KLP innvilget kr 100000,Fylkesmannen i Rogaland innvilget kr 200000,-

VALGT METODE/ARBEIDSMÅTE I PROSJEKTET
Målemetoder/evalueringsverktøy:
Statistisk utvikling sykefravær – rapport fra Visma Enterprice (kvantitativ)
Bruk av medarbeiderundersøkelse (kvalitativ) 2013 og 2015
Kurs/møter/dialog:
Ledersamlinger – informasjon / dialog
Personalmøter – informasjon / dialog
Work-shop før oppstart av nærværsutvalg 2014
Nærværsutvalg iverksatt og utprøvd.
Dialog / informasjon legeutvalgene (Legesamarbeidsutvalget og Almennlegeutvalget)
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Dialog/informasjon fastlegene
HMS/IA samling Karmøy kommune – informasjon om prosjektstart
HMS/IA samlinger helse og omsorg – fokus på nærværsprosjektet (2014 og 2015)
Dialog / informasjon på den enkelte virksomhet – opp mot ledere 2015
Skriftlig evaluering - ledere – 2014
Skriftlig evaluering ledere, tillitsvalgte, verneombud – 2015
Materiell / verktøy utarbeidet i prosjektperiode
Det ble utarbeidet diverse skjema og retningslinjer i prosjektet, samt at en gjorde tilpasninger
i noen av kommunens eksisterende reglementer. (Se vedlegg).











Skjema for gjennomføring av Dialogmøte 0 – med veiledning
Kartleggingsskjema for nærværsmuligheter
Brev til fastlege om gjennomført dialog mellom ansatt og leder etter kartlegging
av nærværsmuligheter
Retningslinjer for nærværsutvalget
Gjennomføringsguide for nærværsutvalget
Møteplan for nærværsutvalget
Informasjonsbrosjyre til ledere vedrørende oppstart nærværsutvalg
Informasjonsbrosjyre for ansatte
Informasjonsbrosjyre for leger
Diverse presentasjoner til ulike fora

Prosjektgruppen gjorde tilpasninger til prosjektet i :
 kommunens retningslinjer for «oppfølging av ansatte som står i fare for å bli
sykemeldt og
 kommunens «sjekkliste for forebygging og oppfølging av ansatte som står i fare
for å bli sykemeldt eller er sykemeldt.»
 kommunens skjema for logg «evaluering av arbeidsutprøving»

3 Evaluering
3.1 Hovedmål
Redusere sykefraværet og øke arbeidsnærværet.
Prosjektets definisjon av arbeidsnærvær er tilstedeværelse, mestring, involverte og engasjerte
medarbeidere. Prosjektgruppen valgte å ikke sette konkrete måltall i forhold til sykefraværet.
Sykefraværet ble målt statistisk- kvantitativt. Medarbeiderundersøkelse ble brukt å måle
arbeidsnærværet.
Evaluering av sykefraværet
Sykefraværsutvikling kvartalsvis
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1. kv 13
2. kv 13 3. kv 13 4. kv 13 1. kv 14 2. kv 14 3.kv 14 4.kv.14 1. kv. 15 2.kv.15 3.kv.15 4.kv.2015
Institusjon (25320)
12,4
9,9
8,5
10,2
12,7
12,7
11,8
11
12,2
8,5
7,9
9
Hjemmetj (25410)
13,2
9
7,2
9,2
9
7,3
7
8,2
9,5
8,1
5,6
7,9
Boliger med heldøgnso
10,3
12,1
11
10,4
10,2
9,1
8,7
9
11,3
9,1
9,1
11,1
HO totalt
11,2
9,5
8,4
9,6
10,4
9,5
8,5
9
10,2
7,9
7,1
8,6
fra 01.01.15: NAV

Sykefraværet har sesongmessige variasjoner. Det er 1. kvartalet i året som har det høyeste
sykefraværet. Det er også en typisk tid for influensa ol. Siden prosjektoppstart (3. kvartal
2013 ) har sykefraværet hatt en positiv utvikling på de fleste kvartal sammenlignet med
tidligere års kvartal.
Når vi sammenligner 3. kvartal 2013 med 3. kvartal 2015: nedgang på 15,48%
For 4. kvartal 2013 sammenlignet med 4. kvartal 2015: nedgang på 10,42%.
Sykefraværsutvikling på årsbasis.
Nærvær årlig
TOTALT HO
Institusjonene
Hjemmetjeneste
Bolig med
heldøgnsopphold
Sykefravær årlig
TOTALT HO
Institusjonene
Hjemmetjeneste
Bolig med heldøgnsopphold

2010
90,8
88,3
91,4

2011
90,6
88,3
90,9

2012
91,2
91
91,7

90,5

90,5

90

2013
9,6
10,1
8,9
11,5

2014
9,3
12
7,9
9,2

2015
8,4
9,2
7,8
10,2

Sykefraværsprosenten har totalt sett hatt en nedgang fra 9,6 % i 2013 til 8,4 % i 2015. Det er
en reduksjon på 12,5 %. Det er nedgang i sykefraværet innenfor alle tjenestene.
Evaluering av arbeidsnærværet
KS Medarbeiderundersøkelsen 2013 og 2015
Svaralternativene i KS sin medarbeiderundersøkelse er vektet fra 1- 6, der 6 er beste score.
Hjemmetjeneste og institusjon er de to største områdene og det tas derfor utgangspunkt i
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disse for å se om det er endring i hovedkategoriene fra 2013 til 2015. For hjemmetjenestene
var svarprosenten 66 % (i 2013 61 %) og for institusjon var svarprosenten 65% (47% i 2013).

Geografisk område
PLO
Hjemmetjeneste

PLO Institusjon

Datagrunnlag
Organisering av arbeidet
Innhold i jobben
Fysiske arbeidsforhold
Samarbeid og trivsel med kollegene
Mobbing, diskriminering og varsling
Nærmeste leder
Medarbeidersamtale
Overordnet ledelse
Faglig og personlig utvikling
Systemer for lønns- og
arbeidstidsordninger
Stolthet over egen arbeidsplass
Helhetsvurdering
Organisering av arbeidet
Innhold i jobben
Fysiske arbeidsforhold
Samarbeid og trivsel med kollegene
Mobbing, diskriminering og varsling
Nærmeste leder
Medarbeidersamtale
Overordnet ledelse
Faglig og personlig utvikling
Systemer for lønns- og
arbeidstidsordninger
Stolthet over egen arbeidsplass
Helhetsvurdering

2013
4,6
5,0
4,2
5,2
5,0
4,5
4,8
4,0
4,2
3,8

2015
4,6
5,0
4,2
5,2
4,9
4,6
4,7
3,7
4,3
4,0

4,9
4,5
4,5
5,0
4,2
5,2
4,9
4,4
5,0
3,7
4,1
3,9

4,9
4,6
4,7
5,0
4,2
5,1
4,9
4,8
5,1
4,0
4,4
4,1

5,0
4,6

5,1
4,8

Både innenfor hjemmetjeneste og institusjon ser vi en økning i gjennomsnittlig tilfredshet.
Det hadde vært ønskelig at svarprosenten var høyere innen både hjemmetjeneste og
institusjon – men vi ser allikevel at det har vært en økning innen begge tjenestene i 2015
sammenlignet med 2013. Særlig innen institusjon som viser en oppgang på 18 prosentpoeng.
Hvordan kan vi tolke resultatet?
Sykefravær er komplekst og påvirkes av mange ulike faktorer. Det kan derfor være
vanskelig å si noe konkret om hva som kan være den egentlige årsaken til at sykefraværet
gjennom prosjektperioden har blitt redusert og at resultatene fra medarbeiderundersøkelsen
har utviklet seg i positiv retning. Imidlertid kan man med bakgrunn i øvrige evalueringer (se
senere i rapporten) anta at prosjektet har vært med på å øke bevissthetsnivået blant ledere og
ansatte om de reelle utfordringene med sykefravær.
Medarbeiderundersøkelsen er et «øyeblikksbilde» på det tidspunktet den blir gjennomført.
Undersøkelsen gir likevel indikasjoner på hvordan de ansatte totalt sett vurderer sitt forhold
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til arbeid, kollegaer og ledelse. Det er flere positive utviklingstrekk i svarene. Det en økning i
svarprosenten, gjennomsnittlig tilfredshet totalt sett viser en økning, samt at kategori ledelse
viser positiv økning innen alle felt.
HMS/IA gruppene har gitt tilbakemelding om at tillit til nærmeste leder er en viktig faktor
for et vellykket prosjekt. Det finnes mye aktuell forskning rundt tema «tillitt mellom leder og
ansatt». Arbeid og fokus på tema «tillitt» øker arbeidsglede og gir høyere grad av
engasjement til eget arbeid samt stolthet for egen arbeidsplass. Når vi arbeider med tillit,
fokuserer vi på relasjonen mellom medarbeidere og mellom medarbeidere og ledelse, med
vekt på troverdighet, respekt og rettferdighet. En styrking av disse tre faktorene vil øke
tilliten i relasjonen. Medarbeidere og ledere som opplever høy grad av tillit på
arbeidsplassen viser bedre samarbeidsevne, både innad i egen avdeling og på tvers av
avdelinger, virksomheter og etater. Forskning viser også høyere grad av engasjement og
sterkere tilknytning til både eget arbeid og organisasjonens arbeid, visjoner og mål.
(http://www.idebanken.org/innsikt/artikler/tillit-gir-store-gevinster). Resultatene fra
medarbeiderundersøkelsen kan muligens forklares utfra økt tillit mellom leder og ansatt.

3.2 Delmål og tiltak
Delmål i prosjektet var som følger:
 Felles forståelse for nærværskultur
 Tidlig kontakt med leder (før lege) og oppfølging (dialogmøte 0)
 Målrettet oppfølging
 Raskere avklaring av arbeidsevne

Tiltakene i prosjektet:
KULTURBYTTING OG ARBEIDSNÆRVÆR
Prosjektet er gjort kjent i samlinger for ledere, tillitsvalgte, verneombud, støttepersonell og
informasjon på personalmøter i virksomhetene gjennom prosjektperioden. Det er også
gjennomført møter i virksomhetene overfor alle ledere som en oppfølging og for å få innspill
i prosjektperioden på hva fungerer bra, hva fungere mindre bra.











Høsten 2013: 2 ledersamlinger HO . HTV og HVO var også deltakende
Høsten 2013: Innlegg høstens IA samling (på kommunenivå)
Høsten 2014: Informasjon om prosjektet for legene på legekontor (Nav
arbeidslivssenter)
Høsten 2014: informasjon hovedutvalg administrasjon (HUA)
Høsten 2014: Informasjon / dialog i Legesamarbeidsutvalget (LSU) og
Almennlegeutvalget (ALU)
Personalmøter 2014: 39 samlinger à 1 time
Høsten 2014: work shop for oppstart nærværsutvalg (bl.a. rolleavklaringer)
Høsten 2015: informasjon om prosjektet på legekontorene/fastlegene
Dialogmøter med ledere 2015 (på virksomheten): 16 møter
Dagssamlinger hms/ia grupper: 2014 og 2015 (ca. 160 deltakere på hver samling)
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Etatens virksomhetsledersamlinger: Jevnlig fokus gjennom prosjektperiode
Tema på verneombudsamling for HO (v/HVO)
Presentasjon av prosjektet i hovedutvalg administrasjon og hoved Amu.
Høsten 2014 og 2015: Heldagssamlinger for virksomhetenes HMS/IA grupper (hms/ia
gruppene teller ca 160 personer totalt).

Det har også vært positivt og inspirerende at prosjektet har blitt kjent ut over kommunen –
og vi har presentert prosjektet på følgende konferanser:
 Høsten 2014: IA konferansen 2014 (NAV Rogaland)
 Vinteren 2015: Innlegg KS strategikonferanse 2015
3.2.1 Ledersamlinger / hovedtillitsvalgte / hovedverneombud – beskrivelse/erfaring
Høsten 2013 ble det gjennomført to ledersamlinger (dagssamlinger) der også
hovedtillitsvalgte og hovedverneombud var deltakende. Innholdsmessig hadde dagene
fokus på refleksjon i forhold til forventninger og hva det egentlig innebærer å være en IA
bedrift. Hvordan kan ledere i IA arbeidet på best mulig måte bruke / få støtte til å skape et
godt arbeidsmiljø og motivere ansatte gjennom tidlig dialog på en god måte? Hva gjør vi i
dag – og hva kan vi gjøre bedre? Det ble gitt mulighet til å komme med innspill til prosjektet
både under dagssamlingene men også i etterkant av samlingene. I første samling ble det gitt
god mulighet til å komme med innspill til prosjektskisse.
I hovedsak var det positive tilbakemeldinger til prosjektet. Det ble gitt tilbakemelding på
blant annet:
 at det var positivt at også tillitsvalgte var invitert inn i samlingene, da dette er viktige
samarbeidspartnere i IA arbeidet.
 at det opplevdes positivt at etatssjef var til stede «hele dagen!».
 at det var positivt at prosjektet hadde fokus på «hva ansatte selv hadde plikter til – at
sykefravær ikke er en privatsak».
 gode tilbakemeldinger på kursholdere som i hovedsak var personal, NAV
Arbeidslivssenter og BHT.
Det ble også gitt tilbakemelding på:
 at det var noe usikkerhet på både ressursbruk av støttepersonell – og «hva skjer etter
52 uker».
 at det hadde vært ønskelig at representant fra legene hadde deltatt
 noen syntes det var lange økter – mens noen syntes det var godt med «romslig tid» til
dialog.
Oppsummering:
Disse samlingene var særlig viktig og nødvendig for å få forankring til prosjektet.
Prosjektgruppen opplevde samlingene som gode arena for innspill til ulike
problemstillinger. Nærvær/sykefravær er komplekst og kan oppleves som krevende i en
travel arbeidsdag. Det å ha gode verktøy og god/kompetent lederstøtte samt godt
partssamarbeid syntes å være sentralt.
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3.2.2 Personalmøter – beskrivelse/erfaring
Helse- og omsorgsetaten har ca. 1300 fast ansatte med arbeidstid både på dag/kveld/natt. Det
var en forventning til at leder i ettertid tok ansvar for at tema ble tatt opp igjen i
virksomhetene og at leder fulgte opp med informasjon og dialog med ansatte i f.eks.
personalmøter.
Det å snakke om «nærværskultur» viste seg å være noe utfordrende både for de med mye og
lite fravær. Når vi evaluerer disse møtene ser vi at vi kunne vært tydeligere på hvem som i
hovedsak er hovedmålgruppen med tanke på å gå til leder før lege ( muskel- og skjelett
plager og lettere psykiske lidelser).
Det var noen ansatte som var kritiske til at «kontakt med leder før lege – Dialogmøte 0» skulle bli
en del av oppfølgingsrutinen – og det ble kommentert at «får en ikke være syk lenger i Karmøy
kommune». Det var noen ansatte som viste tydelig motstand for å ta kontakt med leder før
lege og prosjektgruppens oppfatning var at en del ansatte oppfattet sykefravær som en
privatsak. Det syntes spesielt utfordrende når vi snakket om lettere psykiske utfordringer og
tilrettelegginger i forhold til arbeidsnærvær for denne gruppen.
Vårt inntrykk var imidlertid at hoveddelen av de ansatte oppfattet at «Dialogmøte 0» kunne
være et godt tiltak for å øke arbeidsnærværet.
I prosjektperioden ble det etablert en mulighet til å benytte «Strakstiltak» som et kortsiktig
tiltak i tilfeller det var forventning om snarlig bedring. Tiltaket gikk ut på at man kunne leie
inn vikar for maks fem dager, samtidig som den ansatte kom på jobb og utførte andre
oppgaver. Tiltaket ble positivt mottatt. Dette ble begrunnet med at de da «ikke ble en
belastning for sine kollegaer».
Det ble tatt en refleksjonsrunde på samtlige personalmøter:
Hva blir viktig for at ordningen med å gå til leder før lege skal fungere best mulig?
Hva kan jeg gjøre – hva kan leder gjøre og hva kan kolleger gjøre?
Det var stort sammenfall i svar fra samtlige møter og kan oppsummeres slik:














Forståelse – respekt – tilrettelegge
Tillitt – ikke lett å utlevere seg selv
Lett å si at en kan hjelpe – hvor langt skal en strekke seg?
Være føre var/ alle kan gjøre noe
Tillitt mellom leder og ansatt/tilgjengelig leder
God kommunikasjon
Strakstiltak: sette inn vikar
Diskresjon
Kjenne leder/lydhør leder
Kollegaene må vite hva du ikke kan gjøre/forståelse
Åpenhet på hva som er utfordring
Ærlighet fra den ansatte
Trygghet
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Oppsummering:
Personalmøtene var en viktig arena for å nå de ansatte. Møtene la til rette for informasjon,
refleksjon og innspill. Det ble satt pris på at prosjektgruppen var synlige ute på
virksomhetene og de ansatte viste interesse. Å legge til rette for medvirkning vurderer
prosjektet som viktig faktor for å lykkes.
Det var meningen at man skulle iverksette nærværsrutinene rett etter personalmøtet, men
dette ble flere steder utsatt. Forventet oppstart av nye rutiner i forhold til «Dialogmøte 0» i
virksomhetene kunne vært kommunisert tydeligere fra prosjektgruppen

3.2.3 Samlinger for HMS/IA grupper – beskrivelse/erfaring
Det har vært to samlinger (høst 2014 og 2015) for HMS/IA gruppene i prosjektperioden. For
å få et eierforhold til prosjektet og sikre felles forståelse for arbeidet var det viktig at både
ledere, tillitsvalgte og verneombud kjente til:
 hensikt
 målsettinger
 hvordan benytte støttepersonell (hvem/hvordan/når)
 roller og ansvar
 styrende dokumenter (handlingsplaner ol)
 bruk av verktøy
Bidragsytere/foredragsholdere på samlingene:
 Etatssjef
 BHT
 NAV arbeidslivssenter
 Virksomhetsleder (erfaringsutveksling - «hvordan har vi lykkes»)
 Prosjektleder
 Kommuneadvokat
 Inspirator (ekstern)
 Gruppearbeid og presentasjon
BHT presenterte bruk av medvirkningsverktøyet IGP metode (individ-gruppe-plenum) for å
få frem fokusområde for det videre arbeidet i virksomhetene. Sentralt i samlingene var «
hvordan lykkes med å få ansatte til å ta kontakt med leder før lege.» Tillit og Ledelse var i
hovedsak det som ble trukket frem som sentrale suksess-kriterier. I samling høsten 2015 la vi
mer vekt på å få frem «suksess-historie» fra en virksomhet. Dette ble tatt veldig godt i mot.
Det var tydelig at dette er noe som vi bør gjøre mer av – og som inspirer.
Oppsummering:
HMS/IA samlingene var en viktig arena for å få en felles forståelse av prosjektet og dets
mål.
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3.2.4 Fastlegene - erfaring
Det er informert om prosjektet til fastlegene enkeltvis og i legenes fellesfora
(almennlegeutvalg). Fastlegene har gitt tilbakemeldinger på de vurderte prosjektet som
veldig relevant og aktuelt, og at de så nytten i at dialog med arbeidsgiver ble styrket.
Legene bekrefter at en gjennomført kartlegging av arbeidsmuligheter/
tilretteleggingsmuligheter før den ansatte tar kontakt med lege vil gi et bedre grunnlag for
legens vurdering og evt. gradering av sykmelding. Legene formidlet at de enda har
begrenset erfaring med at ansatte har tatt med kartleggingsskjema og vurdering fra leder i
forkant. Fastlegene har fått informasjon om hensikt og mottatt kopi av verktøy som skal
benyttes.

Oppsummering:
Møtene med fastlegene opplevdes som veldig nyttige. Legene var positive til prosjektet,
men gav tilbakemeldinger om at det ville bli krevende å gjennomføre flere av tiltakene. Å
gi avventende sykmelding gir merarbeid for legene sammenlignet med gradert
sykmelding. Ansatte kommer ofte til legekonsultasjon uten å ha vært i dialog med leder.
Det var likevel nyttig med møtet for å få informert om prosjektet slik at legene kan
oppfordre pasienter (som er ansatte i helse- og omsorgsetaten) om å følge
nærværsrutinene til Karmøy kommune. Arbeidsgiver fikk økt innsikt i hvilke
utfordringer legene har i møtet med pasient/ansatt i Karmøy kommune.

3.2.5 Nærværsrutine og nærværsutvalg – beskrivelse og oppsummering
DIALOGMØTE 0
For å kunne arbeide målrettet med tidlig oppfølging, fortrinnsvis før sykmelding, må ansatt
inn i dialog med leder på et tidligst mulig tidspunkt. Det må arbeides med og utvikles en
kultur for at ansatte tar kontakt med leder før de eventuelt tar kontakt med lege.
Målgruppen for Dialogmøte 0 er primært ansatte med muskel – og skjelett lidelser og lettere
psykiske utfordringer.
Ansatte med alvorlige lidelser eller akutte situasjoner som krever medisinsk behandling og
en leges faglige vurdering var primært ikke i prosjektets målgruppe.
Prosjektet har kalt dette første møte for «Dialogmøte 0». Ansatte som opplever ulike
utfordringer enten det gjelder arbeidsrelaterte forhold eller annet, kan ved god og tidlig
dialog med leder, unngå sykefravær dersom det kan legges til rette også for kortere perioder.
Kartlegging av nærværsmuligheter
Kartlegging av nærværsmuligheter er et verktøy for leder og ansatt (se eget vedlegg).
Skjemaet skal benyttes for å få oversikt over arbeidsoppgaver på arbeidsplassen. Ansatt og
leder gjennomgår i hvilken grad man kan gjennomføre oppgavene. Etter gjennomgang
oppsummerer leder på skjemaet i hvilken prosentgrad det er mulig å tilrettelegge på
arbeidsplassen. Ansatte oppfordres til å ta med skjemaet til sin fastlege dersom det er behov
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for legekonsultasjon. Fastlegene har gitt tilbakemelding på at dette skjemaet vil være til stor
hjelp i deres vurdering av graderingsprosent i sykmeldingen. Kartleggingsskjemaet kan
også benyttes i den videre oppfølgingen for å vurdere i hvilken grad tiltakene har hatt ønsket
effekt.
Kartleggingsskjemaet bør (anbefales) tilpasses den enkelte virksomhet/avdeling slik at
oppgavebildes ansees relevant. HMS/IA gruppene bør involveres i dette arbeidet.
Bruk av arbeidsgiverperioden:
Kartlegging av nærværsmuligheter på arbeidsplassen vil være nyttig informasjon for
fastlegen. Informasjonen gir et bedre grunnlag for å vurdere avventende, hel eller delvis
sykmelding.
Spørsmål som kan stilles i en samtale før lege (Dialogmøte 0):
 Kan den ansatte utføre egne oppgaver ved tilrettelegging?
 Kan den ansatte utføre egen jobb med redusert tempo?
 Kan den ansatte utføre egne, men færre oppgaver?
 Kan den ansatte gjøre andre oppgever? På egen eller på annen avdelinge?
 Hvilke muligheter og begrensinger finnes ved å endre arbeidstid?
 Er det andre oppgaver som kunne vært utført?
Dialogmøte 0 må imidlertid være basert på tillit i organisasjonen mellom leder og ansatt
samt til samarbeidspartnere. I de tilfeller der ansatt ikke tar kontakt med leder før lege må
det også være en gjensidig tillit til at den ansatt har vurdert dette som nødvendig. I slike
tilfeller er det en forventning til at leder tar kontakt med den ansatt i ettertid. Det skal da
gjøres en vurdering om det er hensiktsmessig med et «dialogmøte 0» i etterkant, da med det
utgangspunkt å vurdere mulighetene for å forkorte / gradere / forhindre ny sykemelding ved
tilrettelegging av arbeidssituasjon/-oppgaver.
Ved gjentatte kortere eller lengre fravær / sykemeldinger vil et dialogmøte 0 være
hensiktsmessig ut fra at en da kan få vurdert om det er nødvendig med tiltak – og
bedriftshelsetjenesten vil i så måte være en sentral og viktig samarbeidspartner/
samtalepartner for leder og ansatt. Målsetting er å forhindre og/eller redusere sykefravær.
NÆRVÆRSUTVALG
Nærværsutvalget skal være en arena for rådgivning, hvor man skal forsøke å finne løsninger
for arbeidstakere som av helsemessige årsaker har problemer med å utføre sitt opprinnelige
arbeid. Hovedmålet er at arbeidsgiver og arbeidstaker møter sammen i nærværsutvalget for
å vurdere muligheter for at den ansatt skal beholde sitt arbeid eller få tilbud om annen
aktivitet.
Saker som er relatert til følgende problemstillinger bør behandles i nærværsutvalget:




Sykefravær relatert til muskel- og skjelett og lettere psykiske lidelser
Gjentatte sykefravær
Saker som vurderes som utfordrende å finne løsning på og som leder ønsker
rådgivning på
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Tilfeller der leder evt ansatte ser behov for bistand fra personal/ bedriftshelsetjeneste

Det settes av møtetidspunkt hver tirsdag der deltakere skal være personalkonsulent,
bedriftshelsetjeneste, leder og ansatt sammen med sin tillitsvalgte og evt lege/behandler. Det
er en hovedregel at det skal være gjennomført en arbeidsplassvurdering i forkant av møtet
(BHT). Saker som tidligere er blitt behandlet i kommunens sentrale attføringsutvalg skal i
prosjektperioden behandles i etatens nærværsutvalg. Det skal i slike saker gjøres vurdering
på om det er hensiktsmessig å arbeide for en utprøving innen de andre etatene / eller
eksternt. Eventuelle utprøvinger utenom egen etat skal skje i samarbeid med
kontaktpersoner som representeres av disse.

Oppsummering:
Innføring av Dialogmøte 0 har vært en utfordring. Det vi ser er at det i mange tilfeller er
ansatte som ikke ser det som naturlig å ta kontakt med leder før lege. Imidlertid ser vi at
det er betydelig økning i rapporterte Dialogmøte 0 etter hvert som prosjektet gikk mot
slutten. Det kan forklares ut fra at dette er noe som det må være kontinuerlig fokus på.
Det må være en klart uttalt forventning fra ledelse til medarbeidere om at dette skal være
en naturlig ting dersom en har utfordringer som kan få konsekvenser for arbeidet. Det er
kommet frem i dialog og tilbakemeldinger fra ansatte at mye avhenger av at det er tillitt
mellom leder og ansatt. Den ansatt må oppleve at leder setter av tid til samtalen. Det er
også viktig at hensikten med dialogmøte 0 blir godt kjent i virksomhetene
Flere virksomheter har tilpasset kartleggingsskjema til sin drift, men vi ser at fortsatt er
den flere som ikke har gjort det. Begrunnelse fra de som ikke har gjort det er i hovedsak
at de anser det forslag som foreligger som dekkende. Noen virksomheter opplyser at de
ikke har kommet i gang med dette arbeidet.
Nærværsutvalget har utviklet seg over tid. I starten var det mye «opprydding» av gamle
saker. Målsetting har vært å få avsluttet disse slik at en kan ha fokus på de sakene som er
«nye». En personalkonsulent fikk ansvaret for gjennomføring og etablering av
nærværsutvalget og estimert tid ble satt til 30% (en fast dag i uken til gjennomføring av
møter, resten benyttet til for- og etterarbeid. Vi ser at vi i dag benytter opp mot 50 %
knyttet til dette arbeidet, da enkelte saker krever tettere støtte/oppfølging/koordinering
enn andre.
3.2.6 Bedre jobbhelse - et samarbeid med BHT
”Bedre jobbhelse- et samarbeid med bedriftshelsetjenesten” har vært et tilbud for ansatte i helse- og
omsorgsetaten med muskel- og skjelett plager. Tilbudet er for ansatte med behov for trening
for å bedre møte fysiske og psykiske jobbkrav (bedre arbeidsevnen).
Hovedmål:
 Bedre jobbhelse og kontroll over egen arbeidsevne (måles i oppstartsamtale og
avslutningssamtale- kvalitativt)
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 Redusere sykefraværet (måles statistisk- kvantitativt)
 Ansatte skal oppleve støtte fra arbeidsgiver
Delmål:
 Øke forståelsen av egen arbeidsevne opp mot jobbkrav
 Øke forståelsen av at man er et 24- timers menneske og at privatlivet virker inn på
jobbhelsen og omvendt.
 Empowerment – identifisere egne resurser og helseutfordringer.
 Sette realistiske mål for å bedre jobbhelsen.
 Sikre støttepersonell (BHT) for ansatte for å redusere frafall i prosjektet.
For å identifisere deltakere har man gått frem på følgende måte:
1. Å identifisere den ansattes resurser (helseutfordringer)
Leder har vært i dialog med ansatt om helseutfordring. Gjennom dette møtet har
leder videreformidlet aktuelle kandidater til BHT for arbeidsplassvurdering.
2. Arbeidsplassvurdering
Alle deltakere har gjennomført arbeidsplassvurdering hos BHT der man sammen
med den ansatte har kartlagt individuelle helseutfordringer og lagd en individuell
plan for hvordan å bedre jobbhelsen. Styrketrening har vært et anbefalt tiltak i alle
arbeidsplassvurderingene.
3. Kartlegging av motivasjon til ansatte
Kontakte og informere ansatte om aktuelt treningstilbud og identifisere motivasjonen
for å delta på treningsopplegg som tilbys gjennom for prosjektet «Bedre jobbhelse».
Deltagere på kurset fyller ut eget skjema: Bedre jobbhelse før oppstartveis og etter at
treningsopplegget er ferdigstilt.
4. Individuell undersøkelse av fysioterapeut
Uke 41 (05.010-09.10)
Rask fysisk test for å avklare alvorlighetsgraden av muskel – og skjelett plagene
Svært overvektige skal ikke delta på dette kurset.
5. Oppstart av trening - varighet 12 uker.
6. BHT som støttepersonell
(kognitiv tilnærming, motiverende intervjuteknikk) for ansatte i prosessen med å få
bedre jobbhelse. Arbeidsplassvurdering i forkant og avslutningssamtale.

Hovedmålgruppe
 Ansatte i helse- og omsorg med:
o muskel- og skjelett lidelser
o lettere psykiske lidelser.
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Tiltaket er enda ikke ferdigstillt

4 Tilbakemeldinger fra ledere, tillitsvalgte og verneombud
Det er gjennomført 3 evalueringer underveis i prosjektet:
 Høsten 2014 - virksomhetsledere (en mindre og avgrenset tilbakemelding)
 Vinter 2015 – virksomhetsledere (frist for tilbakemelding: 01.02.15)
 Høsten 2015 – virksomhetsledere, tillitsvalgte, verneombud
Virksomhetsledere – høsten 2014
Denne evaluering kom på et tidlig tidspunkt i prosjektet og var rettet mot virksomhetsledere.
Hensikten var å «ta tempen» for å få noen tilbakemeldinger på hvordan det jobbes i
virksomhetene i forhold til implementeringen. Tilbakemeldinger indikerer at rutine for
dialogmøte ikke syntes å være implementert – og noe overlatt til «tilfeldighetene».
Virksomhetsledere – vinteren 2015
Tilbakemeldingene kan tyde på at dialogmøte 0 ikke ble benyttet systematisk – og at
evalueringen kom noe «uventet». Årsaken til dette kan være at det ikke har vært et klart og
tydelig uttrykt oppstartstidspunkt /dato for oppstart av å benytte ny rutine. Det var forventet
av at virksomhetene startet opp bruken rett i etterkant av informasjonsmøtene – men dette
har nok ikke kommet tydelig nok frem. Det kan også synes som om at virksomhetene har
hatt samtaler med ansatte som bærer preg av å være dialogmøte 0 – men er ikke registrert
som det. En virksomhetsleder sier det slik: «Har ukentlige samtaler med ansatte i forhold til
mulige tilrettelegginger i jobb. Ingen av disse har jeg registrert som dialogmøte 0»
Det synes tydelig at dette var noe som måtte «modnes. Det å snu tanken om at «sykefravær
ikke er en privatsak» kan virke å være utfordrende. Det kommer også frem i evalueringen at
noen ansatte lar seg «provosere» av ny rutine for dialogmøte 0 – og det kan her synes som
om oppfatningen er at sykefravær er en «privatsak». En leder sier det slik: «De ansatte som
ønsker sykemelding er ikke positive. De som ønsker å være i jobb kommer vanligvis og etterspør mulige
tilrettelegginger i virksomheten. Dette opplever jeg ikke at har endret seg etter innføring av dialogmøte
0. Har vært slik over lang tid.» En annen leder sier : «det er nok noen få som tolker det som
mistillit».
Det er variasjon i tilbakemeldingene. Noen melder at de ikke har benyttet rutinene i det hele
tatt, mens andre har benyttet i noen grad. Det er imidlertid positivt å se at flere sier at det er
tegn som tyder på at tett oppfølging og fokuset har hatt en positiv effekt.
Evalueringen viser at BHT sine tjenester ble benyttet i noe større grad. De som rapporterer at
de benytter BHT i oppfølgingsarbeid sier at det er positivt og nyttig. Tilbakemelding fra en
virksomhetsleder: «Jeg opplever at bedriftshelsetjenesten er mye mer involvert nå enn tidligere.
Dette opplever jeg som meget positivt» En annen sier følgende: «Veldig positivt og nyttig å ha BHT
med som rådgiver.»
Virksomhetsledere, tillitsvalgte og verneombud – høsten 2015
17

Datert: 24.02.16

Denne gang ble evalueringen gjort overfor virksomhetsledere, tillitsvalgte og verneombud
og tilbakemeldingene fra denne evaluering er beskrevet nedenfor:

4.1 Tilbakemelding fra virksomhetsledere
Dialogmøte 0
Det er endring i positiv retning rundt bruk av Dialogmøte 0. Første halvår rapporteres det
om at det er gjennomført over 40 samtaler. Det rapporteres om at skjema for dialogmøte 0
ofte ikke er brukt, men at samtalene har blitt registrert som dialogmøte 0. Når det gjelder
bruk av «katrleggingsskjema for nærværsmuligheter» i forbindelse med dialogmøte 0 (kontakt
med leder før lege) viser resultatet at dette kun benyttes i få tilfeller. Noen gir uttrykk for at
skjemaet ikke er tilpasset virksomheten og oppleves noe omfattende. De færreste hadde på
dette tidspunkt tilpasset skjema til sin virksomhet, noe som er anbefalt fra prosjektgruppen.
På spørsmål om virksomhetsleder mener om «kan dialogmøte 0 tenkes å ha forhindret
sykemelding» er det overvekt av svar fra virksomhetsledere som svarer ja. Det rapporteres
om at det er ca 12 tilfeller der virksomhetsleder er av den oppfatning at dialogmøte 0 burde
vært gjennomført men ikke gjort. Dette da av den grunn av den ansatt ikke har bedt om det.
På spørsmål om leder opplever at ansatte tar lettere kontakt nå enn tidligere for vurdering av
tilretteleggingsmuligheter svarer halvparten av virksomhetslederne ja. Nær samtlige
virksomhetsledere svarer bekreftende på at rutine bør være kjent blant ansatte og at det har
vært fokus på dette i virksomheten på bla personalmøter o.l. Det rapporteres om at det
«stadig må holdes varmt» og tas opp jevnlig. Det rapporteres om at det oppfattes som om
noen ansatte ikke opplever det som naturlig – eller definerer seg i målgruppe. Det å ta
kontakt med leder «glemmes» når det skal følges opp av ansatte.
Virksomhetsledere rapporterer at i hovedsak en opplever at de ansatte er positivt innstilt til
dialogmøte 0, men at de har behov for å ha en grunnleggende forståelse for hvorfor. Det
rapporteres om at årsak til den ansattes utfordringer kan ha påvirkning for hvordan de
ansatte opplever dette positivt eller negativt. Det oppleves som at noen ansatte føler seg
«presset» og at det ikke er helt forståelse for at sykefravær er en sak mellom leder og ansatt.
Det oppleves fra de fleste virksomhetsledere at skjema for dialogmøte 0 kan være til hjelp i
arbeidet med tidlig kontakt. 9 virksomhetsledere svarer ja, 2 virksomhetsledere sier nei og 1
virksomhetsleder sier at dette ikke er savnet.
Strakstiltak
Målsettingen med strakstiltak inntil 5 dager, var at den ansatte skulle være i arbeid i
perioden og på den måten forebygge et sykefravær. Tilretteleggingen kan skje enten ved
tilrettelegging av egne arbeidsoppgaver eller at en kan få muligheten til å utføre andre
oppgaver i virksomheten som kan oppleves som mindre belastende. Det er mulighet til å
sette inn vikar i inntil 5 dager som et strakstiltak. Det er satt i gang mange strakstiltak i
henhold til rutine (inntil 5 dager tilrettelagte arbeidsoppgaver). Det rapporteres om ca 30
strakstiltak. I strakstiltakene har følgende vært gjennomført av tiltak: tilrettelagt arbeidstid
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og oppgaver, Skulder ved skulder og bruk av vikar. Det rapporteres om at ca 16 tilfeller
systematisk bruk av «strakstiltak» menes å ha forebygget sykefravær.
Bruk av BHT
I evalueringen spurte vi også om BHT benyttes oftere enn før i forhold til
arbeidsplassvurdering og som rådgiver for å mulig unngå sykemelding. 9 virksomhetsledere
svarer ja, 5 virksomhetsledere svarer nei, 2 virksomhetsledere svarer kanskje, uvisst.
Nærværsutvalget
Nytt utvalg «nærværsutvalget» hadde oppstart 01.09.14. Samtidig ble attføringsutvalg i
helse- og omsorg avviklet. Ingen saker overføres sentralt attføringsutvalg. Etaten må selv
«eie» saken til den er avsluttet. Ut fra behov vil utvalget utvides med representanter fra
andre etater/sentraladminsitrasjon om en ser behov for å vurdere muligheter ut over egen
etat.
Tilbakemeldingene fra virksomhetsleder er positive. Det rapporteres om at det er et godt
støttende utvalg for leder og sykefravær blir vurdert raskt, der ansatte også får god
informasjon om vegen videre, eventuelle konsekvenser og muligheter.
Det gis tilbakemelding på at systemet rundt den praktiske delen (innkallinger til møte,
referatskriving, og statistikk over status/effekt) bør forbedres og tydeliggjøres.

4.2 Tilbakemelding fra tillitsvalgte
Informasjon om prosjektet
De tillitsvalgte rapporterer at de opplever at de ansatte har fått god informasjon om
prosjektet. Det er viktig at det repeteres på hvert personalmøte. De rapporterer at de ansattes
forståelse for målene i prosjektet nok kan bli bedre (ja/delvis) og at dette er noe som må
gjentas i personalmøter.

Dialogmøte 0
De tillitsvalgte rapporterer om at det ved innføring av dialogmøte 0 gjør det enkelt å ta opp
saker med leder. Men at de trenger mer informasjon om hva rutinen innebærer. De er noe
usikre og rutinen kan «virke noe skremmende». De tillitsvalgte har erfaringer med at
medlemmer har gitt positiv tilbakemelding på gjennomføring av dialogmøte 0. Men noen
ansatte sier at de «føler seg overvåket» og er redde for å ta i bruk egenmelding (spesielt
dersom det blir 2 eller 3 på kort tid).
I hovedsak oppleves det som om de ansatte har en positiv innstilling til dialogmøte 0. I en
tilbakemelding rapporteres det at det kan fortsatt være noe skepsis men at årsak kan bl.a.
være at det er ny leder på arbeidssted.
De tillitsvalgte gir tilbakemeldinger på at de kjenner til flere tilfeller der sykefravær har blitt
forebygget/forhindret ved bruk av dialogmøte 0. De opplever i hovedsak at det er blitt lettere
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å ta kontakt med leder da det er blitt mer fokus og informasjon på dette. I et tilfelle
rapporteres det at på noen arbeidsplasser er det lett, på andre plasser vanskeligere.
På spørsmål om tillitsvalgtes oppfatning av hva som skal til for å få dialogmøte 0 til å
fungere best mulig er tilbakemeldingene som følger:
 Repitisjon på personalmøter og HMS møter
 Tillitt til leder
 Ufarliggjøre det
 Leder må ta seg tid
 Like prosedyrer i kommunen
 Informasjon.

Bruk av BHT
Når det gjelder bruk av bedriftshelsetjenesten er det mer variasjon. Det er to
tilbakemeldinger på der de opplever at BHT benyttes oftere. I et tilfelle opplever de ikke at
de benyttes oftere men at det er en oppfatning av BHT er blitt mer synlige og at flere ansatte
vet om mulighetene BHT kan gi.
Nærværsutvalg
Når det gjelder bruk av nærværsutvalget er det stort sett positive tilbakemeldinger. Det er
innspill på at noen forteller at de er veldig fornøyde og føler at de får veldig godt tilrettelagt
og har mulighet for å fortsette i jobben. En tilbakemelding er som følger «det må nevnes at det
ikke alltid er leders feil at den ansatte ikke kan fortsette i jobben, men også hvilke holdninger hver
enkelt ansatt har»
Det gis tilbakemelding på at det er positivt at NAV er med i møter, at den ansatte kan få
uttale seg og komme med forslag til fremgang. Det gis tilbakemelding på at det burde være
tettere fastsatte møter og at det er lite tilbud om evt kurs/opplæring for å kunne gjøre en
annen type jobb.
Anbefalinger videre
De tillitsvalgte gir tilbakemelding på at alle (ledere, verneombud, tillitsvalgte) har samme
forståelse, felles holdninger og godt samarbeid med hverandre og de ansatte. Foreslår kurs
sammen med verneombud der informasjon om nærværsutvalg – IA bedrift er fokus. De
konkrete forslag som kommer frem for å lykkes er følgende:
 Kontinuerlig fokus
 Engasjerte medarbeidere som blir roset for jobben, blir hørt og sett, føle at de betyr
noe på arbeidsplassen
 Fokus på endringsholdning hos kollegaer. Snakke hyggelig til hverandre, deltagelse
på sosiale arrangementer.
 Kommunen må sees på som en arbeidsgiver og kunne bruke alle avdelinger. Bør
kunne tilby opplæring / skolering for å få tilbud om annen jobb.
 Fortsette det gode samarbeid med NAV.
 Premiering av de som får det til.
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4.3 Tilbakemelding fra verneombud
Informasjon om prosjektet
Det er tilbakemeldinger fra verneombud på at de opplever at de ansatte har fått god nok
informasjon om nærværsprosjektet gjennom informasjonsmøter og personalmøter. De
rapporterer at de fleste ansatte nok har noe kjennskap til dette. Bør imidlertid repeteres på
hvert personalmøte. Når det gjelder de ansattes forståelse for målene i prosjektet er det
tilbakemeldinger på «både og» men mer i positiv retning. I et tilfelle sies det «at de som «vil»
sykemelde seg går nok ikke til leder først.» De rapporterer om at noen ansatte kan ha noe
vanskeligheter med å ta kontakt med leder før lege, men at de begynner å få gode
tilbakemeldinger. Det gjentas at dette må tas opp på hvert personalmøte. Det gis også
tilbakemelding på at ledelsen må bli tryggere på gjennomføring av samtaler og få mer
opplæring i dette.
Dialogmøte 0
I hovedsak oppleves det som om de ansatte har en positiv innstilling til dialogmøte 0. I et
tilfelle rapporteres at holdning har endret seg til mer positiv. Det rapporteres også i et tilfelle
om at ansatte ser på det som hensiktsmessig å gå til leder når det gjelder arbeidsrelaterte
utfordringer, men ikke i forhold til private utfordringer.
Verneombudene svarer i hovedsak bekreftende på at de kjenner til at dialogmøte 0 kan
tenkes å ha forhindret sykemelding.
For å få rutinen «dialogmøte 0» til å fungere best mulig til verneombudene innspill som
følger:
 Informere på hvert personalmøte
 Lavterskel for å ta kontakt med leder
 Plakater, informasjon
 Legen – viktig at legen forstår prosjektet
 Fysisk tilstedeværelse av leder
 Leder kaller inn til samtale
 At det blir naturlig samtaleemne mellom personal og leder
 Tillitt til leder
 Ufarliggjøre det.
Når det gjelder tilpasning av «kartleggingsskjema av nærværsmulighet» er det varierende
svar. Noen har oppfatning av at standard skjema benyttes. Det er også en som sier at de ikke
kjenner til skjemaet. I fire tilfeller rapporteres det at virksomheten har tilpasset skjema.
Nærværsutvalg
Når det gjelder gjennomføring av møter i nærværsutvalget er det i hovedsak positive
tilbakemeldinger. I et tilfelle har en ansatt gitt tilbakemelding på at vedkommende har
opplevd møtet som negativt.
Bruk av BHT
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I forhold til spørsmål om verneombudene opplever at bedriftshelsetjenesten benyttes oftere
enn før er det delte tilbakemeldinger. I tre av tilbakemeldingene svares det ja, i tre tilfeller
nei.
Anbefalinger videre
Verneombudene gir følgende innspill til hvordan nå målene i prosjektet som følger:
 Informasjon tillitsvalgte og verneombud
 Se direkte på hver enkel arbeidstaker sitt fravær. Er det fravær som går igjen som
f.eks. «diffuse fravær» ofte i forbindelse med ferie, etter helg o.l.
 Ha det som punkt i medarbeidersamtale
 Gode miljøtiltak i den enkelte bedrift
 Tilstedeværelse hos leder
 Godt samarbeid med verneombud – tillitsvagte, leder og ansatt viktig
 Burde bli satt opp som egen sak på personalmøte
 Tettere samarbeid mellom leder og verneombud ønskelig
 Kontinuerlig fokus
 Ønsker å bli mer involvert i prosjektet
 Tilrettelegging viktig
 Premiering av de som får det til

5 Tilbakemeldinger fra NAV arbeidslivssenter og
Bedriftshelsetjeneste
NAV Arbeidslivssenter og Bedriftshelsetjenesten i Karmøy kommune har vært sentrale og
viktige samarbeidspartnere i prosjektet:

5.1

NAV Arbeidslivssenter

Rolle og bistand i prosjektet.
NAV Arbeidslivssenter avdeling Nord Rogaland inviterte som nevnt 4 kommuner til å delta
i et prosjekt der hovedmålet var å øke arbeidsnærværet. I Karmøy kommune ble helse- og
omsorgsetaten valgt ut.
Kontaktpersonen i NAV Arbeidslivssenter har bistått med følgende:
• Fremmet forslaget om igangsetting av prosjekt i kommunen
• Bidratt med forslag til metodikk knyttet til tidlig oppfølging og avklaring.
• Bidratt med eksempler på materiell og verktøy.
• Rådgivning
o mht organisering av prosjektet. Deltatt i alle prosjekt og styringsgruppemøter
o hvordan arbeide systematisk og helhetlig for å oppnå ønskede resultater for
prosjektet.
o i utarbeiding av mål, aktuelle tiltak og framdrifts-/prosjektplan.
o I planlegging av møter og oppsett agenda prosjekt-/styringsgruppe i oppstart.
• Gitt innspill på utkast til rutiner, verktøy og materiell.
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• Satt opp forslag til program og bidratt med opplæring på:
o to heldagssamlingene med ledere, hovedverneombud, hovedtillitsvalgte
o workshop nærværsutvalg.
o to heldagssamlinger med HMS/IA-gruppene, samt opplæring.
• Deltatt på 3 personalmøter med informasjon til ansatte sammen med stabsleder.
• Informert om prosjektet til legene på alle legekontor i kommunen, høsten 2014.
Erfaringer med prosjektet
Felles forståelse for nærværskultur er et av delmålene i prosjektet
Tiltak for å oppnå dette har vært – opplæring og informasjon til alle ansatte og ledere
Hva har vært bra og bidratt til måloppnåelse:

Opplæring ledere
• Både etatsjef og stabsleder har sett at opplæring av alle aktører var en forutsetning for
å få avklart forventninger, roller og ansvar og for å få en felles forståelse og
resultater i arbeidet.
• Helse- og omsorgssjef har vært til stede hele dagen på alle heldagssamlinger med
ledere, hovedtillitsvalgte og verneombud og vært tydelig på sine forventninger til
arbeidet.
Informasjon til ansatte
• Det at prosjektet har prioritert og vektlagt direkte muntlig informasjon på
personalmøter til alle ansatte har vært et viktig tiltak i forhold til måloppnåelse.
• Dette arbeidet handler mye om holdningsarbeid og de ansatte må vite hva som er
spillereglene i virksomheten og hva som er forventet av dem, for at de skal gjøre
sin del av jobben.
• At en i møtene la inn refleksjonsoppgaver med muligheter for de ansatte til å komme
med innspill, avgjørende for å skape engasjement og gi medvirkningsmuligheter.
Informasjon til/opplæring av HMS/IA gruppene:
• Felles opplæring av leder, tillitsvalgte og verneombud for å få en felles forståelse av
dette arbeidet er vektlagt i IA- avtalen og har også vært vektlagt i
prosjektperioden.
• To heldagssamlinger for helse- og omsorgsetaten sine HMS/IA grupper med formål å
gi deltakerne i gruppene en felles forståelse for prosjektet og deres felles
pådriveransvar for å nå prosjektets mål ,har vært et sentralt og viktig tiltak.
Tidlig kontakt med leder (før lege) og oppfølging (dialogmøte 0)
• Tidlig kontakt med leder før lege og gjennomføring av dialogmøte 0 har vært et
sentralt mål og tiltak i prosjektet, som blir viktig å ha fokus på i det videre arbeid.
• På HMS/IA dagen framkom «Tillit til leder» som en tilbakemelding fra de ansatte på
hva som var avgjørende for å få denne rutinen til å fungere i praksis.
• I videre opplæring av ledere vil tillit og hva er viktig for å oppnå tillit, kunne være et
sentralt tema.
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Strakstiltak
• Viktig for ansatte i helse- og omsorg å vite at der er et konkret tilbud som bidrar til at
de kan være på jobb å gjøre andre oppgaver selv om de ikke er friske nok til å
håndtere brukere.
• Mange arbeidstakere vil være engstelige for å belaste kollegaer og derfor heller bli
hjemme dersom de ikke hadde denne valgmuligheten.
• For ledere blir dette et viktig tiltak som gir dem handlingsrom.
• Tilbud om strakstiltak anbefales videreført innen helse- og omsorgsetaten.
.
Kartlegging av nærværsmuligheter:
• Skjema for kartlegging av nærværsmuligheter, er et verktøy for leder og ansatt med
formål få konkretisert hva arbeidstaker klarer og hva vedkommende ikke klarer.
• Videre skal det være til hjelp for legen når han/hun evt, skal gradere sykmelding.
• Skjema må tilpasses den enkelte virksomhets behov for å være et konstruktivt
verktøy. I de virksomhetene som ikke har tilpasset skjema må HMS/IA-gruppene
vurdere dette innen en gitt tidsfrist.
Arbeidsplassvurderinger
• Det å få BHT tidlig på banen og rådgi leder og ansatt har vært et sentralt tiltak for å
nå målet om tidligere og målrettet oppfølging og en raskere avklaring av
arbeidsevne.
• Antall arbeidsplassvurderinger med BHT har økt radikalt i helse-og omsorgsetaten.
Dette viser at prosjektet mål om å bevisstgjøre lederne på viktigheten av å nytte
denne støttefunksjonen tidlig i oppfølgings og avklaringsarbeidet tidlig, har
lykkes.
Nærværsutvalg
• Nærværsutvalget ble av helse-og omsorgsetat valgt som et tiltak for å nå målet om
tidlig og målrettet oppfølging og raskere avklaring,
• Det at leder og ansatt kan få drøftet saken i nærværsutvalg så tidlig som mulig, ble
vurdert som et sentralt tiltak for å få støttepersonell som personal og BHT tidlig
på banen og få lagt grunnlag for en målrettet oppfølging og tidlig avklaring
• NAV Arbeidslivssenter har her kun bidratt med tilbakemelding /innspill på
utarbeidede rutiner, materiell og opplæring i forkant av oppstart nærværsutvalg.
• Rådgiver har imidlertid ikke deltatt i det konkrete arbeid i nærværsutvalg etter
oppstart og kan derfor ikke gi noen konkrete tilbakemeldinger her.
• Det som uansett blir viktig framover er å få nødvendig ressurspersoner inn i sakene
tidligst mulig. Om dette gjennomføres med nærværsutvalg eller at for eksempel
personal og BHT møter i oppfølgingsmøter/dialogmøter ute i virksomhetene, må
vurderes ut fra hva som er mest hensiktsmessig i de øvrige etater.
Bruk av BHT
• I tillegg til å få BHT tidlig inn som rådgiver i enkeltsaker, har stabsleder/prosjektleder
klart sett nytten av å samarbeide med BHT.
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• Stabsleder så ressursen som lå i bedriftshelsetjenesten som støttespiller og helse- og
omsorgsetaten har nyttet tjenesten aktivt både på virksomhetsnivå og i
enkeltsaker.
• Ved at personal og bedriftshelsetjeneste har jobbet sammen, fått felles forståelse og
dradd lasset sammen, er det oppnådd bedre utnytting av ressurser og bedre
resultat.

Fastleger
• Informasjonsrunder til fastlegene i Karmøy har vært et viktig tiltak med tanke på å få
dem til å understøtte kommunens arbeid med tidlig og målrettet oppfølging og
avklaring.
• Blir viktig og framover med jevne mellomrom å ha møter med dem for å holde dem
oppdatert på kommunens arbeid på området og få tilbakemeldinger

Kommentar til tiltakene i prosjektet:
Idebanken som sier noe om hva som kjennetegner virksomheter som lykkes med sitt IAarbeid og da også nærværsarbeid:
«De som snakker sammen»
Tillit/dialog/samspill/partssamarbeid
«De som har kompetanse»
Hva er IA, hva betyr det for oss
Kunnskap om muligheter / tiltak, avklarer forventninger, bevissthet rundt roller,
rettigheter, plikter
”De som satser strategisk”
IA ikke bare sykefraværsoppfølging/reparasjon men også forebygging,
helsefremmende tiltak og organisasjonsutvikling. IA perspektivet integrert i
virksomhetsstrategien, i økonomiplanen, i rapporteringssystemet
”De som virkelig vil”
Vilje til grundig og langsiktig innsats. Prioritet og engasjement fra øverste leder
Hva har bidratt til at helse - og omsorgsetaten har lykkes
• Forankring av prosjekt i øverste ledelse. Helse- og omsorgssjef har vært genuint
opptatt av og engasjert i arbeidet med å øke nærværet i etaten
• Ny engasjert stabsleder har sett behovet for og hatt stor vilje og engasjement til å få
gjort noe med IA- og nærværsarbeidet i etaten.
• Stabsleder har fått et tydelig mandat og ansvar for å prioritere arbeidet.
• Både etatsjef og stabsleder så nødvendigheten av:
o grundig og langsiktig innsats
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•

•
•
•

o å jobbe systematisk, målrettet og helhetlig. Noe prosjektplanen viser.
o opplæring av alle aktører for å få avklart forventninger, roller og ansvar og for
å få en felles forståelse og resultater i arbeidet.
Organisering av arbeidet med en prosjekt og en styringsgruppe hvor både
tillitsvalgte, verneombud , to representanter for lederne , BHT , personal og NAV
Arbeidslivssenter var representert. Styringsgruppe bestod av tidligere nevnte
samt helse- og omsorgssjef og kommunens attføringskonsulent.
Stabsleder så ressursen som lå i BHT som støttespiller og helse- og omsorgsetaten har
nyttet tjenesten aktivt både på virksomhetsnivå og i enkeltsaker.
Ved at personal og BHT har jobbet sammen, fått felles forståelse og dradd lasset
sammen, er det oppnådd bedre utnytting av ressurser og bedre resultat.
Stabsleder og helse -og omsorgssetaten har sett nytten i å samarbeide både med BHT
og NAV Arbeidslivssenter og nyttet disse tjenestene.

Erfaring viser at virksomheter som har en aktiv personalavdeling som pådriver i arbeidet på
organisasjonsnivå og virksomheter som nytter støttespillere som BHT og Arbeidslivssenter, i
større grad lykkes i sitt arbeid
I følge Randi Wågø Aas, forskningsstiftelsen Iris, er «det i mange virksomheter
personalavdelingen eller HMS-avdelingen (BHT for Karmøy kommune) eller begge som
utfører de overordna oppgavene i sykefraværsarbeidet. De kan yte kompetent bistand i
enkeltsaker, presentere tema i lederforum og bidra med å etablere rutiner og regler. Å ha en
dyktig personalavdeling /HMS-avdeling er et klart suksesskriterium i sykefraværsarbeidet.
Det er viktig at de fungerer som støttespillere for lederne og ikke tar over for dem. Likevel
kan det se ut til at personalavdelinger/HMS-avdelinger som ikke slipper sykefraværssakene,
men passer på at alle følges opp etter sykefraværsrutinen lykkes best».
I følge Econ Analyse oppleves også kontaktperson NAV Arbeidslivssenter som en verdifull
samarbeidspartner i sykefraværsarbeidet, i opplæringstiltak og ved etablering av rutiner og
retningslinjer, i kartlegging, planlegging og dokumentasjon av sykefraværsarbeidet. I mange
fylker er arbeidslivssentrene blitt markante kompetansemiljø når det gjelder arbeidet med
sykmeldte og inkludering.

5.1.1 Anbefalinger ved overgang fra prosjekt til daglig drift i helse- og omsorg:
Helse- og omsorgsetaten har gjort en kjempeinnsats i prosjektperioden. Å fortsette det gode
arbeidet vil være avgjørende. For å nå oppsatte mål, vil det fortsatt kreve:
• forankring og fokus fra helse- og omsorgssjef
• en personalavdeling med tydelige mandat for å være en pådriver for videreføring av
prosjektet i ordinær drift.
• at det etableres en hensiktsmessig organisering av arbeidet i ordinær drift når
prosjektorganisasjonen legges ned.
• AMU og etatens HMS/IA – gruppe bør være naturlig partssammensatte pådrivere
• videreføring av tiltakene som beskrevet i prosjektplan.
• aktuelle tiltak legges inn i HMS/IA- handlingsplan for å sikre kontinuitet
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• strakstiltak vil være et viktig tiltak for helse-og omsorgsetaten i det videre arbeid.
• videre opplæring av (spesielt nye) ledere slik at de har den kompetansen som er
nødvendig for å utføre arbeidet.
• muligheter for erfaringsutveksling og fokus på beste praksis i
ledersamlinger/HMS/IA samlinger
• regelmessig informasjon på personalmøter i regi av HMS/IA-gruppen.
• Fokus på de 10 % av arbeidstakerne som står for 80 av sykefraværet.
• oppfølging av og innsats i de enhetene som har under 92% fravær
• fortsatt aktiv oppfølging av medarbeiderundersøkelser med bruk av
medvirkningsprosesser i nærværsarbeidet.
• oppfølging av sykefravær som punkt i medarbeidersamtale for ledere vurderes.
5.1.2 Oppsummering /konklusjon/anbefaling ved videreføring andre etater:
Helse- og omsorgsetaten har som nevnt gjort en kjempeinnsats i prosjektperioden. Andre
etater og andre virksomheter og kommuner har mye å lære av dette.
Anbefaler at prosjektet videreføres til øvrige etater i kommunen utfra de erfaringer og det
systematiske og helhetlige arbeid som er gjort i helse- og omsorgsetaten.
Strakstiltak mener jeg er et tiltak det er spesielt behov for i helse- og omsorgsetatens
institusjoner og de utfordringer de har der. Ikke et aktuelt tiltak for alle øvrige etater.

5.2 Bedriftshelsetjenesten (BHT)
Rolle og bistand i prosjektet.
Karmøy kommune har egenordning med BHT (intern ordning). Som deltaker i styrings- og
prosjekt gruppen har BHT vært en sentral aktør på mange områder.
Prosjektets hovedmål var å redusere sykefraværet og øke arbeidsnærværet. Prosjektet
definerte arbeidsnærvær som tilstedeværelse, mestring, involverte og engasjerte
medarbeidere. BHT har som rådgiver fokusert på å foreslå helsefremmende elementer inn i
prosjektet. Helsefremmende arbeid defineres som «Den prosessen som gir individer,
organisasjoner og grupper mulighet for å øke kontrollen over faktorer som påvirker deres
helse» (Nutbeam 1986). Denne definisjonen vektlegger at helsefremmende arbeid er en
demokratisk prosess (medvirkning). Arbeidstilsynet beskriver at en helsefremmende
arbeidsplass innebærer at arbeidet blir organisert og tilpasset arbeidsevnen, kompetanse,
alderen og andre forutsetninger for den enkelte. Mestring er avgjørende. BHT har vært en
pådriver for å iverksette tiltak i prosjektet som sikrer at helsefremmende elementer har blitt
ivaretatt på flere områder.
BHT har vært en aktiv bidragsyter med forslag til systematisk fremdriftsplan og gitt innspill
underveis i prosjektet på metoder, rutiner, verktøy og materiell. På flere av samlingene for
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HMS/IA gruppene, ledere, verneombud og tillitsvalgte har BHT vært foredragsholdere og
prosessledere ved bruk av medvirkningsmetoder/ gruppearbeid.
BHT har vært med på flere personalmøter sammen med stabsleder, og informert om
prosjektet i møter med flere av fastlegene.
Medvirkningsprosesser fra ledere og ansatte der alle har kommet med innspill har vært en
stor del av måten prosjektet har blitt presentert på ut i organisasjonen. Å sikre medvirkning
har er en klar sammenheng med helse i positiv forstand (Statens arbeidsmedisinske instituttSTAMI, Finne). Flere rutiner innebærer at BHT er inne på et tidligere tidspunkt og er med
som en rådgivende aktør i oppfølgingsarbeidet. Det har vært av stor betydning for BHT at
stabsleder har vært en pådriver for å sikre BHT sin kompetanse inn i nærværsarbeidet.
Erfaringer med prosjektet
Økt bruk av BHT
BHT opplever en økt bevissthet og bruk av BHT sin rolle i arbeidsmiljøspørsmål. Terskelen
for å kontakte BHT og benytte oss som rådgivere har blitt lavere.
Erfaring med implementering av viktige helsefremmende faktorer i nærværsprosjektet
Forankring i toppledelse
BHT opplever at prosjektet har vært godt forankret i toppledelsen ved helse- og omsorgssjef.
Stabsleder personal har vært en engasjert pådriver og blitt gitt mandat for å få realisert
prosjektet. Dette har vært en viktig suksess faktor for gjennomføringen. Viktig og positivt at
stabsleder har møtt på arbeidsplassene for å kommunisere om prosjektet og synliggjør at nye
rutiner er forankret i ledelsen.

Helhetlig perspektiv og integrert prosess
Det ble på et tidlig tidspunkt i prosjektplanleggingen identifisert et behov for å sikre at
prosjektet omfattet hele etaten på flere områder enn kun det praktiske
sykefraværsoppfølgingsarbeidet. Det ble lagt stor vekt på «nærværskultur» for å sikre felles
forståelse for hensikten med prosjektet. Stabsleder har gjennom ledermøter, personalmøter
og HMS/IA gruppemøter kommunisert prosjektets rutiner og har fokusert samlingene på
temaet «nærværskultur». Hele prosjektet har omfattet (medvirknings) prosesser som har lagt
vekt på å utvikle grupper, avdelinger og organisasjonen som helhet.
Støtte og tilbakemeldinger
Flere av tiltakene i prosjektet la til grunn relasjonsbygging mellom ansatte og leder. Mindre
lederspenn gir bedre tid for oppfølging av ansatte som står i fare for eller som er sykmeldte.
Støtte fra nærmeste leder har vist seg å ha positiv sammenheng i forhold til psykiske lidelser
(STAMI, Finne). I prosjektperioden ble det skrevet en masteroppgave i klinisk helse- og
omsorgsvitenskap av bedriftssykepleier Marianne Næss Gautesen ved Karmøy kommunes
BHT. Studiet viste at mange opplevde å bli sett av sin leder når de var deltakende i prosjektet
«Sammen om en nærværskultur». Studiet viste at mange opplevde oppfølgingen som
tillitsskapende og de opplevde at sin integritet blir ivaretatt.
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Det ligger mange praktiske utfordringer i veien for å få til relasjonsbygging med stort
lederspenn (tid, fysiske hindringer etc.). Organisasjonen på starttidspunktet av prosjektet var
preget av store lederspenn på enkelte enheter. Dette kom ikke godt nok frem som en
risikofaktor i prosjektet.
Prosjektet har hatt fokus på begrepet «nærværskultur». Hva legges i begrepet? Refleksjoner
rundt hva man selv kan gjøre, ledere og kollegaer gjøre for å få en bedre nærværskultur.
Aktuelle temaer som har blitt reflektert rundt er hvordan man kan sikre et godt sosialt
fellesskap og hvordan sikre en støttende kultur når ansatte har helseutfordringer, gis det rom
for å være på jobb med redusert arbeidsevne? BHT erfarer at det fortsatt er mange ansatte
som ikke kjenner godt nok til hva som ligger i begrepet «nærværskultur». Tilbakemeldinger
fra ledere er at mange av de ansatte som ikke møter på personalmøter (pga ulike årsaker),
kanskje er de som har størst behov for å reflektere rundt begrepet «nærværskultur».
Fokus på ressurser og mestring
I nærværsrutinene ble det lagt vekt på at leder følger ansatte tettere opp for å avklare hva
som fungerer («kartlegging av nærværsmuligheter»), og viktigheten av at den faglige
kompetanse hver enkelt har er en ressurs for arbeidsplassen selv om du ikke klarer å
gjennomføre alle arbeidsoppgaver som det innebærer ved å være fullt på jobb. Ved å avklare
hvilke resurser hver enkelt ansatt fortsatt kan benytte i jobbsituasjon, avklares en
rollekonflikt knyttet til krav-ressurs. Rolleavklaring har en sammenheng med helse i positiv
forstand (STAMI, Finne). Å sikre at tilretteleggingen gir positive utfordringer og har fokus
på å bruke kunnskap og ferdigheter som gir en opplevelse av at det er meningsfullt å komme
på jobb, har også en klar sammenheng på helse i positiv forstand (STAMI, Finne). BHT
erfarer at ansatte som har hatt behov for tilrettelegging under prosjektperioden har fått
bedring i helsen der det har vært mulig å tilrettelegge som beskrevet ovenfor.
Prosjektet har prøvd ut et tiltak som ble kalt «Strakstiltak». Det kan for flere ansatte innen
helsefag oppleves at man er en «belastning» dersom man ikke presterer fullt fordi man vet at
det ikke alltid blir leid inn vikar for det arbeidet man ikke gjør. At man ikke leverer 100 % gir
en merbelastning på kollegaene når du kommer gradert på jobb. Prosjektet har hatt fokus på
at ved helseproblemer der det forventes snarlig bedring kan leder og ansatt sammen vurdere
å sette inn vikar i inntil 5 dager, uten å ha vært i kontakt med fastlege. Strakstiltak innebærer
at ansatte er på jobb og utfører alternative arbeidsoppgaver i inntil 5 påfølgende dager. Dette
gir en lavere terskel for å komme på jobb selv om du har redusert arbeidsevne. Mange vet at
de får en bedring i helsen innen kort tid ved noen type muskel- og skjelett plager/lettere
psykiske lidelser (kink i ryggen/nakken etc). BHT har erfaring med at strakstiltakene har
vært svært nyttige for de som har fått benyttet dette, og at man ved flere tilfeller har unngått
sykmelding.
«Avklart nærværskultur»
Tilrettelegging har i perioder vist seg å kreve en merbelastning for de andre ansatte på
arbeidsplassen. Restbelastningen på de «friske» ansatte som er igjen kan bli uheldig på sikt.
Ansatte kan oppleve situasjonen rundt tilrettelegging som urettferdig lederskap og
oppgavefordeling. Flere virksomheter har før og under prosjektperioden gjennomgått med
HMS/IA gruppen og på personalmøter hvordan de ønsker å ha det på arbeidsplassen når det
blir behov for tilrettelegging. BHT erfarer at arbeidsplasser med en «avklart nærværskultur»,
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har mye lettere for å akseptere en tilrettelegging. En «avklart nærværskultur» gir en
opplevelse av rettferdig lederskap knyttet til rettferdig oppgavefordeling, god behandling og
likhet, dette har en klar sammenheng på helsen i positiv forstand.
«Dialogmøte 0» samtale med leder før lege
For å kunne arbeide målrettet med tidlig oppfølging, fortrinnsvis før sykmelding, må ansatt
inn i dialog med leder på et tidligst mulig tidspunkt. Prosjektet har kalt dette første møtet for
«Dialogmøte 0». I samtalen kan annet enn helsemessige utfordringer komme frem, som for
eksempel at ansattes har en ubalanse mellom arbeid og privat liv. Helsefremmende
arbeidsplasser anerkjenner at det er et behov for å legge tilrette for at ansatte i alle livsfaser
skal kunne kombinere arbeid med livets andre forpliktelser og interesser. Dette kan komme
frem i «Dialogmøte 0 « og leder/ansatt kan avklare på et tidlig tidspunkt hva som er mulig å
tilrettelegge for. Ansatte som opplever ulike utfordringer enten det gjelder arbeidsrelaterte
forhold eller annet, kan ved god og tidlig dialog med leder, unngå/redusere sykefravær
dersom det kan legges til rette. Prosjektet har jobbet med å utvikle en kultur for at ansatte tar
kontakt med leder før de eventuelt tar kontakt med lege. Målgruppen har vært primært
ansatte med muskel – og skjelett lidelser og lettere psykiske utfordringer. BHT erfarer at det
ved noen arbeidsplasser er krevende å få til «Dialogmøte 0», av flere årsaker. Leder er ikke
alltid tilgjengelig, i tillegg til at flere ansatte har en tanke om at sykefravær er en privatsak.
BHT erfarer at «Dialogmøte 0» har fungert best på de arbeidsplassene der nærværskulturen
er avklart og der de ansatte har forstått at arbeidsgiver skal ha informasjon om din
arbeidsevne, både for å sikre tilrettelegging og samtidig ivareta sikker drift.
I prosjektperioden ble det skrevet en masteroppgave i klinisk helse- og omsorgsvitenskap av
bedriftssykepleier Marianne Næss Gautesen ved Karmøy kommunes BHT. Studiet viser at
«Dialogmøte 0» som et verktøy i forbindelse med personer som står i fare for å bli sykmeldt
beskrives som et godt verktøy for å få til konstruktiv tilrettelegging og for å øke
nærværsmulighetene.
Arbeidsplassvurdering med BHT og gjennomgang med leder (trekantmøte)
Etter at leder har gjennomført «Dialogmøte 0» ble det vurdert om det er behov for
arbeidsplassvurdering fra BHT. I en arbeidsplassvurdering blir arbeidsmiljøfaktorene ved
den enkelte arbeidsplass vurdert opp mot funksjonsnivået til den ansatte, i tillegg til andre
faktorer som kan spille inn på helsen som kan være av privat karakter. BHT og ansatt
vurderer ulike tiltak på arbeidsplassen og hva den ansatte selv kan gjøre og lager et utkast til
en rapport som gjennomgås med leder. I trekantmøtet blir det avklart hvilke forventninger
om tilrettelegging som er mulig å innfri på egen arbeidsplass, samtidig som det vurderes i
hvilken grad den ansatte kommer til å ta tak i anbefalinger om å bedre helsen (eks. trening,
vektreduksjon, stressmestringskurs, depresjonsmestringskurs etc.) BHT erfarer at når vi
kommer inn på et så tidlige mulig tidspunkt som mulig, gjerne før sykefravær, har man
sammen med leder og ansatt muligheter til å starte opp tiltak og evaluere effekten av disse
før helseutfordringene har utviklet seg. BHT gjennomførte 96 arbeidsplassvurderinger i
helse- og omsorgsetaten i 2015 (32 i 2014).
Både «Dialogmøte 0», «Trekantsamtale med BHT» og «Nærværsutvalget» er en arena for
både ansatte og ledere til å gi hverandre støtte, ros og konstruktive tilbakemeldinger.
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Nærværsutvalget
Før prosjektperioden ble det bedriftsinterne attføringsarbeidet i helse- og omsorgsetaten
jobbet med i det «lokale attføringsutvalget». Deltaker i det lokale attføringsutvalget var
personalkonsulenter sammen med leder, ansatt og HTV.
Den største endringen var i hovedsak at:
o
o
o
o

det alltid skulle foreligge en arbeidsplassvurdering fra BHT i forkant av et møte i
nærværsutvalget.
saker ble oppfordret om å meldes inn på et tidligst mulig tidspunkt.
leder fikk et større oppfølgingsansvar av den ansatt enn tidligere.
permisjonstiden etter ett års sykefravær ble satt til tre måneder. Permisjonen ble gitt med
bakgrunn i at det var utsikter om bedring i helsetilstanden til den ansatte og at det var
konkrete tiltak som skulle evalueres etter tre måneder.

I oppstartsperioden ble flere «eldre saker» gjennomgått og avklart, i tillegg til at man fikk et
økt trykk fra nye saker som ble tatt inn i attføringsarbeidet. Etter at de «eldre sakene» ble
avklart, erfarer BHT at saker som ble tatt inn i nærværsutvalget på slutten av
prosjektperioden hadde en mye kortere sykdomshistorikk enn de som tradisjonelt tidligere
fikk saken tatt opp i det « interne attføringsutvalget». For den enkelte ansatte har det stor
betydning at man får avklart hvilke muligheter som finnes på arbeidsplassen på et tidligst
mulig tidspunkt.
Informasjon til berørte i prosjektperioden
Det har blitt gjennomført møter og utarbeidet informasjonsmateriell (elektronisk og i papir)
til alle aktører som har vært berørt av prosjektet. BHT er usikker på i hvilken grad plakater
og brosjyrer om prosjektet har vært synlige for alle ansatte på personalrom etc.
Fastleger
Fastlegene er viktige samarbeidspartnere for en arbeidsgiver. BHT er usikker på i hvilken
grad alle fastleger i kommunen har hatt god nok kjennskap til prosjektet. Prosjektet har
utarbeidet verktøy for å lettere kommunisere mellom leder – lege om hvilke muligheter som
finnes for tilrettelegging på arbeidsplassen («Kartlegging av nærværsmuligheter»). Når
verktøyet ble presentert for fastlegene, fikk prosjektet tilbakemeldinger på at fastlegene så
det som ett nyttig verktøy for å bli bedre kjent med hvilke muligheter som finnes for å
tilrettelegge på arbeidsplassen. BHT var med personalsjef og stabsleder på flere
fastlegekontor i kommunen i sluttfasen av prosjektet. Det kom frem at de fleste fastleger
ikke etterspør kommunikasjon/dokumentasjon fra leder. BHT erfarer etter å ha spurt ansatte
som har vært hos sin fastlege, at legene ikke etterspør skjemaet ved vurdering for
sykemelding.
5.2.1 Anbefalinger ved overgang fra prosjekt til daglig drift i helse- og omsorg:
Det er ikke mulig å isolere enkeltfaktorer på hva som har forårsaket en nedgang i
sykefraværet og en positiv utvikling i nærværsarbeidet i løpet av prosjektperioden. Tatt i
betraktning at hele helse- og omsorgsetaten har gjennomgått en omfattende omorganisering,
er resultatene fra prosjektet svært positive. Helhetlige tilnærming og fokus på kulturbygging
er tidkrevende.
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BHT støtter opp under alle anbefalinger for videreføring av prosjektet som NAV
arbeidslivssenter kommer med. I tillegg vil BHT anbefale videre fokus på:
 Utarbeide sentrale strategier/visjoner der det blir synliggjort at god helse på
arbeidsplassen er høyt prioritert fra øverste ledelse.
 Avklare og synliggjøre hvilken lederstil Karmøy kommune skal ha for å sikre
helsefremmende arbeidsplasser. Relasjonsbygging og støttende ledelse er viktige
faktorer for ansattes helse.
 Videreføre «Strakstiltak» ( innleie av vikar i inntil 5 dager, ved utsikter til bedring)
for å øke muligheten for tilstedeværelse ved redusert arbeidsevne.
 Vurdere hvordan man kan sikre ett enda bedre samarbeid med fastleger


Videre fokus på begrepet «Nærværskultur»:
o Sikre at alle arbeidsplasser (HMS/IA grupper) har avklart og reflektert rundt
hvilken kultur man skal ha på arbeidsplasser ved behov for tilrettelegging.
o Økt fokus på viktigheten av støttende ledelse og kollegiale når man har
helseutfordringer. I prosjektperioden ble det skrevet en masteroppgave i
klinisk helse- og omsorgsvitenskap av bedriftssykepleier Marianne Næss
Gautesen ved Karmøy kommunes BHT. Det kom frem at noen av de ansatte
som har vært med i prosjektet følte skam over å ha nedsatt arbeidsevne, og
noen følte skam på grunn av kollegaers måte å møte dem på når de har
nedsatt arbeidsevne.

6 Oppsummering og anbefalinger
Positiv utvikling sykefravær/arbeidsnærvær og medarbeidertilfredshet
Gjennom prosjektperioden er sykefraværet redusert og medarbeiderundersøkelsen viser at
medarbeidertilfredshet totalt er økt. I medarbeiderundersøkelsen ser en også at innen
dimensjon «nærmeste leder» er samtlige punkter forbedret.
Det har i organisasjonen vært mange gode refleksjoner rundt nærværskultur og hva skal til
for å styrke tillitt mellom leder og ansatt. Vi ser at det har vært en merkbar økning i
gjennomføring av dialogmøte 0 «kontakt med leder før lege» og virker som det gjennom
prosjektets varighet er blitt en mer naturlig del når det gjelder samarbeid mellom leder og
ansatt – dvs at fravær ikke er en privatsak, men en sak mellom leder og ansatt. Vi kan ikke si
at vi har fått full implementering – men bevisstheten rundt dette er økt betraktelig.
Vi ser at bedriftshelsetjenesten og støttepersonal som personalenheten, er inne i mye større
grad enn tidligere – på et mye tidligere tidspunkt enn før. Nærværsutvalget er «godt
etablert» - og det er jevnlig behov for møter. Møtefrekvens er ukentlig, og det sikrer at alle
saker tas opp så snart det foreligger behov (og «forarbeidet» er gjort i virksomhetene)
Felles forståelse for nærværskultur
Det som har skapt størst diskusjon er hvorvidt arbeidsgiver kan forvente at ansatte tar
kontakt på så tidlig tidspunkt at det er mulig å forebygge sykefravær. Det har gjennom
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prosjektperioden vært stort fokus på å «naturliggjøre» tidlig kontakt med leder før
sykefravær i de tilfeller det er mulig. Det virker som det det er enklere når det er fysiske
utfordringer som er utfordringen og mer utfordrende når det er snakk om psykiske årsaker.
I dialog med ansatte kommer det frem at TILLIT til leder er et nøkkelord. Det er også
kommet frem at en lydhør og tilstedeværende leder er nødvendig for å få tidlig kontakt.
Evalueringer viser at det har vært en stor utvikling i antall dialogmøte 0. De ansatte tar
enklere kontakt med leder ut fra at de opplever det som forventet av arbeidsgiver.
Dette er et kontinuerlig arbeid, og det er viktig at dette første møtet implementeres i
oppfølgingsrutiner. Det å få en god «nærværskultur» har mye med hvordan leder informerer
og holder fokus på tema. Helse- og omsorgsetaten har i stor grad lykkes med å få «kontakt
med leder før lege» på dagsorden. Utfordringen er fortsatt å få «tak på» de ansatte som står for
det høyeste og hyppigste fraværet men vi ser ut fra evalueringer at det er en utvikling i
positiv retning.
Målrettet oppfølging og raskere avklaring av arbeidsevne
For å jobbe mer målrettet og samordnet i oppfølgingsarbeidet var det nødvendig å se på
organiseringen av dagens attføringsarbeid og hvordan vi bruker kompetansen til
støtteapparat, personal og bedriftshelsetjeneste (BHT). I prosjektperioden ble eksisterende
attføringsutvalg «fryst» og erstattes av et nærværsutvalg.
Det skal som hovedregel være gjennomført Dialogmøte 0 og vært gjennomført en
arbeidsplassvurdering med BHT før saken meldes opp til utvalget. Det er ukentlige møter i
nærværsutvalget, slik at det skal være god mulighet til å få opp saker så snart en ser behov.
Det er leder som har ansvar for innkalling og referatskriving, samt oppfølging i etterkant.
Erfaring viser at det er behov for at personalenheten (leder av nærværsutvalget) har en
koordineringsfunksjon både innad i etaten, innad i kommunen og eksternt i forhold til bl.a.
arbeidsutprøvinger. Det er prosjektets erfaring at det må settes av tid/ressurser til dette
arbeidet og at en har et tydelig mandat å arbeide ut fra.
Bedriftshelsetjenesten rapporterer om at det har vært en merkbar økning i antall
arbeidsplassvurderinger og at de har fått en mer aktiv rolle i oppfølgingsarbeidet. Det er i
hovedsak gode tilbakemeldinger fra ledere på hvordan møtene i nærværsutvalget
gjennomføres. Vi ser at tiltak settes raskere i gang, og at ansatte tidligere kommer ut i diverse
utprøvinger / avklaringer. Vi har også fått avsluttet mange saker som har pågått over lang
tid enten ved at de har fått annet arbeide internt eller eksternt, eller innvilget uførepensjon.

6.1 Prosjektgruppas anbefalinger til helse- og omsorgsetaten




Prosjektet med igangsatte tiltak videreføres til ordinær drift i helse- og
omsorgsetaten.
Det er fra 2016 mange nye ledere i helse- og omsorgsetaten, og det må sikres at alle
disse får god opplæring og veiledning i rutinene.
Tydeliggjøre målgruppe for dialogmøte 0 og trygge de ansatte på dette er et møte for
å finne gode og hensiktsmessige tiltak.
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Dialogmøte 0 må bli en del av det systematiske HMS/IA arbeidet i helse- og
omsorgsetaten.

Arbeidet i nærværsutvalget krever oppfølging om en skal sikre at saker følges opp på en
systematisk måte. For å få tidlig avklaring i enkeltsaker, kreves at det er gjort et godt
forarbeide, og det krever fokus og aktivitet. Vi erfarer at det er tidskrevende og
personalenheten bruker betydelig mer tid til dette arbeidet enn tidligere.

6.2 Prosjektgruppas anbefaling om videreføring til de øvrige etater









Prosjektet med gjeldende hovedmål, delmål og tiltak videreføres til de øvrige etater i
kommunen.
Rådmann og ledergruppe må forplikte seg til å prioritere arbeidet og engasjere seg.
Arbeidet må organiseres med en forankring hos og rapportering til rådmann og
ledergruppe i tillegg til partssammensatte fora.
Personalavdelingen må gis et tydelig mandat for å være en pådriver for videreføring
av prosjektet i ordinær drift i øvrige etater.
Det må avklares mandat og hvem som skal ha et pådriveransvar i den enkelte etat.
Helse- og omsorg sin prosjektplan og evalueringsrapport nyttes som grunnlag for
arbeidet med å planlegge implementering av nærværsarbeidet i de øvrige etater.
Utarbeidede rutiner og retningslinjer, verktøy og informasjonsmateriell brukes som
utgangspunkt for tilpasning til et ensartet nærværsarbeid for hele kommunen.
Planlegging av opplæring i den enkelte etat koordineres i overordnet IA-gruppa for å
oppnå en samordnet innsats og mest mulig hensiktsmessig bruk av ressurser.

Implementering av nye rutiner handler om å endre kultur og vil ta tid og det anbefales at
etatene utarbeider en realistisk framdriftsplan i forhold til kulturbygning (nærværskultur) og
dialog mellom leder og ansatt. Det bør være mulighet for både ledere og ansatte til å komme
med innspill og ha gode refleksjonsarenaer. Det anbefales at bedriftshelsetjeneste bidrar i
dette arbeidet.
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7 Vedlegg:


















Prosjektplan (vedlegg 1)
Invitasjon til samling for ledere, HVO og HTV – 26.09.13 (vedlegg 2)
Invitasjon til workshop for ledere, HVO og HTV – 13.11.13 (vedlegg 3)
Invitasjon til workshop ad. oppstart nærværsutvalg – 29.08.14 (vedlegg 4)
Invitasjon HMS/IA samling – 22.10.14 (vedlegg 5)
Invitasjon HMS/IA samling – 13.11.15 (vedlegg 6)
Retningslinjer for oppfølging av ansatte som står i fare for å bli eller er sykemeldt
(vedlegg 7)
Sjekkliste for oppfølging av ansatte som står i fare for å bli sykemeldt eller er
sykemeldt (vedlegg 8)
Evaluering av arbeidsutprøving (vedlegg 9)
Retningslinjer for nærværsutvalget (vedlegg 10)
Nærværsutvalg – gjennomføringsguide (vedlegg 11)
Dialogmøte 0 (vedlegg 12)
Kartlegging av nærværsmuligheter (vedlegg 13)
Informasjon ledere vedr oppstart nærværsutvalg (vedlegg 14)
Brosjyre for ansatte (vedlegg 15)
Brosjyre for sykemelder (vedlegg 16)
Plakat til oppslag i virksomhetene (vedlegg 17)
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Prosedyre for forebygging av sykefravær
1. Formål
Karmøy kommune (KK) skal sikre at ansatte har et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en
helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon. Arbeidsgiver og ansatte skal sammen
jobbe systematisk for å forebygge sykefravær.
Denne prosedyren skal trygge leder og ansatte i hvordan man gjennomfører dette arbeidet.

2. Gyldig for
Prosedyren gjelder for ledere og ansatte i Karmøy kommune

3. Definisjoner
Forebygging

Dialogmøte

Dialogmøte 0

Leder
Nærvær

Begrepet forebygging anvendes for å hindre eller begrense skade, sykdom
eller problemer (det sykdomsforebyggende perspektivet). Forebygging
betegner også innsats, tiltak og prosesser som gjør folk i stand til å bedre og
bevare sin helse (det helsefremmende perspektivet).
( kilde: www.forebygging.no - Helsedirektoratet)
Dialog er en samtale hvor målet er å forstå den andre. Dialog kjennetegnes
også ved gjensidig tillit og respekt for hverandres ulikheter. Dialogmøtene
er samtaler med leder, ansatt og eventuelt sykmelder og/eller NAV. Andre
aktører som bedriftshelsetjenesten (BHT) og tillitsvalgt/verneombud
(TV/VO) kan også delta i dialogmøter.
Når en ansatt opplever at det er utfordringer med jobbutførelse, skal den
ansatte så tidlig som mulig ta kontakt med sin nærmeste leder. Leder og
ansatt skal gjennomføre Dialogmøte 0 der man gjennom dialog søker å
forstå hverandre. Dette for å ivareta den ansattes helse, arbeidsplassens drift
og de andre ansatte på arbeidsplassen.
Nærmeste leder med personalansvar.
Tilstedeværelse, mestring, involverte og engasjerte medarbeidere.

4. Bakgrunn
Lov
Arbeidsmiljøloven
IA avtalen

§
1-1 (a,c,e)

§
3-1(2) (e,f)

§
3-3 (2)

5. Beskrivelse
Her gis en konkret beskrivelse av de aktivitetene som omfattes av prosedyren.

Nr.
1

2

Aktivitet
Ansvarlig Beskrivelse
Informasjon om
Leder
Leder skal sørge for at alle ansatte og vikarer har
nærværsprosedyrer
kjennskap til kommunens nærværsprosedyrer. Se
egen brosjyre med «Informasjon til ansatt om
Karmøy kommunes nærværsprosedyrer».
Dialogmøte 0

Ansatt

Når en ansatt opplever at det er utfordringer med
jobbutførelse, skal den ansatte så tidlig som mulig
ta kontakt med sin nærmeste leder. Leder og ansatt
skal gjennomføre Dialogmøte 0 der man gjennom
dialog søker å forstå hverandre.
Benytt skjema for Dialogmøte 0.
Målet er å avklare om det er behov for, og mulig å
midlertidig tilrettelegge på arbeidsplassen.

Leder

Leder kan ta initiativ til Dialogmøte 0 i tilfeller der
leder vurderer at det er utfordringer med
jobbutførelsen til ansatt.
Leder skal alltid gi kopi til ansatt av ferdigutfylt
skjema fra Dialogmøte 0. Ansatt tar skjemaet med
til fastlege dersom det blir aktuelt.
Dersom fastlege vurderer sykemelding, kan
informasjonen fra Dialogmøte 0 være grunnlag for
avventende sykemelding/gradert for å unngå full
sykemelding.
Avventende sykemelding er aktuell i
arbeidsgiverperioden (de første 16 dagene). Link til
info om avventende sykemelding.

3

Graviditet

Leder

4

Vurdere behov for
bruk av BHT

Leder
eller
ansatt

5

Utføre
tilrettelegging

Leder

Ved graviditet skal denne prosedyren følges.
Dersom den gravide blir sykemeldt, følges
prosedyren for oppfølging av sykefravær.
BHT skal bistå ledere og ansatte med å skape
sunne og trygge arbeidsforhold. De kan utføre en
arbeidsplassvurdering med utgangspunkt i en
funksjonsundersøkelse opp mot arbeidskravene.
BHT kommer med forslag om forebyggende tiltak.
På bakgrunn av Dialogmøte 0 og
arbeidsplassvurdering fra BHT, utføres
tilrettelegging på arbeidsplassen. Tilretteleggingen
må ivareta drift og de andre ansatte på
arbeidsplassen.
Dersom det ikke er mulig å tilrettelegge, følges
prosedyre for planlegging og gjennomføring av
nærværsutvalg.

Evaluere
tilrettelegging

6

Leder

Leder skal være i jevnlig dialog med ansatt for å
avklare om tiltakene fra Dialogmøte 0 har forventet
effekt, om det er behov for å avslutte
tilretteleggingen eller justere/endre tiltakene.
Evalueringen dokumenteres i skjema for
Dialogmøte 0.
Det vil alltid være en målsetting at ansatt skal
gjenoppta opprinnelig arbeid etter en midlertidig
tilrettelegging.

6. Registreringer
Skjema Dialogmøte 0

Visma/ESA/Personalarkiv

Etter gjennomført Dialogmøte
0

7. Referanser






Brosjyre: Informasjon til ansatt om Karmøy kommunes nærværsprosedyrer
Skjema Dialogmøte 0
Prosedyre for planlegging og gjennomføring av dialogmøter
Informasjon om avventende sykefravær
Prosedyre for planlegging og gjennomføring av nærværsutvalg.

8. Tillegg


Prosessbeskrivelse Karmøymodellen for nærværsarbeid

Prosedyre for planlegging og
gjennomføring av dialogmøter
1. Formål
Karmøy kommune (KK) skal sikre at ansatte har et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en
helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon. Arbeidsgiver og ansatte skal sammen
jobbe systematisk for å forebygge sykefravær.
Leder og ansatt avklarer behovet for tilrettelegging og hvilke muligheter og begrensninger
som finnes på arbeidsplassen. Dersom man kan oppnå tilrettelegging som bidrar til økt
mestring i arbeidet, vil dette være helsefremmende for den ansatte.

2. Gyldig for
Prosedyren gjelder for alle ledere og ansatte i Karmøy kommune

3. Definisjoner
Begrepet forebygging anvendes for å hindre eller begrense skade,
sykdom eller problemer (det sykdomsforebyggende perspektivet).
Forebygging betegner også innsats, tiltak og prosesser som gjør folk i
stand til å bedre og bevare sin helse (det helsefremmende perspektivet).
( kilde: www.forebygging.no - Helsedirektoratet)
Dialogmøte
Dialog er en samtale hvor målet er å forstå den andre. Dialog
kjennetegnes også ved gjensidig tillit og respekt for hverandres
ulikheter. Dialogmøtene er samtaler med leder, ansatt og eventuelt
sykmelder og/eller NAV. Andre aktører som bedriftshelsetjenesten
(BHT) og tillitsvalgt/verneombud (TV/VO) kan også delta i dialogmøter.
Både ansatt, leder og sykemelder har plikt til å delta når NAV kaller inn
til dialogmøte.
Kartlegging av
En kartlegging av arbeidsmuligheter viser hvilke arbeidsoppgaver som
arbeidsmuligheter kan utføres, oppgaver som er krevende å utføre og hva som er mulig å
utføre med tilrettelegging. Kartleggingen er utgangspunktet for
utarbeidelse og evaluering av en oppfølgingsplan.
Arbeidsplass- En vurdering der BHT sammen med ansatt kartlegger hvilke
vurdering
arbeidsoppgaver som er utfordrende. BHT og ansatt vurderer tiltak for å
bedre helsen, og avklarer muligheter for tilrettelegging.
Arbeidsplassvurderingen oppsummeres med en samtale der leder,
ansatt og BHT sammen avklarer hva som er mulig å få til i praksis.
Dialogmøte 0
Når en ansatt opplever at det er utfordringer med jobbutførelse, skal den
ansatte så tidlig som mulig ta kontakt med sin nærmeste leder. Leder og
ansatt skal gjennomføre Dialogmøte 0 der man gjennom dialog søker å
forstå hverandre. Dette for å ivareta den ansattes helse, arbeidsplassens
drift og de andre ansatte på arbeidsplassen.
Forebygging

Leder
Nærvær

Nærmeste leder med personalansvar.
Tilstedeværelse, mestring, involverte og engasjerte medarbeidere.

4. Bakgrunn
Lov
Arbeidsmiljøloven
IA avtalen

§
1-1 (a,c,e)

§
3-1(2) (e,f)

§
3-3 (2)

5. Beskrivelse
Leder skal sørge for at alle ansatte, lærlinger og vikarer har kjennskap til kommunens
nærværsprosedyrer. Se brosjyre «Nærværsarbeid i Karmøy kommune».
Her gis en konkret beskrivelse av de aktivitetene som omfattes av prosedyren.
Nr. Aktiviteter
Ansvarlig Beskrivelse
1
Planlegging av
Leder
Oversikt over tilretteleggingsmuligheter:
dialogmøte
Leder skal ha oversikt over hvilke
tilretteleggingsmuligheter som finnes på
arbeidsplassen til enhver tid. Det anbefales at
HMS/IA gruppen involveres i arbeidet med å
avklare hvilke muligheter og begrensninger som
finnes. BHT kan benyttes som rådgiver i dette
arbeidet.

2

Dialogmøte 0

Ansatt
Leder

Som leder har du plikt til å tilrettelegge arbeidet så
langt det er mulig og bidra til løsninger som hindrer
unødig sykefravær. Hvis det ikke er mulig å
tilrettelegge for aktivitet på arbeidsplassen, må du
dokumentere dette i en oppfølgingsplan som sendes
til NAV. Arbeidsplassens drift og de andre ansatte
på arbeidsplassen skal tas hensyn til ved vurdering
av tilretteleggingsmuligheter.
Når en ansatt opplever at det er utfordringer med å
utføre arbeidsoppgaver og det er fare for
sykefravær, skal den ansatte så tidlig som mulig ta
kontakt med sin nærmeste leder. Leder kan også ta
initiativ til Dialogmøte 0 i tilfeller der leder vurderer
at det er utfordringer med jobbutførelsen til ansatt.
Målet er å avklare om det er behov for, og mulig å
midlertidig tilrettelegge på arbeidsplassen. Leder
skal vektlegge god kommunikasjon med den ansatte
og opptre støttende. Ansattes opplevelse av støtte
har innvirkning på helsetilstanden. Leder informerer
om muligheter og begrensninger for tilrettelegging.

3

Dialogmøte 0 ved
sykemelding

Leder

4

Oppfølgingsplan

Leder

5

Dialogmøte 1

Leder

Benytt skjema for Dialogmøte 0. For å avklare
hvilke arbeidsoppgaver eller situasjoner som er
krevende, kan man benytte skjema Kartlegging av
arbeidsmuligheter. Ved behov for
arbeidsplassvurdering, kontakt BHT.
Ansatt tar skjema/dokumentasjon med til
sykemelder dersom det blir aktuelt. Informasjonen
som kommer frem i skjemaene kan gi grunnlag for å
unngå sykemelding eller gi gradert sykemelding.
Dersom leder har behov for å innhente informasjon
fra sykemelder/NAV eller andre, må samtykke
innhentes.
Avventende sykemelding er aktuell i
arbeidsgiverperioden (de første 16 dagene). Link til
info om avventende sykemelding.
Hvis ansatt blir sykemeldt uten at Dialogmøte 0 er
avholdt, kan Dialogmøte 0 avholdes i etterkant.
Det er lovpålagt å lage oppfølgingsplan innen 4
ukers sykemelding, med mindre det er åpenbart
unødvendig. Dialogmøte 0 danner grunnlaget for
oppfølgingsplanen.
Avtal oppfølgingsmøte før neste legekonsultasjon.
Leder skal sørge for at det lages en oppfølgingsplan
innen 4 uker etter at sykefraværet startet.
Dialogmøte 1 skal gjennomføres innen 7 uker,
unntatt når det er åpenbart unødvendig.
Leder har ansvar for innkalling.
Dersom sykmelder skal delta, gjøres denne avtalen
allerede etter 4 uker. Ansatt må samtykke i at
sykmelder innkalles.
Dialogmøte 1 kan gjennomføres i nærværsutvalget
med personal tilstede dersom det er aktuelt. Dette
avklares med personal.
Utgangspunkt for møtet er tidligere
funksjonsvurdering, oppfølgingsplan og eventuell
arbeidsplassvurdering utført av BHT. Evaluer
tiltakene og beskriv hva som skal skje videre. BHT
skal delta på Dialogmøte 1 dersom leder eller ansatt
ønsker det.
Loven krever at den sykmeldte skal prøve seg i
arbeidsrelatert aktivitet så tidlig som mulig og senest
innen 8 uker, med mindre tungtveiende medisinske
grunner hindrer dette. Logg for arbeidsutprøving
kan benyttes som et verktøy i dette arbeidet.

Dialogmøte 2

6

NAV
Ansatt
Leder

Dialogmøte 3

7

NAV
Ansatt
Leder

NAV innkaller til Dialogmøte 2 innen 26 uker.
Sykemelder skal delta hvis NAV mener det er
hensiktsmessig. Arbeidsrettede tiltak skal vurderes.
Alle parter kan be om at møtet blir gjennomført
tidligere. Dialgomøte 2 kan gjennomføres i
nærværsutvalget. Dette avklares med personal. I
noen situasjoner er det grunnlag for å gjøre unntak
fra Dialogmøte 2:
 Åpenbart unødvendig.
 Innleggelse i helseinstitusjon.
 Forventet friskmelding innen 28 ukers
sykmelding.
 Pågående tiltak som sannsynligvis vil føre til
friskmelding.
Dialogmøte 3 gjennomføres før sykepenger og lønn
opphører. I møtet gjennomgås oppfølgingsplanen og
arbeidsrelaterte tiltak vurderes.
Det kan også være behov for å avklare hva som skjer
når sykepengeåret er over (maksdato).

6. Registreringer
Her vises til dokumentasjon som opplyser om oppnådde resultater eller gjennomførte
aktiviteter.
Hva
Hvor
Hvordan
Mottak av egenmelding ved
VISMA/GAT/WINTID
Prosedyre ved egenmelding
sykefravær
av fravær
Mottak av gradert eller full
VISMA/GAT/PAPIR
Prosedyre for mottak av
sykemelding
sykemelding
Samtykkeerklæing
VISMA Personalarkiv
Dialogmøte 0
VISMA Personalarkiv
Oppfølgingsplan
VISMA Personalarkiv

7. Referanser






Brosjyre med Informasjon til ansatt om Karmøy kommunes nærværsrutiner.
Dialogmøte 0
Link til info om avventende sykemelding.
Skjema Kartlegging av arbeidsmuligheter
Samtykkeerklæring

8. Tillegg


Prosessbeskrivelse nærværsprosedyrer KK

Dialogmøte 0
Plan for oppfølging/tilrettelegging
Dersom du opplever at det er utfordrende å utføre vanlige arbeidsoppgaver på grunn av
helsesituasjonen, er det viktig med dialog med din nærmeste leder. Du trenger ikke å ha
sykefravær for å ta initiativ til Dialogmøte 0. Din nærmeste leder kan også ta initiativ til møtet.
Dette skjemaet er et hjelpeverktøy for innholdet i samtalen. Gjennom dialog skal vi forsøke å
forstå hverandre og på et tidligst mulig tidspunkt avklare behovet for tilrettelegging og hvilke
muligheter og begrensninger som finnes på arbeidsplassen. Du finner mer informasjon om de
enkelte punktene på baksiden av dette skjemaet.
Dato:
Navn ansatt:
Arbeidssted:
Stilling
Dersom ansatt er
sykemeldt:
Nærmeste leder:
Fastlege:

født:
prosent:
% sykemelding:
sykemeldingsperiode:
Tlf:

1. Beskriv hvilke arbeidsoppgaver eller situasjoner som er krevende akkurat nå:

2. Ansattes innspill til hva som skal til for å klare det som er krevende:

3. Leders oppfatning av hva som er mulig å tilrettelegge midlertidig:
Finnes det hensyn som må tas (driftsutfordringer, andre som det tilrettelegges for samtidig, o.l.)?

4. Er der behov for å sette inn vikar dersom ansatt kommer på jobb
uten å ha full arbeidsevne?

JA

NEI

JA

NEI

(Dersom det vurderes som aktuelt å benytte vikar benyttes kode 1016)

5. Kan avventende sykemelding benyttes i tilretteleggingsperioden?
6. Er det behov for å kontakte bedriftshelsetjenesten (BHT) eller andre?

7. Dato for evaluering og vurdering:
Evaluering og vurdering av arbeidsmuligheter skal skje senest innen 5 dager ved
strakstiltak og innen 10-14 dager ved avventende sykemelding.
NB! Dersom ansatt er sykmeldt skal det lages oppfølgingsplan.

-------------------------

---------------------------

Dato/signatur ansatt

Dato signatur leder

Dialogmøte 0
Plan for oppfølging/tilrettelegging

1. Hovedfokus i møtet er å avklare hvilke behov du som ansatt har, og hvilke muligheter
som finnes for midlertidig tilrettelegging på arbeidsplassen. Beskriv hvilke arbeidsoppgaver/situasjoner på jobb som du opplever som krevende akkurat nå. Leder kan også
komme med innspill.
2. Innspill om hva som kan gjøres for at du bedre skal kunne klare de arbeidsoppgavene/
situasjoner du opplever som krevende akkurat nå. Skjema «Kartlegging av
arbeidsmuligheter» kan benyttes som hjelpeverktøy for å bli enda mer konkret i
beskrivelsen av hvilke oppgaver man har på egen arbeidsplass og hva som er mulig å
tilrettelegge.
3. Leder skal tilrettelegge så langt det lar seg gjøre, og forklare muligheter og begrensninger
for tilrettelegging. Leder må ta hensyn til om tilretteleggingen kan før til driftsutfordringer, utfordringer knyttet til ansatte som er på arbeidsplassen og om det er andre
ansatte som det tilrettelegges for samtidig.
4. VURDERE STRAKSTILTAK:
Ved helseproblemer der det forventes snarlig bedring, kan leder og ansatt vurdere
strakstiltak i inntil 5 dager. Strakstiltak innebærer at det blir satt inn vikar samtidig som
ansatt er på jobb med sin arbeidsevne og utfører alternative arbeidsoppgaver i inntil 5
påfølgende dager. Ved gjentakende behov for strakstiltak (maks 24 dager per år) må det
innhentes avventende sykemelding hos fastlege. Arbeidsgiver dekker utgifter i
forbindelse med strakstiltak.
5. KOMMUNIKASJON MED FASTLEGE
Ved behov for konsultasjon med fastlege/sykemelder, skal ansatt ta med seg
ferdigutfylt skjema for «Dialogmøte 0» og «Kartlegging av arbeidsmuligheter».
Dersom leder har behov for å innhente informasjon fra fastlege/sykemelder, må
Samtykkeerklæring underskrives.
Avventende sykemelding:
Ved behov for tilrettelegging utover 5 dager, oppfordres ansatt til å kontakte sin fastlege
for å vurdere avventende sykemelding i tilretteleggingsperioden.
Avventende sykemelding innebærer at arbeidsgiverperioden benyttes, med hensikten å:
 styrke kommunikasjonen mellom arbeidsgiver og sykemelder
 samarbeide med sykemelder for å være trygg på at det er helsemessig forsvarlig at
ansatt kan være i tilrettelagt arbeid
6. Bedriftshelsetjenesten kan bistå med arbeidsplassvurdering.
Vurder også om det er hensiktsmessig å søke NAV om Forebyggings- og
tilretteleggingstilskudd og BHT-honorar.
7. Sett en dato for å vurdere om tiltaket har hatt ønsket effekt. Dersom tilretteleggingen ikke
fungerer hensiktsmessig, skal ansatt og leder snarest mulig evaluere.

Kopi til ansatt og til lege ved behov (se pkt. 5).

Handlingsplan for arbeidsmiljø 2020-2021
HVA

HVORFOR

HVORDAN

HVEM

NÅR
høst 2020

10-faktor

Helsefremmende innsats - øke bevissthet rundt faktorer som fremmer helse
Gjennomføre 10-faktor

Kartlegge organisasjonens tilstand

Gjennomføres iht årshjul

Leder

Følge opp resultater fra 10-faktor

Prioritere innsats innen forbedrings- og
utviklingsområder.

I henhold til modell for oppfølging av 10faktor

Leder med
arbeidsmiljøgruppen

Medarbeidersamtale

Følge opp den enkelte ansatt.
Gi hjelp til et godt arbeidsmiljø og en
effektiv måloppnåelse.

Ved bruk av mal

Leder

vinter 2020-2021

Årlig

Kjemikalier

Arbeidsmiljøfaktorer

Forebyggende innsats - redusere risiko for helsefare på egen arbeidplass
Grovkartlegge arbeidsmiljøfaktorer
Kartlegge og risikovurdere min. to
arbeidsmiljøfaktorer med høy risiko og
utarbeide handlingsplan

Skaffe et oversiktsbilde over mulige
faktorer som kan påvirke arbeidsmiljøet

Bransjespesifikk samling for
arbeidsmiljøgruppene der det praktiske
Sikre at innsatsen for arbeidsmiljøarbeidet arbeidet blir utført på samlingen.
skjer der behovet er størst.

Arbeidsmiljøgruppen

vår 2020

Arbeidsmiljøgruppen

høst 2020

Arbeidsmiljøgruppen

vår 2021

Iverksette tiltak iht handlingsplan

Redusere risiko

Ved å gjennomføre oppførte tiltak

Oppfylle kvalifikasjonskravene til
arbeidsmiljøprisen

Sikre at alle arbeidsplasser etterlever
kravene for HMS internkontroll.

Kartlegge kjemikalier

Skaffe oversikt over kjemikalier på den
enkelte arbeidsplass

Risikovurdere kjemikalier og iverksette
tiltak

Redusere farene ved bruk av kjemikalier

Skjemaløsning i forbedringssystemet AMU
Arbeidsmiljøgruppen
setter kriteriene
Ved bruk av stoffkartoteket EcoOnline
Leder sammen med VO tilbys opplæring fom Leder og VO
høsten 2019
Ved bruk av stoffkartoteket EcoOnline
Leder sammen med VO tilbys opplæring fom Leder og VO
høsten 2019

For å skaffe oversikt over aktuelle farer på
den enkelte arbeidsplass.
Oppfølging og nærværskultur - redusere sykefraværet med 10% (ift 2019)
Vernerunde

Ved bruk av skjema for vernerunde

Leder og VO

oktober
vår 2020

høst 2020
Årlig

Redusere sykefraværet

Skape gode helsefremmende
arbeidsplasser
Redusere risiko for helsefare

Bruk av nærværsrutiner-Karmøymodellen
Gjennomgå HMS avvik/ forbedringsforslag
og sykefraværstatus

Arbeidsmiljøgruppen

Fast punkt

Hindre frafall

Øke sysselsettingen

Oppfylle tilretteleggingsplikten

Leder

Ved behov

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Eiliv Staalesen
20/154

Arkiv: 034
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg teknisk og miljø
Hovedutvalg administrasjon
Kommunestyret

21.01.2020
22.01.2020
10.02.2020

OMORGANISERING AV TEKNISK ETAT - KOMMUNALSJEF TEKNISKS STAB

Rådmannens forslag til vedtak:
Vedtak:
1. Karmøy kommunestyre godkjenner omorganisering av kommunalsjef teknisks stab med
virkning fra 01.03.2020.

2. I budsjettskjema 1B gjøres følgende endringer:
Rammen for tjenesteområde 1 administrasjon økes med 539 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 3 skole reduseres med 539 000 kroner.

SAKSFRAMSTILLING
OMORGANISERING TEKNISK ETAT - KOMMUNALSJEFS STAB
Bakgrunn
Kommunalsjef teknisk har høsten 2019 igangsatt arbeid for å vurdere hvordan teknisk etat med
sektorer, virksomheter, stab og støttefunksjonen bør organiseres, slik at de samlede ressurser
etaten har, utnyttes best mulig. I tilknytning til dette har en også vurdert om
dagens organisering, bemanning og ansvarsfordeling, i tilstrekkelig grad ivaretar etatens behov i
dag og i fremtiden. Tilsvarende har en vurdert om de enkelte ansvarsområder bør styrkes eller at
ansvarsfordelingen blir klarere.
Denne saken «Omorganisering av kommunalsjefs stab» omhandler «kun» organiseringen av stab
og støttefunksjoner i teknisk etat. Det vil senere i 2020 bli fremmet egen sak for omorganisering
av de øvrige sektorer/virksomheter i teknisk.
I arbeidsprosessen har en først definert hvilke stillingskategorier/arbeidsområder som defineres
som stabsfunksjoner. Deretter har en vurdert hvordan disse mest hensiktsmessig
disponeres gjennom plassering enten i linjen eller i stab. Til slutt har en vurdert hvilke
ansvarsområder som bør styrkes slik at en blir mindre sårbare, herunder at etaten sikres nok
ressurser til gjennomføring av en økt digitalisering, noe som vurderes som viktig for å oppnå en
langvarig effektivisering av arbeidsprosessene.
Dagens organisering av Kommunalsjefs stab
Kommunalsjefs stab består i dag av 6 ansatte, hvor kommunalsjef har lederansvaret.
Staben gir støtte til sektorene/virksomhetene/ledere i etaten.






It – 1 stilling
Miljø – 1 stilling
Personal – 2,4 stilling
Økonomi – 1 stilling

Teknisk etat har i tillegg ca. 8 stillinger som gir stabs og støttefunksjoner ute i sektorene:




Juridisk – 2 stillinger i sektor eiendom. Juriststillingene på eiendomsskatt og forvaltning
vurderes ikke som stabsfunksjoner.
Økonomi – 1 til 2 stillinger i sektor VAR og 1 til 2 i sektor Eiendom
HMS/KS/Personal – ca. 1 stillinger i sektor VAR og – ca. 1 i sektor Eiendom

Involvering:
Endringsprosessen har tatt utgangspunkt i «Veileder for omstillingsprosesser i Karmøy
kommune av 17.9.2014» (vedlagt).
I drøftingsmøter 28.08.2019 og 17.09.2019 ble det avtalt framdriftsplan for endringsprosess og
etablert arbeidsgruppe med representanter fra ansatte og tillitsvalgte. I oppstart for
arbeidsgruppen 27.09.2019 ble det avtalt å etablere 3 «under-arbeidsgrupper» hvor 3 konkrete
oppgaver skulle utredes, derav vurdere Stab/Støtte-funksjoner i teknisk. Det ble utarbeidet
«Mandat for arbeidsgrupper»(vedlagt) for de ulike arbeidsgruppene.
Overordnet arbeidsgruppe bestod av 5 tillitsvalgte og 5 ansatte i tillegg til kommunalsjef teknisk.
Hver under-arbeidsgruppe bestod av 6 til 10 deltagere hvorav 1-2 tillitsvalgte. Fasilitator fra
Stretch Leadership AS har bistått med gjennomføringen av arbeidsgruppemøtene, infomøte og
samlinger. Stretch Leadership AS har rammeavtale med Karmøy kommune på konsulentbistand i
organisasjonsutvikling.

Det er sendt ut infoskriv om endringsprosess og holdt infomøte for hele etaten. Det er
gjennomført sektorvise samlinger med påfølgende gruppearbeider. De ansatte har vært
oppfordret til å komme med innspill i endringsprosessen. Det har kommet mange gode innspill
til organisering men også innspill til forbedringer av arbeidsprosesser generelt i etaten.

Arbeidsgruppene har bygget sine anbefalinger på mottatte innspill og gruppearbeider fra
sektorsamlingene. Arbeidsgruppene har gjennomført flere halvdags arbeidsmøter. Det er i
arbeidsgrupper og overordnet arbeidsgruppe utarbeidet anbefalinger til organisering.
Rådmannen og Rådmannens ledergruppe har i all hovedsak utarbeidet denne sak om
organisering av Teknisk stab på mottatte forslag/anbefaling fra arbeidsgrupper.
Det har vært stor fokus på prosessen med å involvere medarbeidere og tillitsvalgte i forhold til
roller og arbeidsoppgaver gjøres på en slik måte at de ansatte og tillitsvalgte får en reell
påvirkning på resultatet. Det samme vil gjelde lokalisering av kontorarbeidsplasser.

Forslag til ny organisering av Kommunalsjefs stab








2 stillinger personal
1 stilling økonomi
3 stillinger juridisk
1 stilling HMS
1 stilling miljø
2 stillinger IT-digitalisering

(2,4 i Teknisk stab i dag)
(1,0 i Teknisk stab i dag)
(2,0 i Eiendom i dag + Ny 1,0 vedtatt i budsjett 2020)
(1,0 i Eiendom i dag)
(1,0 i Teknisk stab i dag)
(1,0 i Teknisk stab i dag)

Personal
Det anbefales fortsatt samlet støttefunksjon på personal i teknisk stab som i dag.
Dette for å gi overlapp ved fravær, da det er stadig behov for akutt støtte/hjelp i
personalsaker, avlønning etc.
Nye foreslåtte HMS-rådgiver og Digitaliseringsrådgiver i drift vil avhjelpe Personal på
HMS og KS arbeider i drift. Det er foreslått en reduksjon på 0,4 stilling.

Økonomi

Det anbefales at dagens ordning beholdes med en sentral økonomirådgiver i stab.
Økonomi er et lederansvar og digitale verktøy som bla. Framsikt gjør at det ikke er
nødvendig å samle økonomimedarbeidere for å ivareta “haste”-oppgaver ved bla.
fravær.
Det er kommet sterke innspill fra sektorene VAR og Eiendom om å få beholde resursene i
sektorene, da de er sterkt involvert i fagmiljøene på drift og prosjekt.

IT-støtte/digitalisering
Det anbefales at IT-rådgiver fortsatt er lokalisert i staben med nærhet til fagmiljøet. ITrådgiver gir i dag støtte til administrative fagsystemer i teknisk etat.
Det anbefales ny rådgiver i stab med ansvar for digitalisering.
Denne rådgiver i teknisk skal være pådriver for å få nye digitale arbeidsverktøy og
fagsystemer ute i drift og utvikling av felles digitale tjenester på tvers av virksomhetene.
Rådgiveren vil koordinere digitaliseringsarbeidet oppimot sentral IKT-tjenester i
kommunen.
Det er viktig at alle sektorer samkjøres når nye digitale fagverktøy/styringssystem
anskaffes og inkorporeres i drift. Dette arbeidet kan med fordel også samkjøres med andre
kommuner. Digitale verktøy i drift vil de neste årene kunne gi høyere kvalitet på tjenester,
sikre gode leveranser og gi store besparelser.

Juridisk
Det anbefales at juristene i eiendom blir lokalisert i felles teknisk stab for å kunne gi mer
balansert støtte til alle sektorer, eventuell ny utviklingsenhet og kommunalsjef teknisk.
Det anbefales at det blir tilført ny resurs som vedtatt i budsjettet for 2020.
Arbeidsoppgaver juridisk
Juridisk dekker i dag teknisk etats behov for juridisk bistand, dog merk grensesettingen
mot de oppgaver som hører inn under kommuneadvokaten, herunder arbeidet til
juristene i forvaltningsavdelingen. Arbeidet er bredt sammensatt av oppgaver, alt fra
skriving av politiske saker, generell rådgivning, behandling av
tvistespørsmål, grunnerverv, forhandlinger om kjøp og salg av fast eiendom
m.m. Hoveddelen av arbeidet relateres til eiendomsavdelingen og VAR Juristene arbeider
også med ulike problemstillinger knyttet til reglene om offentlige anskaffelser, dette
knyttet dels til tvistesaker, og dels til utarbeidelse av konkurransegrunnlag og evaluering
av tilbud m.m. Dette arbeidet ligger tett opp til innkjøpsavdelingens ansvarsområde, og
juristene i teknisk gir juridisk bistand også til innkjøpsavdeling.

Miljø
Det anbefales at dagens ordning beholdes med en sentral miljørådgiver i stab.
Det anbefales at miljørådgiver tar del i et mer overordnet planarbeider og kan bidra til at
utviklingen av kommunen får et mer helhetlig klima- og miljøperspektiv.
Ny kommuneplan må får mer energi- og klimaavtrykk i hht FNs bærekraftsmål.

Dette arbeidet må ikke gå på bekostning av det lovpålagte
arbeidet mhp. forurensingsloven. Ved at juristene nå organiseres i staben, vil dette også
være med å styrke det lovpålagte ansvaret mhp forurensingsloven.
Miljørådgivers arbeidsområder
Arbeidsoppgaver er i dag hovedfokus på forurensningsloven, «klima» og diverse
miljøsaker, i samarbeid med ulike personer i kommunen og eksterne.
Det å følge opp forurensningsloven er lovpålagt.
HMS
Det anbefales rådgiver i teknisk stab som får helhetlig systemansvar for HMS-arbeidet i
etaten. Dette for å gi alle sektorer støtte. Det er i dag svært ulikt nivå på HMS arbeidet i
teknisk. Sektorene Eiendom og VAR har noe støtte på dette arbeidet.

Konsekvenser knyttet til økonomi og antall hjemler.
Stillingshjemler og lønnsutgifter for denne organisasjonsendring løses innenfor budsjettrammene
til teknisk etat.




0.4 stillinger personal overflyttes
1 stilling økonomi
3 stillinger juridisk





1 stilling HMS
1 stilling miljø
2 stillinger IT-digitalisering

(2,4 i Teknisk stab i dag)
(1,0 i Teknisk stab i dag)
(2,0 i Eiendom i dag + 1,0 Teknisk stab
vedtatt i budsjett 2020)

(- 0.4)

(+1.0)
(1,0 i Teknisk stab i dag)
(1,0 i Teknisk stab i dag)
Totalt:

(+1,0)
(+1.6)

I budsjettskjema 1B gjøres følgende endringer:
Rammen for tjenesteområde 1 administrasjon økes med 539 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 3 skole reduseres med 539 000 kroner.
Endringer i gjøres ved at en ledig stillingshjemmel Eiendom som driftsoperatør forvaltning, drift
og vedlikehold av skolebygg frigjøres. Eiendom drift vil tilsvarende få økt støtte og
effektivisering HMS og IT-digitalisering med denne omorganisering. Drift av skolebygg vil også
effektiviseres som følge av samlokalisering og nybygg, blant annet ny Stangeland barneskole.

Konsekvenser for de ansatte
Forslaget om ny Teknisk stab som nå legges frem for behandling er fremlagt for de tillitsvalgte.
De tillitsvalgte har vært med i utarbeidelsen og støttet den foreslåtte endring. Tilbakemeldingene
fra ansatte i Teknisk stab er også positive.
Forslaget og de økonomiske aspekter er gjennomgått i de ulike ledergupper i sektorene i teknisk.
I hovedsak vil de fleste i stab jobbe med de arbeidsoppgavene de har i dag, men det vil bli noen
endringer. Det vil være en prosess med de ansatte for å se på om det vil være hensiktsmessig å
omfordele noen av oppgavene, slik at oppgavene henger bedre sammen med plasseringen i
organisasjonskartet. Det kan dermed bli at noen av oppgavene blir omfordelt, slik at det blir mest

mulig effektiv organisering. Nye stillinger vil lyses ut eksternt og/eller internt i henhold til avtale
med de tillitsvalgte.

Overordnede risikoforhold
Den største risikoen med en omorganisering er at noen av de ansatte slutter som resultat av
endringen. Dette er en risiko som alltid vil være til stede i en omorganisasjon. Det at
ressurspersoner slutter vil kunne sette organisasjonen tilbake, der hvor enkeltansatte alene har
hatt ansvar for arbeidsoppgaver. Omorganiseringen av staben og endringene for de involverte er
begrenset. Risikoene for negative konsekvenser er dermed liten.
Det er et mål at en sterkere stab vil gi teknisk etat bedre støtte og koordinering av utviklingen i
etaten/sektorene/virksomhetene. Et sterkere/større fagmiljø i staben vil på sikt bidra til bedre
faglig og arbeidsmiljø og gjøre teknisk etat mindre sårbar for endringer i etaten.
Rådmannens konklusjon:
En ny organisering av Teknisk stab som her er foreslått vil gi teknisk en samlet sterkere
stab/støttefunksjon som vil tydeligere roller og ansvar. Dette vil gi bedre kvaliteten på arbeidet
og gi en mer effektiv drift.
Delegasjonsreglementet gir hovedutvalg administrasjon myndighet til å behandle og vedta
organisasjonsplaner innenfor godkjente budsjettrammer etter forutgående behandling i
hovedutvalgene. Hovedutvalget har da myndighet til å godkjenne punkt 1 i forslag til vedtak.
Myndighet til å godkjenne endringer i rammen for tjenesteområder som er beskrevet i punkt 2 er
det kommunestyret som har. Saken legges derfor fram for kommunestyret.
Rådmannen i Karmøy 15.01.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
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NOTAT IMPLEMENTERING AV PROSEDYRE FOR FOREBYGGING AV MOBBING OG
TRAKASSERING
Bakgrunn
Hovedutvalg for administrasjon bad om å få en orientering om implementering av prosedyre
for forebygging av seksuell trakassering eller uønsket seksuell tilnærming i møte 13.11.2019.
Hensikt med prosedyren er at den skal bidra til at ledere og ansatte får større kjennskap til hva
seksuell trakassering er, og at det blir en lavere terskel for å ta opp dette tema på
arbeidsplassene. Prosedyren skal bidra til at det blir foretatt en kartlegging av risikofaktorer på
arbeidsplassen / i arbeidssammenheng, og at det blir gjort en vurdering av behovet for tiltak.
Prosedyren skal sikre at eventuelle tiltak blir gjennomført når det er avdekkes behov for dette.
Dessuten gir prosedyren innspill om forebyggingstiltak som kan være aktuelle, blant annet å
gjennomgå reglene for akseptabel oppførsel og vurdere tilføyelser for egen arbeidsplass.

Implementering
Ledere har et utvidet ansvar for å gjøre prosedyren kjent å sikre at risiko blir kartlagt og vurdere
om det er behov for tiltak. Prosedyren gir konkrete beskrivelse av de aktiviteter som forventes
gjennomført på arbeidsplassen for å forebygge seksuell trakassering:
1. Ansvar for å forebygge
2. Snakk om seksuell trakassering
3. Forslag til tiltak
3.1 Tema på personalmøter
3.2 Kartlegge risiko
3.3 Regler for oppførsel
4. Ansattes ansvar for å si fra – varsel/klage
5. Fremgangsmåter for varsel, klage og søknad
6. Håndtering

Sentraladministrasjonen

Arbeidsmiljøgruppene
I Karmøy kommune er det ca 80 arbeidsmiljøgrupper som vil være sentrale ved implementering
av prosedyren. Hver arbeidsmiljøgruppe består av leder, verneombud og tillitsvalgt, evt. annen
ansattrepresentant. Arbeidsmiljøgruppen på en arbeidsplass er en pådriver for et godt
arbeidsmiljø og vil stå sentral i arbeidet for skape tydelige rammer for god oppførsel på
arbeidsplassen og en kultur for å si ifra.

AMU vil i møte den 12.februar drøfte hvordan en sikrer at prosedyren blir fulgt opp av ledere
og behandlet av arbeidsmiljøgruppene. Hovedmålsetting er å sikre at innholdet i prosedyren er
godt kjent for de ansatte.
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