MØTEINNKALLING
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

Hovedutvalg administrasjon
Møte i Teams !
27.05.2020
Tid: 18:00

Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til
møtesekretær på valg@karmoy.kommune.no eller på telefon 52 85 74 21 / 19 / 22.
Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale med sekretariatet.

Det vil bli orienteringer om:
 varsling - reglement og prosedyrer
 heltidskultur - status
 lederutviklingsprogram
 evaluering av omstillingsarbeidet i helse- og omsorg
 arbeidstøy i hjemmetjenesten

SAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

12/20

20/2923
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I
HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN 12.05.2020

13/20

20/2871
REVIDERING AV REGLEMENT OG PROSEDYRER - VARSEL OM
KRITIKKVERDIGE FORHOLD

14/20

20/3042
SYKEFRAVÆR T.O.M APRIL 2020

15/20

20/3103
REFERATLISTEN - HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON 27.05.2020

16/20

20/3111
EVENTUELT - HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON 27.05.2020

MØTEPROTOKOLL
Hovedutvalg administrasjon
Møtested: Møte i Teams !
Møtedato: 27.05.2020

Tid : Kl. 18:00 - 21.30

Funksjon

Navn

Parti

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

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.
Medhaug Sigve
Digernes Veronika

FRP
AP
AP
KRF
SP
SV
H
H
KL

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

12

Referent:

Turid Sønstabø

KRF
KL

Fremmøte

Forfall

Forfall
LO (arbeidstakerorganisasjon)
UNIO (arbeidstakerorganisasjon
YS (arbeidstakerorganisasjon
Møtte for Nes Mari A.A
Møtte for Olsen Tore

Personal- og organisasjonssjef Gyda Dickson
Personalrådgiver Turid Sønstabø

Orienteringer i møtet:
 varsling - reglement og prosedyrer
 heltidskultur - status
 lederutviklingsprogram
 evaluering av omstillingsarbeidet i helse- og omsorg
 arbeidstøy i hjemmetjenesten
 avvik og håndtering av avvik
 psykososialt arbeidsmiljø
Innkalling godkjent
Saker/spørsmål meldt under eventuelt. Saksliste deretter godkjent.
Protokollen skal godkjennes i neste møte.

Saknr. 12/20
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG
ADMINISTRASJON DEN 12.05.2020
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg administrasjon godkjenner protokoll fra møte den 12.05.2020.

Saknr. 13/20
REVIDERING AV REGLEMENT OG PROSEDYRER - VARSEL OM KRITIKKVERDIGE
FORHOLD
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg administrasjon tar endringsforslagene i følgende reglement og prosedyrer for
varsling i Karmøy kommune til orientering:
 Reglement – varsling om kritikkverdige forhold
 Prosedyre – varsel om kritikkverdige forhold
 Prosedyre – håndtering av varsel om kritikkverdige forhold

Saknr. 14/20
SYKEFRAVÆR T.O.M APRIL 2020
Behandling:
Levinsen (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:
Administrasjonsutvalget ønsker en sak tilbake på hvordan vi kan få ned sykefraværet i Karmøy
kommune spesielt med tanke på muskel og skjelettplager.
Innstillingen med Levinsens tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fraværstallene tas til orientering.
Administrasjonsutvalget ønsker en sak tilbake på hvordan vi kan få ned sykefraværet i
Karmøy kommune spesielt med tanke på muskel og skjelettplager.
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Saknr. 15/20
REFERATLISTEN - HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON 27.05.2020
Behandling:
Alle sakene tatt til orientering.
Vedtak:
1. Oversendelsesforslag fra formannskapets møte 02.03.2020 – sak 22/20 pkt: 3:

Kvalitetsrådgiver Beathe Andreassen orienterte.
Oversendelsesforslag fremsatt av Marianne Sol Levinsen (SV)
Forslag til oversendelsesforslag til administrasjonsutvalget via formannskapet I Eldreomsorg,
barneskoler og barnehager har vi alle et engasjement. Vi vet alle at det gjøres mye bra, men vi
politikere bør få informasjon der det er avvik for å se det totale bildet for å sikre at innbyggerene våre
sikres gode tjenester. Et levende og godt avvikssystem betyr færre uønskede og farlige hendelser, bedre
kvalitet og ikke minst god læring i organisasjonen. Hovedformålet er ikke å se en statistikk men å
forstå hverdagen i samfunnets viktigste institusjoner, der våre eldre og unge befinner seg, den reelle
situasjonen uten svartmaling.

Spørsmål til ordfører:
Er ansatte gitt opplæring i og informasjon om håndtering av avvik?
Har kommunen tilfredsstillende systemer for å håndtere avvik?
Bruker kommunen avvikssystemet til læring og forbedring?

Forslag til vedtak:
Kommunestyret ber rådmannen sørge for regelmessig gjennomgang om melding og oppfølging av
avvik, samt system for avviksbehandling, med ansatte i kommunen.
Kommunestyret ber rådmannen sørge for at kommunens ansatte er innforstått med at melding av
avvik ikke har konsekvenser for melder eller den som forårsaker avviket.
Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en oversikt over avvik på et overordnet nivå som legges
frem til kommunestyret en gang i året.
Kommunestyret ber rådmannen orientere Administrasjonsutvalget om status og oppfølging av
rapporten innen utgangen av 2020.»

Vedtak kommunestyret 10.02.20:
Oversendelsesforslaget ble oversendt formannskapet uten realitetsbehandling
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Behandling i formannskapet:
Nilsen (AP) fremsatte forslag om å oversende saken til administrasjonsutvalget.

Votering:
Forslag fremsatt av Nilsen (AP) ble enstemmig vedtatt

Til orientering.

2. Spørsmål fremsatt av Marianne Sol Levinsen (SV) til kommunestyrets møte i mars.
Møtet ble avlyst grunnet coronasituasjon og spørsmålet ble oversendt hovedutvalg
administrasjon for oppfølging.
Kvalitetsrådgiver Beathe Andreassen orienterte.
Spørsmål til ordfører rundt det Psykososiale arbeidsmiljø for ansatte i Karmøy Kommune med
oversendelse til administrasjons utvalget
I 2018 ble det fokus på å samle de arbeidsplassene og personene som hadde over 10 prosent fravær for å
jobbe konkret der problemene er størst, KS ville da bruke Karmøy som eksempel til etterfølgelse.
Karmøy ble brukt som inspirasjonskilde i prosjekt som retter seg mot de store kommunene i Norge der
sykefravær var over 10 prosent. Karmøy ville da bli fyrtårn og rollemodell for de andre kommunene.
Men Sykemeldinger går opp i Karmøy. Etter samtaler med ansatte i de forskjellige etater har det
dannet seg et bilde av dårlig kultur rundt arbeidsmiljø rundt de ansatte, da er det viktig å ta grep da
de skal levere viktige tjenester for våre innbyggere samt at vi har et arbeidsgiveransvar vi skal ta på
alvor.
Sykefraværsnærvæ sier at de skal gå til sine ledere før legen dersom man føler seg syk, De ansatte
fortelle at de gruer seg for å gå på jobb. De har vondt i hodet, magen og er redd for represalier mens
mange forteller at de er aktive arbeidssøkere ut av kommunen.
Når kommunen må gjøre endringer i strukturen, er det lett å forstå at det kan gå i lås om tilliten ikke
er tilstede. Omstillingen blir da vanskelig, vi ser at sykepleiere allerede har vært i media for å fortelle
om sin situasjon.
Kan det da være en ide at ledere og mellomledere får sin lovbestemte rett at de skal kurses i henhold til
den plikten de har til å holde seg oppdatert gjeldene lovverk og avtale verk.
Skal vi få bukt med sykefravær må vi også begynne å rydde med å få ledere til å få opplæring til å være
ledere i sine etater. For å Gjenopprette tillit, skape gode arbeidsmiljø som alle er avhengig av for å yte
et godt tjeneste tilbud er det kommunestyre sin plikt å sette kunnskap inn i alle etater.
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Ber om at saken oversendes administrasjonsutvalget med løsninger og en kartlegging av situasjonen
med en involvering av de ansatte, med de ansattes syn på saken. Der faktorer som mobbing,
utestenging, trusler, arbeidsmiljø generelt fremlegges utvalget for behandling for å finne løsninger.
Vi har ikke råd til å miste folk og de ansatte skal føle seg verdsatt og ivaretatt.
Til orientering.

3. Fra formannskapets møte 27.04.2020 – sak 37/20 Eventuelt pkt. 5
Gaard (H) etterspør arbeidsklær i hjemmetjenesten som kan vaskes på 60 grader. Det blir etterspurt
om Teams kan åpnes opp for mindre grupper. Videre blir det vist til at det tillates å møtes inntil 50
personer, og om det er mulig å finne et større lokale for å kunne avholde kommunestyremøter fysisk.
Arbeidsklær i hjemmetjenesten Rådmann: Ansatte i hjemmetjenesten bruker eget arbeidstøy og får
godtgjørelse for dette. Ved smitte, eller ved mistanke om smitte, får ansatte utdelt arbeidstøy fra
Karmøy kommune. Ved smitte brukes også smittevernutstyr i tillegg til arbeidstøy. Teams for mindre
grupper: Ordfører svarer: Administrasjonen er i gang med å opprette team for partiene på Teams.
Fysisk møte i kommunestyret: Ordfører svarer: Karmøy kommune har vurdert Karmøyhallen
Åkrahallen og Storhallen som alternativ for møter i kommunestyret. Det vil her være mulig å ivareta 2
m avstand, og bruk av mikrofoner. Tilbakemelding fra Fylkesmannen er imidlertid at offentlig
myndighet må gå foran som godt eksempel. Sentrale myndigheter ber om å avvente til endrede regler. I
kommunestyret møter også representanter fra administrasjon. Karmøy kommune skal ikke risikere
smitte på offentlige møter. Teams: gruppemøter på teams, oppfordres til å møtes i tråd med sentrale
myndigheter. Beskjed fra sentrale myndigheter; inntil 5 personer med min 2 m avstand.

Gaard ber om sak til administrasjonsutvalget om bruk av arbeidsklær som tåler høyere
temperatur ved vask.
Administrasjonen vil følge dette opp.

Til orientering.

4. Fra formannskapets møte 04.05.2020 – sak 51/20 Eventuelt pkt. 4
Gaard (H) viser til spørsmål fra formannskapsmøte 27.04.20 om vaskbare klær i helsetjenesten, og
ønsker ny status.
Rådmannen svarer i forhold til arbeidstøy i pandemisituasjonen:
innføring av arbeidstøy nå ville innebære en del omstrukturering og det er vanskelig å få til i
nåværende situasjon. Dette er tatt opp med tillitsvalgt.
Saken følges opp med hovedtillitsvalgt og i Hovedutvalg administrasjon.

Til orientering.
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Saknr. 16/20
EVENTUELT - HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON 27.05.2020
Behandling:
Aarhus (H) fremmet følgende:
Administrasjonsutvalget ber om en sak knyttet til arbeidstøy.
Aarhus forslag enstemmig vedtatt.
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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Elin Davidsen
20/2923

Arkiv: 033
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg administrasjon

27.05.2020

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG
ADMINISTRASJON DEN 12.05.2020
Forslag til vedtak:
Hovedutvalg administrasjon godkjenner protokoll fra møte den 12.05.2020.

.

MØTEPROTOKOLL
Hovedutvalg administrasjon
Møtested: Møte i Teams !
Møtedato: 12.05.2020

Tid : Kl. 18:00 – 18.30

Funksjon

Navn

Parti

Fremmøte

Leder
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.

FRP
AP
AP
KRF
SP
SV
H
H
KL
LO (arbeidstakerorganisasjon)
UNIO (arbeidstakerorganisasjon)
YS (arbeidstakerorganisasjon)

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

10. 2 medlemmer møtte ikke.
Personal- og organisasjonssjef Gyda Dickson,
personalrådgiver Turid Sønstabø.

Referent:

Turid Sønstabø

Innkalling og sakslistegodkjent.

Protokollen skal godkjennes i neste møte.

Møtte ikke
Møtte ikke

Saknr. 9/20
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON
DEN 05.05.2020
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg administrasjon godkjenner protokoll fra møte den 05.05.2020.

Saknr. 10/20
ORGANISASJONSENDRING - STYRKET TILBUD TIL FØRSKOLEBARN
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg administrasjon tar organisasjonsendring knyttet til styrket tilbud til
førskolebarn til etterretning.
Hovedutvalg administrasjon vedtar opprettelse av enheten «Tett på i Karmøybarnehagene»
der aktiviteter knyttet til styrket tilbud til førskolebarn samles, koordineres og ledes.

Saknr. 11/20
EVENTUELT - HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON 12.05.2020
Behandling:
Ingen saker meldt.
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SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA
MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN 12.05.2020
Hovedutvalg administrasjon behandlet saken den 27.05.2020, saksnr. 12/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Vedtak:
Hovedutvalg administrasjon godkjenner protokoll fra møte den 12.05.2020.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lene Yvonne Kvilhaug
20/2871

Arkiv: 400 &59
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg administrasjon

27.05.2020

REVIDERING AV REGLEMENT OG PROSEDYRER - VARSEL OM KRITIKKVERDIGE
FORHOLD

Rådmannens forslag til vedtak:
Hovedutvalg administrasjon tar endringsforslagene i følgende reglement og prosedyrer for
varsling i Karmøy kommune til orientering:
 Reglement – varsling om kritikkverdige forhold
 Prosedyre – varsel om kritikkverdige forhold
 Prosedyre – håndtering av varsel om kritikkverdige forhold

SAKSFRAMSTILLING
Sammendrag av saken:
Varslingssystemet i Karmøy kommune består av følgende dokumenter:


Reglement - «Varsling om kritikkverdige forhold»

Prosedyre - «Varsling om kritikkverdige forhold»

Prosedyre - «Håndtering av varsel om kritikkverdige forhold»

Skjema for varsling

Stortinget vedtok i juni 2019 flere endringer i arbeidsmiljøloven vedrørende varsling, med
ikrafttredelsesdato 1. januar 2020. Endringene angår i all hovedsak arbeidsmiljølovens kapittel 2 A
om varsling. Hensikten med lovendringene er å bidra til et tydeligere og mer forutsigbart
regelverk som styrker vernet av varsleren i norsk arbeidsliv, samt bidrar til å gjøre det enklere for
arbeidstaker å håndtere varsling på en god måte.
Varslingssekretariatet har derfor gjennomgått eksisterende reglement og prosedyrer, og kommet
med forslag til endringer som er nødvendig for å sikre at kommunes varslingsreglement og
prosedyrer samsvarer med lovens krav. Forslag til revidert reglement og prosedyrer finnes
vedlagt denne sak.
Fakta/saksopplysninger:
Bakgrunn:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vedtok i sitt møte 26.10.2016, saknr. 45/16 å bestille en
forvaltningsrevisjonsrapport vedrørende håndtering av varslingssaker fra KPMG AS. Formålet
med forvaltningsrevisjonen var å evaluere om Karmøy kommune har rutiner, system og
prosedyrer som ivaretar kravet til varslingsrutiner. Konklusjonen fra KPMG AS var at Karmøy
kommune hadde utarbeidet varslingsrutiner som ble fulgt, men at det var
noen forbedringspunkter på disse rutinene, herunder ble det anbefalt etablert et
varslingssekretariat. Forvaltningsrevisjonsrapporten «Håndtering av varslingssaker» ble lagt frem
for behandling og vedtatt i kommunestyret 19.06.2017 saknr. 68/17.
Av overordnet delegeringsreglement i Karmøy kommune, vedtatt 02.05.2016 med tillegg vedtatt
12.12.2016, følger det at administrasjonsutvalget er gitt myndighet til å «vedta […]
andre reglement vedrørende arbeidsforhold».
Administrasjonsutvalget godkjente oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten om håndtering
av varslingssaker i Karmøy kommune med tilhørende endrede retningslinjer, inkludert
opprettelse av internt varslingssekretariat, i sitt møte 21.02.2018 saknr. 12/18.
Varslingssekretariatet ble opprettet i mai 2018. Varslingssekretariatet består av tre personer
med kompetanse innen arbeidsmiljø, jus og økonomi. Varslingssekretariatet opptrer som
arbeidsgiver eller arbeidsgivers representant og har en rådgivende og veiledende funksjon.

Varslingssekretariatet gjennomgikk varslingsreglement og prosedyrer og la i mars 2019 frem
forslag til revidert reglement og prosedyrer. Forslaget ble vedtatt i administrasjonsutvalget sitt
møte 20.03.2019 saknr. 8/19.
Stortinget vedtok i juni 2019 endringer i arbeidsmiljøloven vedrørende varsling. Endringene trådte
i kraft 01.01.2020 og nødvendiggjorde en revidering av eksisterende reglement og prosedyrer for
varsling i Karmøy kommune. Varslingssekretariatet har derfor fremmet flere endringer i gjeldende
reglementet og prosedyrer som vil bli nærmere redegjort for i det følgende.
Av reglementet for varsling av kritikkverdige forhold følger det at «rådmannen har det
overordnede ansvaret for at dette reglementet til enhver tid er etablert og oppdatert». I dette ligger
at rådmann kan foreta endringer slik at reglementet og prosedyrene samsvarer med lov.
Rådmannen finner det likevel hensiktsmessig at endringene legges frem for hovedutvalg
administrasjon til orientering. Dette for å sikre at utvalget er kjent med endringene og har eierskap
til reglementet og prosedyrene.

Foreslåtte endringer:
Reglement og prosedyrer for varsling i Karmøy kommune er gode og velgjennomarbeidede
dokumenter som har vært behandlet i administrasjonsutvalget i flere runder. Foreslåtte endringer
er derfor i all hovedsak gjennomført for at reglement og prosedyre skal være i samsvar med
lovendringen som trådte i kraft 1. januar 2020. Det er også foretatt noen mindre språklige
justeringer for å tydeliggjøre og forenkle reglementet og prosedyren ytterligere. De språklige
endringene er også mer i tråd med det som fremgår av arbeidsmiljøloven kapittel 2 A.
Nedenfor er det redegjort for endringene som anses å gå ut over rene språklige justeringer.
I reglementet og prosedyrene fremgikk det at man ikke kunne varsle om kritikkverdige forhold
som gjaldt seg selv. Dette er åpenbart feil, da man klart kan varsle om forholds om angår seg selv,
såfremt det er tale om kritikkverdige forhold. Dette er nå rettet opp i foreslått revidert reglement
og prosedyrer.
Videre er følgende foreslått tatt ut fra reglementet – varsling om kritikkverdige forhold punkt 2
«virkeområde»:
«Reglementet gjelder for ansatte, for innleide arbeidstakere og for andre grupper når de utfører arbeid i virksomheten
(for eksempel personer på arbeidsmarkedstiltak, studenter og elever i praksis) først og fremst for ansatte og innleide
arbeidstakere.
Kommunen ønsker imidlertid også meldinger fra andre, f eks oppdragstakere, brukere, leverandører og innbyggere
ellers i kommunen. Slike meldinger håndteres så langt de passer i tråd med dette reglementet og tilhørende
prosedyrer.»

Og erstattet med følgende:
«Reglementet gjelder for ansatte, for innleide arbeidstakere og for andre grupper når de utfører arbeid i virksomheten (for
eksempel personer på arbeidsmarkedstiltak, studenter og elever i praksis).
Rådmannen har det overordnede ansvaret for at dette reglementet til enhver tid er etablert og oppdatert.»

Dette er ikke fordi kommunen ikke ønsker slike meldinger fra andre aktører. Rådmannen mener
imidlertid at all den tid denne type meldinger ikke omfattes av arbeidsmiljølovens kapittel 2 A om
varsling, og heller ikke i utgangspunktet av reglement eller prosedyre for varsling er det lite
hensiktsmessig at dette inntas i reglementet. Det understrekes imidlertid at det er ønskelig med
denne type henvendelser, men at disse ivaretas gjennom andre kanaler. Det henvises her til at
kommunen blant annet har et eget skjema på sin nettside hvor man kan melde inn kritikkverdige
forhold.
I reglementets punkt 5.1 «definisjoner» foreslås det videre å ta ut definisjonen av forskjellen
mellom varsel, klage og søknad. Dette fordi det anses lite hensiktsmessig å ha med en slik
definisjon da hva som er å anse som et varsel er avhengig av innholdet og ikke hva man kaller det.
Det vil si at dersom noen sender inn en klage eller en søknad kan innholdet i seg selv være å anse
varsel om kritikkverdig forhold.
Videre har man også tatt bort følgende setning under reglementets punkt 5.3 om
anonymitet: «Arbeidsgiver ønsker imidlertid at varsler oppgir sin identitet og underskriver varselet med fullt navn av hensyn til
oppfølgingen av saken». Dette fordi det ikke er ønskelig å legge føringer for om en varsler ønsker å
varsle med fult navn eller anonymt. Det er ønskelig at det varsles om kritikkverdige forhold. Det
er imidlertid viktig å presisere at arbeidsgivers mulighet for å innhente ytterligere opplysninger
vil kunne bli begrenset ved anonym varsling og man har heller ikke mulighet til å gi varsler
tilbakemelding.
I prosedyren for varsling om kritikkverdige forhold har vi endret definisjonsavsnittet slik at dette
samsvarer med endringene som er gjort i reglementet. Det er også i denne prosedyren tatt bort en
setning om arbeidsgivers ønske om at man skal varsle med fult navn.
I prosedyren for håndtering av varsel om kritikkverdige forhold under «mottak og undersøkelse
av varslet» punkt 4 er vurderingen av kompetanse foreslått tatt ut. Dette fordi et varsel skal rettes
til leder, leders leder, varslingssekretariatet, verneombud, tillitsvalgt eller advokat jf. prosedyrer
for varsling. Når man da i en slik stilling mottar et varsel er det ikke et spørsmål om
vedkommende er kompetent eller ikke. Det ligger til stillingen å håndtere denne type saker, men
man vil i en slik situasjon klart kunne rådføre seg med eksempelvis kommunens
varslingssekretariat.
Høring:
Forslaget til revidering av reglement og prosedyrer for varsling om kritikkverdige forhold ble
sendt ut på høring til de tillitsvalgte og verneombudet i Karmøy kommune 04.05.2020 med
høringsfrist 14.05.2020. Det ble også lagt opp til at man kunne ha et møte for å diskutere
endringene dersom det var ønskelig.
Ved høringsfristens utløp var det kommet inn 2 høringssvar fra henholdsvis hovedverneombudet
og Delta (vedlagt sakspapirene). Av høringssvarene kom det frem et forslag om at det i
prosedyren ble vist til at man i kommunen
har et digitalt varslingssystem via forbedringssystemet Compilo, som kan benyttes.
Rådmannen understreker at det digitale varslingssystemet er en av flere mulige

varslingskanaler. Digital varsling gjennom forbedringssystemet Compilo er ikke ferdigstilt enda.
Rådmannen vil henvise til denne digitale varslingskanalen i reglement og prosedyrene når
systemet er klart.
Videre fremmet hovedverneombudet et ønske om at det legges opp til en opplæring av
verneombud og tillitsvalgte da de også er forsvarlige varslingskanaler jf. Reglement og prosedyrer
for varsling av kritikkverdige forhold. Varslingssekretariatet hadde i januar 2020 opplæring av
ledere i kommunen hvor også hovedtillitsvalgte og hovedverneombud ble
invitert. Varslingssekretariatet arbeider med å utarbeide en presentasjon med informasjon om
varsling for bruk av ledere på personalmøter. Denne presentasjonen kan også videreformidles til
tillitsvalgte og verneombud. Varslingssekretariatet stiller seg også tilgjengelig for å gi opplæring
og råd.
Rådmannens konklusjon:
Rådmannen støtter endringsforslagene som er foreslått i revidert reglement og prosedyrer for
varsling av kritikkverdige forhold og anbefaler at hovedutvalg administrasjon tar disse til
orientering.

Rådmannen i Karmøy, 04.05.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
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REGLEMENT – VARSLING AV KRITIKKVERDIGE
FORHOLD
Vedtatt i hovedutvalg administrasjon sak x/20 xx.xx.xxxx.

1 HENSIKT – OG OPPFORDRING TIL Å VARSLE
Karmøy kommune skal være en åpen organisasjon der arbeidstakerne skal ha frihet
til å ytre seg om kritikkverdige forhold. Med kritikkverdige forhold menes forhold
som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller
etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet. Hensikten med en
varslingsordning er å få kritikkverdige forhold til å opphøre.
Arbeidstakere i Karmøy kommune oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold.

2 VIRKEOMRÅDE
Reglementet gjelder for ansatte, for innleide arbeidstakere og for andre grupper når
de utfører arbeid i virksomheten (for eksempel personer på arbeidsmarkedstiltak,
studenter og elever i praksis)
Rådmannen har det overordnede ansvaret for at dette reglementet til enhver tid er
etablert og oppdatert.

3 REFERANSER
Arbeidsmiljøloven kapittel 2 A






Forvaltningsloven
Offentlighetsloven
Karmøy kommune: «Prosedyre for varsling av kritikkverdige forhold»
Karmøy kommune: «Prosedyre for håndtering av varsel om kritikkverdige forhold»
Karmøy kommune: «Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte»

4 SÆRLIG OM PLIKT TIL Å VARSLE





Alle arbeidstakere har varslingsplikt om forhold som kan medføre fare for liv eller
helse, jf. arbeidsmiljøloven § 2-3 (b).
Alle arbeidstakere har varslingsplikt dersom det forekommer trakassering eller
diskriminering på arbeidsplassen, jf. arbeidsmiljøloven § 2-3 (d).
Verneombud har varslingsplikt om forhold som kan medføre ulykkes- og helsefare,
jf. arbeidsmiljøloven § 6-2 (3).
Ulike yrkesgrupper kan ha varslingsplikt etter særlovgivning, som f.eks.
helsepersonelloven § 17.

5 VARSLING OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD
5.1 Definisjoner
Hva er et
varsel?

Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold på
arbeidsplassen til noen som direkte eller indirekte
har myndighet til å gjøre noe med det.

Hva menes
med
kritikkverdige
forhold?

Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i
strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer
eller etiske normer som det er bred tilslutning til i
samfunnet.
Eksempler på kritikkverdige forhold kan være: brudd
på regler i arbeidsmiljøloven(mobbing, trakassering
eller diskriminering og forhold som kan medføre fare
for liv eller helse), brudd på taushetsplikt, uforsvarlig
saksbehandling, destruktiv ledelse som er
ødeleggende for arbeidsmiljøet, korrupsjon, tyveri og
underslag, upassende gaver eller bonuser,
maktmisbruk, rusmisbruk o.l.
Kritikk av forhold som ikke er ulovlige eller uetiske,
anses ikke som varsling

5.2 Forsvarlig fremgangsmåte
Varsling må skje på en forsvarlig måte. Forsvarlighetskravet er ment som en
sikkerhetsventil som skal hindre unødvendig skade på arbeidsgivers legitime
interesser. Forsvarlighetskravet begrenser ikke retten til å varsle, men stiller krav til
fremgangsmåten ved varsling.

Forsvarlig varsling innebærer:
1. Det må være saklig grunnlag til å varsle. Arbeidstaker skal være i god tro
om riktigheten av opplysningene ut fra sin posisjon og kompetanse på
varslingstidspunktet - og ikke gå ut med grunnløse eller svakt funderte
påstander.
2. Arbeidstaker må anvende en forsvarlig fremgangsmåte. Arbeidstaker kan
velge om det skal varsles skriftlig eller muntlig og hvem han/hun vil varsle til,
men det oppfordres til å varsle nærmeste leder eller andre interne
varslingskanaler. Intern varsling eller varsling til tilsynsmyndighet skal
vanligvis være prøvd før en varsler offentligheten f eks via media.
3. Ved ekstern varsling må innholdet må være av allmenn interesse.
Skadepotensialet øker ved offentlig varsling, og kravet til forsvarlighet
skjerpes derfor tilsvarende. Allmennheten vil eksempelvis ha interesse av
alvorlige forhold som brudd på straffeloven, andre alvorlige lovbrudd eller
mangelfull kvalitet på tjenestetilbudet til sårbare grupper. Interne forhold, slik
som personalkonflikter, er vanligvis ikke av allmenn interesse.
Arbeidstaker kan varsle internt til arbeidsgiver eller en representant for arbeidsgiver.
Arbeidstaker kan varsle til leder, leders leder, via varslingssekretariat, verneombud,

tillitsvalg eller advokat. Arbeidstaker kan alltid varsle i samsvar med virksomhetens
rutiner for varsling
Arbeidstaker kan alltid varsle eksternt til en offentlig tilsynsmyndighet eller en annen
offentlig myndighet (f.eks. Arbeidstilsynet, Fylkesmannen)
Arbeidstaker kan varsle eksternt til media eller offentligheten for øvrig dersom
-

arbeidstaker er i aktsom god tro om innholdet i varselet,

-

varselet gjelder kritikkverdige forhold som har allmenn interesse, og

arbeidstaker først har varslet internt, eller har grunn til å tro at intern varsling
ikke vil være hensiktsmessig.

5.3 Anonymitet
Det er lov å varsle anonymt. Dersom arbeidstaker varsler anonymt begrenser det
arbeidsgivers mulighet til å opplyse saken Arbeidsgiver vil da ikke kunne innhente
ytterligere opplysninger fra varsleren eller gi tilbakemelding.

5.4 Konfidensiell behandling
Varslers identitet skal behandles fortrolig så langt det er mulig og skal ikke gjøres
kjent for flere personer enn nødvendig for den videre saksbehandlingen Ved en
eventuell rettssak må varsler være forberedt på å bli innkalt som vitne.

5.5 Innsyn
Innsyn i saken reguleres av forvaltningsloven og offentlighetsloven.

6 Ansatte har ytringsfrihet
Ytringsfriheten er en grunnleggende rettighet som er nedfelt i Grunnlovens § 100.
Kommunens ansatte har i utgangspunktet en klar rett til å ytre seg. De har en særlig
innsikt i spørsmål som berører deres arbeid, både gjennom faglig kunnskap og
tilgang til informasjon som arbeidsforholdet fører med seg. Deres rett til å ytre seg
på egne vegne vil kunne bidra til å motvirke og avdekke ulovlige eller kritikkverdige
forhold. De ansattes ytringsfrihet bidrar også til å sikre allmennhetens rett til innsyn i
offentlig virksomhet.

Begrensninger i ytringsfriheten:




Taushetsplikt
Lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver
Andre lovbegrensninger, f.eks. forbud mot ærekrenkelse

Taushetsplikt:
Alle arbeidstakere og innleide arbeidstakere har taushetsplikt om forhold som
fremgår av forvaltningsloven kapittel 13. De mest praktiske områdene som er
omfattet av taushetsplikt, er personlige forhold og forretningshemmeligheter. I
tillegg er det viktig å være oppmerksom på at flere yrkesgrupper har egne
bestemmelser om taushetsplikt, slik som f eks helsepersonell og ansatte i
barneverntjenesten. Det kreves at ansatte i det daglige er bevisst på taushetsplikten
og overholder den.

Lojalitetsplikt:
Lojalitetsplikt vil si at en ansatt har ansvar for å ytre seg på en slik måte at man ikke
skader arbeidsgivers legitime og saklige interesser. Det er likevel et vidt spillerom –
både i form og innhold – for ansatte til offentlig å gi uttrykk for sin mening. Generelt
skal det mye til før lojalitetshensynet utgjør en begrensning for ytringsfriheten. Det
er arbeidsgiver som må bevise at ytringen påfører eller kan påføre skade.
Spørsmålet om en ytring er illojal eller ikke avgjøres etter en skjønnsmessig
vurdering.
Følgende momenter vil kunne ha betydning:





Arbeidstakers stilling og posisjon. Nærhet til politisk arena eller administrativ
toppledelse vil normalt innebære strengere krav til lojalitet og aktsomhet.
Sannheten i ytringen, ytringens form og hensikten med ytringen. Det stilles
vanligvis strengere krav til saklighet og fakta når arbeidstakeren uttaler seg om
forhold innen eget arbeidsfelt enn på andre områder i kommunen. Videre vil ytringer
som er balanserte og saklige, stå sterkere enn uttalelser som i sin form fremstår som
utilbørlige. Dersom hensikten med å ytre seg er begrunnet i ønske om endring av et
forhold i organisasjonen, vil ytringen normalt stå sterkere enn om den er motivert av
arbeidstakers egne interesser.
Forhold som har allmenn interesse og er alvorlige. Slike forhold vil vanligvis
innebære at arbeidstaker har større frihet til å ytre seg. Ytringsfriheten vil imidlertid
ikke være like sterk når det gjelder interne forhold, som for eksempel
personalkonflikter. Her må man også være oppmerksom på at noen opplysninger
kan være omfattet av taushetsplikt.

7 VARSLINGSSEKRETARIAT
Kommunens interne varslingssekretariat har følgende rolle og funksjon:





Varslingssekretariatet er først og fremst et rådgivende og veiledende organ for alle
involverte i varslingssaker. Sekretariatet kan gi råd og veiledning til både
varslingsmottakere og personer som vurderer å varsle om kritikkverdige forhold.
Varslingssekretariatet kan også gi generell informasjon om kommunens
varslingsordning, f eks på personalmøter.
Varslingssekretariatet tar i mot varsler som kommer direkte til sekretariatet og
videreformidler varselet til den som skal behandle saken.
Det vil kun unntaksvis være aktuelt at varslingssekretariatet selv behandler
varslingssaker. Dette kan være tilfellet der det ikke er ønskelig eller hensiktsmessig
at leder behandler varslingssaken. Videre vil varslingssekretariatet kunne behandle
større saker som kan betegnes som systemsvikt eller omfattende ukultur.

Ved intern varsling til varslingssekretariatet vil sekretariatet opptre på vegne av
arbeidsgiver. Varslingssekretariat skal imidlertid legge vinn på å innta en så nøytral
og objektiv rolle som mulig.
Medlemmene i varslingssekretariatet bør samlet sett ha relevant kompetanse innen
arbeidsmiljø, jus og økonomi, og medlemmene skal ha høy tillit i organisasjonen.
Varslingssekretariatet skal minimum bestå av tre medlemmer. Rådmannen utpeker
medlemmene. Organisatorisk plasseres varslingssekretariatet direkte under
rådmannen. Rådmannen har imidlertid ikke innsynsrett så lenge
varslingssekretariatet håndterer saken.

Varsling om kritikkverdige forhold
Vedtatt i hovedutvalg administrasjon sak x/20 xx.xx.xxxx.

Formål
Denne prosedyren skal bidra til at det varsles om kritikkverdige forhold i kommunen
på en forsvarlig måte.

Omfang/Virkeområde
Prosedyren gjelder for ansatte og innleide arbeidstakere, jf. AML § 2 A (1).

Ansvar
SÆRLIGE REGLER OM PLIKT TIL Å VARSLE




Arbeidsmiljøloven §§ 2-3 (b), 2-3 (d) og 6-2 (3).
Helsepersonelloven § 17
Opplæringsloven §§ 9A-4, 2. ledd og 9A-5.

Aktivitet/beskrivelse
Definisjoner
Hva er et varsel?

Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold på
arbeidsplassen til noen som direkte eller indirekte har
myndighet til å gjøre noe med det.
Med kritikkverdige forhold menes forhold som er
i strid med rettsregler, skriftlige etiske
retningslinjer eller etiske normer som det er bred
tilslutning til i samfunnet.

Hva menes med
kritikkverdige
forhold?

Eksempler på kritikkverdige forhold kan
være: brudd på regler i arbeidsmiljøloven
(mobbing, trakassering eller diskriminering og
forhold som kan medføre fare for liv eller helse),
brudd på taushetsplikt, uforsvarlig
saksbehandling, destruktiv ledelse som er
ødeleggende for arbeidsmiljøet, korrupsjon,
tyveri og underslag, upassende gaver eller
bonuser, maktmisbruk, rusmisbruk o.l.
Kritikk av forhold som ikke er ulovlige eller
uetiske, anses ikke som varsling

Kommunens interne varslingssekretariat har følgende
rolle og funksjon:






Varslingssekretariatet er først og fremst et rådgivende
og veiledende organ for alle involverte i
varslingssaker. Sekretariatet kan gi f eks gi råd og
veiledning til personer som vurderer å varsle om
kritikkverdige forhold, samt gi generell informasjon
om kommunens varslingsordning.
Varslingssekretariatet tar imot varsler som kommer
direkte til sekretariatet og videreformidler varselet til
den som skal behandle saken.
Det vil kun unntaksvis være aktuelt at
varslingssekretariatet selv behandler varslingssaker.
Dette kan være tilfellet der det ikke er ønskelig eller
hensiktsmessig at leder behandler varslingssaken.
Videre vil varslingssekretariatet kunne behandle større
saker som kan betegnes som systemsvikt eller
omfattende ukultur.

Varslingssekretariat
Ved intern varsling til varslingssekretariatet vil
sekretariatet opptre på vegne av arbeidsgiver.
Kommunens varslingssekretariat skal imidlertid legge
vinn på å innta en så nøytral og objektiv rolle som
mulig.
Medlemmene i varslingssekretariatet bør samlet sett
ha
relevant kompetanse innen




Arbeidsmiljø
Jus
Økonomi
Medlemmene skal ha høy tillit i organisasjonen.
Varslingssekretariatet skal minimum bestå av tre
medlemmer. Rådmannen utpeker medlemmene.
Organisatorisk plasseres varslingssekretariatet direkte
under rådmannen. Rådmannen har imidlertid ikke
innsynsrett så lenge varslingssekretariatet håndterer
saken

Beskrivelse av aktiviteter
Nr Aktivitet

Ansvar

Hvem skal
Ansatt/innleid
1. jeg varsle
arbeidstaker
til?

2.

Hvordan
Ansatt/innleid
varsler jeg? arbeidstaker

Hvilke krav
Ansatt/innleid
3. stilles til
arbeidstaker
varsling?

Kan jeg
4. varsle
offentlig?

Ansatt/innleid
arbeidstaker

Kan jeg
5. varsle
anonymt?

Ansatt/innleid
arbeidstaker

Hvordan
6. håndteres
varsling?








Beskrivelse
Leder
Leders leder
Verneombud
Tillitsvalgt
Varslingssekretariatet
Tilsynsmyndigheter
Ekstern varsling: se utfyllende
informasjon i reglement for varsling av
kritikkverdige forhold kap. 5.2
Du oppfordres til å varsle skriftlig.
Bruk av
kommunens standardskjema anbefales.
Du kan også varsle muntlig. Den som
mottar varselet skal da skrive ned
innholdet i varselet. Du skal som
hovedregel lese gjennom, godkjenne og
signere notatet.
Din fremgangsmåte ved varsling skal
være
forsvarlig. Se «Reglement – varsling
om kritikkverdige forhold» punkt 5.2.
Varsling skal som hovedregel skje
internt.
Varsling til offentligheten, enten
gjennom media, sosiale medier, e-post
eller på annen måte, kan være forsvarlig
i enkelte tilfeller.
For utfyllende opplysninger:
«Reglement – varsling om
kritikkverdige forhold» punkt 5.2.
Det er anledning til å varsle anonymt..
For utfyllende opplysninger:
«Reglement – varsling om
kritikkverdige forhold» punkt 5.3
Tilbakemelding skjer senest innen 14
dager. Du vil da få tilbakemelding om

 at varselet er mottatt og vil bli
Varslingsmottaker behandlet i tråd med kommunens
vedtatte reglement og prosedyrer for
varsling.

For utfyllende opplysninger:

Risikerer
7. jeg noe ved Arbeidsgiver
å varsle?

«Reglement – varsling om
kritikkverdige forhold» samt
«Prosedyre for håndtering av varsel om
kritikkverdige forhold".
Som varsler har du ikke krav på innsyn
isaken dersom du ikke er part.
Gjengjeldelse mot arbeidstaker som
varsler på en forsvarlig måte, er ulovlig,
jf. arbeidsmiljøloven § 2A-4.
Dersom en varsling er åpenbart
feilaktig eller fremsatt i sjikanehensikt,
vil dette likevel kunne få
personalmessige konsekvenser.

Hjemmel
Reglene for varsling om kritikkverdige forhold finnes i arbeidsmiljølovens kapittel 2A.
Det vises til Reglement - varsling om kritikkverdige forhold for nærmere
beskrivelse av ulike sider ved varslingsordningen.
Videre vises det til Prosedyre for håndtering av varsel om kritikkverdige
forhold for nærmere beskrivelse av arbeidsgivers håndtering av varsling.

Håndtering av varsel om kritikkverdige
forhold
Vedtatt i hovedutvalg administrasjon sak x/20 xx.xx.xxxx.

1. Formål
Prosedyren skal bidra til at kritikkverdige forhold opphører. Den skal bidra til at
arbeidsgiver behandler varsling om kritikkverdige forhold på en saklig og nøytral
måte, og tidlig avklare om det er et varsel iht. arbeidsmiljøloven. Saksgangen skal
være forutsigbar og ivareta de involvertes rettssikkerhet og personvern på en
forsvarlig måte.

2. Omfang/Virkeområde
Prosedyren gjelder først og fremst for arbeidsgiver som skal håndtere varsel om
kritikkverdige forhold.

3. Ansvar
Rådmannen har det overordnede ansvar for at denne prosedyren er etablert og
oppdatert.

4. Aktivitet/beskrivelse
4.1 FORSVARLIG SAKSBEHANDLING
Det overordnede målet er å få kritikkverdige forhold til å opphøre. Dette må skje på
en forsvarlig måte. Rettssikkerhet og personvern for parter i en varslingssak må
ivaretas.
Varslingssaker skal i utgangspunktet håndteres på lavest mulig nivå. De skal tas tak
i snarest og uten unødig opphold. Prinsippene om skriftlig dokumentasjon,
faktabasert saksbehandling, habilitet, innsynsrett og kontradiksjon gjelder.
Dersom det varsles mot enkeltpersoner, skal disse uten unødig opphold få innsyn i
sakens dokumenter og gis anledning til å gjøre rede for sitt syn.
Se ellers «Reglement – varsling om kritikkverdige forhold».

4.2 KONFIDENSIALITET
Opplysninger i saken skal behandles konfidensielt. Varslers identitet skal behandles
fortrolig så langt det er mulig og skal ikke gjøres kjent for flere personer enn
nødvendig for den videre saksbehandling, jf. personopplysningsloven §§ 8 og 9, jf.
arbeidsmiljøloven kapittel 2 A.
Dersom varsler ikke er part i saken vil de ikke ha innsynsrett.

4.3 SAKSGANG
Et varsel skal som hovedregel gå til nærmeste leder.

Arbeidstaker kan varsle internt til arbeidsgiver eller en representant for arbeidsgiver.
Arbeidstaker kan varsle til leder, leders leder, via varslingssekretariat, verneombud,
tillitsvalg eller advokat. Arbeidstaker kan alltid varsle i samsvar med virksomhetens
rutiner for varsling. Uansett hvilken varslingskanal som brukes, må mottaker av
varselet sørge for at arbeidsgiver blir gjort oppmerksom på saken.
Se «Reglement – varsling om kritikkverdige forhold» for nærmere beskrivelse
av varslingssekretariatets rolle og funksjon.

Nr. Aktivitet
Ansvar
Beskrivelse
MOTTAK OG UNDERSØKELSE AV VARSELET

1.

Mottak

Alle henvendelser om kritikkverdige forhold skal
tas alvorlig - også anonyme varsler. Varselet må
umiddelbart skrives ned dersom det formidles
Mottaker av varselet muntlig. Standardskjema for varsling brukes.
Arbeidstaker kan varsle anonymt, men dersom
varsler oppgir sin identitet, skal varselet
undertegnes av varsler.

2.

Informasjon til
ansvarlig leder

Dersom annen varslingskanal enn nærmeste leder
Mottaker av varselet er brukt, må varselet snarest videreformidles til
leder, eventuelt varslingssekretariatet.

3.

Mottaker må vurdere egen habilitet med tanke på
behandling, jf. forvaltningsloven §§ 6 og 7. Dersom
egen kobling til saken er så nær at andre kan stille
Vurdere habilitet Mottaker av varselet
spørsmål ved om man kan behandle saken på en
nøytral og rettferdig måte, skal man erklære seg
inhabil.

4.

Varsler skal informeres så snart som mulig og
senest innen 14 dager etter at varselet ble mottatt.
Tilbakemelding
Mottaker av varselet Varsler skal informeres om at varselet er mottatt og
til varsler
blir håndtert i tråd med vedtatte reglement og
prosedyrer for varsling i Karmøy kommune.
Tilbakemelding skal skje skriftlig

5.

Det må snarest avklares om forholdene er å
Forundersøkelse:
Leder
betrakte som kritikkverdige forhold. Det skal
Avklare om det
legges til grunn en vid fortolkning av
Unntaksvis:
er kritikkverdige varslingssekretariatet «kritikkverdige forhold». Det viktigste er at
forhold
uønskede forhold opphører.

6.

Foreligger det
dokumentasjon
på forholdet?

Snarest vurdere om det skal tas kontakt med varsler
for å undersøke hvilken dokumentasjon som
foreligger for de påstandene som fremkommer i
Leder
varselet. (Dette kan være faktisk informasjon om
Unntaksvis:
konkrete situasjoner, hendelser, vitner, skriftlig
varslingssekretariatet dokumentasjon eller annet som kan underbygge
eller illustrerer de påstander som fremkommer i
varselet.)

7.

Leder
Alle samtaler og møter skal dokumenteres i form
av referat/notat i kommunens saks- og arkivsystem.
Dokumentasjon Unntaksvis:
varslingssekretariatet Dette inkluderer telefonsamtaler, SMS, e-post m.m.
En undersøkelse av varselet kan ende opp med at:

8.

Leder
Konklusjon fra
for-undersøkelse Unntaksvis:
varslingssekretariatet

1. Varselet følges opp med videre behandling
fordi det synes å foreligge kritikkverdige
forhold som må opphøre.
2. Varselet henlegges fordi forholdet ikke er å
anse som kritikkverdig - eller at varslers
påstander/opplysninger åpenbart ikke
samsvarer med de faktiske forholdene.

BEHANDLING AV VARSELET

Varselet retter
seg mot
enkeltpersoner
9.
Informasjon til
den det varsles
om

10. Behandling

Den det varsles om skal, som den klare hovedregel,
informeres om mottatt varsling og at arbeidsgiver
vil behandle saken i henhold til vedtatt reglement
for varsling. Den det varsles om vil være part i
saken, jf. forvaltningsloven § 2, bokstav e.
Den det varsles om skal, som den klare hovedregel,
gis mulighet til å gjøre seg kjent med sakens
dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 og 19.
Han/hun skal gis mulighet til å uttale seg og gi sin
versjon av saken (kontradiksjon).
Leder
Den det varsles om skal holdes fortløpende
orientert og gis mulighet til å uttale seg om
Unntaksvis:
varslingssekretariatet eventuelle nye opplysninger som har betydning for
arbeidsgivers avgjørelse i saken.
I saker der det er mistanke om straffbare forhold,
bør arbeidsgiver rådføre seg med
kommuneadvokaten før videre behandling av
varsel. Det må vurderes hvilket tidspunkt som vil
være det riktige med tanke på informasjon og
innsynsrett til den det varsles om.
Dersom den det varsles om forlanger å få opplyst
varslers identitet, må det tas stilling til om
identiteten kan unntas fra innsyn.

Leder
Unntaksvis:
varslingssekretariatet

Saken skal behandles snarest mulig.
Under behandlingen skal saken opplyses så godt
som mulig. Fokus skal være:
1. Kartlegging, klargjøring og dokumentering
av fakta i saken. Dette innebærer innhenting
av informasjon om konkrete situasjoner,
hendelser, skriftlig dokumentasjon eller
annet som kan belyse fakta i saken. Dette

kan skje gjennom kartleggingssamtaler med
den/de det varsles om, ledere, kolleger,
vitner, tillitsvalgte, verneombud eller andre.
2. Vurdere dokumenterte fakta opp mot
relevante lover og regler, etiske
retningslinjer eller allmenne oppfatninger
om etikk og forsvarlighet - og konkludere
hvorvidt det foreligger/ikke foreligger
kritikkverdige forhold.
Faktaundersøkelse
Behandlingen av en varslingssak må tilpasses
varselets innhold og alvorlighetsgrad samt sakens
konfliktnivå. I de alvorligste og/ eller vanskeligste
sakene må det tas stilling til hvorvidt metoden
faktaundersøkelse skal igangsettes.

11. Vurdere tiltak

Vurdere hvilke tiltak som må iverksettes for at de
kritikkverdige forholdene skal opphøre.
Vurderingene skal begrunnes og dokumenteres.
Det er et mål at tiltak gjennomføres på lavest mulig
nivå. Ofte kan en samtale med leder, verneombud
eller andre være tilstrekkelig til at de kritikkverdige
forholdene opphører, mens det i andre tilfeller kan
være hensiktsmessig å gjennomføre mekling eller
ta i bruk metoder for konflikthåndtering.
Leder
I mer alvorlige saker kan det være aktuelt å
Unntaksvis:
varslingssekretariatet vurdere, advarsel, omplassering, oppsigelse eller
avskjed.
I de alvorligste sakene kan det i tillegg være aktuelt
å vurdere politianmeldelse av mulige straffbare
forhold. I slike saker skal kommuneadvokaten
konsulteres.
I de mest omfattende og vanskelige varslingssakene
kan det være aktuelt å innhente kompetanse for å
gjennomføre en grundigere undersøkelse.

Konklusjon –
informasjon til
12.
den det varsles
om.

Regler i forhold til konfidensialitet, kontradiksjon
og innsyn følger av reglene i forvaltningsloven og
offentlighetsloven. I de tilfeller varselet retter seg
mot enkeltpersoner, skal den eller de det varsles om
Leder
snarest få informasjon om konklusjonen i saken.
Unntaksvis:
Vedkommende har rett til innsyn i fakta og
varslingssekretariatet vurderinger som danner grunnlaget for
konklusjonen. Eventuelle merknader fra den eller
de det varsles om skal dokumenteres og arkiveres,
jf. punkt 6.

OPPFØLGING
13.

Gjennomføring
av tiltak

Leder, eventuelt
Leder gjennomfører tiltak i tråd med gjennomført
varslingssekretariat vurdering og konklusjon.

Vurdere å
Leder må vurdere hvilken informasjon som kan/bør
Leder, eventuelt
gå ut til andre ansatte i det aktuelle
14. informere andre
varslingssekretariat
ansatte
arbeidsfellesskapet.
Leder må påse at involverte i saken, og eventuelt
arbeidsmiljøet ellers, følges opp på en
Følge opp saken/ Leder, eventuelt
hensiktsmessig måte av ledere, tillitsvalgte,
15.
arbeidsmiljøet
varslingssekretariat bedriftshelsetjeneste, kolleger eller andre. Det er
viktig her å undersøke og sikre at varsler ikke blir
utsatt for gjengjeldelse.
Sikre at
16. forholdene er
opphørt
17.

18.

Avslutte
varslingssaken

Før saken avsluttes, skal det gjennomføres samtaler
Leder, eventuelt
varslingssekretariat med ledere, evt. verneombud, tillitsvalgte og andre,
for å sikre at de kritikkverdige forholdene det ble
varslet om er opphørt.
Leder, eventuelt
Avslutte varslingssaken.
varslingssekretariat
Varsler skal snarest få beskjed om at saken er
avsluttet. Arbeidsgiver har plikt til å forhøre seg
om varsler er blitt utsatt for gjengjeldelse.

Tilbakemelding Leder, eventuelt
til varsler
varslingssekretariat Arbeidstaker kan ved brudd på forbudet mot

gjengjeldelse kreve oppreisning og erstatning uten
hensyn til arbeidsgivers eller innleiers skyld.

19. Evaluering

Den konkrete varslingssaken må evalueres.
Evalueringen må tilpasses varslingssakens innhold
og alvorlighetsgrad.
Leder, eventuelt
varslingssekretariat Målet med en slik evaluering er først og fremst å
identifisere områder som kan forbedres når det
gjelder prosessen for varsling og håndtering av
varsling.

20. Årlig rapport

Personal- og
organisasjonssjef

PO-sjef utarbeider årlig rapport der blant annet
erfaringer med kommunens varslingssystem og
forbedringsforslag fremkommer

4.4 SÆRLIG OM VARSLING SOM GJELDER RÅDMANN
Varsling om kritikkverdige forhold vedrørende rådmannen oversendes
kontrollutvalget. Ordfører og rådmann informeres om mottatt varsel. Varselet
oversendes revisjonen for undersøkelse og behandling. Revisjonen oversender saken
med anbefalinger om tiltak/ henleggelse til kontrollutvalget for behandling der.
Kontrollutvalgets tilråding oversendes formannskapet og deretter kommunestyret for
endelig vedtak. Kontrollutvalget/ revisjonen har ansvar for oppfølging av varsling
mot rådmannen. Formannskapet/ kommunestyret skal informeres når saken er
avsluttet.

INTERN VARSLING OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD











Alle arbeidstakere oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold som en er blitt kjent med/vitne til
gjennom sitt ansettelsesforhold.
Arbeidstaker som ønsker å varsle kan rådføre seg med , leder, kommunens varslingssekretariat,
verneombud eller tillitsvalgt. Det vises også til kommunens Prosedyre - varsling om kritikkverdige
forhold.
Varslingen skal være forsvarlig. Varsling ved bruk av dette skjemaet som sendes leder, leders leder,
kommunens varslingssekretariat, verneombud eller tillitsvalgt er forsvarlig varsling. Varsling til
tilsynsmyndighet eller annen offentlig myndighet er også forsvarlig.
Arbeidstaker har bl.a. varslingsplikt etter arbeidsmiljølovens § 2-3 nr. 2. Det vises til kommunens
prosedyre vedrørende varsling om kritikkverdige forhold for mer informasjon.
Det er lov å varsle anonymt. Arbeidsgiver vil da ikke ha mulighet for å kommunisere videre med
varseler.
Du vil innen 14 dager få tilbakemelding om at varselet er mottatt og vil bli fulgt opp i tråd med
kommunens rutiner. Arbeidsgiver vil ta kontakt dersom det er behov for ytterligere opplysninger.
Arbeidsgiver vil behandle varslers navn og andre identifiserende opplysninger med fortrolighet så
langt dette er mulig. Varsling skal ikke gjengjeldes.

JEG ØNSKER Å VARSLE OM FØLGENDE KRITIKKVERDIG FORHOLD:
(Det vil være til hjelp om du er så konkret som mulig om hva du sett/blitt kjent med, hvem som er involvert,
når og hvor hendelsen(e) skjedde og om det var andre vitner til hendelsene.)

Varslet av: _________________________________ Dato: _______
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Alle arbeidstakere oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold som en er blitt kjent med/vitne til
gjennom sitt ansettelsesforhold.
Det anbefales at arbeidstaker som ønsker å varsle, rådfører seg med kommunens varslingsmottak,
leder, verneombud eller tillitsvalgt. Det vises også til kommunens Prosedyre - varsling om
kritikkverdige forhold.
Varslingen skal være forsvarlig. Varsling ved bruk av dette skjemaet som sendes kommunens
varslingsmottak eller leveres til leder, verneombud eller tillitsvalgt er forsvarlig varsling. Varsling til
tilsynsmyndighet eller annen offentlig myndighet er også forsvarlig.
Arbeidstaker har bl.a. varslingsplikt etter arbeidsmiljølovens § 2-3 nr. 2. Det vises til kommunens
prosedyre vedrørende varsling om kritikkverdige forhold for mer informasjon - se pkt. 2.1.
Arbeidsgiver ønsker at varselet underskrives med navn. Dette gir arbeidsgiver muligheter for å
kommunisere med varsleren under håndteringen av varselet. Du kan likevel varsle anonymt.
Du vil innen 14 dager få tilbakemelding om at varselet er mottatt og vil bli fulgt opp i tråd med
kommunens rutiner. Arbeidsgiver vil ta kontakt dersom det er behov for ytterligere opplysninger.
Arbeidsgiver vil behandle varslers navn og andre identifiserende opplysninger med fortrolighet så
langt dette er mulig. Forsvarlig varsling skal ikke gjengjeldes.

JEG ØNSKER Å VARSLE OM FØLGENDE KRITIKKVERDIG FORHOLD:
(Det vil være til hjelp om du er så konkret som mulig om hva du sett/blitt kjent med, hvem som er involvert,
når og hvor hendelsen(e) skjedde og om det var andre vitner til hendelsene.)

Varslet av: _________________________________ Dato: _______

Sentraladministrasjonen

Tillitsvalgte og verneombud i Karmøy kommune
Dato:
Saksbeh:
Saksnr:
Løpenr:
Arkivkode:
Deres ref:

04.05.2020
Lene Yvonne Kvilhaug
20/2871-1
25739/20
400 &59

HØRING - REVIDERING AV REGLEMENT OG PROSEDYRER SOM GJELDER VARSEL
OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD 2020
Det vises til varslingssystemet i Karmøy kommune bestående av følgende dokumenter:
 Reglement «Varsling om kritikkverdige forhold»
 Prosedyre «Hvordan varsle om kritikkverdige forhold»
 Prosedyre «Håndtering av varsling»
 Skjema for varsling
Dokumentene ble sist revidert og vedtatt i administrasjonsutvalget 20.03.2019 saksnr. 8/19. Etter
den tid har det blitt vedtatt et nytt kapittel 2 A i arbeidsmiljøloven om varsling som trådte i kraft
1. januar 2020. Endringene medfører at det er behov for å oppdatere kommunens reglement og
prosedyrer slik at varslingsrutinene er i tråd med arbeidsmiljøloven.
Lovendringen har til hensikt å bidra til et tydeligere og mer forutsigbart regelverk, og har som
formål å styrke varslernes situasjon og gjøre det enklere for virksomhetene å håndtere varsling på
en god måte. Innholdet er hovedsakelig en kodifisering og videreføring av gjeldende rett.
Av endringer vises det til følgende:
Med de nye lovendringene vil loven blant annet definere hva som menes med «kritikkverdige
forhold». Det er også tatt inn en bestemmelse om at ytringer som kun gjelder arbeidstakers eget
arbeidsforhold, ikke er varsling i arbeidsmiljølovens forstand. Dette anses å være i tråd med
gjeldende rett, og skal bidra til å klargjøre at varslingsreglene normalt ikke gjelder for
personalkonflikter og uenigheter om gjennomføringen av arbeidsavtalen. I dagens reglement og
prosedyrer står det at «varsling handler om observert klanderverdig opptreden som angår andre enn
varsleren selv». En slik formulering er imidlertid misvisende. Det er på det rene at man kan varsle
om forhold som angår seg selv, så lenge det er tale om kritikkverdige forhold. Dette vil nå fremgå
tydeligere av lovteksten enn hva som har vært tilfelle.
Det er vedtatt endringer utover det som nevnes ovenfor, herunder blant annet:
 Utvidet virkeområde
 Definisjon av kritikkverdige forhold
 Ny bestemmelse om fremgangsmåte ved varsling
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Ny regel om arbeidsgivers aktivitetsplikt
Forbudet mot gjengjeldelse beskrives og eksemplifiseres
Videreføring av bevisbyrderegelen
Objektivt ansvar ved erstatning for økonomisk tap etter gjengjeldelse
Varslingsrutinene skal beskrive arbeidsgivers saksbehandling av et varsel

I lys av de vedtatte lovendringene har varslingssekretariatet arbeidet med å revidere kommunens
reglement og prosedyre for varsling og vil med dette sende disse ut på høring til kommunes
tillitsvalgte og verneombud. Forslag til revidert reglement og prosedyrer finner dere vedlagt.
Saken skal opp til behandling i hovedutvalg administrasjon 27. mai, og vi må derfor ha noe tid
for å kunne endre reglementet og prosedyren etter innspill fra dere.
Høringsfrist 14.05.2020.
Høringssvar kan sendes til lyk@karmoy.kommune.no

Dersom det er ønskelig med et drøftingsmøte er dette også mulig. Ta kontakt for å avtale
tidspunkt.

Med vennlig hilsen

Varslingssekretariatet i Karmøy kommune
Kristin Høines
Helen Vatland Olsen
Lene Yvonne Kvilhaug

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur.

Kopi til:

2

Utskrift fra Lovdata - 14.05.2020 16:42

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.
(arbeidsmiljøloven)
Dato

LOV-2005-06-17-62

Departement

Arbeids- og sosialdepartementet

Sist endret

LOV-2020-03-20-8

Publisert

I 2005 hefte 8

Ikrafttredelse

01.01.2006

Endrer

LOV-1977-02-04-4

Rettsområde

Arbeidsrett ► Ansettelse. Avskjed. Oppsigelse
Arbeidsrett ► Arbeidsforhold. Sysselsetting
Arbeidsrett ► Arbeidsmiljø
Arbeidsrett ► Arbeidstvister
Arbeidsrett ► Likestilling og diskriminering
Arbeidsrett ► Offentlige tjenestemenn
Arbeidsrett ► Tariffavtaler
HMS og beredskaps- og sikkerhetsrett ► Helse, miljø og sikkerhet

Kunngjort

17.06.2005

Rettet

14.07.2005 (§ 8-2 – paragrafnummeret)

Korttittel

Arbeidsmiljøloven – aml
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Kapittel 2 A. Varsling
0 Kapitlet tilføyd ved lov 16 juni 2017 nr. 42 (ikr. 1 juli 2017 iflg. res. 16 juni 2017 nr. 752), endret ved lov 21 juni 2019 nr. 24 (i kraft 1
jan 2020 iflg. res. 21 juni 2019 nr. 806).

§ 2 A-1. Rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten
(1) Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet. Innleid arbeidstaker
har også rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten til innleier.
(2) Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i
virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet, for eksempel forhold som kan
innebære
a) fare for liv eller helse
b) fare for klima eller miljø
c) korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
d) myndighetsmisbruk
e) uforsvarlig arbeidsmiljø
f) brudd på personopplysningssikkerheten.
(3) Ytring om forhold som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold regnes ikke som varsling etter kapitlet
her, med mindre forholdet omfattes av andre ledd.
0 Tilføyd ved lov 16 juni 2017 nr. 42 (ikr. 1 juli 2017 iflg. res. 16 juni 2017 nr. 752), endret ved lov 21 juni 2019 nr. 24 (ikr. 1 jan 2020
iflg. res. 21 juni 2019 nr. 806).

§ 2 A-2. Fremgangsmåte ved varsling
(1) Arbeidstaker kan alltid varsle internt
a) til arbeidsgiver eller en representant for arbeidsgiver
b) i samsvar med virksomhetens rutiner for varsling
c) i samsvar med varslingsplikt
d) via verneombud, tillitsvalgt eller advokat.
(2) Arbeidstaker kan alltid varsle eksternt til en offentlig tilsynsmyndighet eller en annen offentlig myndighet.
(3) Arbeidstaker kan varsle eksternt til media eller offentligheten for øvrig dersom
a) arbeidstaker er i aktsom god tro om innholdet i varselet,
b) varselet gjelder kritikkverdige forhold som har allmenn interesse, og
c) arbeidstaker først har varslet internt, eller har grunn til å tro at intern varsling ikke vil være hensiktsmessig.
(4) Arbeidsgiver har bevisbyrden for at varsling har skjedd i strid med §§ 2 A-1 og 2 A-2.
0 Tilføyd ved lov 21 juni 2019 nr. 24 (ikr. 1 jan 2020 iflg. res. 21 juni 2019 nr. 806).

§ 2 A-3. Arbeidsgivers aktivitetsplikt ved varsling
(1) Når det er varslet om kritikkverdige forhold i virksomheten, skal arbeidsgiver sørge for at varselet innen
rimelig tid blir tilstrekkelig undersøkt.
(2) Arbeidsgiver skal særlig påse at den som har varslet, har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Dersom det er
nødvendig, skal arbeidsgiver sørge for tiltak som er egnet til å forebygge gjengjeldelse.
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0 Tilføyd ved lov 21 juni 2019 nr. 24 (ikr. 1 jan 2020 iflg. res. 21 juni 2019 nr. 806).

§ 2 A-4. Forbud mot gjengjeldelse
(1) Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i samsvar med §§ 2 A-1 og 2 A-2, er forbudt. Overfor innleide
arbeidstakere gjelder forbudet både for arbeidsgiver og innleier.
(2) Med gjengjeldelse menes enhver ugunstig handling, praksis eller unnlatelse som er en følge av eller en
reaksjon på at arbeidstaker har varslet, for eksempel
a) trusler, trakassering, usaklig forskjellsbehandling, sosial ekskludering eller annen utilbørlig opptreden
b) advarsel, endring i arbeidsoppgaver, omplassering eller degradering
c) suspensjon, oppsigelse, avskjed eller ordensstraff.
(3) Første ledd gjelder tilsvarende ved gjengjeldelse mot arbeidstaker som gir til kjenne at retten til å varsle vil
bli brukt, for eksempel ved å fremskaffe opplysninger.
(4) Dersom arbeidstaker legger frem opplysninger som gir grunn til å tro at det har funnet sted gjengjeldelse,
må arbeidsgiver sannsynliggjøre at det likevel ikke har funnet sted slik gjengjeldelse.
0 Tilføyd ved lov 16 juni 2017 nr. 42 (ikr. 1 juli 2017 iflg. res. 16 juni 2017 nr. 752), endret ved lov 21 juni 2019 nr. 24 (ikr. 1 jan 2020
iflg. res. 21 juni 2019 nr. 806), tidligere § 2 A-2.

§ 2 A-5. Oppreisning og erstatning ved brudd på forbudet mot gjengjeldelse
(1) Arbeidstaker kan ved brudd på forbudet mot gjengjeldelse kreve oppreisning og erstatning uten hensyn til
arbeidsgivers eller innleiers skyld.
(2) Oppreisningen skal fastsettes til det som er rimelig ut fra partenes forhold, gjengjeldelsens art og
alvorlighetsgrad og omstendighetene for øvrig. Erstatningen skal dekke økonomisk tap som følge av
gjengjeldelsen.
0 Tilføyd ved lov 21 juni 2019 nr. 24 (ikr. 1 jan 2020 iflg. res. 21 juni 2019 nr. 806).

§ 2 A-6. Plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling
(1) Virksomheter som jevnlig sysselsetter minst fem arbeidstakere, plikter å ha rutiner for intern varsling. Også
virksomheter med færre ansatte skal ha slike rutiner dersom forholdene i virksomheten tilsier det.
(2) Rutinene skal utarbeides i tilknytning til virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. §
3-1, i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.
(3) Rutinene skal ikke begrense arbeidstakers rett til å varsle.
(4) Rutinene skal være skriftlige og minst inneholde
a) en oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold
b) fremgangsmåte for varsling
c) fremgangsmåte for arbeidsgivers saksbehandling ved mottak, behandling og oppfølging av varsling.
(5) Rutinene skal være lett tilgjengelig for alle arbeidstakere i virksomheten.
0 Tilføyd ved lov 16 juni 2017 nr. 42 (ikr. 1 juli 2017 iflg. res. 16 juni 2017 nr. 752), endret ved lov 21 juni 2019 nr. 24 (ikr. 1 jan 2020
iflg. res. 21 juni 2019 nr. 806), tidligere § 2 A-3.

§ 2 A-7. Taushetsplikt ved ekstern varsling til offentlig myndighet
(1) Når tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter mottar et eksternt varsel om kritikkverdige
forhold, plikter enhver som utfører arbeid eller tjeneste for mottakerorganet, å hindre at andre får kjennskap til
arbeidstakers navn eller andre identifiserende opplysninger om arbeidstaker.
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(2) Taushetsplikten gjelder også overfor sakens parter og deres representanter. Forvaltningsloven §§ 13 til 13 e
gjelder ellers tilsvarende.
0 Tilføyd ved lov 16 juni 2017 nr. 42 (ikr. 1 juli 2017 iflg. res. 16 juni 2017 nr. 752), endret ved lov 21 juni 2019 nr. 24 (ikr. 1 jan 2020
iflg. res. 21 juni 2019 nr. 806), tidligere § 2 A-4.
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SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV REGLEMENT OG PROSEDYRER
- VARSEL OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD
Hovedutvalg administrasjon behandlet saken den 27.05.2020, saksnr. 13/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Vedtak:
Hovedutvalg administrasjon tar endringsforslagene i følgende reglement og prosedyrer for
varsling i Karmøy kommune til orientering:
 Reglement – varsling om kritikkverdige forhold
 Prosedyre – varsel om kritikkverdige forhold
 Prosedyre – håndtering av varsel om kritikkverdige forhold

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Turid Sønstabø
20/3042

Arkiv: 461
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg administrasjon

SYKEFRAVÆR T.O.M APRIL 2020

Rådmannens forslag til vedtak:
Fraværstallene tas til orientering

27.05.2020

SAKSFRAMSTILLING
Hva saken gjelder:

Saken omhandler sykefraværsstatistikk i Karmøy kommune.
Kommunestyret satte i desember 2019 som et mål at fraværet skulle reduseres med 10 %
sammenlignet med tallene for 2019. Med dette som utgangspunkt må samlet fravær for 2020 bli
under 6,4 %.
Pandemisituasjonen vi befinner oss i viser tydelige utslag på fraværstallene. Råd og tiltak fra
sentrale myndigheter om hvordan vi skal håndtere situasjon har resultert i at ca 400
medarbeidere har meldt fravær tilknyttet covid 19.

1.

Sykefraværsstatistikk i Karmøy kommune og rapporteringsrutiner

Sykefraværsstatistikken for Karmøy kommune er utarbeidet på grunnlag av registreringer som
er gjort i vårt ansattsystem (Visma Enterprise). Statistikken omfatter ansatte med fast
månedslønn, ikke timelønnede. Når arbeidstakeren har vært sykemeldt i over ett år tas
vedkommende ut av statistikken og teller ikke med i antall mulige dagsverk.

2.

Utvikling av sykefraværet i Karmøy kommune

Fraværet for Karmøy kommune har de siste årene vært mellom 6,8 % og 8 %. Til og med april
2020 er fraværet 9,5 %. Fraværet for samme periode i 2019 var 7,8 %. Fraværstallene er tatt ut
14.05.20 og det kan være at alt fravær ikke registrert.

Neste diagram viser fravær pr måned, både egenmelding og sykmeldinger. Endringen i mars
måned er påfallende.

Siste månedsvise tabell viser egenmeldt fravær.

Neste oversikt viser at sentraladministrasjon har lavest fravær, deretter kommer oppvekst- og
kultur og teknisk etat. Helse- og omsorg har høyest fravær.

Neste tabell viser fravær fra januar til og med april for hhv 2019 og 2020. Sentraladministrasjon
har samme fraværsprosent. Etatene har hatt en oppgang, teknisk har hatt størst oppgang med
nær 50 % økning sammenlignet med samme periode i fjor. Helse- og omsorg har 20 % økning og
oppvekst og kultur har 13 % økning.

3. Kort- og langtidsfravær

Arbeidsgiver betaler alle kostnader for sykefravær innen arbeidsgiverperioden som er de første
16 dagene i et sykefravær. Rundt 30 % av alle fraværsdager er innenfor denne kategorien. Fra 17.
dag kommer det refusjon fra folketrygden. De resterende 70 % er innenfor denne. Over
halvparten av alle fraværsdager er tilknyttet fravær utover 8 uker.

4.

Sykefravær i Karmøy kommune så langt i år

Fraværet i 2020 er markert høyere enn samme periode i 2019.

Rådmannens kommentarer og vurderinger:
Kommunestyrets mål om 10 % reduksjon sammenlignet med 2019 gir et fraværstall på maks 7 %
dersom man legger samme sesongvariasjon til grunn. Faktisk fravær måles nå til 9,5 % slik at
avstanden til måltallet er stor.
Pandemisituasjonen, grad av spredning av virus og hvordan dette skal håndteres, vil påvirke
fraværstallene i Karmøy kommune i stor grad.

Rådmannen i Karmøy, 15.05.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:

SAKSPROTOKOLL - SYKEFRAVÆR T.O.M APRIL 2020
Hovedutvalg administrasjon behandlet saken den 27.05.2020, saksnr. 14/20
Behandling:
Levinsen (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:
Administrasjonsutvalget ønsker en sak tilbake på hvordan vi kan få ned sykefraværet i Karmøy kommune
spesielt med tanke på muskel og skjelettplager.
Innstillingen med Levinsens tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Vedtak:
Fraværstallene tas til orientering.
Administrasjonsutvalget ønsker en sak tilbake på hvordan vi kan få ned sykefraværet i Karmøy
kommune spesielt med tanke på muskel og skjelettplager.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Elin Davidsen
20/3103

Arkiv: 033
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg administrasjon

27.05.2020

REFERATLISTEN - HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON 27.05.2020

1. Oversendelsesforslag fra formannskapets møte 02.03.2020 – sak 22/20 pkt: 3:
Oversendelsesforslag fremsatt av Marianne Sol Levinsen (SV)
Forslag til oversendelsesforslag til administrasjonsutvalget via formannskapet I Eldreomsorg, barneskoler
og barnehager har vi alle et engasjement. Vi vet alle at det gjøres mye bra, men vi politikere bør få
informasjon der det er avvik for å se det totale bildet for å sikre at innbyggerene våre sikres gode tjenester.
Et levende og godt avvikssystem betyr færre uønskede og farlige hendelser, bedre kvalitet og ikke minst god
læring i organisasjonen. Hovedformålet er ikke å se en statistikk men å forstå hverdagen i samfunnets
viktigste institusjoner, der våre eldre og unge befinner seg, den reelle situasjonen uten svartmaling.
Spørsmål til ordfører:
Er ansatte gitt opplæring i og informasjon om håndtering av avvik?
Har kommunen tilfredsstillende systemer for å håndtere avvik?
Bruker kommunen avvikssystemet til læring og forbedring?
Forslag til vedtak:
Kommunestyret ber rådmannen sørge for regelmessig gjennomgang om melding og oppfølging av avvik,
samt system for avviksbehandling, med ansatte i kommunen.
Kommunestyret ber rådmannen sørge for at kommunens ansatte er innforstått med at melding av avvik
ikke har konsekvenser for melder eller den som forårsaker avviket.
Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en oversikt over avvik på et overordnet nivå som legges frem til
kommunestyret en gang i året.
Kommunestyret ber rådmannen orientere Administrasjonsutvalget om status og oppfølging av rapporten
innen utgangen av 2020.»
Vedtak kommunestyret 10.02.20:
Oversendelsesforslaget ble oversendt formannskapet uten realitetsbehandling
Behandling i formannskapet:
Nilsen (AP) fremsatte forslag om å oversende saken til administrasjonsutvalget.

Votering:
Forslag fremsatt av Nilsen (AP) ble enstemmig vedtatt

2. Spørsmål fremsatt av Marianne Sol Levinsen (SV) til kommunestyrets møte i mars.
Møtet ble avlyst grunnet coronasituasjon og spørsmålet ble oversendt hovedutvalg
administrasjon for oppfølging.
Spørsmål til ordfører rundt det Psykososiale arbeidsmiljø for ansatte i Karmøy Kommune med oversendelse
til administrasjons utvalget
I 2018 ble det fokus på å samle de arbeidsplassene og personene som hadde over 10 prosent fravær for å jobbe
konkret der problemene er størst, KS ville da bruke Karmøy som eksempel til etterfølgelse. Karmøy ble brukt
som inspirasjonskilde i prosjekt som retter seg mot de store kommunene i Norge der sykefravær var over 10
prosent. Karmøy ville da bli fyrtårn og rollemodell for de andre kommunene.
Men Sykemeldinger går opp i Karmøy. Etter samtaler med ansatte i de forskjellige etater har det dannet seg
et bilde av dårlig kultur rundt arbeidsmiljø rundt de ansatte, da er det viktig å ta grep da de skal levere
viktige tjenester for våre innbyggere samt at vi har et arbeidsgiveransvar vi skal ta på alvor.
Sykefraværsnærvæ sier at de skal gå til sine ledere før legen dersom man føler seg syk, De ansatte fortelle at
de gruer seg for å gå på jobb. De har vondt i hodet, magen og er redd for represalier mens mange forteller at
de er aktive arbeidssøkere ut av kommunen.
Når kommunen må gjøre endringer i strukturen, er det lett å forstå at det kan gå i lås om tilliten ikke er
tilstede. Omstillingen blir da vanskelig, vi ser at sykepleiere allerede har vært i media for å fortelle om sin
situasjon.
Kan det da være en ide at ledere og mellomledere får sin lovbestemte rett at de skal kurses i henhold til den
plikten de har til å holde seg oppdatert gjeldene lovverk og avtale verk.
Skal vi få bukt med sykefravær må vi også begynne å rydde med å få ledere til å få opplæring til å være
ledere i sine etater. For å Gjenopprette tillit, skape gode arbeidsmiljø som alle er avhengig av for å yte et
godt tjeneste tilbud er det kommunestyre sin plikt å sette kunnskap inn i alle etater.
Ber om at saken oversendes administrasjonsutvalget med løsninger og en kartlegging av situasjonen med en
involvering av de ansatte, med de ansattes syn på saken. Der faktorer som mobbing, utestenging,
trusler, arbeidsmiljø generelt fremlegges utvalget for behandling for å finne løsninger.
Vi har ikke råd til å miste folk og de ansatte skal føle seg verdsatt og ivaretatt.

3. Fra formannskapets møte 27.04.2020 – sak 37/20 Eventuelt pkt. 5
Gaard (H) etterspør arbeidsklær i hjemmetjenesten som kan vaskes på 60 grader. Det blir etterspurt om
Teams kan åpnes opp for mindre grupper. Videre blir det vist til at det tillates å møtes inntil 50 personer, og
om det er mulig å finne et større lokale for å kunne avholde kommunestyremøter fysisk. Arbeidsklær i
hjemmetjenesten Rådmann: Ansatte i hjemmetjenesten bruker eget arbeidstøy og får godtgjørelse for dette.
Ved smitte, eller ved mistanke om smitte, får ansatte utdelt arbeidstøy fra Karmøy kommune. Ved smitte
brukes også smittevernutstyr i tillegg til arbeidstøy. Teams for mindre grupper: Ordfører svarer:
Administrasjonen er i gang med å opprette team for partiene på Teams. Fysisk møte i kommunestyret:
Ordfører svarer: Karmøy kommune har vurdert Karmøyhallen Åkrahallen og Storhallen som alternativ for
møter i kommunestyret. Det vil her være mulig å ivareta 2 m avstand, og bruk av mikrofoner.
Tilbakemelding fra Fylkesmannen er imidlertid at offentlig myndighet må gå foran som godt eksempel.
Sentrale myndigheter ber om å avvente til endrede regler. I kommunestyret møter også representanter fra
administrasjon. Karmøy kommune skal ikke risikere smitte på offentlige møter. Teams: gruppemøter på
teams, oppfordres til å møtes i tråd med sentrale myndigheter. Beskjed fra sentrale myndigheter; inntil 5
personer med min 2 m avstand.
Gaard ber om sak til administrasjonsutvalget om bruk av arbeidsklær som tåler høyere
temperatur ved vask.
Administrasjonen vil følge dette opp.

4. Fra formannskapets møte 04.05.2020 – sak 51/20 Eventuelt pkt. 4
Gaard (H) viser til spørsmål fra formannskapsmøte 27.04.20 om vaskbare klær i helsetjenesten, og ønsker
ny status.
Rådmannen svarer: i forhold til arbeidstøy i pandemisituasjonen:
innføring av arbeidstøy nå ville innebære en del omstrukturering og det er vanskelig å få til i
nåværende situasjon. Dette er tatt opp med tillitsvalgt.
Saken følges opp med hovedtillitsvalgt og i Hovedutvalg administrasjon.

SAKSPROTOKOLL - REFERATLISTEN - HOVEDUTVALG
ADMINISTRASJON 27.05.2020
Hovedutvalg administrasjon behandlet saken den 27.05.2020, saksnr. 15/20
Behandling:
Alle sakene tatt til orientering.
Vedtak:
Vedtak:
1. Oversendelsesforslag fra formannskapets møte 02.03.2020 – sak 22/20 pkt: 3:
Kvalitetsrådgiver Beathe Andreassen orienterte.

Oversendelsesforslag fremsatt av Marianne Sol Levinsen (SV)
Forslag til oversendelsesforslag til administrasjonsutvalget via formannskapet I Eldreomsorg, barneskoler
og barnehager har vi alle et engasjement. Vi vet alle at det gjøres mye bra, men vi politikere bør få
informasjon der det er avvik for å se det totale bildet for å sikre at innbyggerene våre sikres gode tjenester.
Et levende og godt avvikssystem betyr færre uønskede og farlige hendelser, bedre kvalitet og ikke minst god
læring i organisasjonen. Hovedformålet er ikke å se en statistikk men å forstå hverdagen i samfunnets
viktigste institusjoner, der våre eldre og unge befinner seg, den reelle situasjonen uten svartmaling.

Spørsmål til ordfører:
Er ansatte gitt opplæring i og informasjon om håndtering av avvik?
Har kommunen tilfredsstillende systemer for å håndtere avvik?
Bruker kommunen avvikssystemet til læring og forbedring?

Forslag til vedtak:
Kommunestyret ber rådmannen sørge for regelmessig gjennomgang om melding og oppfølging av avvik,
samt system for avviksbehandling, med ansatte i kommunen.
Kommunestyret ber rådmannen sørge for at kommunens ansatte er innforstått med at melding av avvik
ikke har konsekvenser for melder eller den som forårsaker avviket.
Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en oversikt over avvik på et overordnet nivå som legges frem til
kommunestyret en gang i året.
Kommunestyret ber rådmannen orientere Administrasjonsutvalget om status og oppfølging av rapporten
innen utgangen av 2020.»

Vedtak kommunestyret 10.02.20:
Oversendelsesforslaget ble oversendt formannskapet uten realitetsbehandling

Behandling i formannskapet:
Nilsen (AP) fremsatte forslag om å oversende saken til administrasjonsutvalget.

Votering:
Forslag fremsatt av Nilsen (AP) ble enstemmig vedtatt

Til orientering.

2. Spørsmål fremsatt av Marianne Sol Levinsen (SV) til kommunestyrets møte i mars. Møtet
ble avlyst grunnet coronasituasjon og spørsmålet ble oversendt hovedutvalg
administrasjon for oppfølging.
Kvalitetsrådgiver Beathe Andreassen orienterte.
Spørsmål til ordfører rundt det Psykososiale arbeidsmiljø for ansatte i Karmøy Kommune med oversendelse
til administrasjons utvalget
I 2018 ble det fokus på å samle de arbeidsplassene og personene som hadde over 10 prosent fravær for å jobbe
konkret der problemene er størst, KS ville da bruke Karmøy som eksempel til etterfølgelse. Karmøy ble brukt
som inspirasjonskilde i prosjekt som retter seg mot de store kommunene i Norge der sykefravær var over 10
prosent. Karmøy ville da bli fyrtårn og rollemodell for de andre kommunene.
Men Sykemeldinger går opp i Karmøy. Etter samtaler med ansatte i de forskjellige etater har det dannet seg
et bilde av dårlig kultur rundt arbeidsmiljø rundt de ansatte, da er det viktig å ta grep da de skal levere
viktige tjenester for våre innbyggere samt at vi har et arbeidsgiveransvar vi skal ta på alvor.
Sykefraværsnærvæ sier at de skal gå til sine ledere før legen dersom man føler seg syk, De ansatte fortelle at
de gruer seg for å gå på jobb. De har vondt i hodet, magen og er redd for represalier mens mange forteller at
de er aktive arbeidssøkere ut av kommunen.
Når kommunen må gjøre endringer i strukturen, er det lett å forstå at det kan gå i lås om tilliten ikke er
tilstede. Omstillingen blir da vanskelig, vi ser at sykepleiere allerede har vært i media for å fortelle om sin
situasjon.

Kan det da være en ide at ledere og mellomledere får sin lovbestemte rett at de skal kurses i henhold til den
plikten de har til å holde seg oppdatert gjeldene lovverk og avtale verk.
Skal vi få bukt med sykefravær må vi også begynne å rydde med å få ledere til å få opplæring til å være
ledere i sine etater. For å Gjenopprette tillit, skape gode arbeidsmiljø som alle er avhengig av for å yte et
godt tjeneste tilbud er det kommunestyre sin plikt å sette kunnskap inn i alle etater.
Ber om at saken oversendes administrasjonsutvalget med løsninger og en kartlegging av situasjonen med en
involvering av de ansatte, med de ansattes syn på saken. Der faktorer som mobbing, utestenging,
trusler, arbeidsmiljø generelt fremlegges utvalget for behandling for å finne løsninger.
Vi har ikke råd til å miste folk og de ansatte skal føle seg verdsatt og ivaretatt.
Til orientering.

3. Fra formannskapets møte 27.04.2020 – sak 37/20 Eventuelt pkt. 5
Gaard (H) etterspør arbeidsklær i hjemmetjenesten som kan vaskes på 60 grader. Det blir etterspurt om
Teams kan åpnes opp for mindre grupper. Videre blir det vist til at det tillates å møtes inntil 50 personer, og
om det er mulig å finne et større lokale for å kunne avholde kommunestyremøter fysisk. Arbeidsklær i
hjemmetjenesten Rådmann: Ansatte i hjemmetjenesten bruker eget arbeidstøy og får godtgjørelse for dette.
Ved smitte, eller ved mistanke om smitte, får ansatte utdelt arbeidstøy fra Karmøy kommune. Ved smitte
brukes også smittevernutstyr i tillegg til arbeidstøy. Teams for mindre grupper: Ordfører svarer:
Administrasjonen er i gang med å opprette team for partiene på Teams. Fysisk møte i kommunestyret:
Ordfører svarer: Karmøy kommune har vurdert Karmøyhallen Åkrahallen og Storhallen som alternativ for
møter i kommunestyret. Det vil her være mulig å ivareta 2 m avstand, og bruk av mikrofoner.
Tilbakemelding fra Fylkesmannen er imidlertid at offentlig myndighet må gå foran som godt eksempel.
Sentrale myndigheter ber om å avvente til endrede regler. I kommunestyret møter også representanter fra
administrasjon. Karmøy kommune skal ikke risikere smitte på offentlige møter. Teams: gruppemøter på
teams, oppfordres til å møtes i tråd med sentrale myndigheter. Beskjed fra sentrale myndigheter; inntil 5
personer med min 2 m avstand.

Gaard ber om sak til administrasjonsutvalget om bruk av arbeidsklær som tåler høyere
temperatur ved vask.
Administrasjonen vil følge dette opp.

Til orientering.

4. Fra formannskapets møte 04.05.2020 – sak 51/20 Eventuelt pkt. 4
Gaard (H) viser til spørsmål fra formannskapsmøte 27.04.20 om vaskbare klær i helsetjenesten, og ønsker
ny status.

Rådmannen svarer i forhold til arbeidstøy i pandemisituasjonen:
innføring av arbeidstøy nå ville innebære en del omstrukturering og det er vanskelig å få til i
nåværende situasjon. Dette er tatt opp med tillitsvalgt.
Saken følges opp med hovedtillitsvalgt og i Hovedutvalg administrasjon.

Til orientering.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Elin Davidsen
20/3111

Arkiv: 033
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg administrasjon

27.05.2020

EVENTUELT - HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON 27.05.2020

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - HOVEDUTVALG
ADMINISTRASJON 27.05.2020
Hovedutvalg administrasjon behandlet saken den 27.05.2020, saksnr. 16/20
Behandling:
Aarhus (H) fremmet følgende:
Administrasjonsutvalget ber om en sak knyttet til arbeidstøy.
Aarhus forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

