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Side 1 av 2 

 

Brannvernleder Dyrøy Kommune                                                            24 
januar 2017 
 
 
AMU 
 
 

Orientering om brannsikkerheten på byggene. 

 

Formålet med dette skriv er å gi AMU en orientering hva status på byggene er 

og gi en orientering hvem dette er sitt ansvar. 

 

Hvert år gjennomføres det kontroll av bygninger som er definert som særlige 

brannobjekter jfr. § 13 lov mot vern av brann.  

 

De byggene som berøres av denne lov er: 

 Barnehagen 

 Skole 

 Nordavindshagen 

 Administrasjonsbygget 

 Omsorgssentret 

 Kirkebyggene. 

Boliger er ikke tatt med i denne orienteringen. 

Nedenfor følger en oversikt over tilstanden etter slike rapporter. 

 

 Dyrøy Barnehage: Har ingen bemerkning 

 Elvetun skole: Ikke gjennomført kontroll 2016 

 Nordavindshagen: Feil ved branndør til bibliotek. Feilen er at det ikke er 

magnet på døren så den lukker seg ikke ved brannalarm.  Det betyr at ved en 

brann vil det være fare for spredning, og omfanget vil bli større. For å få dette 

ordnet må det leies inn eksterne for kabellegging og montering av magnet. Det 

bør monteres magnet på alle dører som er i brannskille. 

 Administrasjonsbygget: Garasjedører på ambulansestasjon må monteres 

dørpumper slik at de er lukket til enhver tid 

 Omsorgssentret: Ikke gjennomført risikoanalyse siden 2014 

 Kirkebyggene. Gjenstår kun risikoanalyse som blir ferdig i løpet 2017 

 

Generell kommentar. 

Dette er noen bemerkninger som må tas på alvor. Dørlukker på 

Nordavindshagen, Jfr. §11-7 lov om brannvern, sier at branndører må være 

lukket i en brukssituasjon eller ha automatikk som lukker døren ved deteksjon 

av røyk. 
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I garasjen på ambulansestasjonen står begge branndører åpne. Dette er en 

særdeles høy risiko siden garasjen inneholder kjøretøy som har drivstoff.  Her 

skal det monteres dørpumper. Dette vil bli gjort i løpet av uke 6/2017. 

 

Manglende risikoanalyse er alvorlig, uten en slik er det en håpløs oppgave å 

vite hvilken risiko som må håndteres. 

 

Hensikten med en risikoanalyse er å avdekke risikoen knyttet til et tiltak, en 

aktivitet, et system eller en situasjon. Den skal fremskaffe underlag for 

beslutninger. På bakgrunn av en slik analyse kan man da gjøre en 

risikoevaluering og velge å la være å gjøre aktiviteten eller iverksette 

risikoreduserende tiltak som gjør så aktiviteten likevel kan gjennomføres. 

Når risikoanalyse ikke blir gjennomført er det ent tegn på manglende 

brannsikkerhet på bygget.  

Man mangler en oversikt hva en kan gjøre for forebyggende tiltak. 

Interkontrollforskriften pålegger eier å gjennomføre risikoanalyse jfr. § 3-1.  

Dersom eier ikke selv er bruker av brannobjektet skal virksomheten sørge for 

slik dokumentasjon foreligger. Dette er et leder ansvar.  

 

Interkontrollforskriften §4: Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det 

innføres og utøves interkontroll i virksomheten og dette gjøres i samarbeid med 

arbeidstakere og deres representanter. Arbeidstakere skal medvirke ved innføring og 

utøvelse av internkontrollen. 

Interkontrollforskriften §5-8 Hjemler ikke utsettelse av utarbeidelse av 

risikoanalyse heller tvert imot. Slik analyse må ha en systematisk overvåking.  

 

Dette er situasjonen for brannsikkerhet på overnevnte bygg. 

Håper at AMU får en forståelse av viktigheten ved forebyggende brannvern og 

at ansvar blir avklart. 

 

 

Med hilsen 

Leif-Hermod Jenssen 
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Veileder

Varsling om kritikkverdige
forhold på arbeidsplassen 
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Side 2

Hva sier arbeidsmiljøloven om varsling?

Arbeidstakere har rett til å si fra om
kritikkverdige forhold på arbeidsplassen,
men må ta et visst hensyn til at arbeidsgiver,
arbeidsmiljø og kolleger ikke skades unødig
(arbeidsmiljøloven § 2-4). I noen tilfeller kan
arbeidstaker også ha plikt til å si fra.

Se side 6.

Arbeidsgivere kan ikke ”stra e” den som
varsler med oppsigelse eller andre reaksjoner
(arbeidsmiljøloven § 2-5).

Se side 11.

Åpenhet og god håndtering av intern kritikk
er arbeidsgivers ansvar. Dersom det er behov
for det skal det utarbeides rutiner for intern
varsling eller settes i verk andre tiltak som
legger forholdene til rette for varsling i
virksomheten (arbeidsmiljøloven § 3-6).

Se side 13.

I denne veiledningen forklares disse
reglene nærmere.
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Side 4

i et godt arbeidsmiljø
er det rom for kritikk og uenighet

I et godt arbeidsmiljø er det en lav terskel for å si fra om
kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Samtidig håndteres
kritikk og uenighet på en saklig og ryddig måte. Åpenhet på
arbeidsplassen viser en sunn bedriftskultur som både
virksomheten og de ansatte er tjent med.

Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold på
arbeidsplassen.

Arbeidstakere har rett til å si fra om kritikkverdige forhold
på arbeidsplassen. Det er viktig at arbeidstakerne bruker denne
retten. Det at arbeidstakere sier fra er ofte den eneste måten
ukultur og ulovlige forhold kan avdekkes. Varsling gir mulighet
for å rydde opp i problemene og unngå at problemene blir større.

Eksempler på forhold det kan være aktuelt å varsle om:
• Svikt i sikkerhetsrutiner
• Arbeidsforhold i strid med arbeidsmiljølovens krav
• Uforsvarlig saksbehandling
• Korrupsjon eller andre økonomiske misligheter

Når en arbeidstaker oppdager forhold på arbeidsplassen som
ikke er som de skal, må arbeidstakeren ta stilling til om han eller
hun skal si fra. Da er det viktig at arbeidstakeren vet om retten
til å si fra og hvem man kan ta kontakt med. Like viktig er det at
meldingen blir tatt imot og håndtert på en skikkelig måte.
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Side 5

Arbeidsmiljøloven har regler
om varsling

Arbeidsmiljøloven har regler som lovfester arbeidstakers rett
til å varsle. Loven gir arbeidstakere som varsler et vern mot
gjengjeldelser og pålegger arbeidsgivere å legge forholdene
til rette for varsling i virksomheten.

Alle virksomheter i privat og offentlig sektor omfattes av reglene.
Reglene gjelder alle arbeidstakere i alle slags stillinger.

Lovens varslingsregler gjelder alle situasjoner der en arbeids-
taker sier fra om kritikkverdige forhold. Det betyr at loven
gjelder alt fra ordinær avviksrapportering til det ekstraordinære
i å fortelle media om korrupsjon.

Hva menes med kritikkverdige forhold?
Arbeidsmiljølovens varslingsregler omfatter alle tilfeller der
arbeidstakere sier fra om forhold som arbeidstakeren blir
kjent med gjennom arbeidsforholdet og som er eller kan
være i strid med:
• Lover og regler
• Virksomhetens retningslinjer
• Alminnelig oppfatning av hva som er forsvarlig eller

etisk akseptabelt

Arbeidsmiljølovens varslingsregler trådte i kraft 1. januar 2007.
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Side 6

Arbeidstakers rett til å si fra

En arbeidstaker som blir kjent med kritikkverdige forhold har
rett til å si fra om dette til andre i eller utenfor virksomheten.

Arbeidstaker har som hovedregel rett til å varsle, selv om
opplysningene om de kritikkverdige forholdene skader eller kan
skade virksomhetens interesser. Et eksempel er at opplysningene
svekker virksomhetens omdømme eller fører til lavere salgstall
for virksomhetens produkter.

Arbeidstaker skal ikke bli møtt med oppsigelse eller andre
negative konsekvenser i etterkant. Se side 11.

Det følger av Grunnloven § 100 at arbeidstakere har rett til å
uttale seg om forhold som gjelder virksomheten de arbeider i.
Retten til å varsle om kritikkverdige forhold etter arbeidsmiljø-
loven § 2-4 er et utslag av den grunnlovsfestede ytringsfriheten.

Forsvarlig fremgangsmåte
Påstander om kritikkverdige forhold kan være en belastning
både for den det varsles om, og for kolleger og miljøet på arbeids-
plassen. For virksomheten vil ubegrunnede varslinger kunne føre
til stor og kanskje uopprettelig skade. For å unngå at arbeidsgiver
og virksomheten skades unødig, skal arbeidstaker derfor velge
en forsvarlig fremgangsmåte ved varslingen.

Loven krever at arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen
er forsvarlig. Dette betyr at arbeidstaker må tenke seg om
før opplysninger om kritikkverdige forhold bringes videre.
Arbeidstakeren bør spørre seg selv:
• Har jeg grunnlag for kritikken?
• Hvordan bør jeg gå frem?
• Hvem bør jeg si fra til?

Arbeidsgiver kan ikke påberope seg forsvarlighetskravet for å
beskytte eller skjule straffbar, lovstridig, uetisk eller skadelig
virksomhet.

Arbeidsmiljøloven § 2-4

Varsling om
kritikkverdige forhold
i virksomheten

(1) Arbeidstaker har
rett til å varsle om
kritikkverdige forhold
i virksomheten.
(2) Arbeidstakers
fremgangsmåte
ved varslingen skal
være forsvarlig.
Arbeidstaker har
uansett rett til å
varsle i samsvar
med varslingsplikt
eller virksomhetens
rutiner for varsling.
Det samme gjelder
varsling til tilsyns -
myndigheter eller andre
o entlige myndigheter.
(3) Arbeidsgiver
har bevisbyrden for at
varsling har skjedd i
strid med denne
bestemmelsen.
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Side 7

Hvis en arbeidsgiver skal vinne fram med en påstand om at frem -
gangsmåten ikke var forsvarlig, er det et minstekrav at varslingen
har skadet eller skapt en ikke ubetydelig risiko for skade på
arbeidsgivers interesser.

Det skal ikke stilles strenge krav til arbeidstakers vurderinger
med hensyn til valg av fremgangsmåte. Det skal derfor mye
til for å kunne si at fremgangsmåten ikke er forsvarlig.
Hva slags kritikkverdige forhold det er tale om og hvem
arbeidstaker sier fra til, er det viktigste i forhold til om
fremgangsmåten er forsvarlig eller ikke.

Hvis arbeidstaker har varslingsplikt
I noen tilfeller har arbeidstaker en plikt til å si ifra. Arbeidstaker
skal for eksempel etter arbeidsmiljøloven § 2-3 si fra til arbeids -
giver og verneombudet om trakassering, diskriminering og feil
eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse. Plikt til å
si fra kan også følge av andre lover og forskrifter eller av avtale,
reglement, instruks m.v.

Varsling i samsvar med en slik plikt vil alltid være riktig og lovlig.

Hvis virksomheten har egne varslingsrutiner
Hvis virksomheten har egne rutiner for varsling, vil arbeidstaker
ha rett til å si fra i samsvar med disse. Slik varsling vil alltid være
riktig og lovlig. Se side 15 om varslingsrutiner.

Intern varsling
Arbeidstaker kan gå tjenestevei eller på andre måter si fra til
noen i virksomheten som har påvirkningsmulighet, beslutnings-
myndighet eller ansvar i forhold til de spørsmål eller personer det
gjelder. Arbeidstaker kan også si fra til tillitsvalgt, verneombud
eller arbeidsmiljøutvalg.

Dette vil være en riktig og lovlig måte å gå frem på.

Arbeidstaker må likevel ikke gå frem på en måte som er
trakasserende eller som er en unødig belastning for arbeids-
miljøet, for eksempel hvis arbeidstaker mot bedre vitende
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Side 8

fremmer grunnløse påstander rettet mot kolleger eller gjentar
påstander etter at det er ryddet opp i forholdene.

Varsling til tilsynsmyndigheter
Arbeidstaker har alltid rett til å varsle til tilsynsmyndigheter eller
andre offentlige myndigheter. Eksempler på slike myndigheter
er Arbeidstilsynet, Økokrim, Konkurransetilsynet, Datatilsynet,
Helsetilsynet eller Statens forurensningstilsyn. Slik varsling vil
alltid være riktig og lovlig.

Varsling til media
Arbeidstaker har også mulighet til å varsle media eller på andre
måter gjøre opplysningene tilgjengelige for offentligheten.

Det er viktig at arbeidstaker kan varsle til media i de tilfeller der
intern varsling eller varsling til tilsynsmyndighetene ikke virker
eller ikke er hensiktsmessig.

Arbeidstaker må imidlertid ta høyde for at det normalt vil være
større risiko for at opplysningene kan skade virksomheten
unødig enn ved varsling på andre måter. Terskelen for at en kan
gå til media med en sak er derfor høyere enn den er ved varsling
internt eller til tilsynsmyndigheter.

Før en arbeidstaker går til media med opplysninger om
kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, skal arbeidstakeren
særlig vurdere:
• Er det grunn til å tro at det faktisk foreligger

kritikkverdige forhold?
• Er det hensiktsmessig å si fra internt først?
• Har andre utenfor virksomheten berettiget interesse av

å få vite om forholdene?

Er det grunn til å tro at det faktisk foreligger kritikkverdige forhold?

Arbeidstakeren skal være i aktsom god tro om at det faktisk fore -
ligger kritikkverdige forhold. Arbeidstaker skal ikke gå ut med
grunnløse eller svakt funderte påstander. Det skal imidlertid ikke
stilles strenge krav til arbeidstakers vurderinger og dokumenta-
sjon. Spørsmålet er hva arbeidstakeren hadde rimelig grunn til å
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Side 9

tro der og da. Det er uansett ikke avgjørende om arbeidstaker i
etterkant viser seg å ta feil.

Er det hensiktsmessig å si fra internt først?

Hvis det er utarbeidet rutiner for varsling, bør arbeidstaker
normalt først si fra i samsvar med disse.

I andre tilfeller bør arbeidstaker normalt først ta opp de kritikk-
verdige forholdene med en representant for virksomhetens
ledelse. Ofte vil det være naturlig å varsle i linjen, dvs. til nær-
meste leder. Intern varsling kan også skje til ledere høyere opp i
linjen, eventuelt til virksomhetens øverste ledelse. Arbeidstaker
kan eventuelt varsle internt til ledelsen via tillitsvalgt, verne-
ombud, kollega eller annen rådgiver. Poenget er at arbeidstaker
bør sørge for at noen i virksomheten som har påvirkningsmulig-
het, beslutningsmyndighet eller ansvar i forhold til de spørsmål
eller personer det gjelder, får vite om forholdene slik at arbeids -
giver får en mulighet til å rydde opp.

Noen opplysninger er av en slik karakter at offentligheten
uansett bør få vite om dem. Arbeidstaker trenger derfor ikke å si
fra internt først dersom opplysningene gjelder korrupsjon eller
andre alvorlige forhold.

Arbeidstaker trenger heller ikke si fra internt først dersom
arbeidstaker har grunn til å tro at dette vil være uhensiktsmessig.
Et eksempel på dette er at arbeidstaker eller kolleger tidligere
har tatt opp kritikkverdige forhold uten at noe er skjedd eller at
virksomheten mangler kanaler eller systemer som gjør det mulig
å fremme intern kritikk.

Har andre utenfor virksomheten en berettiget interesse av å få vite
om forholdene?
Arbeidstaker vil ha rett til å varsle offentligheten om forhold som
utenforstående bør få vite om, for eksempel alvorlige lovbrudd,
stor sikkerhetsrisiko eller forhold som har alvorlige konsekvenser
eller som berører store samfunnsgrupper. Opplysninger som kun
er av intern eller personlig interesse, slik tilfellet ofte er i forhold
til for eksempel interne personkon ikter, bør derimot ikke være et
tema som kommer ut og drøftes på den offentlige arena. Dette kan
skade arbeidsmiljøet unødig. Derimot kan varsling av denne type
saker til tilsynsmyndighetene være hensiktsmessig.
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Kan arbeidstaker varsle anonymt?
Ja, reglene i arbeidsmiljøloven er ikke i veien for at en arbeids-
taker varsler anonymt. Det kan imidlertid ofte være en fordel om
den som mottar varslingen vet hvem som har sagt fra, for eksem -
pel for å stille oppfølgende spørsmål når det skal ryddes opp i de
kritikkverdige forholdene. Arbeidstaker bør også være klar over
at det ut fra situasjonen uansett vil kunne fremgå hvem som har
sagt fra. Se side 16.

Hvem bør arbeidstaker først si fra til?
• Den som pekes ut i interne varslingsrutiner eller regler

om varslingsplikt.
• Internt, dvs. til ledelse, verneombud, tillitsvalgte eller

arbeidsmiljøutvalg.
• Tilsynsmyndigheter eller andre o entlige myndigheter.
• Media, hvis det ikke er hensiktsmessig å ta opp saken

på andre måter.

Arbeidsgiver må bevise at fremgangsmåten ikke
var forsvarlig
Hvis en arbeidsgiver mener at arbeidstakeren ikke varslet på
riktig måte, er det arbeidsgiveren som må bevise dette. Arbeids -
giver må da for eksempel føre bevis for at arbeidstaker forsto
eller burde forstått at en påstand om korrupsjon var uriktig,
eller at arbeidstakeren ved enkle undersøkelser kunne brakt
situasjonen på det rene.

Taushetsplikt
Regler om blant annet taushetsplikt og ærekrenkelse i andre
lover kan begrense retten til å varsle etter arbeidsmiljøloven.
Slike regler vil etter omstendighetene bety at arbeidstaker som
varsler ikke samtidig skal røpe forretningshemmeligheter,
personopplysninger eller lignende.

Arbeidstakers varslingsrett kan bare begrenses ved lovgivning.
Taushetsplikt i avtaler, instruks, reglement el.l. som begrenser
varslingsretten er derfor ulovlige. Arbeidsgiver kan ikke
begrense de ansattes mulighet til å si fra til media eller offentlige
myndigheter.
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Arbeidsmiljøloven § 2-5

Vern mot gjengjeldelse
ved varsling

(1) Gjengjeldelse
mot arbeidstaker som
varsler i samsvar med
§ 2-4 er forbudt.
Dersom arbeidstaker
fremlegger opplys-
ninger som gir grunn til
å tro at det har funnet
sted gjengjeldelse i strid
med første punktum,
skal det legges til grunn
at slik gjengjeldelse har
funnet sted hvis ikke
arbeidsgiveren sann -
synliggjør noe annet.
(2) Første ledd
gjelder tilsvarende
ved gjengjeldelse mot
arbeidstaker som gir
til kjenne at retten til å
varsle etter § 2-4 vil bli
brukt, for eksempel
ved å fremska e
opplysninger.
(3) Den som er blitt
utsatt for gjengjeldelse
i strid med første eller
andre ledd, kan kreve
oppreisning uten
hensyn til arbeidsgivers
skyld. Oppreisningen
fastsettes til det beløp
som retten nner
rimelig under hensyn
til partenes forhold og
omstendighetene for
øvrig. Erstatning for
økonomisk tap
kan kreves etter
alminnelige regler.

Vern mot gjengjeldelse

Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler er forbudt
Arbeidsgiver kan ikke besvare varsling med oppsigelse, avskjed,
suspensjon, ordensstraff, tjenestlig tilrettevisning, trakassering,
utstøting, fratakelse av arbeidsoppgaver, for ytning eller andre
negative reaksjoner som har karakter av straff eller sanksjon.
Arbeidstaker må likevel tåle saklige motargumenter eller
motbevis knyttet til de kritikkverdige forholdene. Vernet mot
gjengjeldelser gjelder så langt arbeidstakers fremgangsmåte
ved varslingen var forsvarlig. Se side 6.

Hvis fremgangsmåten ikke var forsvarlig, gjelder ikke
gjengjeldelsesforbudet. Dette betyr imidlertid ikke at en
gjengjeldelse nødvendigvis vil være lovlig. For eksempel vil
alltid det generelle kravet til saklighet ved oppsigelser i arbeids-
miljøloven § 15-7 gjelde dersom oppsigelse skulle komme på tale.
Generelt gjelder at en reaksjon må stå i et rimelig forhold til
bruddet på forsvarlighetskravet. Det skal svært mye til for å
kunne si opp noen. Trakassering av varsleren er uansett
alltid ulovlig, se arbeidsmiljøloven § 4-3.

Gjengjengjeldelsesforbudet verner ikke en arbeidstaker mot å
bli sagt opp av andre grunner enn varslingen. For eksempel kan
en oppsigelse være saklig begrunnet i driftsinnskrenkninger. I et
slikt tilfelle vil imidlertid arbeidsgiver ha bevisbyrden for at det
faktisk er driftsinnskrenkning og ikke en forutgående varsling
som er den egentlige begrunnelse for oppsigelsen. Se side 12.

Arbeidsgiver kan ikke ”stra e” den som har varslet med
oppsigelse eller andre negative reaksjoner.

Fremtidig varsling
Gjengjeldelsesforbudet gjelder også hvis arbeidstaker frem-
skaffer opplysninger eller på andre måter gir til kjenne at han
eller hun planlegger eller vurderer å varsle. Dette kan for
eksempel være hvis arbeidstakeren kopierer dokumenter eller
”truer” med å gå til media hvis det ikke ordnes opp i kritikk-
verdige forhold. Metodene arbeidstaker bruker skal imidlertid
være lovlige. Arbeidstaker kan for eksempel ikke gå inn i andres
e-post i strid med personopplysningsloven.
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Bevisbyrde
Hvis en arbeidstaker i en sak legger frem opplysninger som gir
grunn til å tro at arbeidsgiver ulovlig har gjengjeldt varslingen, er
det arbeidsgiver som må bevise at handlingen ikke var begrunnet
i varslingen. Hvis en arbeidstaker som har varslet blir sagt opp
og arbeidsgiver ikke kan dokumentere andre saklige grunner for
oppsigelsen, skal det derfor konkluderes med at oppsigelsen var
ulovlig. Dette skal gjøre det vanskeligere for arbeidsgivere å bli
kvitt ”brysomme” medarbeidere ved å vise til andre grunner enn
varslingen.

Hvis en som har varslet sies opp, må arbeidsgiver kunne
bevise at oppsigelsen ikke var begrunnet i varslingen.

Oppreisning og erstatning
En arbeidstaker som er blitt utsatt for ulovlig gjengjeldelse har
rett til en økonomisk kompensasjon for den belastning han eller
hun er blitt utsatt for (oppreisning). Arbeidstaker trenger ikke
å dokumentere noe økonomisk tap eller påvise klanderverdige
forhold på arbeidsgivers side.

Arbeidstaker har i tillegg rett til erstatning for økonomisk tap
etter alminnelige erstatningsregler. Arbeidstaker må da kunne
dokumentere inntektstap el.l. og påvise klanderverdige forhold
hos arbeidsgiver.

En arbeidstaker som har blitt utsatt for ulovlig gjengjeldelse har
rett til oppreisning og erstatning.
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Arbeidsmiljøloven § 3-6

Plikt til å legge
forholdene til rette
for varsling

Arbeidsgiver skal,
i tilknytning til det
systematiske helse-,
miljø- og sikkerhets-
arbeidet, utarbeide
rutiner for intern
varsling eller sette
i verk andre tiltak som
legger forholdene til
rette for intern varsling
om kritikkverdige
forhold i virksomheten
i samsvar med § 2-4,
dersom forholdene i
virksomheten tilsier det.

Åpenhet og god intern kommunikasjon
er en viktig del av et godt arbeidsmiljø
Arbeidstakerne skal kunne vite at de kan si fra om kritikkverdige
forhold og at dette vil bli håndtert og fulgt opp på en god og trygg
måte i virksomheten. Målet er at det ikke skal være vanskelig å si
fra om kritikkverdige forhold eller å hevde synspunkter som det
ikke er enighet om eller som er upopulære.

På denne måten kan en unngå vanskelige og kon iktfylte varsler -
saker som er en stor belastning for virksomheten, arbeidsmiljøet
og den som varsler. Åpenhet bidrar til å senke terskelen for
intern kritikk og til å avdekke eller avverge kritikkverdig praksis i
virksomheten. God intern håndtering vil kunne redusere arbeids-
takernes behov for å gå til offentligheten med opplysninger om
kritikkverdige forhold.

Klare retningslinjer for intern kommunikasjon og varsling vil
redusere muligheten for at virksomheten kommer i situasjoner
som kan skade dens omdømme eller økonomiske situasjon.
Slike retningslinjer vil bidra til at den enkelte arbeidstaker kan
føle trygghet for å kunne ytre seg om kritikkverdige forhold,
uten å risikere straff på en eller annen måte.

Arbeidsgivers ansvar
Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for åpenhet og god intern
kommunikasjon i virksomheten. Arbeidsgiver skal aktivt bidra til
at ytringsfrihet og varsling blir en naturlig del av virksomhetens
arbeidsmiljøarbeid.

Arbeidsgiver skal legge forholdene til rette for varsling i
virksomheten.

Det skal gjennomføres en prosess på arbeidsplassen der en
vurderer håndteringen av intern kritikk og opplysninger om
kritikkverdige forhold, og om det er behov for særlige tiltak for
å legge til rette for varsling.
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Tiltak rettet mot varsling vurderes og iverksettes i tilknytning
til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i
virksomheten etter arbeidsmiljøloven kapittel 3 og helse-,
miljø- og sikkerhetsforskriften (internkontrollforskriften).

Tillitsvalgte/verneombud skal trekkes inn i arbeidet med å
vurdere behovet for tiltak og ved utarbeidelse og gjennomføring
av konkrete tiltak.

d et er behov for tiltak i de este virksomheter
Arbeidsgiver har plikt til å sette i verk tiltak som legger forholdene
til rette for varsling dersom forholdene i virksomheten tilsier det.

Det følger av arbeidsmiljøloven § 3-1 at arbeidsgiver allerede har
en plikt til å vurdere risikoforholdene i relasjon til helse, miljø og
sikkerhet. Plikten til å legge forholdene til rette for varsling inne-
bærer at arbeidsgiver også må vurdere andre risikoforhold, for
eksempel mulighetene for korrupsjon.

Arbeidsgiver skal i tillegg foreta en generell vurdering av
kommunikasjonen i virksomheten med særlig sikte på hvordan
intern kritikk håndteres.

Det vil være behov for å sette i verk tiltak i de aller este virksom -
heter. De som vil være unntatt vil først og fremst være virksom -
heter med få ansatte hvor det samtidig er lav risiko for økonomiske
misligheter, helsefare e.l.

Arbeidsgiver må vurdere behovet for tiltak ut fra risiko-
forholdene og kommunikasjonsforholdene i virksomheten.
Spørsmål her kan være:
• Hvordan er risikoen i forhold til for eksempel økonomiske

misligheter, personvern eller fare for liv eller helse?
• Har arbeidstakerne plikt til å varsle eller plikt til

avviksrapportering?
• Vet arbeidstakerne hvem de skal si fra til når de oppdager

kritikkverdige forhold?
• Håndteres kritikk og uenighet på en skikkelig måte?
• Blir opplysninger om kritikkverdige forhold vurdert og

undersøkt godt nok og av de rette personene?
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Hva slags tiltak skal settes i verk?
Loven bestemmer ikke hva slags tiltak som skal settes i verk.
Dette må tilpasses behovet og situasjonen i den enkelte bransje
og virksomhet.

Eksempler på tiltak som kan fremme åpenhet og god
kommunikasjon i virksomheten:
• Møteplasser med tid og muligheter til å delta.
• Åpenhet rundt normer og verdier.
• Diskusjon om hvordan intern kritikk bør håndteres.
• Spørsmål knyttet til ytringsfrihet og varsling tas opp i

møter, foredrag, internavis eller lignende.
• Informasjon om varsling og regelverket.
• Dersom kritikkverdige forhold problematiseres eller

avdekkes, må det fokuseres på saken og ikke den som sier
fra.

• En ledelse som er tilstedeværende, tilretteleggende og
aktiv, og som viser tydelig et ønske og en vilje til åpenhet.

• Medvirkende og aktiv vernetjeneste /tillitsvalgte.
• Rutiner for intern varsling.

Rutiner for intern varsling
Å etablere rutiner for intern varsling vil være et hensiktsmessig
tiltak for å sikre at det blir varslet om kritikkverdige forhold.

I utgangspunktet skal virksomheten bestrebe seg på å legge til
rette for god alminnelig kommunikasjon og å ha god takhøyde
for intern kritikk. Det bør i tillegg vurderes om arbeidstakerne
skal ha en fast rutine eller fremgangsmåte å forholde seg til når
alvorlige kritikkverdige forhold skal tas opp. En slik rutine vil for
det første gi de ansatte et signal om at det er ønskelig at de sier
fra. Det vil dessuten gi de ansatte veiledning i hvordan de skal gå
frem og trygghet for at de følger en akseptert fremgangsmåte.

Med rutiner for intern varsling menes retningslinjer,
instrukser, reglement el.l. som angir virksomhetens etiske
plattform, hvem det kan varsles til, hvordan varslings -
meldinger skal håndteres osv.
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Her er noen punkter som bør vurderes når en utarbeider
varslingsrutiner i virksomheten:

• Rutinene bør ha en referanse til relevante lover og regler og
eventuelt si noe om hvilke etiske normer som særlig vekt-
legges i virksomheten (virksomhetens etiske plattform).

• Rutinene bør si hvem eller hvor det skal varsles til. Rutinene
kan legge opp til ulike måter å varsle på, som telefon, e-post,
brev eller faks.

• Det vil ofte være en fordel om arbeidstakerne får mulighet til
å varsle utenom linjen. Det bør derfor vurderes om det skal
utpekes en ekstern eller intern person, kontor, avdeling,
organisasjon, enhet el. som skal motta meldinger om kritikk-
verdige forhold. Verneombud eller tillitsvalgte kan ha en slik
rolle. Den som mottar meldingene skal rapportere til de med
beslutningsmyndighet i virksomheten, for eksempel styret.

• Det kan vurderes om det skal lages en ordning som legger
opp til anonym varsling. Å stå frem med kritikk mot ansatte
eller kolleger i virksomheten der en arbeider, kan være en
belastning som mange ikke orker å ta. Dette kan føre til at
arbeidstakere tier om kritikkverdige forhold som arbeids -
giver bør få vite om. En mulighet for arbeidstakere til å varsle
anonymt vil kunne gjøre det lettere å si fra. Ulempen er at
det kan bli vanskeligere å undersøke saken hvis det ikke kan
stilles oppfølgende spørsmål til den som varsler. En bør være
oppmerksom på at stor grad av anonymitet kan gi grobunn for
mistenksomhet og utrygghet mellom de ansatte.

• Varslerens identitet bør behandles som en fortrolig opplysning,
og bør derfor så langt det er mulig ikke avsløres for den det
varsles om, ledelsen eller kolleger. Dette kan bidra til at ere
tør å varsle, også uten å være anonyme overfor den som mottar
meldingen.

• Det bør fastsettes rutiner for hvordan varslingsmeldinger skal
håndteres i virksomheten. Det må fokuseres på de kritikk-
verdige forholdene og ikke på den som har sagt fra. Det er
viktig at meldingene vurderes seriøst, at påstandene under -
søkes på en forsvarlig måte og at det ryddes opp i eventuelle
kritikkverdige forhold. Den som varsler bør innen en viss frist
bli informert om hva som er skjedd med saken.
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• Rutinene må utformes på en måte som ivaretar person-
opplysningslovens krav til innsamling, lagring og bearbeiding
av personopplysninger, som også gjelder opplysninger om
kritikkverdige forhold knyttet til navngitte personer. Disse
reglene verner både den det varsles om og den som varsler.
Den det varsles om vil ha rett til informasjon om og innsyn i
opplysninger om seg selv, noe som bare unntaksvis kan nektes.
Opplysningene kan ikke gjenbrukes til et formål som er uforen -
lige med det opprinnelige formålet. Rutinene må legges opp på
en slik måte at krav til datasikkerhet oppfylles; blant annet
skal opplysningene slettes etter en viss tid. Behandlingen skal
meldes til Datatilsynet. Datatilsynet kan gi nærmere informa-
sjon om personvern og kravene i personopplysningsloven
(www.datatilsynet.no).

• Varslingsrutinene kan bare utvide eller presisere varslings-
retten. Arbeidsgiver kan for eksempel ikke pålegge arbeids-
takerne å holde kriminelle og andre alvorlige forhold internt
i virksomheten.

• Rutinene bør være skriftlige, tilgjengelige og gjort kjent for
alle ansatte.

Huskeliste ved utarbeiding av varslingsrutiner:
• Virksomhetens etiske plattform.
• Hvem eller hvor det skal varsles til. Eventuelt egne

varslingskanaler i tillegg til den alminnelige
kommunikasjonen i virksomheten.

• Rutiner for hvordan varslingsmeldinger skal håndteres.
Det skal fokuseres på saken og ikke på den som sier fra.

• Varslerens identitet er en fortrolig opplysning.
• Personvernet til varsleren og den det varsles om må

ivaretas. Personopplysningslovens krav om innsamling
og behandling av personopplysninger.

• Ordninger med anonym varsling kan vurderes.
• Varslingsretten kan ikke innskrenkes.
• Rutinene bør være skriftlige, tilgjengelige og gjort kjent

for alle ansatte.

er alle tilfell 81 5 48 222
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Hva Arbeidstilsynet kan bistå med

Arbeidstilsynet gir veiledning til arbeidstakere og arbeidsgivere
om arbeidsmiljølovens varslingsregler.

Arbeidstakere kan varsle Arbeidstilsynet om forhold de mener er
i strid med arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet har plikt til å holde
varslerens navn hemmelig. Arbeidstilsynet vil vurdere meldingen
og eventuelt følge opp med inspeksjon, pålegg eller anmeldelse
når forholdene tilsier dette.

Arbeidstilsynet fører tilsyn med arbeidsmiljøloven § 3-6 om plikt
til å legge forholdene til rette for varsling. Arbeidstilsynet kan
overprøve arbeidsgivers vurdering av om det er behov for tiltak.
Manglende overholdelse av plikten kan medføre pålegg eller
anmeldelse.

Arbeidstilsynet kan ikke løse konkrete tvister mellom
arbeidsgivere og arbeidstakere.
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Har du ere spørsmål om
arbeidsmiljølovens varslingsregler?

• www.arbeidstilsynet.no

• Arbeidstilsynets svartjeneste tlf 815 48 222
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Fra: Trine Sørensen (trine_sor@hotmail.com)
Sendt: 23.01.2017 10:46:26
Til: Dyrøy kommune postmottak
Kopi: Kristin Hals Hanssen; Jan Åge Rydningen; Emilia Agersborg

Emne: Re: Saker til AMU 16.02.17
Vedlegg: 
Hei,

Fagforbundet ønsker å melde inn følgende sak til kommende AMU-møte:

Den gjelder rutiner for varsling, AML KAPITEL 2 § 2-4. Varsling om kritikkverdige forhold i 
virksomheten. 

I følge Arbeidstilsynet;
"Virksomheten skal ha utarbeidet rutiner for intern varsling eller sette i gang andre tiltak som 
legger forholdene til rette for intern varsling ved kritikkverdige forhold. Arbeidstaker skal varsle i 
henhold til disse rutinene, med mindre det er forhold som gjør at intern varsling ikke er 
hensiktsmessig."

Det finnes ingen oversikt over at det er utarbeidet slike rutiner i vår organisasjon,  og ber om at 
disse kommer på plass så rask som mulig, og ber om at disse gjøres kjent i hele organisasjonen når 
di foreligger.

Mvh Trine Sørensen, fungerende HTV Fagforbundet.

From: Dyrøy kommune postmottak <postmottak@dyroy.kommune.no>
Sent: Monday, January 23, 2017 10:15 AM
To: Jan Åge Rydningen; Trine Sørensen; Kristin Hals Hanssen

Subject: Saker til AMU 16.02.17

Hei.

Har dere noen saker som skal tas opp i AMU 16.02.17, så må det meldes inn innen i morgen tidlig 24.01.17 
kl. 09.00.

Med hilsen Kine, AMU leder.

Page 1 of 1

24.01.2017file://aspfilclsrv001/pdfserverdocproc$/EPHORTE_DYR_P/94212_FIX.HTM
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2016/688 

Saksbehandler: Elin Meleng Blomseth 

Dato: 18.05.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Rutiner for varsling 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Arbeidsmiljøutvalget 8/17 01.06.2017 
 

 

Saksopplysninger 

Fagforbundet v/Trine Sørensen har i epost av 23.01.17 meldt inn sak til AMU om rutiner for 

varsling, arbeidsmiljøloven kap. 2 §2-4. Varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten. 

 

I følge Arbeidstilsynet skal virksomheten ha utarbeidet rutiner for varsling eller sette i gang 

andre tiltak som legger forholdene til rette for intern varsling ved kritikkverdige forhold. 

Arbeidstaker skal varsle i henhold til disse rutinene, med mindre det er forhold som gjør at intern 

varsling ikke er hensiktsmessig.  

Administrasjonens vurdering 

En fullstendig varslingsrutine er under utarbeidelse. I varslingsrutinen bør egen beskrivelse av 

varsling mot  rådmann inngå. I saksfremlegget beskrives bakgrunn på hvorfor det skal utarbeides 

en rutine jf. lovverk, samt en beskrivelse av prosedyre som vil kunne benyttes og som skal inngå 

i HMS systemet. 

 

 

I tidligere Ajour HMS system var det lagt inn rutine for at alle varsel skulle gå til rådmann. I 

praksis har varslingssaker vært håndtert av rådmann, enhetsleder og andre aktuelle f.eks. BHT. 

Varslingssaker har også vært tatt opp i AMU til drøfting. 

 

Saken har vært forelagt BHT som har gitt følgende uttalelse vedr. varslingsrutiner: 

Reglene for varsling er regulert av Arbeidsmiljølovens §§2-4 og 2-5. i Tillegg sier §3-6 at 

arbeidsgiver har plikt til å legge forholdene til rette for varsling. Dette er noe som arbeidsgruppa 

som skal jobbe med å utvikle kommunens HMS-system må lage (BHT har ikke en ferdig en), 

slik at det forankres på alle nivå, både i organisasjonen, vernetjenesten og tilslutt AMU. Slik det 

beskrives i §3-6 er det en del av virksomhetens systematiske HMS arbeid.  

 

Det er planlagt å gjenoppta arbeidet med HMS systemet Kvalitetsstyring fra Kommuneforlaget. 

Etter avtale med Kommuneforlaget vil det gjennomføres en HMS dag for enhetsledere, 

verneombud og tillitsvalgte høsten 2017. BHT deltar i det videre arbeidet. 

 

Rådmannen foreslår at rutiner for varsling følger den samme rutinen som gjelder for avvik. 

Varsling vil bli ivaretatt med varslingsrutiner i HMS systemet. Varslingssaker arkiveres i ePhorte 
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på forsvarlig måte. Avviksmeldinger oppbevaring i fysisk HMS-perm på enheten inntil 

elektronisk HMS system igjen blir tatt i bruk. 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Følgende rutiner legges til grunn for varsling av kritikkverdige forhold i Dyrøy kommune etter 

Arbeidsmiljøloven §§2-4 og 2-5, samt §3-6. 

 

Ansatte oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold gjennom eksisterende kanaler. Dette 

innebærer at saker som hovedregel skal søkes løst på lavest mulig organisasjonsnivå i 

kommunen, fortrinnsvis på det nivå saken gjelder.  

 

Varsling via ordinær tjenestevei: 

 Arbeidstaker skal primært varsle nærmeste leder. 

 Det kan også varsles til nærmeste leder via tillitsvalgt, verneombud, kollega, advokat 

eller annen fullmektig.  

 I de tilfeller der de forhold det varsles om gjelder nærmeste leder eller varslet ikke blir 

fulgt opp av enhetsleder, kan det varsles til rådmannen eller annen representant for 

ledelsen som har påvirknings- eller beslutningsmyndighet i forhold til de spørsmål som 

varslingen gjelder. 

 Nærmeste leder/rådmann skal påse at rettssikkerheten til den som varsler og den det evt. 

blir varslet om blir ivaretatt. Det skal så langt som mulig bevares taushet om varslers 

identitet. Dersom nærmeste leder/rådmann ikke kan beskytte varsleres identitet, skal 

varsler gjøres kjent med dette. 

 Med kritikkverdige forhold menes kriminelle forhold, mislighold av andre lovbestemte 

påbud eller forbud, brudd med kommens etiske retningslinjer samt alminnelige etiske 

standarder som det er bred tilslutning til i samfunnet. 

 For at det skal være tale om varsling, må det i tillegg gjelde opplysninger som ikke er 

allment tilgjengelige, men som arbeidstaker har kommet til i kraft av ansettelsesforholdet. 

 Varsling skal bygge på faktiske opplysninger. Varsling skal ikke skje på en måte som 

unødvendig skader samarbeidsklima, arbeidsmiljøet eller enkeltpersoner i virksomheten, 

f.eks. ved gjentatte grunnløse påstander rettet mot kollegaer. Motiv for varsling skal være 

bedring av kritikkverdige forhold. Varsling skal ikke skje i skadehensikt. 

 Ansatte har plikt til å varsle etter arbeidsmiljøloven ved feil og mangler som kan medføre 

fare for liv eller helse, hvis det forekommer trakassering eller diskriminering på 

arbeidsplassen, dersom arbeidstaker blir skadet i arbeidet eller pådrar seg sykdom som 

skyldes arbeidsforholdene, brudd på sikkerhetsbestemmelser som kan medføre fare for 

liv og helse, korrupsjon, forbrytelser eller misligheter. 

 En ansatt som varsler om kritikkverdige forhold skal ikke utsettes for gjengjeldelser. 

 

 

 

  

  

Erla Sverdrup Elin M. Blomseth 

rådmann Enhetsleder personal 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2016/688 

Saksbehandler: Elin Meleng Blomseth 

Dato: 18.05.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Faste saker til AMU møte 01.06.17 - status på enhetene 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Arbeidsmiljøutvalget 9/17 01.06.2017 
 

Vedlegg 

1 Faste saker AMU 1.6.17 skolen 

2 Faste saker AMU 01.06.17 PLO 

3 Faste saker AMU 01.06.17 servicetorg 

4 sykefraværsstatistikk 01.01.17-

30.04.17 

5 sykefraværsstatistikk på ansvar 

01.01.17-30.04.17 

 

Saksopplysninger 

AMU har i møte 15.09.16 blitt enig om følgende faste saker: 

 Nærværsarbeid og statistikk i % 

 HMS generell status, vernerunder, risikovurderinger 

 Tilsyn: gjennomførte + pålegg 

 Tilretteleggingstilskudd søkt, antall 

 Avvik som ikke er lukket med kostnadsoverslag 

Administrasjonens vurdering 

Rådmannen har bedt enhetslederne fylle ut skjema for faste saker til AMU møtet 01.06.17 over 

status på sin enhet. Utfylte skjema fra enhetene – se vedlegg.  

 

Rådmannen følger opp enhetslederne i forhold til innmeldt status på enhetene. 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken legges fram for AMU til v 

 

 

urdering og drøfting. 

  

  

Erla Sverdrup Elin M. Blomseth 

rådmann Enhetsleder personal 
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Faste saker AMU   

Til møte: 01.06.17 

Enhet: Elvetun skole og SFO 

 

 

Faste saker Ja  Nei Kommentarer 

Enhet: 

Elvetun skole og SFO 

 

   

Nærvær statistikk i %    

Bistand fra NAV 

arb.livsenter/BHT 

X  Samtale med arbeidstaker hvor Ia-kontakt var til stede 

Søknad forebyggende tilretteleggingstilskudd 

Tilretteleggingstilskudd 

Søkt - antall 

X  1 arbeidstaker 

HMS generell status 

 

  Positivt arbeidsmiljø 

Vernerunder 

 

X  Gjennomført i januar 

Risikovurderinger  x  

Tilsyn:  gjennomførte + 

pålegg 

X  Tilsyn § 9A, systemrettet tilsyn 

Har ikke mottatt endelig rapport 

    

Avvik som ikke er 

lukket med 

kostnadsoverslag 

(avvik må være 

behandlet på enheten) 

– vurdert av teknisk – 

før den sendes AMU. 

 

 x Ventilasjon fungerer dårlig i personalfløya, levert 

avviksskjema til teknisk 

Ved brannøvelse i april viste det seg at de fleste sirenene 

ikke fungerte slik de skulle. Usikker på om dette er rettet, 

ble registrert av brannvernleder som var tilstede under 

øvelsen. 

 

Tiltak iverksatt i h.h.t. 

IA avtalen 

 

  Samtaler med ansatte med helseplager 
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Beskrive 

helsefremmende tiltak 

– fremme godt 

arbeidsmiljø 

  Fast samarbeidstid 2 dager i uka, organiseres i klasseteam, 

trinnteam og felles med hele personalet 

I tillegg brukes 15-20 minutter hver tirsdag morgen til 

informasjon, annenhver uke er det et kulturelt/sosialt 

innslag fra en i personalet 

Tiltak for å øke nærvær   Samtaler med ansatte som står i fare for å bli sykemeldt. 

Samtaler med sykemeldte 

 

 

Møter avholdt med 

verneombud 

x  Har samtaler ved behov 

Annet fra enheten til 

AMU 
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Faste saker AMU   

Til møte: 15.5.17 

Enhet: PLO 

 

Faste saker Ja  Nei Kommentarer 

Enhet: 

 

  Kommentar til nærværet i PLO: Ser at vi har hatt et lavere nærvær i hjemmetjenesten og 

Rehab/PU – ressurskrevende brukere.  Ser spesielt på større forbruk av egenmeldinger og 

langvarig sykemeldinger på enkelte personer. 

Nærvær statistikk i %   Følgende Nærvær på alle ansvar i PLO: 371 Sykehjem: 95,7% 372 Hjemmetj:81,84 % 375 

Kjøkken: 94,75%  391 Rehab/Tpu: 90,81% 395 personlig ass.: 51,54% (1 person) 

Bistand fra NAV 

arb.livsenter/BHT 

  Ledere, tillitsvalgte og hovedverneombud, har hatt møte den 8.5.17 med NAV arbeidslivsenter 

ved Ole E. Mathisen vedr. helsefremmende tiltak. Agenda: «Vi møtes for i fellesskap å se på 

utfordringer og rutiner for «Slik gjør vi det hos oss». 

Tema og videre arbeid i gruppe i forhold til: 

 Utfordringer i forhold til rutiner/ regler på arbeidsplassen som vi alle er enige om og 
som følges konsekvent 

 Forventninger til lederne 

 Arbeidsmiljø og samarbeid, fordeling av arbeidsoppgaver. 

 Ansvars fordelinger, lojalitet, holdninger. 

 Samarbeid ledere og tillitsvalgte. 
Det er satt ned en arbeidsgruppe på tre som består av tillitsvalgt, verneombud og leder. Gruppa 

skal jobbe videre i forhold til: 

 innspill til forebyggende nærværsarbeid innhentes av gruppa hos ansatte  

 innspill til tiltak for arbeidsmiljø tiltak. 
De samme personer har deltatt på IA kurs «tre retters middag» som omhandler dette tema. 
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Tilretteleggingstilskudd 

Søkt - antall 

  Det er utarbeidet oppfølgingsplaner til alle som har levert sykemelding. Det er søkt ca. 4 

tilretteleggings-tilskudd for de som det har vært mulig for. I tillegg har 4 personer med flere år 

helse plager ønsket seg i redusert stilling eller søkt permisjon.  

HMS generell status 

 

  Ønsker oppfølging fra BHT da vi kjøper årlig tjeneste fra dem. Dette gjelder spesielt kartlegging 

av det psykososiale arbeidsmiljøet i PLO.  

Vernerunder 

 

 

  Gjennomført verne runde, den siste i desember 2016. Planlagt vernerunder 2 ganger pr. år. Har 

ikke hatt i 2017. Planlagt vernerunde slutten av august og november 2017. 

Risikovurderinger 

 

 

  Utfordringer med at det har tatt så lang tid med å får renset ventilasjonsanlegget kan man tenke 

har noe innvirkning påvirket noe av sykefraværet som vi sliter med i PLO.  

Tilsyn: gjennomførte + 

pålegg 

 

 

  Ingen 

Avvik som ikke er 

lukket med 

kostnadsoverslag 

(avvik må være 

behandlet på enheten) 

– vurdert av teknisk – 

  1.Vi har et ventilasjonsanlegg som ikke sirkulerer luft. Det gjelder den «nye» delen som ikke skal 

bygges om. Det er en uholdbar situasjon, som går ut over ansatte og beboere hver dag. Det er 

dårlig luft og lukt og man føler seg trett og uopplagt gjennom arbeids dagen. 

Det har vært et firma som heter OPTIS i 2013 som gjorde en befaring. De har gitt et kostnads 

overslag på rensing av ventilasjons anlegget på ca. 100 000,-. Dette mener jeg har stor 
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før den sendes AMU. 

 

innvirkning på sykefraværet i PLO. 

Har snakket med Teknisk sjef, som sier det vil bli ordnet under samme omgang som når det blir 

startet ny bygg på Sør delen. Jeg mener dette er et «straks» tiltak! 

Avviket er ikke lukket. 

Tiltak iverksatt i h.h.t. 

IA avtalen 

 

  Tilrettelegging for ansatte med helse plager og søkt tilretteleggings tilskudd. 

Kjøpt inn en sparke sykkel for nattevakter slik at de som trenger det slipper å gå mye da 

omsorgssenteret har lange korridorer. 

 

Beskrive 

helsefremmende tiltak 

– fremme godt 

arbeidsmiljø 

  Videre plan som ble diskutert på møtet med IA kontakten er å jobbe i grupper på tvers av 

avdelinger med tema som bla. omhandler bedre arbeidsmiljø, nærvær og medvirkningsplikt.  

At vi kan og må jobbe med bedre kommunikasjon og informasjon ut til ansatte og at ansatte og 

blir mer bevisst på deres oppgaver. 

Gjennomgang/justering av rutiner etter oppstart av ny langvakts turnus i helger.  

Det startes opp med en arbeidsgruppe for endring av tidspunkt på måltider og middag blir 

senere på dagen, på omsorgssenteret, i tråd med ny turnus. 

 

Tiltak for å øke nærvær   Tettere oppfølging – også på egenmeldt fravær. 

Medarbeidersamtaler – med fokus på «hva du kan gjøre» og ønsker om utvikling i jobben. 

Videre ønsker vi å startet med trivselsgrupper/arbeidsmiljø grupper  Her er tillitsvalgte og 

hovedvern ombud sentrale deltakere. 

Møter avholdt med 

verneombud 

  Verneombud blir innkalt sammen med tillitsvalgte på møter samtidig. Planlagt Tillitsvalgt møter 

med verneombud 1 gang pr. mnd. Neste møtet er den 18.5.17 
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Annet fra enheten til 

AMU 

 

 

  Flere ansatte som jobber i PLO har langvarige plager. Statistikker viser at grunn til sykefravær i 

helsesektoren innebefatter muskel og skjelett plager samt psykiske lidelser. 
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Faste saker AMU   

Til møte: 01.06.17 

Enhet: servicetorg 

 

 

Faste saker Ja  Nei Kommentarer 

Enhet: 

servicetorg 

   

Nærvær statistikk i %   15 dager 1.1.17-30.04.17 

Bistand fra NAV 

arb.livsenter/BHT 

X  Forebygging/tilretteleggingstilskudd. 

Tilretteleggingstilskudd 

Søkt - antall 

X  1 

HMS generell status 

 

  Ansatt vikar for sekretær i permisjonstid. 

Vernerunder 

 

 

 X 2017 

Risikovurderinger 

 

 

 X 2017 

Tilsyn:  gjennomførte + 

pålegg 

 

 

 x  

    

Avvik som ikke er 

lukket med 

kostnadsoverslag 

(avvik må være 

behandlet på enheten) 

– vurdert av teknisk – 

før den sendes AMU. 

 x  

-�42�-



 

Tiltak iverksatt i h.h.t. 

IA avtalen 

 

X  Forebyggende tiltak, tilretteleggingstilskudd. 

 

Beskrive 

helsefremmende tiltak 

– fremme godt 

arbeidsmiljø 

X  Oppfølging daglig drift. 

Tiltak for å øke nærvær X  Forebyggende tiltak, tilretteleggingstilskudd. 

 

 

Møter avholdt med 

verneombud 

X  Verneombud deltatt i drifts- og org. Gjennomgang.  

Annet fra enheten til 

AMU 

 

 

 X  
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1/1

Fraværsstatistikk

18.05.2017 15:17

Rapport: A4 NO, Dato fra: 1/1/2017, Dato til: 4/30/2017, Egenmelding: Syk med egenmelding, Lege-erklæring: Syk med legemelding, Barns sykdom: Barn syk, Annen permisjon: Annet fravær, Ikke legitimt fravær: Ugyldig 

fravær, Redusert dagsverk: Redusert tilgjengelige arbeidsdager

Dyrøy Kommune
Dyrøytunet 1

9311 Brøstadbotn

Powered by Xledger

Dyrøy Kommune

Foreløpige tall

Sykefravær Annet fravær

Arb. dagerTot. 

frav.

Frav. %

1 - 3 dager 4 - 16 dager Mer enn 16 dager Barns sykdom Annen perm.

Egenm. Lege erkl.

# til- 

feller

Frav. 

dager

Ikke legit. frav.

# til- 

feller

Frav. 

dager

# til- 

feller

Frav. 

dager

# til- 

feller

Frav. 

dager

# til- 

feller

Frav. 

dager

Egenm. Lege erkl.

# til- 

feller

Frav. 

dager

# til- 

feller

Frav. 

dager

# til- 

feller

Frav. 

dager

# til- 

feller

Frav. 

dager

Herav over 8 uker

1019 092,82 105,3 7 12,5 19 83,8 12 85,9 14 603,2 4 437,3 31 35,1     890,70Sum 9,80

9 092,82890,70 101 105,3 7 12,5 19 83,8 12 85,9 14 603,2 4 437,3 31 35,1     9,80I alt

-�44�-

http://www.xledger.com


1/3

Fraværsstatistikk

19.05.2017 08:46

Rapport: A4 NO, Dato fra: 1/1/2017, Dato til: 4/30/2017, Nivå 1: GL objekt 1, Egenmelding: Syk med egenmelding, Lege-erklæring: Syk med legemelding, Barns sykdom: Barn syk, Annen permisjon: Annet fravær, Ikke 

legitimt fravær: Ugyldig fravær, Redusert dagsverk: Redusert tilgjengelige arbeidsdager

Dyrøy Kommune
Dyrøytunet 1

9311 Brøstadbotn

Powered by Xledger

Dyrøy Kommune

Foreløpige tall

Sykefravær Annet fravær

Arb. dagerTot. 

frav.

Frav. %

1 - 3 dager 4 - 16 dager Mer enn 16 dager Barns sykdom Annen perm.

Egenm. Lege erkl.

# til- 

feller

Frav. 

dager

Ikke legit. frav.

# til- 

feller

Frav. 

dager

# til- 

feller

Frav. 

dager

# til- 

feller

Frav. 

dager

# til- 

feller

Frav. 

dager

Egenm. Lege erkl.

# til- 

feller

Frav. 

dager

# til- 

feller

Frav. 

dager

# til- 

feller

Frav. 

dager

# til- 

feller

Frav. 

dager

Herav over 8 uker

100 - Komm/form/adm/hovedutvalg

 82,00                   Sum 100 - Komm/form/adm/hovedutvalg  

111 - Rådmannskontoret

182,00 1,0        19,6  19,6       20,60Sum 111 - Rådmannskontoret 25,12

112 - Økonomiavdelingen

2246,00 2,0        5,0         7,00Sum 112 - Økonomiavdelingen 2,85

115 - Tiltakskonsulent

 82,00      1 8,0           8,00Sum 115 - Tiltakskonsulent 9,76

121 - Fellestjenesten

1246,00 1,0     1 9,0 1 15,0         25,00Sum 121 - Fellestjenesten 10,16

190 - Drift i NORDAVINDSHAGEN

                    Sum 190 - Drift i NORDAVINDSHAGEN  

211 - Dyrøy barnehage

17965,60 20,2 4 9,0 1 2,0 1 4,0 1 100,3  82,7 5 5,0     135,50Sum 211 - Dyrøy barnehage 14,03

231 - Elvetun skole

181 661,48 23,4 2 1,5 5 21,1 2 15,0 1 75,6  52,0 7 6,5     136,71Sum 231 - Elvetun skole 8,23

232 - Skolefritidsordningen

1115,28 0,5                 0,47Sum 232 - Skolefritidsordningen 0,41

251 - Dyrøy kulturskole

393,60 1,1                 1,12Sum 251 - Dyrøy kulturskole 1,20

261 - VO på grunnskolens område

 106,60        1 4,4         4,38Sum 261 - VO på grunnskolens område 4,11

271 - Kulturkontor

 60,30                   Sum 271 - Kulturkontor  

272 - Bibliotek

 41,00                   Sum 272 - Bibliotek  
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2/3

Fraværsstatistikk

19.05.2017 08:46

Rapport: A4 NO, Dato fra: 1/1/2017, Dato til: 4/30/2017, Nivå 1: GL objekt 1, Egenmelding: Syk med egenmelding, Lege-erklæring: Syk med legemelding, Barns sykdom: Barn syk, Annen permisjon: Annet fravær, Ikke 

legitimt fravær: Ugyldig fravær, Redusert dagsverk: Redusert tilgjengelige arbeidsdager

Dyrøy Kommune
Dyrøytunet 1

9311 Brøstadbotn

Powered by Xledger

Dyrøy Kommune

Foreløpige tall

Sykefravær Annet fravær

Arb. dagerTot. 

frav.

Frav. %

1 - 3 dager 4 - 16 dager Mer enn 16 dager Barns sykdom Annen perm.

Egenm. Lege erkl.

# til- 

feller

Frav. 

dager

Ikke legit. frav.

# til- 

feller

Frav. 

dager

# til- 

feller

Frav. 

dager

# til- 

feller

Frav. 

dager

# til- 

feller

Frav. 

dager

Egenm. Lege erkl.

# til- 

feller

Frav. 

dager

# til- 

feller

Frav. 

dager

# til- 

feller

Frav. 

dager

# til- 

feller

Frav. 

dager

Herav over 8 uker

274 - Ungdomsråd

 16,40                   Sum 274 - Ungdomsråd  

275 - Frivillighetssentralen

 82,00                   Sum 275 - Frivillighetssentralen  

301 - NAV sosialadministrasjon

 82,00    2 4,0    13,6         17,60Sum 301 - NAV sosialadministrasjon 21,46

309 - Fysioterapi og folkehelse

 82,00    1 5,0             5,00Sum 309 - Fysioterapi og folkehelse 6,10

311 - Helsesøstertjeneste

182,00 1,0       1 13,5 1 13,5 1 3,0     14,50Sum 311 - Helsesøstertjeneste 17,68

355 - Tjeneste for integrering

 82,00            2 3,0      Sum 355 - Tjeneste for integrering  

371 - Sykehjemmet

261 849,96 16,2 1 2,0 5 22,7 2 17,0 3 48,7 1 5,0 4 2,0     106,56Sum 371 - Sykehjemmet 5,76

372 - Hjemmetjenesten

111 152,02 11,3   2 8,0 1 10,0 4 129,1 2 106,9 8 8,6     158,38Sum 372 - Hjemmetjenesten 13,75

375 - Kjøkken og vaskeri

 102,63      1 4,3           4,27Sum 375 - Kjøkken og vaskeri 4,16

377 - Tiltak funksjonshemmede

                    Sum 377 - Tiltak funksjonshemmede  

391 - Avdeling Rehabilitering

13525,35 14,5   2 10,1 1 1,7 1 92,6  85,4 1 1,0     118,90Sum 391 - Avdeling Rehabilitering 22,63

395 - Personlig assistent

 65,60         35,2  35,2       35,20Sum 395 - Personlig assistent 53,66

400 - Administrasjon

2164,00 5,0                 5,00Sum 400 - Administrasjon 3,05

-�46�-

http://www.xledger.com


3/3

Fraværsstatistikk

19.05.2017 08:46

Rapport: A4 NO, Dato fra: 1/1/2017, Dato til: 4/30/2017, Nivå 1: GL objekt 1, Egenmelding: Syk med egenmelding, Lege-erklæring: Syk med legemelding, Barns sykdom: Barn syk, Annen permisjon: Annet fravær, Ikke 

legitimt fravær: Ugyldig fravær, Redusert dagsverk: Redusert tilgjengelige arbeidsdager

Dyrøy Kommune
Dyrøytunet 1

9311 Brøstadbotn

Powered by Xledger

Dyrøy Kommune

Foreløpige tall

Sykefravær Annet fravær

Arb. dagerTot. 

frav.

Frav. %

1 - 3 dager 4 - 16 dager Mer enn 16 dager Barns sykdom Annen perm.

Egenm. Lege erkl.

# til- 

feller

Frav. 

dager

Ikke legit. frav.

# til- 

feller

Frav. 

dager

# til- 

feller

Frav. 

dager

# til- 

feller

Frav. 

dager

# til- 

feller

Frav. 

dager

Egenm. Lege erkl.

# til- 

feller

Frav. 

dager

# til- 

feller

Frav. 

dager

# til- 

feller

Frav. 

dager

# til- 

feller

Frav. 

dager

Herav over 8 uker

401 - Oppmålingstjenesten

 82,00                   Sum 401 - Oppmålingstjenesten  

402 - Vedlikeholdstjenesten

2328,00 3,0     2 17,0           20,00Sum 402 - Vedlikeholdstjenesten 6,10

403 - Renholdstjenesten

2369,00 2,0   1 11,0   1 50,5  37,0       63,50Sum 403 - Renholdstjenesten 17,21

432 - Vannanlegg

                    Sum 432 - Vannanlegg  

451 - Primærnæring

 82,00                   Sum 451 - Primærnæring  

452 - Interkomm skogbrukstjeneste

 82,00                   Sum 452 - Interkomm skogbrukstjeneste  

481 - Brannvern

                    Sum 481 - Brannvern  

482 - Feiing

182,00 3,0           3 6,0     3,00Sum 482 - Feiing 3,66

9 092,82890,70 101 105,3 7 12,5 19 83,8 12 85,9 14 603,2 4 437,3 31 35,1     9,80I alt
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