
 

Dyrøy kommune 
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PS 1/18 Referatsak /

PS 2/18 Eventuelt /



Postboks 255, 9305 Finnsnes www.bedriftshelsenord.no Besøksadresser: 
Sentralbord (Finnsnes) 77 85 25 50   Finnsnes: Rådhusveien 1  
Telefon (Målselv, 77 83 09 90) e-post: post@bedriftshelsenord.no Målselv: Skogbrukets hus, Andselv

 
Til kunder av  
Bedriftshelse Nord AS 
 

Januar 2018 
 
ÅRSRAPPORT 2017 
 
I denne årsrapporten vil du finne en oppsummering av de aktiviteter som  
Bedriftshelse Nord AS har bistått deres bedrift/avdeling med i perioden. 
Oversikten er inndelt slik: 
 

1. Dette følgeskriv 
2. Utskrift/kopi av samarbeidsplanen der alle aktivitetene som vi har utført er kvittert 

for, se kolonne for utført (ingen kvittering kan bety ingen behov denne periode eller 
at oppdrag er omprioritert) 

3. Oversikt over alle kontakter som har funnet sted i perioden, inkludert oppdrag eller 
aktiviteter som ikke er nevnt i samarbeidsplan. Utskrift fra Extensor i vedlagte 
tabell med timeforbruk og dato. 

4. Vedlagt finnes også en utskrift av alle aktiviteter som fremkommer i den enkelte 
virksomhets bedriftsjournal for perioden 1.1.2017-31.12.2017 

 
Hvert år har Bedriftshelse Nord tatt kontakt med alle våre kunder med ønske om å utarbeide en 
samarbeidsplan. Samarbeidsplanen skal fungere som dokumentasjon på bedriftens HMS-aktivitet 
opp mot lover og forskrifter (arbeidsgivers ansvar) og den bistand som bedriftshelsetjenesten 
yter jf. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning: 
 

 § 13-2 (arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten)  
 § 13-3 (planer, årsrapporter og meldinger) 
 § 14-1 (krav til helseovervåkning) 

 
Rapporter på utført bistand/aktivitet som kartlegginger og undersøkelser sendes alltid 
bedriften i egen forsendelse (utenom årsrapporten). Slike rapporter vil være bedriftens 
dokumentasjon opp mot lov eller forskrift og inneholder forslag til tiltak. 
 
Vi vil anbefale at denne årsrapporten gjøres kjent i bedriften, med kopi til verneombud, 
arbeidsmiljøutvalg og andre berørte som kan ha interesse av rapporten. Vi vil minne om at 
denne rapporten er bedriftens dokumentasjon opp mot internkontrollforskriften og ved 
tilsyn/etterspørsel av årsrapporten fra arbeidstilsynet.  
 
 
Med hilsen 

 
Daglig leder Bedriftshelse Nord AS
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Fra: Elin A Meleng Blomseth (Elin.Meleng@dyroy.kommune.no)
Sendt: 11.01.2018 09:30:28
Til: Dyrøy kommune postmottak
Kopi: 

Emne: VS: Årsrapport fra BEdriftshelse Nord AS
Vedlegg: Følgeskriv årsrapport.doc;Journalsammendrag Dyrøy Kommune.pdf;Periodevis plan for DYRØY
KOMMUNE.pdf;Samarbeidsplan 2017-april 2018.docx
 
 

Fra: Stian Evenstad [mailto:Stian@bedriftshelsenord.no] 
Sendt: 10. januar 2018 14:54
Til: Elin A Meleng Blomseth <Elin.Meleng@dyroy.kommune.no>
Emne: Årsrapport fra BEdriftshelse Nord AS
 
Hei og Godt Nytt År
 
Vedlagt medfølger årsrapport fra Bedriftshelse Nord AS. Vi ser frem til videre samarbeid.
 
 
Med vennlig hilsen
Stian A Evenstad
Verneingeniør/yrkeshygieniker
 
Bedriftshelse Nord
Postboks 255
9305 Finnsnes
Tlf: 41592192
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Side 1 av 6 

www.Bedriftshelsenord.no Tlf: 778 52 550, epost: post@bedriftshelsenord.no 

Samarbeidsplan for: 2017 Dyrøy Kommune 

Planen er basert på avtale/kontrakt med Bedriftshelse Nord, og forskrift om organisering ledelse og medvirkning (best.nr 701 § 13-3, 
planer, årsrapporter og meldinger) Planen inneholder avtalt bistand i perioden. 
 
Kontaktperson hos kunde er: Elin Meleng Blomseth 
Kontaktperson hos Bedriftshelse Nord er: Stian A Evenstad 

Planen ble utarbeidet dato: 20/3 2017  av:  HVO Gøril Olsen, Rådmann Erla Sverdrup, enhetsleder personal Elin Meleng 
Blomseth og Stian Evenstad fra Bedriftshelse Nord AS     

Aktivitet/fagområde Avtalt bistand Ansvarlig Planlagt 
utført: Merknad/utført 

Systematisk HMS- arbeid 

Samarbeidsplanmøte Evaluering av planperioden og oppsett av ny plan. Administrasjon 
og BHT 

Utført 21/3 
2017  

HMS –system/rådgivning 

Bedriftshelse Nord AS deltar i arbeidsgruppe for 
utbedring av kommunens HMS-system. Det tilstrebes å få 
et elektronisk system opp og gå på sikt. Deltagere her er 
HVO, andre verneombud, Personalsjef og BHT 
Dette skal bli et felles system for hele Dyrøy Kommune 

HVO og 
enhetsleder 
personal tar 
kontakt og 
avtaler 
nærmere 

I 
planperioden  

HMS revisjon/årlig 
gjennomgang     

Kartlegging av arbeidsmiljø 
Enhetsledere oppfordres til å ta kontakt med BHT for 
deltagelse på vernerunde.  
  

Enhetsledere og 
verneombud 

I 
planperioden 

Skole og Barnehage 
utført 16/2  

Samrådsmøter for 
verneombudene 

 
Bedriftshelse Nord AS ved Stian deltar på samrådsmøte 
med HVO og de øvrige verneombudene. HVO kaller inn til 
møtet i god tid. 

HVO kaller inn i 
god tid før 
møtet 

Etter 
nærmere 
avtale 

17/10 2017 
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Side 2 av 6 

www.Bedriftshelsenord.no Tlf: 778 52 550, epost: post@bedriftshelsenord.no 

Aktivitet/fagområde Avtalt bistand Ansvarlig Planlagt 
utført: Merknad/utført

IA og helsefremmende HMS 
arbeid    I AMU-møte 

 
 
Årsrapport 
 
 

Bedriftshelse Nord sender rapport over aktiviteter utført 
i planperioden samt timebruk i perioden. BHN Januar 2018  

Psykososialt/organisatorisk 

Risikovurdering Bistå enhetene ved behov  

Kartlegging: gullappmetode, 
dialogkonferanse 

Kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø på enhetene 
Betalingstjeneste, pris etter metode og omfang 
PLO har meldt inn behov. 

Tove Utmo tar 
kontakt og 
avtaler mål og 
omfang 

I 
planperioden 

Forebyggende 
tilrettingstilskudd …… 
for grupper etter avtale 
med NAV 
arbeidslivssenter. NB: 
søk tilskudd i forkant. 

Spørreskjema     

Krisehåndtering    

 
 
 
 
 

Ergonomi 

Kartlegging 
 
 

    

Risikovurdering Bedriftshelse Nord ved fysio- eller ergoterapeut deltar på 
avdeling PLO 

Tove Utmo tar 
kontakt med 
Laila/ Barbo 

I 
planperioden 

Gjennomført 
kontorarbeidsplasser 
L.E 
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Side 3 av 6 

www.Bedriftshelsenord.no Tlf: 778 52 550, epost: post@bedriftshelsenord.no 

Aktivitet/fagområde Avtalt bistand Ansvarlig Planlagt 
utført: Merknad/utført

Funksjonsvurdering Sees i sammenheng av oppfølging av ansatte med 
helseplager   Søk ref. BHT 

Opplæring     

Fysisk, kjemisk, biologisk 

Kartlegging 

Kartlegging av kjemisk helsefare ved enhetene. 
PLO har meldt behov,  
-Teknisk: i.f.m pålegg fra AT 
 

Enhetsleder tar 
kontakt 

I 
planperioden  

Målinger     

Risikovurdering 

BHN ved yrkeshygieniker deltar på kartlegging og 
risikovurdering av kjemiske og biologiske 
arbeidsmiljøfaktorer på PLO og teknisk. Andre også ved 
behov. 

Enhetsleder tar 
kontakt. 

Prøvd å ringe og sende 
mail til enhetsleder 
teknisk angående pålegg 
fra AT. Ikke oppnådd 
kontakt 

Opplæring BHN bistår med å lukke pålegg fra AT ved behov. Enhetsleder tar 
kontakt 

I 
planperioden 

 
 
 

Arbeidshelse 

Nyansatt helseundersøkelse 
(betalingstjeneste) 

Nyansatte med avklart eksponering eller der lov/forskrift 
inneholder krav om dette, kalles inn til helseundersøkelse. 
Innhold i undersøkelsen ut fra dette. 

Bedriften 
melder inn 

I 
planperioden 
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Side 4 av 6 

www.Bedriftshelsenord.no Tlf: 778 52 550, epost: post@bedriftshelsenord.no 

Aktivitet/fagområde Avtalt bistand Ansvarlig Planlagt 
utført: Merknad/utført

 

Helseundersøkelser og 
fysisk test for røykdykkere. 
(betalingstjeneste)  

Nye røykdykkere meldes inn i BHN 
BHN gir tilbud. 
-Helseundersøkelse av røykdykkere (ulike intervall) 
Pris: 1127,- pr. stk. 
Blodprøve: faktureres basert på priser fra UNN 
 
Årlig fysisk test røykdykkere. 

Nye meldes inn 
BHN gir tilbud 

I 
planperioden 

Utført fysisk test på 5 
røykdykkere. 
Barbro Y Johnsen 

Eksponeringsskjema     

Vaksinasjon Vaksinasjon etter vaksinasjonsprogram BHN I 
planperioden  

AKAN 

Råd og veiledning angående rusmiddelpolitikk og bistand 
ved individuell avhengighetsproblematikk. 
 
 

Bedriften 
kontakter BHN 

I 
planperioden  

Ta kontakt. Timebestilling 
hos lege, sykepleier, 
ergoterapeut eller 
fysioterapeut. 

Når ansatte har arbeidsrelaterte plager/problemer, kan 
de kontakte Bedriftshelse Nord. 

Leder eller 
ansatt med 
arbeidsrelaterte 
problemer. 

I 
planperioden  

Undervisning om helserisiko 
ved natt/skiftarbeid 

 
 
 

   

Nærværsarbeid 

Oppfølgingsmøter før og 
under sykefravær 

Bedriftshelse Nord kan bistå med: 
 Veiledning til leder og arbeidstakere jf. Samtaler 

før og under sykefravær 

Leder kaller inn 
BHN 

I 
planperioden 

Benytt ref. BHT skjema 
Tiltak legges i 
oppfølgingsplan. 
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Side 5 av 6 

www.Bedriftshelsenord.no Tlf: 778 52 550, epost: post@bedriftshelsenord.no 

Aktivitet/fagområde Avtalt bistand Ansvarlig Planlagt 
utført: Merknad/utført

 tilpasse arbeidet for den enkelte, og delta i 
oppfølging av sykefravær. 

Funksjonsvurdering 
fysisk/psykisk 

Skjema oppfølgende helsefremmende samtale benyttes 
 
 

Enheter tar 
kontakt 

I 
planperioden Benytte ref. BHT 

Forebygging 

 
Bistå i oppfølging før og under sykefravær. 
 
 
 

Enheter tar 
kontakt 

I 
planperioden Benytt ref. BHT. 

Kurs/opplæring 

Grunnkurs HMS 
(Godkjent for ledere, 
verneombud og medlemmer 
av AMU) 

4 stk. deltar på vårkurset 
 
 
 
Bedriftshelse Nord kan kjøre et bedriftsinternt kurs for 
aktuelle ledere, verneombud og medlemmer av AMU  
Spesialtilbud pris 42000, for inntil 10 stk.+ kursmateriell 
Til sammenligning koster åpent kurs 6500,- per deltaker. 
Ved færre enn 7 deltagere oppfordres det til å meldes på 
det åpne kurset på Finnsnes i oktober. 

Ledelsen tar 
kontakt for 
nærmere avtale 
 
 
 
 

14.-15. og 29.-
30. mars 
 
 
Tidspunkt 
avtales 
nærmere, evt. 
åpent kurs 
10.-11. 
oktober og 
24.-25. 
oktober 

Ikke benyttet 

Lederkurs HMS 
(Godkjent for ledere) 

Bedriftshelse Nord kan holde lederkurs bedriftsinternt i 
Dyrøy. Pris 22000,- for inntil 10 deltagere. 
Til sammenligning koster åpent kurs 2500,- per deltaker 
Ved færre enn 8 deltagere oppfordres ledere til å ta det 
åpne kurset 11. mai på Finnsnes 

Ledelsen tar 
kontakt for 
nærmere avtale. 

Tidspunkt 
avtales 
nærmere 
eventuelt 
11.Mai  

Ikke benyttet 
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Side 6 av 6 

www.Bedriftshelsenord.no Tlf: 778 52 550, epost: post@bedriftshelsenord.no 

Aktivitet/fagområde Avtalt bistand Ansvarlig Planlagt 
utført: Merknad/utført

Førstehjelp  
(betalingstjeneste) 

Førstehjelpskurs. Første hjelpskurs gjennomføres på alle 
enheter inkludert administrasjon 

Enhetsleder tar 
kontakt 

I 
planperioden 

Enheter innarbeider 
dette i HMS-plan 
Barnehagen avbestiller 
kurset. 7. sept. 

Ergonomi Behov vurderes. Enheter tar 
kontakt I plaperioden Søk ref. BHT 

Kost/mosjon     

Konflikt(forebygging og 
håndtering) 

PLO har behov for kurs/opplæring  
Betalingstjeneste 3300,- 

Enhetsleder tar 
kontakt med 
BHN 

I 
planperioden 

Søk ref. BHT 
1 deltaker på kurs 
27.3.2017 

Risikovurdering     

Vold og trusler     Tilbud gitt 29.8.2017 

LØFT (løsningsfokusert 
tilnærming) 

 
 
 

   

Livsstilsrådgivning/veiledning (ikke lovpålagt) 

Røykeslutt 
Bedriftshelse Nord tilbyr kurset til aktuelle personer. 
Flere enheter kan samkjøres. Betalingsopppdrag  2500,- 
per deltager maks 8 deltagere 

Elin tar kontakt 
med Leila 

I 
planperioden 

Trening/kost veiledning. 
Stressmestring 

Bedriftshelse Nord tilbyr kurset til aktuelle personer. 
Flere enheter kan samkjøres. Betalingsopppdrag  3300,- 
for ubegrenset antall deltagere  

Barbro tar 
kontakt med Elin  

I 
planperioden 

Elin må finne ut hvem 
som er aktuelle 
Benytt ref. BHT 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2017/1350 

Saksbehandler: Elin Anita Meleng Blomseth 

Dato: 18.12.2017 

 

U.off i hht. 
 

Saksframlegg 
 

Godkjenning av samarbeidsplan med Bedriftshelse Nord 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Arbeidsmiljøutvalget 3/18 15.02.2018 

 

Vedlegg 
1 Samarbeidsplan 2017-april 2018 

 

Saksopplysninger 
Samarbeidsplan med Bedriftshelse Nord AS for perioden april 2017-april 2018 ble satt opp i 
møte 21.03.2017 i møte med HVO, rådmann og enhetsleder personal. 

Administrasjonens vurdering 
Samarbeidsplanen har etter samarbeidsmøtet vært korrigert av rådmann i samarbeid med BHT. 
Forslag til samarbeidsplan ble tatt opp i ledermøte 31.03.17. Samarbeidsplanen skulle legges 
fram for AMU til behandling i junimøte 2017.  
 
Saken har ikke vært behandlet i AMU i 2017, og legges derfor fram for formell godkjenning i 
AMU på første møte i 2018.  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Samarbeidsplan mellom Dyrøy kommune og Bedriftshelse Nord AS for perioden april 2017-
april 2018 godkjennes. 
 
 

  
  
Tore Uthaug Elin M. Blomseth 
Rådmann Enhetsleder personal 
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Side 1 av 6 

www.Bedriftshelsenord.no Tlf: 778 52 550, epost: post@bedriftshelsenord.no 

Samarbeidsplan for: 2017 Dyrøy Kommune 

Planen er basert på avtale/kontrakt med Bedriftshelse Nord, og forskrift om organisering ledelse og medvirkning (best.nr 701 § 13-3, 
planer, årsrapporter og meldinger) Planen inneholder avtalt bistand i perioden. 
 
Kontaktperson hos kunde er: Elin Meleng Blomseth 
Kontaktperson hos Bedriftshelse Nord er: Stian A Evenstad 

Planen ble utarbeidet dato: 20/3 2017  av:  HVO Gøril Olsen, Rådmann Erla Sverdrup, enhetsleder personal Elin Meleng 
Blomseth og Stian Evenstad fra Bedriftshelse Nord AS     

Aktivitet/fagområde Avtalt bistand Ansvarlig Planlagt 
utført: Merknad/utført 

Systematisk HMS- arbeid 

Samarbeidsplanmøte Evaluering av planperioden og oppsett av ny plan. Administrasjon 
og BHT 

Utført 21/3 
2017  

HMS –system/rådgivning 

Bedriftshelse Nord AS deltar i arbeidsgruppe for 
utbedring av kommunens HMS-system. Det tilstrebes å 
få et elektronisk system opp og gå på sikt. Deltagere her 
er HVO, andre verneombud, Personalsjef og BHT 
Dette skal bli et felles system for hele Dyrøy Kommune 

HVO og 
enhetsleder 
personal tar 
kontakt og 
avtaler 
nærmere 

I 
planperioden  

HMS revisjon/årlig 
gjennomgang     

Kartlegging av arbeidsmiljø 
Enhetsledere oppfordres til å ta kontakt med BHT for 
deltagelse på vernerunde.  
  

Enhetsledere og 
verneombud 

I 
planperioden 

Skole og Barnehage 
utført 16/2  

Samrådsmøter for 
verneombudene 

 
Bedriftshelse Nord AS ved Stian deltar på samrådsmøte 
med HVO og de øvrige verneombudene. HVO kaller inn til 
møtet i god tid. 

HVO kaller inn i 
god tid før 
møtet 

Etter 
nærmere 
avtale 
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Side 2 av 6 

www.Bedriftshelsenord.no Tlf: 778 52 550, epost: post@bedriftshelsenord.no 

Aktivitet/fagområde Avtalt bistand Ansvarlig Planlagt 
utført: Merknad/utført

IA og helsefremmende 
HMS arbeid     

 
 
Årsrapport 
 
 

Bedriftshelse Nord sender rapport over aktiviteter 
utført i planperioden samt timebruk i perioden. BHN Januar 2018  

Psykososialt/organisatorisk 

Risikovurdering Bistå enhetene ved behov  

Kartlegging: gullappmetode, 
dialogkonferanse 

Kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø på enhetene 
Betalingstjeneste, pris etter metode og omfang 
PLO har meldt inn behov. 

Tove Utmo tar 
kontakt og 
avtaler mål og 
omfang 

I 
planperioden 

Forebyggende 
tilrettingstilskudd …… 
for grupper etter avtale 
med NAV 
arbeidslivssenter. NB: 
søk tilskudd i forkant. 

Spørreskjema     

Krisehåndtering    

 
 
 
 
 

Ergonomi 

Kartlegging 
 
 

    

Risikovurdering Bedriftshelse Nord ved fysio- eller ergoterapeut deltar 
på avdeling PLO 

Tove Utmo tar 
kontakt med 
Laila/ Barbo 

I 
planperioden  
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Side 3 av 6 

www.Bedriftshelsenord.no Tlf: 778 52 550, epost: post@bedriftshelsenord.no 

Aktivitet/fagområde Avtalt bistand Ansvarlig Planlagt 
utført: Merknad/utført

Funksjonsvurdering Sees i sammenheng av oppfølging av ansatte med 
helseplager   Søk ref. BHT 

Opplæring     

Fysisk, kjemisk, biologisk 

Kartlegging 

Kartlegging av kjemisk helsefare ved enhetene. 
PLO har meldt behov,  
-Teknisk: i.f.m pålegg fra AT 
 

Enhetsleder tar 
kontakt 

I 
planperioden  

Målinger     

Risikovurdering 

BHN ved yrkeshygieniker deltar på kartlegging og 
risikovurdering av kjemiske og biologiske 
arbeidsmiljøfaktorer på PLO og teknisk. Andre også ved 
behov. 

Enhetsleder tar 
kontakt.  

Opplæring BHN bistår med å lukke pålegg fra AT ved behov. Enhetsleder tar 
kontakt 

I 
planperioden 

 
 
 

Arbeidshelse 

Nyansatt helseundersøkelse 
(betalingstjeneste) 

Nyansatte med avklart eksponering eller der 
lov/forskrift inneholder krav om dette, kalles inn til 
helseundersøkelse. Innhold i undersøkelsen ut fra dette. 

Bedriften 
melder inn 

I 
planperioden 
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Side 4 av 6 

www.Bedriftshelsenord.no Tlf: 778 52 550, epost: post@bedriftshelsenord.no 

Aktivitet/fagområde Avtalt bistand Ansvarlig Planlagt 
utført: Merknad/utført

Helseundersøkelser og 
fysisk test for 
røykdykkere. 
(betalingstjeneste)  

Nye røykdykkere meldes inn i BHN 
BHN gir tilbud. 
-Helseundersøkelse av røykdykkere (ulike intervall) 
Pris: 1127,- pr. stk. 
Blodprøve: faktureres basert på priser fra UNN 
 
Årlig fysisk test røykdykkere. 

Nye meldes inn 
BHN gir tilbud 

I 
planperioden  

Eksponeringsskjema     

Vaksinasjon Vaksinasjon etter vaksinasjonsprogram BHN I 
planperioden  

AKAN 

Råd og veiledning angående rusmiddelpolitikk og bistand 
ved individuell avhengighetsproblematikk. 
 
 

Bedriften 
kontakter BHN 

I 
planperioden  

Ta kontakt. Timebestilling 
hos lege, sykepleier, 
ergoterapeut eller 
fysioterapeut. 

Når ansatte har arbeidsrelaterte plager/problemer, kan 
de kontakte Bedriftshelse Nord. 

Leder eller 
ansatt med 
arbeidsrelatert
e problemer. 

I 
planperioden  

Undervisning om helserisiko 
ved natt/skiftarbeid 

 
 
 

   

Nærværsarbeid 

Oppfølgingsmøter før og 
under sykefravær 

Bedriftshelse Nord kan bistå med: 
 Veiledning til leder og arbeidstakere jf. Samtaler 

før og under sykefravær 
 tilpasse arbeidet for den enkelte, og delta i 

oppfølging av sykefravær. 

Leder kaller inn 
BHN 

I 
planperioden 

Benytt ref. BHT skjema 
Tiltak legges i 
oppfølgingsplan. 
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Side 5 av 6 

www.Bedriftshelsenord.no Tlf: 778 52 550, epost: post@bedriftshelsenord.no 

Aktivitet/fagområde Avtalt bistand Ansvarlig Planlagt 
utført: Merknad/utført

Funksjonsvurdering 
fysisk/psykisk 

Skjema oppfølgende helsefremmende samtale benyttes 
 
 

Enheter tar 
kontakt 

I 
planperioden Benytte ref. BHT 

Forebygging 

 
Bistå i oppfølging før og under sykefravær. 
 
 
 

Enheter tar 
kontakt 

I 
planperioden Benytt ref. BHT. 

Kurs/opplæring 

Grunnkurs HMS 
(Godkjent for ledere, 
verneombud og medlemmer 
av AMU) 

4 stk. deltar på vårkurset 
 
 
 
Bedriftshelse Nord kan kjøre et bedriftsinternt kurs for 
aktuelle ledere, verneombud og medlemmer av AMU  
Spesialtilbud pris 42000, for inntil 10 stk.+ kursmateriell 
Til sammenligning koster åpent kurs 6500,- per deltaker. 
Ved færre enn 7 deltagere oppfordres det til å meldes på 
det åpne kurset på Finnsnes i oktober. 

Ledelsen tar 
kontakt for 
nærmere avtale 
 
 
 
 

14.-15. og 
29.-30. mars 
 
 
Tidspunkt 
avtales 
nærmere, 
evt. åpent 
kurs 10.-11. 
oktober og 
24.-25. 
oktober 

 

Lederkurs HMS 
(Godkjent for ledere) 

Bedriftshelse Nord kan holde lederkurs bedriftsinternt i 
Dyrøy. Pris 22000,- for inntil 10 deltagere. 
Til sammenligning koster åpent kurs 2500,- per deltaker 
Ved færre enn 8 deltagere oppfordres ledere til å ta det 
åpne kurset 11. mai på Finnsnes 

Ledelsen tar 
kontakt for 
nærmere avtale. 

Tidspunkt 
avtales 
nærmere 
eventuelt 
11.Mai  

 

Førstehjelp  
(betalingstjeneste) 

Førstehjelpskurs. Første hjelpskurs gjennomføres på alle 
enheter inkludert administrasjon 

Enhetsleder tar 
kontakt 

I 
planperioden 

Enheter innarbeider 
dette i HMS-plan 
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www.Bedriftshelsenord.no Tlf: 778 52 550, epost: post@bedriftshelsenord.no 

Aktivitet/fagområde Avtalt bistand Ansvarlig Planlagt 
utført: Merknad/utført

Ergonomi Behov vurderes. Enheter tar 
kontakt I plaperioden Søk ref. BHT 

Kost/mosjon     

Konflikt(forebygging og 
håndtering) 

PLO har behov for kurs/opplæring  
Betalingstjeneste 3300,- 

Enhetsleder tar 
kontakt med 
BHN 

I 
planperioden Søk ref. BHT 

Risikovurdering     

Vold og trusler      

LØFT (løsningsfokusert 
tilnærming) 

 
 
 

   

Livsstilsrådgivning/veiledning (ikke lovpålagt) 

Røykeslutt 
Bedriftshelse Nord tilbyr kurset til aktuelle personer. 
Flere enheter kan samkjøres. Betalingsopppdrag  2500,- 
per deltager maks 8 deltagere 

Elin tar kontakt 
med Leila 

I 
planperioden 

Trening/kost veiledning. 
Stressmestring 

Bedriftshelse Nord tilbyr kurset til aktuelle personer. 
Flere enheter kan samkjøres. Betalingsopppdrag  3300,- 
for ubegrenset antall deltagere  

Barbro tar 
kontakt med 
Elin  

I 
planperioden 

Elin må finne ut hvem 
som er aktuelle 
Benytt ref. BHT 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: X55 

Saksmappe: 2017/1333 

Saksbehandler: Elin Anita Meleng Blomseth 

Dato: 14.12.2017 

 

U.off i hht. 
 

Saksframlegg 
 

Årsrapport for 2017 over verne- og miljøarbeidet i Dyrøy kommune 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Arbeidsmiljøutvalget 4/18 15.02.2018 

 

Vedlegg 
1 Årsrapport AMU for 2017 

 

Saksopplysninger 
Arbeidstilsynets faktaark – årsrapport fra AMU: 
Arbeidsmiljøutvalget skal hvert år avgi en rapport om sitt arbeid til virksomhetens styrende 
organer og arbeidstakernes organisasjoner. Rapportene som utarbeides skal ikke sendes inn til 
Arbeidstilsynet, men oppbevares i virksomheten og skal kunne forevises dersom Arbeidstilsynet 
ber om det. 
 
AMU står fritt utformingen av rapporten, men den bør inneholde følgende elementer: 
 

 Fakta om utvalget: Dato for opprettelse av utvalget, antall stemmeberettigede 
medlemmer, om bedriftshelsetjenesten er medlem, hvilken part som har hatt 
formannsvervet det siste året og hvor mange møter som har blitt holdt. 

 Hovedpunktene i utvalgets arbeid: Kort beskrivelse av hvilke oppgaver de har hatt, og 
hvordan de har deltatt i virksomhetens HMS-arbeid. 

Administrasjonens vurdering 
Årsrapporten 2017 følger vedlagt. 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Arbeidsmiljøutvalget godkjenner årsrapport for 2017 over verne- og miljøarbeidet i Dyrøy 
kommune. 
 
 

  
  
Tore Uthaug Elin M. Blomseth 
rådmann Enhetsleder personal 
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Dyrøy kommune  
   Den lærende kommune 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 
Dyrøytunet 1  77 18 92 00 4796 07 00003 
9311 Brøstadbotn  Telefaks: Org.nr.: 
E-post: postmottak@dyroy.kommune.no www.dyroy.kommune.no 77 18 92 10 864 994 032 

 

U.off i hht. 
 AMU 

 
   
 
Att. 

Deres ref.: 
Vår ref.: 
Saksbehandler: 
Saksbeh. tlf.: 
Klassering: 
 
Dato: 

 
2017/1333 
Elin Anita Meleng Blomseth 
92202701 
X55 
 
14.12.2017 

 
 

Årsrapport AMU for 2017 

 
FAKTA OM UTVALGET: 
 
Utvalget består av: 
Arbeidsgiver: formannskapets medlemmer 5 stk. Marit A. Espenes, Stig Stokkland, Knut Arne 
Johansen, Haavard Danielsen, Kjell-Sverre Myrvoll. 
Arbeidstakersiden 5 medlemmer: hovedverneombud Gøril Olsen, Irene Korgh Pettersen HTV 
Fagforbundet her har Trine Sørensen Nygård vært vikar i permisjonstid for Irene Krogh 
Pettersen, Kine Svendsen HTV Delta her har Leif Hermod Jenssen vært vikar i permisjonstid for 
Kine Svendsen, Kristin Hals Hanssen fram til Lisbeth Wangberg overtok som HTV NSF, Jan 
Åge Rydningen HTV Utdanningsforbundet. 
 
Bedriftshelsetjenesten deltar på AMU møtene med talerett, uten stemmerett. 
IA kontakten fra NAV arbeidslivssenter deltar på AMU møtene med talerett, uten stemmerett. 
 
Leder arbeidsgiversiden 2017: Stig Stokkland. 
Nestleder arbeidsgiversiden 2017: Knut Arne Johansen. 
 
Dato for oppnevnelse: 21.06.78. 
 
Opplæring AMU medlemmer: 
Alle medlemmer i AMU har fått tilbud om 40 timers kurs fra bedriftshelsetjenesten. 
Hovedverneombudet og verneombudene har fått tilbud om  40 timers HMS kurs. Her har HVO 
og VO teknisk, skolen, barnehagen, kultur gjennomført 40 timerskurset.  VO brann har startet 
men ikke fullført, VO kommunehuset har ikke gjennomført 40 timers HMS kurs. 
 
40 timers HMS kurs AMU medlemmer 
X har gjennomført 
 
Marit A. Espenes, politiker X 
Stig Stokkland, politiker X 
Haavard Danielsen, politiker  
Knut Arne Johansen, politiker X 
Kjell-Sverre Myrvoll, politiker X 
Kine Svendsen, Delta X 
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Irene K. Pettersen, Fagforbundet X 
Jan Åge Rydningen, UDF X 
Lisbeth Wangberg, NSF  
Gøril Olsen, HVO X 

 
 
HOVEDPUNKTER I UTVALGETS ARBEID: 
 
Antall møter 2017: Totalt 4 møter: 16.02, 12.06, 21.09, 09.11. 
 
Saksliste: 
 
Saker overskrifter Meldt inn av Vedtak 
Valg av leder og nestleder rådmann Stig Stokkland leder, Knut 

Arne Johansen nestleder 
Årsrapport for 2016 AMU rådmann Årsrapport godkjent. 
Referatsaker rådmann Opprettholder vedtak fra mars 

2016 om HMS system. 
Referatsaker tas til 
orientering. 

Faste saker 16.02 rådmann Rådmann følge opp 
situasjonen på øk.avd. 

Ny turnus PLO rådmann AMU støtter forsøk med ny 
turnus med langvakter i 
helger, evaluering etter 1 år.  

Referatsaker. 
Brannsikkerheten kommunale 
bygg 

Rådmann orienterte. Referatsaker tas til 
orientering. 

Rutiner for varsling rådmann Midlertidige rutiner for 
varsling vedtatt. Varsling via 
ordinær tjenesteveg. 

Faste saker 12.06 rådmann Tas til orientering. 
Drifts- og 
organisasjonsgjennomgang - 
organisasjonsmodell 

rådmann Arbeidsmiljøperspektivet må 
sterkt ivaretas i det videre 
arbeidet. 

Ventilasjonsanlegg Sørstua rådmann Det iverksettes tiltak for å 
utbedre ventilasjonsanlegg 
ved sykehjemmet.  
Alternative forslag for 
permanent løsning og 
gjenbruk. Sak FSK 27.09. 

Rutiner for varsling rådmann AMU godkjenner 
varslingsrutiner og skjema for 
intern varsling med innspill i 
møte. Redaksjonelle 
endringer. Legges fram for 
AMU i neste møte. 

Fleksitidsystem  rådmann Fleksitidsystem i kommunens 
økonomisystem iverksettes 
fra 01.01.18. Dyrøy 
kommune tilpasser systemet.  
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Fleksitidsreglementet 
revideres. 

Nærværsstatistikk  rådmann Gjennomføres IA kurs «Tørre 
å være en tydelig leder» for 
ledere, AMU, HTV, HVO. 

Faste saker og avvik 21.09 rådmann Tatt til orientering. 
Ombygging av Sørstua rådmann Tatt til orientering. 
Omstillingsprosessen rådmann Tatt til orientering. 
Høstfest PLO rådmann Bevilget kr 1400. 
Arbeidsgruppe HMS prosess Rådmann 

 
Arbeidsgruppe: HVO + VO + 
BHT for gjennomgang av 
HMS rutiner, implementering 
HMS system. AMU 
orienteres. IA kontakt 
involveres der det er 
hensiktsmessig. Arb.gruppen 
kan hente inn andre aktører.  

Faste saker 09.11 rådmann Rådmann iverksette arbeid 
med stillingsbeskrivelser. 
Rådmann legge fram 
hovedreglement og 
delegasjonsreglement for 
revidering. 
Rådmann følge opp arbeid i 
arbeidsgruppe PLO. 
Oppdatere rutiner for 
forebygging av sykefravær og 
rutiner for 
sykefraværsoppfølging for 
hele organisasjonen. 

Nærværsstatistikk 3. kvartal 
2017 

rådmann Tatt til etterretning. 

Rutiner for varsling rådmann Varslingsrutiner vedtatt med 
endringer. 

Samarbeidsplan BHT for 
perioden april 2017 - april 
2018 

Rådmann har ikke lagt fram 
saken for godkjenning i 
AMU. Behandlet på 
ledermøte. 

Må formelt godkjennes i 
AMU på første møte i 2018.  

 
 
Samarbeidspartnere: 
BHT – Bedriftshelse Nord på Finnsnes. 
Kontaktperson Dyrøy kommune: Stian Evenstad. 
Antall møter i Dyrøy kommune: se årsrapport fra BHT januar 2018. 
 
Bestilling Bistand 
Årsrapport fra BHT over aktiviteter utført i 
planperioden 

Januar 2018 

Deltatt på alle AMU møter i 2017. 
BHT orienterer under faste saker. 

16.02, 12.06, 21.09, 09.11 

Samarbeidsplanmøte  21.03.17 
Samrådsmøte for verneombud 17.10.17 
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Vernerunder PLO gjennomført 2017. Skolen gjennomført 
januar 2017.  

40 timers HMS kurs 4 deltagere fra Dyrøy kommune vår 2017. 
Lederkurs HMS Bedriftsinternt eller på Finnsnes. 
Førstehjelpskurs Alle enheter inkl. administrasjon. 
HMS system/rådgivning Delta i arbeidsgruppe HMS-system. Møte 

med Kommuneforlaget 25.01.18. 
HMS-revisjon/årlig gjennomgang  
Karlegging av arbeidsmiljø  Skole og barnehage utført 16.02 
Risikovurderinger Bistå enhetene ved behov 
Karlegging: gullappmetode, dialogkonferanse PLO etter avtale med enhetsleder PLO 
Spørreskjema  
Krisehåndtering  
kartlegging  
Risikovurdering  PLO etter avtale med enhetsleder PLO 
funksjonsvurdering Oppfølging av ansatte med helseplager 
Opplæring 
 

Lukke pålegg fra Arbeidstilsynet ved behov. 
Annen opplæring ved behov. 

Kartlegging av kjemisk helsefare på enhetene PLO har meldt behov. 
Teknisk ifm pålegg Arbeidstilsynet 

målinger  
Risikovurderinger av kjemiske og biologiske 
arbeidsmiljøfaktorer. 

PLO og teknisk. Andre også ved behov. 

Helseundersøkelse nyansatte For ansatte med krav i lov/forskrift. 
Helseundersøkelse og fysisk test for 
røykdykkere. 

Årlig fysisk test for røykdykkere.  
Nye røykdykkere gis tilbud. 

eksponeringsskjema  
vaksinasjon Etter vaksinasjonsprogram. 
AKAN Råd og veiledning rusmiddelpolitikk og ved 

individuell avhengighetsproblematikk. 
Timebestilling hos lege, sykepleier, 
ergoterapeut eller fysioterapeut. 

Når ansatte har arbeidsrelaterte 
plager/problemer. 

Undervisning om helserisiko ved 
natt/skiftarbeid. 

 

Oppfølgingsmøter før/under sykefravær Veiledning leder, ansatte. Tilpasse arbeid og 
delta i oppfølging av sykefravær. 

Funksjonsvurdering fysisk/psykisk Skjema oppfølgende helsefremmende samtale 
benyttes. 

forebygging Bistå i oppfølging før/under sykefravær. 
Ergonomi Behov vurderes. 
Kost/mosjon  
Konflikt forebyggende og håndtering. PLO har behov for kurs/opplæring. 
Vold og trusler Kurs gjennomført for ansatte på skolen i 

2017.  
LØFT (løsningsfokusert tilnærming)  
Røykeslutt kurs Kurstilbud gitt enhetene.  
Trening/kost veiledning, stressmestring.  Kurstilbud gitt enhetene. 

 
 
Arbeidslivssenteret NAV (IA) 
Kontaktperson Dyrøy kommune: Ole Erik Mathisen, Harstadkontoret. 
Antall møter i Dyrøy kommune: 4 + møter på enhetene. 
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Bestilling Bistand 
Råd/veiledning, tilrettelegging, forebygging, 
tilskuddsordninger NAV. 

Enhetsledere i enkeltsaker. 

Sykefraværsoppfølging og statistikk. Rådmann og enhetsledere. 
IA møte enhetsledere, verneombud, 
tillitsvalgte. 

03.11.17 

Innføring av digital sykemelding 03.11.17 
Deltatt på AMU møter. 
IA kontakten har orientert under faste saker. 

16.02, 21.09, 09.11. 

Deltatt på personalmøter på enhetene.  
Arbeidsgruppe PLO: rutiner, 
oppgavefordeling, arbeidsmiljø. 

IA kontakten har deltatt sammen med VO, 
tillitsvalgte, fagledere og andre.  
 

IA samtale ansatt. 03.11.17 
Kurstilbud eksternt. Enhetsledere, tillitsvalgte, verneombud. 
Samtale med enkeltpersoner enhetsledere 
IA prisen 2016 Midler brukt til felleskurs med Fagforbundet 

«Enda bedre sammen» for alle ansatte 
29.03.17 i Nordavindshagen 
ettermiddag/kveld.  

Avtalt buk av IA kontakten i 2018 2 IA møter og internkurs «Hvordan være en 
tydelig leder» og «Konflikthåndtering» 

 
 
Sykefravær: 
 
Økonomiavdelingen har kjørt ut sykefraværsstatistikk t.o.m. 3. kvartal 2017 på totalt 8,33%. Det 
vil si en nærværsprosent på 91,67%.  
 
Avviksmeldinger meldt inn til AMU under faste saker fra enhetene i 2017: 
 

 Hovedverneombudet orienterer under faste saker i AMU. 
 Ventilasjonsanlegget på sykehjemmet har vært tatt opp med Arbeidstilsynet. 
 Ventilasjonsanlegg Sørstua. 
 Støy, støydempingstiltak i barnehagen. 
 Brannsikring i barnehagen «Slottet».  
 Rømningsveg ved hovedbygget barnehagen.  
 Låssystem NAV – avvik meldt i 10 år til 4 rådmenn. 
 4 lys ødelagt i taket på NAV kontor – avvik meldt i 3 år.  
 Ca. 4 mnd i året en person alene på NAV kontor, da en stilling har vært holdt vakant de 2 

siste år. Avvik sikkerhetsmessig.  
 Ventilasjon personalrom skolen, avvik meldt teknisk. 
 Brannøvelse i april skolen – de fleste sirener fungerte ikke slik de skulle.  
 Lekeplass skolen, avvik fra tilsyn. 
 Fasiliteter for brannmannskap. 
 Varlingssaker behandlet i varslingsgruppa 2017 har vært definert som avvik eller klage 

på ledelse. Fulgt opp av rådmann som personalsaker.  
 
Pålegg fra Arbeidstilsynet i 2017:  
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Tilsyn Lukket/ikke lukket 
Pleie og omsorgstjenesten – postalt tilsyn 
13.07.17 – skriv av 12.09.17 med svarfrist 
01.10.17 

Pålegg: Ventilasjonsanlegg sykehjemmet.  
Fulgt opp med nødvendige tiltak i budsjett 
2018. 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2017/1348 

Saksbehandler: Elin Anita Meleng Blomseth 

Dato: 18.12.2017 

 

U.off i hht. 
 

Saksframlegg 
 

Valg av leder og nestleder i AMU for 2018 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Arbeidsmiljøutvalget 5/18 15.02.2018 

 

 

Saksopplysninger 
Medlemmer velges for to år av gangen. Jf. Arbeidsmiljølovens §3-15. 
 
Det velges leder og nestleder i AMU for 2018. Jf. Arbeidsmiljøloven §7-1. 
Leder og nestleder velges for 1 år. 

Administrasjonens vurdering 
I Dyrøy kommune har valgperioden for medlemmer i AMU fulgt kommunevalgperioden på 4 år 
i h.h.t. hovedreglement for Dyrøy kommune. Formannskapets medlemmer er arbeidsgiversiden i 
AMU. Dette er ikke i h.h.t. Arbeidstilsynets fakta ark hvor medlemmene velges for to år av 
gangen. Nytt hovedreglement for styrer, råd og utvalg er lagt fram for politisk behandling i 2017.  
AMU har i vedtak av 09.11.17 bedt rådmannen om å legge fram hovedreglement og 
delegasjonsreglement til revidering. 
 
Utvalgets leder velges for ett år. Leder velges blant medlemmer i AMU, og annen hver gang fra 
arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. 
 
Arbeidsgiversiden hadde leder og nestleder i 2017. Arbeidstakersiden skal ha leder og nestleder i 
2018. 
 
Administrasjonen ivaretar sekretærfunksjonen i h.h.t. gjeldende praksis. 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Det velges leder og nestleder i AMU for 2018 fra arbeidstakersiden. 
 
 

  
  
Tore Uthaug Elin M. Blomseth 
rådmann Enhetsleder personal 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/42 

Saksbehandler: Elin Anita Meleng Blomseth 

Dato: 09.01.2018 

 

U.off i hht. 
 

Saksframlegg 
 

Sykefraværsstatistikk 2017 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Arbeidsmiljøutvalget 6/18 15.02.2018 

 

Vedlegg 
1 IA Dyrøy kommune - fraværsoversikt 15.02.2018 
2 sykefraværsstatistikk 2017 

 

Saksopplysninger 
IA kontakt fra NAV arbeidslivssenter vil ta en gjennomgang av det sykemeldte sykefraværet i 
Dyrøy, totale tall for fravær i prosent og tapte dagsverk, aldersfordeling, varighet for de enkelte 
Avdelinger.  
 
Vedlagt følger oversikt over Dyrøy kommune basert på tall til og med 3. kvartal i 2017 (IA). 
Dersom tall for hele 2017 foreligger vil disse bli presentert og lagt fram i møtet av IA kontakten.   
 

Administrasjonens vurdering 
Dyrøy kommunes egen sykefraværsstatistikk som også omfatter egenmeldingene er kjørt ut av 
øk.avd. – se vedlegg sykefraværsstatistikk 2017. Totalt sykefravær er 8,57%. 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Saken legges fram for AMU for orientering og drøfting. 
 
 

  
  
Tore Uthaug Elin M. Blomseth 
rådmann Enhetsleder personal 
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På snittet for kommunal forvaltning, over landsgjennomsnittet og over offentlig forvaltning og 
administrasjon. 

Dyrøy kommune har på årsbasis over 2000 tapte dagsverk pga sykefravær. Kostnadene stipuleres til 
vel fem millioner kroner. 

Utviklingen ser ut til å gå i riktig retning, men store variasjoner mellom enhetene – mer om det i 
AMU-møtet. 

 

 

Tapte dagsverk som skyldes legemeldt sykefravær.  
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Lite/ubetydelig korttidsfravær (men egenmeldinger er ikke tatt med her). Utfordringen er fravær 
over 17 dager og opp mot 8 uker, og 20 – 29 uker. Ser en nedgang etter 8 uker – kan det skyldes 
aktivitetskravet ved 8 uker? 

 

Fordelt på alder: 30-åringene har høyest fravær. Nærværet best blant 20-åringene. 

På landsbasis er fraværet høyest for aldersgruppen 30-39, nærværet best i aldergruppen 50-59 +. 

I Dyrøy er fraværet høyt blant 50- og 60-åringene.  
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Bruk av gradert sykemelding er et mål i IA-avtalen og i nasjonale mål. 

I Dyrøy er bruken av gradert nedadgående, og det virker som menn ikke lenger blir gradert 
sykemeldt… 

--- 

Ole Erik Mathisen, IA-rådgiver 

Mob. 91642632/ole.erik.mathisen@nav.no
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Fraværsstatistikk

09.01.2018 15:50

Rapport: A4 NO, Dato fra: 1/1/2017, Dato til: 12/31/2017, 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

 251,00                   Sum 100 - Komm/form/adm/hovedutvalg  

111 - Rådmannskontoret

1251,00 1,0       1 82,6 1 82,6       83,60Sum 111 - Rådmannskontoret 33,31

112 - Økonomiavdelingen

4753,00 4,0       1 30,0 1 25,0       34,00Sum 112 - Økonomiavdelingen 4,52

115 - Tiltakskonsulent

 251,00      1 8,0           8,00Sum 115 - Tiltakskonsulent 3,19

121 - Fellestjenesten

2826,00 2,0     1 9,0 1 20,0         31,00Sum 121 - Fellestjenesten 3,75

190 - Drift i NORDAVINDSHAGEN

                    Sum 190 - Drift i NORDAVINDSHAGEN  

211 - Dyrøy barnehage

352 986,40 47,9 10 19,0 3 9,2 3 19,0 3 190,7  151,5 10 9,5     285,80Sum 211 - Dyrøy barnehage 9,57

231 - Elvetun skole

295 161,16 33,1 3 3,5 6 25,5 5 26,2 3 273,0  201,4 10 11,5     361,30Sum 231 - Elvetun skole 7,00

232 - Skolefritidsordningen

2244,92 1,0   1 1,6 1 0,3           2,92Sum 232 - Skolefritidsordningen 1,19

261 - VO på grunnskolens område

 43,20        1 4,4         4,38Sum 261 - VO på grunnskolens område 10,14

301 - NAV sosialadministrasjon

 251,00    2 4,0    19,0         23,00Sum 301 - NAV sosialadministrasjon 9,16

309 - Fysioterapi og folkehelse

 251,00    1 5,0       1 1,0     5,00Sum 309 - Fysioterapi og folkehelse 1,99

311 - Helsesøstertjeneste

1251,00 1,0     1 2,5 1 71,7 1 71,7 1 3,0     75,20Sum 311 - Helsesøstertjeneste 29,96
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2/3

Fraværsstatistikk

09.01.2018 15:50

Rapport: A4 NO, Dato fra: 1/1/2017, Dato til: 12/31/2017, 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

355 - Tjeneste for integrering

1283,00 1,0           3 5,0     1,00Sum 355 - Tjeneste for integrering 0,35

371 - Sykehjemmet

646 103,71 41,4 1 2,0 6 29,1 7 47,4 6 212,6 1 103,4 9 4,9     332,49Sum 371 - Sykehjemmet 5,45

372 - Hjemmetjenesten

243 334,11 25,1   2 8,0 2 20,0 14 409,0 4 224,6 15 15,8     462,10Sum 372 - Hjemmetjenesten 13,86

375 - Kjøkken og vaskeri

2314,64 0,8     1 4,3           5,07Sum 375 - Kjøkken og vaskeri 1,61

377 - Tiltak funksjonshemmede

                    Sum 377 - Tiltak funksjonshemmede  

391 - Avdeling Rehabilitering

271 722,47 22,7 1 2,0 4 12,5 2 17,3 5 297,1 2 241,3 3 3,0     351,53Sum 391 - Avdeling Rehabilitering 20,41

395 - Personlig assistent

1200,80 1,6        79,6  79,6       81,20Sum 395 - Personlig assistent 40,44

400 - Administrasjon

4502,00 6,8   1 3,6   1 29,2         39,60Sum 400 - Administrasjon 7,89

401 - Oppmålingstjenesten

 251,00                   Sum 401 - Oppmålingstjenesten  

402 - Vedlikeholdstjenesten

31 004,00 5,0     1 11,0  12,0         28,00Sum 402 - Vedlikeholdstjenesten 2,79

403 - Renholdstjenesten

61 129,50 5,5   1 14,0 1 8,0 3 104,0  61,5       131,50Sum 403 - Renholdstjenesten 11,64

432 - Vannanlegg

                    Sum 432 - Vannanlegg  

451 - Primærnæring

 251,00                   Sum 451 - Primærnæring  
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3/3

Fraværsstatistikk

09.01.2018 15:50

Rapport: A4 NO, Dato fra: 1/1/2017, Dato til: 12/31/2017, 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

452 - Interkomm skogbrukstjeneste

 251,00                   Sum 452 - Interkomm skogbrukstjeneste  

471 - Kulturkontor

1248,75 0,8     1 2,5 1 24,0 1 24,0       27,30Sum 471 - Kulturkontor 10,97

472 - Bibliotek

 125,50        1 20,5  5,5       20,50Sum 472 - Bibliotek 16,33

475 - Frivillighetssentralen

1251,00 2,0                 2,00Sum 475 - Frivillighetssentralen 0,80

479 - Dyrøy kulturskole

5287,16 2,8                 2,78Sum 479 - Dyrøy kulturskole 0,97

481 - Brannvern

                    Sum 481 - Brannvern  

482 - Feiing

1251,00 3,0           4 7,0     3,00Sum 482 - Feiing 1,20

28 031,342 402,27 214 208,5 15 26,5 27 112,4 27 175,4 42 1 879,4 11 1 272,1 56 60,7     8,57I alt
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/52 

Saksbehandler: Elin Anita Meleng Blomseth 

Dato: 10.01.2018 

 

U.off i hht. 
 

Saksframlegg 
 

Oppfølgingsrutiner syke IA 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Arbeidsmiljøutvalget 7/18 15.02.2018 
   

 

Vedlegg 
1 IA oppfølgingsrutiner syke 2015-2018 forslag fra arb.gr. 
2 helsefremmende oppfølgingssamtale og helsefremmende tiltaksplan 

 

Saksopplysninger 
Det ble vedtatt på AMU møte 09.11.17 at rådmannen oppdaterer rutiner for 
sykefraværsoppfølging for hele organisasjonen innen utgangen av året. 
 

Administrasjonens vurdering 
Viser til vedtak i AMU 07.05.15: 
Arbeidsmiljøutvalget godkjenner måldokument/handlingsplan IA for perioden 2015-2018. Hver 
enhet utarbeider egen handlingsplan på tiltak for oppfølging av ansatte med helseplager.  
 
Lederutviklingsprogrammet «Helhetlig lederskap i Dyrøy kommune» med oppstart 01.06.15 
omfattet opplæring av ledere i forhold til helsefremmende arbeidsplasser og helsefremmende 
dialog. Oppfølgingsrutiner syke som var utarbeidet av nedsatt arbeidsgruppe bestående av 
enhetsledere og tillitsvalgte utgår. Enhetsledere skulle kvalitetssikre oppfølgingsarbeidet på 
enheten med egne rutiner. Det ble gjennomført HMS dag med målsetting om økt kunnskap/felles 
forståelse av Helsefremmende arbeidsplass. Det er utarbeidet felles skjema for hele 
organisasjonen for helsefremmende oppfølgingssamtale og helsefremmende tiltaksplan. 
 
I h.h.t. AMUs vedtak av 09.11.17 legges utarbeidet forslag fra nedsatt arbeidsgruppe til 
oppfølgingsrutiner syke for perioden 2015-2018 frem for AMU til godkjenning.  
Oppfølgingsrutinene er utarbeidet etter mal fra NAV sine oppfølgingsrutiner syke. 
 
Skjema for helsefremmende oppfølgingssamtale og helsefremmende tiltaksplan kan fortsatt 
brukes som alternativ til skjema for sykefraværsoppfølging som finnes på nav.no. 
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Rådmannens forslag til vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget godkjenner oppfølgingsrutiner syke IA for perioden 2015-2018 til bruk for 
hele organisasjonen.  
 
Skjema for helsefremmende oppfølgingssamtale og helsefremmende tiltaksplan kan fortsatt 
brukes som alternativ til skjema for sykefraværsoppfølging som finnes på nav.no. 
 

Utvalgsleders innstilling: 
 
 
 

  
  
Tore Uthaug Elin M. Blomseth 
rådmann Enhetsleder personal 
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Oppfølgingsrutiner syke – IA 

Oppdatere rutiner i h.h.t. nye regler for oppfølging av sykemeldte for perioden 2014-2018. 

Vedtatt i AMU ……… 

 

Tidsfrister, roller og 
oppgaver 

Egenmelding  
1-8 dager pr. 
sykefraværstilfelle. 

Sykemelding over  
4 uker 

Sykemelding over 
7 uker 

Sykemelding 
Over 8 uker 

Sykemelding 
Over 26 uker 

Sykemelding 
Over 1 år 

 (24 dager pr. år)      
ARBEIDSGIVER        
Har ansvar for tidligst 
mulig å legge til rette 
for at sykemeldt 
arbeidstaker kan 
være i aktivitet. 
Skal kunne 
dokumentere 
oppfølgingsarbeidet. 
Dokumentasjonen 
oppbevares i 
ePhorte. 
Ved hyppig 
korttidsfravær 
innkalle til samtale. 
Søke fritak for 
arbeidsgiverperiode, 
også for gravide. Ved 
misbruk kan 
egenmelding stoppes 
og det kreves 
sykemelding. 

Egenmelding fylles ut, 
underskrives  legges til 
arbeidstaker for 
underskrift. Fraværet 
registreres av 
øk.avd./sekretær som 
bistår enhetsleder med 
tidsfrister i oppfølgingen av 
den syke. 
Vurdere andre 
arbeidsoppgaver/ 
tilrettelegging. 
Info. til kollegaer.  
Evt. kontakte den ansatte 
om forventet utvikling 
videre ved fravær over 
flere dager. 
Kort samtale når 
vedkommende er tilbake 
på jobb. Er det noe spesielt 
vi trenger å vite? Hva har 

Utarbeide 
oppfølgingsplan i 
samarbeid med 
arbeidstaker, med 
mindre det er 
åpenbart 
unødvendig f.eks. 
ved gradert 
sykemelding.  
Planen skal 
inneholde vurdering 
av arbeidstakers 
arbeidsoppgaver og 
arbeidsevne. 
Tilrettelegging/tiltak 
i arbeidsgivers regi 
evt. med virkemidler 
fra NAV. 
Sende 
oppfølgingsplanen 
til sykemelder så 

Ved 100% 
sykemelding avtale 
dialogmøte 1 med 
arbeidstaker, med 
mindre det er 
åpenbart 
unødvendig.  
Ved gradert 
sykemelding 
avholdes møtet bare 
hvis det er 
hensiktsmessig.  
Ved behov kan andre 
aktører f.eks. 
sykemelder, BHT, 
NAV, tillitsvalgt, 
verneombud delta. 
Arbeidstaker må 
samtykke dersom 
sykemelder 
innkalles.  

 Delta på dialogmøte 
2 i regi av NAV. 
Sende inn revidert 
oppfølgingsplan til 
NAV senest 1 uke 
før møtet. Planen 
skal vise hvilke 
bedriftsinterne 
tiltak som er 
gjennomført, evt. 
vært vurdert og vist 
seg umulig å 
gjennomføre. 
Arbeidstaker, 
arbeidsgiver, 
sykemelder eller 
NAV kan kreve at 
møtet holdes 
tidligere, og kan 
kreve at det 
avholdes et nytt 

Ta opp med den 
sykemeldte etter 9 mnd 
sykemelding at det må 
søkes permisjon for å 
bevare arbeidsforholdet 
utover 1 års 
sykemelding.  
Delta på dialogmøte 3 
hvis en blir innkalt. 
Revidert oppfølgingsplan 
må sendes inn før møtet. 
Arb.giver kan be NAV om 
et dialogmøte 3.  
Ta opp med den 
sykemeldte at stillingen 
må sies opp dersom 
permisjon ikke er 
søkt/gitt, og en ikke kan 
gjeninntre i stillingen. 
Øk.avd. sender melding 
til KLP/statens 
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skjedd mens du var borte. 
Behov for 
tilrettelegging/tiltak. 
Funksjonsvurdering ved 
sykemelding utover 
egenmelding på 8 dager, 
tilrettelegging/tiltak. 
Ta evt. kontakt med 
sykemelder ved behov. 

snart den er 
utarbeidet og senest 
ved 4 uker. Oppgi 
tidspkt. for 
dialogmøte 1 
dersom den ansatte 
ønsker at 
sykemelder skal 
delta. 
Planen sendes NAV 
ved behov for 
bistand fra NAV. 
Skjema for 
oppfølgingsplan 
finnes på 
www.nav.no  
Kopi av 
oppfølgingsplanen 
sendes servicetorget 
for arkivering i 
ePhorte. 
 

Dialogmøte 1 skal 
omhandle innholdet 
i oppfølgingsplanen 
og avklare om det er 
aktuelt med tiltak på 
arbeidsplassen. 
Oppfølgingsplanen 
oppdateres og bør 
sendes sykemelder. 
Arbeidsgiver har 
dokumentasjonsplikt 
i form av notater i 
ePhorte fra samtaler 
med gradert 
sykemeldte. 
Sjekkliste for 
dialogmøte 1 finnes 
på www.nav.no  

dialogmøte mellom 
den sykemeldte 
arbeidstaker og 
arbeidsgiver.  
Tema er 
oppfølgingsplanen 
og muligheter for 
løsninger på 
arbeidsplassen, 
samt om det er 
behov for 
rehabilitering eller 
arbeidsrettede tiltak 
i regi av NAV. 

pensjonskasse og 
orienterer enhetsleder 
om evt. søknad til 
pensjonskassen. 
Personal sender melding 
om opphør av 
arbeidsforhold evt. 
følger vanlig 
oppsigelsesprosedyre 
dersom oppsigelse ikke 
mottas etter 1 års 
sykemelding, og den 
ansatte ikke har 
gjeninntrådt i stillingen. 

ARBEIDSTAKER       
Skal samarbeide og 
medvirke aktivt til å 
finne løsninger for å 
komme tilbake i 
arbeid raskest mulig. 

Gi beskjed til arbeidsgiver 
tidligst mulig om fravær i 
h.h.t. gjeldende rutiner på 
arbeidsplassen. Si fra om 
tidsperspektiv. Må evt. 
sjekke med øk.avd. om det 
kreves sykemelding for 
ikke å bli trukket i lønn. 
Fylle ut egenmelding når 
du er tilbake på jobb. Si fra 

Delta i utarbeidelse 
og gjennomføring av 
oppfølgingsplan.  
Medvirke til å finne 
løsninger som bidrar 
til at du kan komme 
tilbake til arbeid, 
dersom dette er 
mulig.  Være innstilt 
på å gjøre annet/ 

Delta på dialogmøte 
1 på arbeidsplassen 
hvis ikke medisinske 
grunner forhindrer 
det. Si fra til 
arbeidsgiver hvis du 
ønsker at 
sykemelder evt. 
andre støttespillere 

Aktivitetsplikt. 
(Under 
behandling eller 
i gradert 
sykemelding). 
Hvis du ikke er i 
arbeidsrelatert 
aktivitet innen 8 
uker, kreves en 
utvidet 

Delta på dialogmøte 
2 med mindre det 
er medisinske 
grunner som 
forhindrer det. Du 
kan be NAV om et 
tidligere dialogmøte 
2.  
Delta til å finne 
løsninger som gjør 

Søke permisjon etter 9 
mnd sykemelding 
dersom en ønsker å 
opprettholde 
arbeidsforholdet utover 
1 års sykemelding. 
Kontakte øk.avd. for evt. 
søknad til KLP eller 
Statens Pensjonskasse. 
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om årsak til fraværet 
skyldes forhold på jobb. 
Levere sykemelding ved 
fravær over 8 dager. Gi 
beskjed om videre 
fravær/funksjonsvurdering. 

tilrettelagt arbeid 
for å komme raskere 
tilbake i jobb. Delta i 
utarbeidelsen og 
gjennomføringen av 
oppfølgingsplan.  
Den syke får brev fra 
NAV. 

skal være med på 
møtet. 
Medvirke til å finne 
løsninger som gjør at 
du kan komme 
tilbake i arbeid 
raskest mulig. 

legeerklæring 
som 
dokumenterer 
at det er 
tungtveiende 
medisinske 
grunner som 
hindrer 
aktivitet. 

at du kan komme 
tilbake i arbeid 
raskest mulig.  

Delta på dialogmøte 3 
hvis du blir innkalt. Du 
kan selv be NAV om et 
dialogmøte 3. 
Før utløpet av 
sykepengeperioden (52 
uker) bør den ansatte og 
evt. sykemelder vurdere 
om det er behov for 
bistand fra NAV. Det kan 
også være aktuelt å søke 
om avklaringspenger. 
Den ansatte må si opp 
sin stilling dersom 
permisjon ikke er 
søkt/gitt og en ikke kan 
gjeninntre i stillingen. 

SYKEMELDER       
Skal motivere til å 
være helt eller delvis 
i arbeid, hvis det er 
medisinsk forsvarlig. 

Hvis det er nødvendig med 
fravær utover 
egenmeldingsperioden, må 
det skrives sykemelding. 
Løpende vurdere gradert 
sykemelding. 

Fortløpende vurdere 
gradert (delvis) 
sykemelding. Motta 
oppfølgingsplan. 

Delta på dialogmøte 
hvis du blir innkalt. 
Gi beskjed dersom 
det foreligger 
ekstraordinære 
forhold ved din 
arbeidssituasjon som 
gjør at du ikke kan 
delta i møtet. 

Hvis 
tungtveiende 
medisinske 
grunner hindrer 
at 
arbeidstakeren 
kan være i 
aktivitet, må du 
dokumentere 
dette i en 
sykemelding. 

Delta på 
dialogmøtet 2, hvis 
du blir innkalt. Du 
kan be NAV om et 
tidligere dialogmøte 
2. 

Delta på dialogmøte 3 
hvis du blir innkalt. Du 
kan selv be NAV om et 
dialogmøte 3.  
Vudere om 
arbeidstakeren fortsatt 
er arbeidsufør med 
behov for ytelser fra 
NAV. 

NAV       
En støttespiller i 
oppfølgingsarbeidet. 
Utbetaler 

 NAV sender 
informasjonsbrev til 
alle sykemeldte. 

 Vurdere om 
aktivitetskravet 
er oppfylt slik at 

Avholde dialogmøte 
2 senest innen 26 
uker, med mindre 

Innkalle til et dialogmøte 
3 hvis en av aktørene ber 
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sykepenger. Har ulike 
arbeidsrettede 
virkemidler. 
Skal foreslå aktuelle 
virkemidler som kan 
bidra til 
arbeidsrelatert 
aktivitet. 
Dyrøy kommune som 
IA bedrift får spesiell 
bistand fra NAV 
arbeidslivssenter. 

arbeidstaker 
fortsatt har rett 
til sykepenger 
og kan stoppe 
sykepenger. 
Vurdere om det 
er behov for 
arbeidsrettet 
oppfølging fra 
NAV. 

det er åpenbart 
unødvendig. 
Vurdere om 
sykemelder skal 
delta. 
Innkalle til et tidlig 
dialogmøte 2 hvis 
aktørene ber om 
det eller NAV mener 
det er 
hensiktsmessig. 
Forberede møtet 
slik at 
tiltak/framdrift kan 
iverksettes. 

om det eller NAV mener 
det er hensiktsmessig.  
Vurdere om det er 
aktuelt med 
arbeidsrettede tiltak eller 
arbeidsavklaringspenger 
så tidlig som mulig, og 
senest før max-grensen 
for sykepenger er nådd. 
NAV sender brev til 
arbeidstaker etter 39 
uker. 
 

 

Tillitsvalgt/verneombud Bidrar til å gjøre sykefraværsarbeidet til en integrert del av HMS-arbeidet, gir råd og veiledning til arbeidstaker og 
bistår i dialogen med arbeidsgiver. Kan delta på dialogmøter dersom arbeidstaker ønsker det. 

Bedriftshelsetjenesten Arbeider forebyggende og kan trekkes inn i oppfølgingsarbeidet. Skal delta på dialogmøter når arbeidsgiver eller 
arbeidstaker ønsker det. 

Arbeidstilsynet Veileder og fører tilsyn med at virksomheter arbeider forebyggende for å hindre sykdom eller skade og at de har 
en plan for oppfølging og tilrettelegging for langtidssykemeldte, herunder arbeidsgivers ansvar for oppfølgingsplan 
og dialogmøter. 
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Dyrøy kommune 
Den lærende kommune 

 
 
 
 
 

HELSEFREMMENDE OPPFØLGINGSSAMTALE 
 
I henhold til Arbeidsmiljøloven, IA – avtalen og Dyrøy kommune interne HMS system skal 
den ansatte og leder samarbeide om å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en 
helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon med høyt nærvær. 
 
 
Dato for oppfølgingssamtale: 
 
Tilstede: 
 
Ansatt:      Leder: 
 
 
Stillingsprosent:……………….. 
 
Hensikt med samtalen:........................................................................................... 
 
Status…………………………………………………………………………….. 
Er sykemeldt/risiko for å bli sykemeldt/tidligere egenmelding/oppsummering av tidligere 
fravær. Har tidligere fravær samme årsak som nåværende.  
Behandling ja/nei: hvis ja hvor/hvor ofte:………………………………. 
 
Annet: fakta betydning i saken:…………………………………………………. 
Eks.: med anførselstegn «kan ikke stå lenge». 
 
 
Skala spørsmål 1-10: arbeidsglede ….  motivasjon ….  trivsel ….  mestring …. 
 
 

 
 
 
 

Kartlegging av arbeidsevnen 
 

Hensikten med spørsmålet avklare begrensinger opp mot arbeidsevner. Dvs. yteevne opp mot 
krav. 
Spør kan du, konkret ta utgangspunkt i arbeidssituasjonen: gå/stå/bøy/løfte armer over 
hodet/bære/løfte.  
Spør om: søvnkvalitet og konsentrasjon:…………………………………………….. 
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Hva hindrer deg å utføre dine arbeidsoppgaver: 
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Er det noen arbeidsoppgaver du ikke kan utføre: 
Svar ja eller nei. Hvis nei gå til neste spørsmål. 
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
Forslag/ønsker til arbeidsoppgaver du kan gjøre på egen arbeidsplass/ellers i 
kommunen: 
NB! Noter det som ansatt uttaler bruk anførselstegn «….» 
Eks. aml §4-6 – arbeidsgiver skal tilrettelegge så langt som mulig. Hvis arbeidstaker svarer 
nei, så må saken sendes til NAV som vurderer oppfølging/annen ytelse.  
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Har du tidligere fått tilrettelegging:………………………………………………………….. 
Begrunnelse? 
 
 
Behov for tilrettelegging nå:…………………………………………………………………... 
 
 
Hvis ikke du kan fortsette på egen arbeidsplass – hva har du planlagt videre? 
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Andre forhold som påvirker arbeidsevnen din? 
Hvis ja privat! NB! Arbeidsgiver ikke krav på, ute av saken. Her vil tillit leder/ansatt virke 
inn. BHT har taushetsplikt, kan henvise. Utdyp! Er det konflikt må BHT kobles inn.  
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 
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Dyrøy kommune
Den lærende kommune

HELSEFREMMENDE TILTAKSPLAN

Iht. § AML 4-5 plikter arbeidsgiver så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at 
arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid.

Hovedmål:

Delmål: 

Tilrettelegging, varighet:


Ansvar:

Søke tilskudd – øk. bistand Ansvar:

Tiltak:



Ansvar:

Annet:


Ansvar:

Dato

_________________________ _________________________
Underskrift ansatt Underskrift leder

Kopi: Behandlende lege
Andre behandlere
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