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PS 13/18 Referatsak /

PS 14/18 Eventuelt /



 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2017/1350 

Saksbehandler: Elin Anita Meleng Blomseth 

Dato: 17.07.2018 

 

U.off i hht. 
 

Saksframlegg 
 

Godkjenning av samarbeidsplan med Bedriftshelse Nord 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Arbeidsmiljøutvalget 15/18 13.09.2018 

 

Vedlegg 
1 Samarbeidsplan april 2018-april 2019 

 

Saksopplysninger 
Samarbeidsplan med Bedriftshelse Nord for perioden 2018 ble satt opp i møte 15.05.18 med 
rådmann, kommunalsjef helse og omsorg, enhetsleder personal, HVO.  
  

Administrasjonens vurdering 
Samarbeidsplanen har etter samarbeidsmøtet vært korrigert av rådmann og enhetsleder personal 
slik: 
Det skal under møtedeltagere stå Tore Uthaug og ikke Tore Utmo. 
Enhetsledere er ansvarlig for grunnkurs HMS for nye verneombud. Det skal velges nye 
verneombud for perioden 2019-2020.  
 
Det er satt opp samarbeidsplanmøte første kvartal 2019 for evaluering av planperioden og 
oppsett av ny plan.  

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

Ordførers innstilling: 
 
 

  
  
Tore Uthaug                                                                        Elin Meleng Blomseth 
Rådmann Enhetsleder personal 
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Side 1 av 5 

 

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

 

Samarbeidsplan for: 2018 

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:  15/5 2018  av:  Tore Uthaug, Karl Johan Olsen, Elin Meleng Blomseth, Gøril Olsen og Stian A Evenstad  

Aktivitet/fagområde Avtalt bistand Ansvarlig 
Planlagt 

utført: 
Merknad/utført 

Systematisk HMS- arbeid 

Samarbeidsplanmøte Evaluering av planperioden og oppsett av ny plan. Adm og BHN 
Første kvartal 

2019 
Utført for 2018: 15/5  

HMS –system/rådgivning 

Bedriftshelse Nord deltar i arbeidsgruppe for utbering av 

kommunens HMS-system. Målet er å få det elektronisk. 

Deltagere HVO, andre verneombud, personalsjef og BHT 

HVO   

HMS revisjon/årlig 

gjennomgang 
    

Kartlegging av arbeidsmiljø 
Enhetsledere oppfordres til å kontakte BHN for å delta på 

vernerunder 

Enhetsledere 

avtaler direkte 
  

AMU/HMS fora 
1.BHN deltar i AMU 

2.BHN deltar i samrådsmøter for verneombud 

1.Administrasjon 

kaller inn 

2. HVO kaller 

inn 

I 

planperioden 
 

IA og helsefremmende HMS 

arbeid 

BHN deltar på IA-møter og i arbeidsgruppe for rutiner 

ifm sykefravær 

Administrasjon 

kaller inn 

I 

planperioden 
 

 

 

Årsrapport 

Bedriftshelse Nord sender rapport over aktiviteter utført 

i planperioden samt timebruk i perioden. 
 Januar 2019  
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www.Bedriftshelsenord.no Tlf: 778 52 550, epost: post@bedriftshelsenord.no 

 

Aktivitet/fagområde Avtalt bistand Ansvarlig 
Planlagt 

utført: 
Merknad/utført 

 

 

Psykososialt/organisatorisk 

Risikovurdering 
BHN deltar enhetene i risikovurdering i forhold til vold og 

trusler 

Enhetsleder tar 

kontakt  med 

Leia Paulsen 

I 

planperioden 
 

Kartlegging: gullappmetode, 

dialogkonferanse 
    

Spørreskjema     

Krisehåndtering     

Ergonomi 

Kartlegging     

Risikovurdering     

Funksjonsvurdering     

Opplæring     

Fysisk, kjemisk, biologisk 

Kartlegging 
BHN ved yrkeshygieniker bistår ved kartlegging og 

risikovurderinga v inneklima på Sørstua 

Enhetsleder tar 

kontakt 
Høst 2018  

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

 

Aktivitet/fagområde Avtalt bistand Ansvarlig 
Planlagt 

utført: 
Merknad/utført 

Risikovurdering     

Opplæring     

Arbeidshelse 

Målrettet helseundersøkelse 

(Betalingstjeneste) 

Arbeidstakere med avklart eksponering eller der 

lov/forskrift inneholder krav om dette, kalles inn til 

helseundersøkelse. Innhold: Audi, spiro, blodtrykk og 

psykososial kartlegging. 

BHN avtaler 

tidspunkt med 

bedriften 

  

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 
 

Eksponeringsskjema     

Helseundersøkelse og fysisk 

test for røykdykkere 

(betalingstjeneste) 

Helseundersøkelse etter fastsatte intervall 

 

Årlig fysisk test for røydykkere 

BHN kaller inn 

og avtaler 

tidspunkt 

Vår 2019 2018: Juni 2018 

Vaksinasjon     

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. 
 

I 

planperioden 
 

Undervisning om helserisiko 

ved natt/skiftarbeid 
    

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

 

Aktivitet/fagområde Avtalt bistand Ansvarlig 
Planlagt 

utført: 
Merknad/utført 

Dialogmøte 

Bedriftshelse Nord kan bistå med: 

 Veiledning til leder og arbeidstaker i forebygging 

av sykefravær 

 tilpasse arbeidet for den enkelte og delta i 

oppfølging av sykefravær. 

Leder kaller inn 

BHN 

I 

planperioden 
 

Funksjonsvurdering     

Forebygging     

Kurs/opplæring 

Grunnkurs HMS Nye verneombud meldes på kurs Enhetsledere 

Høst 2018 

og/eller vår 

2019 

 

Lederkurs HMS     

Førstehjelp     

Ergonomi     

Kost/mosjon     

Konflikt(forebygging og 

håndtering) 
    

Risikovurdering     

Vold og trusler      

LØFT (løsningsfokusert 

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

 

Aktivitet/fagområde Avtalt bistand Ansvarlig 
Planlagt 

utført: 
Merknad/utført 

Livsstilsrådgivning/veiledning (ikke lovpålagt) 

Røykeslutt     

Trening/kost veiledning. 

Stressmestring 
    

 

10



 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/867 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 11.09.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Sykefraværsoppfølging i Dyrøy kommune - Rutinebeskrivelse og sjekkliste til 
bruk for leder og sykemelding 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Arbeidsmiljøutvalget 16/18 13.09.2018 
   

 

Vedlegg 
1 Sykefraværsrutine_Sjekkliste 

 

Saksopplysninger 
Sykefraværet i Dyrøy kommune har over tid ligger på et nivå som krever tydelige tiltak og 
oppfølging. På denne bakgrunn ble det i IA-møte i juni bestemt at neste møte i IA skulle være et 
arbeidsmøte hvor man jobbet med rutiner for oppfølging av sykemeldte. Rådmannen utarbeidet 
et forslag til rutinebeskrivelse og sjekkliste som lå i bunn for arbeidet. IA-møtet den 3. september 
ble som planlagt benyttet til en gjennomgang og diskusjon av innhold og implementering av en 
slik rutine.  
 

Administrasjonens vurdering 
Rådmannen ser det som viktig at en slik rutine kommer på plass, og blir implementert på en 
grundig måte. Det er en tydeliggjøring av handlingsmønster både for ansatte og ledere, som også 
er med på å skape forutsigbarhet og likebehandling. En slik implementering og oppfølging er av 
rådmannen planlagt som følgende: 
 
Plan for implementering og oppfølging 
Tiltak Tidsplan Ansvar 
Rådmannen deltar på personalmøter i alle enheter for 
gjennomgang av rutinen/sjekkliste, med tilhørende 
mulighet for spørsmål og dialog. 

Før jul 2018 Rådmann 

Utarbeide nødvendig hjelpedokumenter (brev til lege 
etc.) 

15. oktober Personalleder 

Personalleder har ansvaret for bistand og oppfølging 
av enhetsledere, delvis ved tilstedeværelse i møter ved 
behov og ved innhenting av statusrapportering. 

Løpende Personalleder 

Sykefravær skal være fast tema på alle ledermøter, 
planleggingsmøter og personalmøter etc., slik at man 
tydeliggjør fokus på området. 

Løpende Alle 
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Rådmannens forslag til vedtak: 
1. AMU vedtar forslag til rutinebeskrivelse og sjekkliste til bruk for ledere og sykemeldte. 
2. AMU gir rådmannen sin tilslutning til Plan for implementering og oppfølging 

 

Ordførers innstilling: 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
ordfører rådmann 
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U.off. når utfylt: Offl. § 13, jf. fvl. § 13 (1) 

Alle ansatte i kommunen skal være kjent med rutinene for oppfølging og forebygging av sykdom. Rutinene inngår i kommunens KS/HMS-system. 
 

Sykefraværsoppfølging i Dyrøy kommune – Rutinebeskrivelse og sjekkliste til bruk for leder og sykemelding 
 
Oppfølging av første 9 uker sykefravær: 
I henhold til Arbeidsmiljølovens § 4-6 er kommunen pålagt særlige plikter overfor arbeidstakere med midlertidig eller varig redusert arbeidsevne. Dyrøy kommune har inngått 
en samarbeidsavtale med NAV om et mer inkluderende arbeidsliv (IA). Målet med denne avtalen er bl.a. å redusere sykefraværet, og å arbeide aktivt for at arbeidstakere 
med redusert funksjonsevne så langt mulig skal kunne fortsette i arbeid i kommunen. 
God kontakt og samarbeid er en forutsetning for å lykkes i sykefraværsarbeidet. Aktiv medvirkning mellom leder og ansatt er nødvendig for at det skal kunne iverksettes tiltak 
for at arbeidstaker skal komme raskest mulig tilbake i arbeid.  
 
Nav vurderer om den sykemeldte fyller vilkårene for rett til sykepenger/ ytelser: 
- NAV antar/legger til grunn i sin vurdering om rett til sykepenger, at de fleste bør ha mulighet til å delta i noe arbeid, på tross av sykdom, uten eller med tilrettelegging. 
- Nav gjør denne vurderingen spesielt ved 100 % fravær utover 8 uker sammenhengende. 
- Det er av stor viktighet at arbeidsgiver sammen med arbeidstaker viser til i oppfølgingsplanen at det er gjort en vurdering om det er muligheter til aktivitet. Begrunn hvis 
ikke muligheter. Oppfølgingsplanen må sendes til Nav. Dette for å unngå at arbeidstaker mottar forhåndsvarsel om stopp av sykepenger eller kan miste retten til ytelser 
fra folketrygden. 

Sjekkliste for oppfølging av: 
 
Navn …………………………………Enhet………….……………….. Start fravær:…………… Slutt fravær……………… 

Sykefraværsforløp Den ansattes aktiviteter/plikter 
under sykefraværet 

Nærmeste leders aktiviteter/plikter 
under sykefraværet 

Sjekkliste og notatfelt 

Ved risiko for 
fravær 

Ved risiko for fravær skal den ansatte kontakte sin leder og de skal sammen se på muligheter for å 
unngå sykmelding. Bruk oppfølgingsplan som dokumentasjonsverktøy allerede ved forebygging. 
Navs samtalenotat kan også være et nyttig dokument for kartlegging av funksjon. 
Vurdèr om søknad om unntak av arbeidsgiveransvar ved kronisk eller hyppig fravær (Nav-skjema 08-
20.05) er hensiktsmessig som forebyggende tiltak. 
Utarbeidet skjema/brev utarbeidet til lege av Dyrøy kommune, skal medbringes og overleveres lege ved 
konsutasjon. 

Kan søkes 
tilretteleggingstilskudd 

1. fraværsdag Ved legemeldt fravær, meld umiddelbart til 
nærmeste leder/ stedfortreder om fravær og antatt 
varighet. (Personlig oppmøte) 
 
Egenmelding meldes til nærmeste 
leder/stedfortreder. 
 
Egenmeldinger registreres ??? 

Av hensyn til rask registrering i lønns- og 
personalsystemet er det viktig med rask 
behandling/registrering av fraværet hos 
økonomiavdelingen 
 
Egenmeldinger godkjennes av nærmeste leder.  
 

Hvor arkivere egenmelding? 
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første arbeidsdag etter fraværet. 
 

2.-8. fraværsdag 
(egenmeldingsperiode) 
 

Vær i dialog med din leder om din funksjon, 
eventuelt behov for tilrettelegging og antatt 
varighet på fraværet. 
 
 

Leder kontakter arbeidstaker i denne perioden, eller 
senest fra 9. dagen, uavhengig av om det er 
egenmelding eller sykmelding. 
 
Sjekk om legen ber om tilbakemelding på 
sykmeldingsblanketten. 
 
Skyldes fraværet forhold ved arbeidsplassen, skal 
det registreres et HMS-avvik. 

 
 
 
 

Fravær utover 
arbeidsgiver - 
perioden 
 
 
 
 
 
 

Du og din leder er i kommunikasjon med 
hverandre om funksjonsevne og evt. 
tilretteleggingsbehov for gradert friskmelding. 
 
Er fraværet svangerskapsrelatert, kan jordmor 
eller din lege vurdere om det er mest riktig å 
benytte svangerskapspenger kontra sykepenger. 

Send invitasjon til sykefraværsmøte i Elements(??). 
-Velg malen Sykefraværsoppfølging – innkalling 
møte 4 uker. 
Legg ved Navs samtalenotat som en forberedelse 
for arbeidstaker til møtet. 
 
NB! Er fraværet svangerskapsrelatert skal leder 
søke unntak fra arbeidsgiverperioden (skjema NAV 
08-20.20 
Nav). 
 
Informer om svangerskapspenger kontra 
sykmelding 

Sjekk om NAV-portalen kan 
brukes til innkalling  

Sykefraværsmøte 
ved 4 ukers fravær 
NB også ved graderte 
fravær, og gravide. 
 

Du har mottatt invitasjon til møte i 
sykefraværsoppfølging. Du og din leder deltar. 
Forbered deg til møtet med å fylle i Navs 
samtalenotat. 
 
Din lege og Nav får tilsendt den utfylte 
oppfølgingsplanen etter møtet. 
 
Du kan ta med tillitsvalgt eller andre som du 
ønsker skal bistå deg. 

Dere fyller sammen ut en Oppfølgingsplan i møtet. 
NAV´s digitale oppfølgingsplan benyttes.  
 
Ha fokus på funksjon og evt. behov for 
tilrettelegging. Aktivitetsvurdering? 
 
Dersom det vurderes som usikkert om den 
sykmeldte blir helt friskmeldt innen kort tid, bør dere 
under møtet avtale et tidspunkt for dialogmøte 1 
(senest ved 7 uker). 

 

5-6 ukers 
fravær: 
Åpenbart 
unødvendig med 
dialogmøte 1? Konferer 
med Personalleder 
om du er usikker 

Du mottar brev med invitasjon til dialogmøte 1, 
med leder, personalleder og ev. IA-kontakt. 
Din lege og ev. tillitsvalgte kan delta, dersom du 
ønsker det. 
 
 
 
 
 
 
 

Leder sender invitasjon til Dialogmøte 1 til den 
ansatte.  
 
Dialogmøte 1 avholdes senest ved 7 uker med den 
sykmeldte og personalleder også når det foreligger 
gradert sykmelding. 
 
Avklar med arbeidstaker om det er hensiktsmessig 
at lege deltar allerede i dialogmøte 1. 
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Dialogmøte 1 
Avholdes senest ved 7 
ukers fravær. 
 
Obs! Dersom det er /blir 
100 % sm i 8 uker eller 
mer, medfører det at Nav 
må ha dokumentasjon på 
at aktivitetsvurdering 
er gjort. Begrunn hvis ikke 
aktivitet er mulig. 

Det gjøres en ny funksjons- og behovsvurdering 
med utgangspunkt i forrige digitale 
oppfølgingsplan. 
 
I møtet vurderes evt. igangsatte tiltak på 
arbeidsplassen. Det tas med i oppfølgingsplanen/ 
referatet som skrives i møtet. 
 
 

Rediger den digitale oppfølgingsplanen som ligger 
på NAV.  
 
Beskriv funksjon og eventuelle tilrettelegginger, 
samt vurdering av arbeidsaktivitet, i en ny 
oppfølgingsplan. 
 
Vurdèr i møtet om det er behov å be Nav om et 
tidligere dialogmøte 2, for å treffe lege og Nav. 
Behovet nedfelles i oppfølgingsplanen som sendes 
Nav. 
 

 

10-26 ukes 
Fravær- 
Plikt til 
aktivitetsvurdering 
fortløpende. 
 
 

Ta kontakt med arbeidsgiver utenfor fast møteplan 
og avtal tid, dersom du ser muligheter/behov for 
tiltak/ endring av tiltak. 
 
Ved behov kan du be om å få fremskyndet 
dialogmøte 2 med leder, Nav, sykmelder/lege.  
 
Ved ny sykemelding, møt opp hos arbeidsgiver for 
å opplyse om dette. 
 

Ha regelmessig kontakt med arbeidstaker og vurder 
behov for tiltak / bedriftsinterne utprøvinger. Vurder 
om det er behov for ekstra møte med arbeidstaker. 
 
Bruk den digitale oppfølgingsplanen som 
dokumentasjon ved alle former for 
samtaler/endringer av tilrettelegginger. 
 
Leder kan be om fremskyndet dialogmøte 2 ved 
tidligere behov for møte med lege og Nav.  

 

6 måneders 
fravær - 
dialogmøte 2 
(møte og referat i 
Navs regi) 

Nav innkaller deg til dialogmøte 2. 
Leder, personalleder og lege/ sykmelder, blir også 
invitert. 
 
Du kan ta med behandler eller andre 
støttepersoner dersom du ønsker det. 
 
Tema for møte: Funksjon nå, hva har blitt gjort av 
tiltak og hva vil skje videre. 
 
Du og leder oppdaterer oppfølgingsplan sammen 
til Nav før møtet. 

Dialogmøte 2 – Nav innkaller og fører referat. 
Arbeidsgiver representeres ved nærmeste leder 
og/eller kommunalsjef, samt persjonalleder. 
 
Rediger eksisterende digitale oppfølgingsplan 
(NAV).  
 
Påse at innkalling kommer fra NAV som forutsatt. 
 
 

 

Fra D2 møtet 
til neste møte 
Plikt til 
aktivitetsvurdering 
fortløpende. 
 
 
 
 

Du og din leder fortsetter å være i dialog om dine 
muligheter til aktivitet og evaluering av eventuelle 
tilrettelegginger/ bedriftsinterne utprøvinger. 
 
Oppfølgingsplan redigeres etter behov i møter 
med din leder 
 
Behov for hjelp av andre instanser? 
Nav, bedriftshelsetjeneste m.fl? 

Avtal et møte med arbeidstaker for å vurdere 
situasjonen og om det bør settes inn nye tiltak. 
 
Rediger oppfølgingsplanen, sammen med 
arbeidstaker. 
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Møte ved 
39 ukers 
fravær 
Viktig møte 
senest 3 mnd. før 
maksdato for 
sykepenger 
 

Dine muligheter for å komme tilbake til din stilling, 
helt eller delvis, vil bli drøftet i møtet. 
 
Oppfølgingsplanen revideres i møtet med tanke 
på videre tiltak og funksjonsnivå / referat fra 
møtet. 
 
Arbeidsgiver gir i møtet en orientering om hva 
som skjer etter maksdato for sykepengerefusjon, 
lønnsrettigheter etc. samt orienterer om rettigheter 
/søknad til tjeneste -pensjonskasse. 
 
Den ansatte søker alltid selv på 
tjenestepensjonskassenes hjemmesider. 

Leder innkaller arbeidstaker og personalleder til 39- 
ukers møte (egen brevmal i Elements). 
 
I møtet kartlegges arbeidstakers muligheter for å 
komme tilbake helt eller delvis, innen 
maksimumsdato for sykepenger. 
 
Arbeidstaker får nødvendig info om rettigheter og 
plikter i forbindelse med maksdato og videre 
oppfølging. 
Samt orientering om rettigheter i kommunens 
Tjenestepensjonskasse. 
 
Leder leverer søknadsskjema til den ansatte: 
Søknad om fritak fra ordinært arbeid i forbindelse 
med sykefravær utover 52 uker. 
 
Digital oppfølgingsplan redigeres og merkes som 
referat fra 39. ukers-møte. 
 
 

NAV sender også ut eget brev til 
arbeidstager med disse 
opplysninger. 

Ca- ved 40 
ukers fravær 
Nav innkaller evt 
til D3 møte. 

Nav innkaller til dialogmøte 3 dersom utsiktene til 
hel friskmelding er usikre. Lege, leder og 
personalleder deltar i møtet sammen med deg og 
Nav. 

Nav vurderer på bakgrunn av bl.a den digitale 
oppfølgingsplanen om det er behov for D3 møte 
med arbeidstaker, lege, og leder. 
 
P.s.! Dette møtet erstatter ikke arbeidsgivers 39 – 
ukers møte, da innholdet i møtet ikke er likt. 

 

Uke 48 
Fire uker før 
maksdato 
 
 
 
 
 

Du må levere Søknad om fritak (permisjon) fra 
ordinært arbeid i forbindelse med sykefravær 
utover 52 uker til din leder 4 uker før maksdato for 
sykepenger. 
 
Du mottar brev fra Nav med orientering om 
søknad om arbeidsavklaringspenger. 
 
Dokumentet inneholder viktig informasjon til deg. 

Ved fravær ut over 52 uker, må det skrives Søknad 
om fritak fra ordinært arbeid i forbindelse med 
sykefravær utover 52 uker i hele eller deler av 
stillingen fra og med maksdato for sykepenger. 
Bør ikke skrives for lenger enn 6 mnd. av gangen 
av hensyn til oppfølgingen. 
 
Signeres av begge parter, og sendes til arkiv. 
 
Økonomiavdelingen er kopimottaker. 
Dette er viktig, da dokumentet legitimerer 
arbeidstakers fravær uten lønn, samt at det utløser 
lønn til utbetaling i den stillingen som arbeidstaker 
skal ha etter maksdato. 
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Etter MAKS 
DATO for 
sykepengerettigheter 
Viktig med fortsatt 
sykefraværsoppfølging, 
og revidering av 
oppfølgingsplaner. 
 
 

Du har fortsatt en aktivitet- og medvirkningsplikt i 
egen sykefraværssak, ved å bidra til at det 
foreligger oppdaterte fritakssøknader og 
oppfølgingsplaner. 
 
Husk at du holder din leder oppdatert i utviklingen 
av din e muligheter til å komme tilba til hele 
stillingen. 
Har du AAP fra Nav må du gi kopi på vedtak fra 
Nav. Dette henger sammen med din fritakssøknad 
fra hele eller deler av stillingen. (Nav har ikke 
anledning til å utlevere kopi til arbeidsgiver). 
 
Drøft arbeidsmuligheter og eventuelle behov av 
tiltak fortløpende med din lege, og arbeidsgiver. 
Du må sørge for å levere ny Søknad om fritak fra 
ordinært arbeid i forbindelse med sykefravær 
utover 52 uker ved utløp av forrige søknad. 

Leder følger opp med sykefraværssamtaler også 
etter passert maksimumsdato, i tråd med 
intervallene for fritakssøknadene. Innkalling med 
relevant brevmal i Elements: « Sykefravær – 
maksdato». 
 
I løpet av året etter maksdato er det viktig å 
fortsette vurdering av arbeidsevne og muligheter for 
arbeidstaker til å komme tilbake i hele eller deler av 
stillingen. 
Som hovedregel gjelder det muligheter til å 
søke om «fritak» inntil 1 år etter maksdato. 
 
Revider den digitale oppfølgingsplanen.  
 
Ved behov for avklaring av restarbeidsevne og evt 
vurdering av nye tiltak inviterer leder til basismøte 
med arbeidstaker, sykmelder, personalleder og evt. 
Nav. 

 

Vurdere behov 
for basismøte. 
 

Du innkalles eventuelt til Basismøte, enten i regi 
av Nav eller av arbeidsgiver, med din lege og eller 
behandler, samt leder og personalleder.  . 
 
Agenda: 
Avklare om det er ytterligere tiltak eller utprøvinger 
som må iverksettes. 
 
Dine utsikter til å kunne komme tilbake til hele 
stillingen vil bli vurdert i møtet. 

Leder konfererer med personaleder for planlegging 
av et basismøte, samt informerer arbeidstaker. 
Brevmal ligger i Elements. 
Nav eller arbeidsgiver sender innkalling, avhengig 
av om Nav skal delta. 
 
Hvis det i basismøtet konkluderes med, at det ikke 
er utsikter til at arbeidstaker kan komme tilbake til 
hele eller deler av sin stilling, starter arbeidsgiver en 
prosess for å avslutte arbeidsforholdet i den del av 
stillingen som en ikke kan komme tilbake til. 
 
Dette gjøres i regi av personalsjefen, som 
innkaller arbeidstaker til møte med leder og 
personalsjef. 

 

 

• Den utfylte sjekklista sendes til arkivet for skanning i sykefraværsmappa når fraværet helt har opphørt, og den ansatte er tilbake i jobb! 
• Sykefraværsmappa skal avsluttes når fraværet er opphørt. Nytt fravær = ny sykefraværsmappe. 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/859 

Saksbehandler: Ikke fordelt til saksbehandler 

Dato: 31.08.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Status IA arbeid og sykefravær på enhetene 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Arbeidsmiljøutvalget 17/18 13.09.2018 

 

Vedlegg 
1 sykefraværsstatistikk pr. 30.06.18 
2 Sykefraværsstatistikk pr. 30.06.18 barnehagen 
  

 

Saksopplysninger 
Enhetene er bedt om å rapportere inn status IA arbeid og sykefravær på enheten til AMU møte 
13.09.18. 
 

 IA arbeid på enheten (HMS) 
 Sykefravær på enheten – nærværsarbeid 

 
I tillegg er det mulighet til orientering fra 
 

 Hovedverneombudet 
 BHT 
 IA kontakten 

 

Administrasjonens vurdering 
 
Totalt sykefravær Dyrøy kommune: 
 
    

  

  
  Ramme Fravær - faste ansatte Fraværs % 

  1 1. Sentraladm. Og fellestjeneste 8 % 
  2 2. Oppvekst og kompetanse 16 % 
  3 3. Helse- og omsorg 13 % 
  

4 4. Samfunnsutvikling og 
infrastruktur 3 % 

    Sum sykefravær pr 30. juni 2018 11 % 
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Egenmeldt 
fravær 

Legemeldt 
fravær 

Legemeldt 
fravær 

Sum dagsverk 
med 

Ramme DYRØY KOMMUNE                   
RAMMEOMRÅDER  Mulige dagsverk 

  1-16 (Dagsverk)   1-16 dgr 
(Dagsverk) 

  over 16 dgr 
(Dagsverk)   fravær 

Fraværs% 

1 Sentraladm. Og fellestjeneste                  1 
478,00  

                            
8,00  

                                   
-    

                      
111,10  

                
119,10  8,06 % 

2 Oppvekst og kompetanse                  4 
807,02  

                         
54,60  

                         
79,20  

                      
629,90  

                
763,70  15,89 % 

3 Helse- og omsorg                  5 
959,19  

                         
59,20  

                         
26,20  

                      
692,00  

                
777,40  13,05 % 

4 Samfunnsutvikling og infrastruktur                  3 
914,50  

                         
16,10  

                            
8,00  

                      
101,00  

                
125,10  3,20 % 

  Sum sykefravær pr 30. juni 2018               16 
158,71  

                      
137,90  

                      
113,40  

                  1 
534,00  

            1 
785,30  11,05 % 

 
 
Servicetorg: 
Totalt sykefravær på ramme 1 er 8,06%.  
Servicetorget har totalt 7,18% sykefravær. Servicetorget har to ansatte med svangerskapsrelatert 
fravær i form av 4 egenmeldinger i perioden 01.01-30.06.18 og sykemeldinger 100% stilling 
23.03.-04.05.18 + 50% 05.05.-28.05.18 +50% 30.05-24.06.18.Det har vært innvilget 
velferdspermisjoner for sykehusbesøk og ammepermisjon.  
Servicetorget har hatt redusert åpningstid sommeren 2018. 
En ansatt må søke fritak for arbeidsgiverperioden fra NAV.   
Ansatte har vært fulgt opp med samtaler med arbeidsgiver. 
Det har vært søkt og innvilget tilretteleggingstilskudd fra NAV for en ansatt.  
IA samtale er gjennomført for 1 ansatt. 
 

Egenmeldt 
fravær 

Legemeldt 
fravær 

Legemeldt 
fravær 

Sum dagsverk 
med 

Ansvar Enhet Mulige 
dagsverk 

  1-16 (Dagsverk)   1-16 dgr 
(Dagsverk) 

  over 16 dgr 
(Dagsverk)   fravær 

Fraværs% 

111 Rådmann 166 0 0 0 0 0,00 % 

112 Økonomienhet 498 4 0 68,6 72,6 14,58 % 

115 Tiltakskonsulent 166 0 0 0 0 0,00 % 

121 Servicekontor 648 4 0 42,5 46,5 7,18 % 

Totalt:   1478 8 0 111,1 119,1 8,06 % 

 
 
Skolen: 
Totalt 10,19% sykefravær. Oppfølging av langtidssykemeldte. 1 langtidssykemeldt pr. i dag med 
max.dato 01.03.19.  
Personalmøter fortløpende. 
Inkluderende skole og barnehagemiljø både for personale og elever. 
Arrangement i fellesskap på skolen. Positive sosiale tiltak. 
Lav terskel ny enhetsleder. Vektlegger god dialog med alle ansatte, er ute blant de ansatte. 
Ønsker å få ned sykefraværet så raskt som mulig. 
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Egenmeldt fravær Legemeldt fravær Legemeldt fravær Sum dagsverk 
med 

Ansvar Enhet Mulige 
dagsverk 

  1-16 (Dagsverk)   1-16 dgr 
(Dagsverk) 

  over 16 dgr 
(Dagsverk)   fravær 

Fraværs% 

  Skole 3090,82                                  
31,00  

                                 
37,00  

                              
247,00  

                 
315,00  10,19 % 

211 Barnehage 1716,2 23,6 42,2 382,9 448,7 26,14 % 

Totalt:   4807,02 54,6 79,2 629,9 763,7 15,89 % 

 
 
Barnehagen: 
Vi har jo et forholdsvis høyt sykefravær men det er tre langtidsfravær og et ellers lavt 
korttidsfravær. 
Hvis vi tar bort de tre langtidssykmeldingene er dette tallene – se vedlagte statistikk. 
Det jobbes kontinuerlig med godt arbeidsmiljø, og det og fokus på trivsel vil være en 
kontinuerlig prosess. 
 
 
PLO: 
3% høyere sykefravær enn samme periode i 2017. Fortsetter med tettere oppfølging. 
Av langtidssykemeldte er 2 ansatte 100% sykemeldt og 1 ansatt 50% sykemeldt. 
Høyere sykefravær i hjemmetjenesten enn på sykehjemmet. Totalt 13% sykefravær i PLO. 
Har ikke hatt kontakt med BHT/IA siden forrige IA møte. En person har vært innmeldt til IA 
samtale.  
Informasjon om influensavaksine er et tiltak for å få ned sykefravær. Minske antall fraværsdager. 
Ikke så mye egenmeldinger etter ferien. 
Allmøter og postmøter hvor det snakkes om utfordringer. Dialog vektlagt. 
Ivaretar vikarbruken og faglig del. 
Informasjon om ferie, frist for overføring av ferie, avvikling av restferie. 
Informasjon om Dyrøyseminaret er gitt. De som skal delta må søke permisjon. 
 

Egenmeldt fravær Legemeldt fravær Legemeldt fravær Sum dagsverk 
med 

Ansvar Enhet/sektor Mulige 
dagsverk 

  1-16 (Dagsverk)   1-16 dgr 
(Dagsverk) 

  over 16 dgr 
(Dagsverk)   fravær 

Fraværs% 

301 NAV 303 1 0 0 1 0,33 % 

309 Fysioterapi/helse 166 0 0 0 0 0,00 % 

311 Helsesøster 147,4 4 0 14,6 18,6 12,62 % 

355 Integrering 166 0 0 0 0 0,00 % 

  Pleie- og omsorg             5 
010,79  54,2 26,2 677,4 757,8 15,12 % 

390 Kommunalsjef 166 0 0 0 0 0,00 % 

Totalt:   5959,19 59,2 26,2 692 777,4 13,05 % 

 
 
 
Kultur og fritid: 
Null fravær. Har oppfølging og kontroll på ansatte. Ansatte er delaktig i arrangement og 
samarbeid på tvers innen avdelinger på kultur. Ansatte er fornøyd.  
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Egenmeldt fravær Legemeldt fravær Legemeldt fravær Sum dagsverk 
med 

Ansvar Enhet Mulige 
dagsverk 

  1-16 (Dagsverk)   1-16 dgr 
(Dagsverk) 

  over 16 dgr 
(Dagsverk)   fravær 

Fraværs% 

  Tekniske tjenester 2187,5 15 8 101 124 5,67 % 

  Kultur 1561 1,1 0 0 1,1 0,07 % 

479 Dyrøy kulturskole 166 0 0 0 0 0,00 % 

Totalt:   3914,5 16,1 8 101 125,1 3,20 % 

 
 
Teknisk:  
3% sykefravær. Problemer innen renhold ellers ikke fravær. Stadig gjentatte sykemeldinger 
grunnet slitasje/alder. 1 ansatt med gjentatte egenmeldinger/sykemeldinger. 
IA samtale er gjennomført, planlegger ny IA samtale. Arbeidsgiver er i dialog med ansatt om 
evt. mulige løsninger. En har ikke kommet fram til noen løsning pr. i dag.  
Hensikten er å rekruttere til stabil bemanning på renhold. Personalmøter på teknisk jevnlig. 
 

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

  
  
Tore Uthaug Elin Meleng Blomseth 
Rådmann Enhetsleder personal 
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