
 

Dyrøy kommune 
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PS 18/18 Referatsak /



 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/1137 

Saksbehandler: Ikke fordelt til saksbehandler 

Dato: 03.12.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Status IA arbeid og sykefravær på enhetene 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Arbeidsmiljøutvalget 19/18 11.12.2018 

 

 

Saksopplysninger 
Enhetene er bedt om å rapportere inn status IA arbeid og sykefravær på enheten til AMU møte 
11.12.18. 
 

 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: 
 
Økonomiavdelingen sliter med å få ut sykefraværsstatistikk fra lønnssystemet. Det jobbes med 
feilretting. Dersom statistikken er klar til AMU møtet 11.12.18 vil den bli lagt fram i møte. 
 
IA kontakten opplyser at NAV sine sykefraværstall ikke er klar før 12.12.18.  
IA kontakten vil orientere om gamle sykefraværstall og generell sykefraværsutvikling på AMU 
møtet 11.12.18.  
 
Uttalelse fra enhetene: 
 
Servicetorget: 
En ansatt har vært 100% sykemeldt fra 13.11.18 og fram til hun gikk ut i svangerskapspermisjon 
23.11.18. En ansatt har innvilget ammepermisjon og redusert tilstedeværelse i servicetorget som 
følge av dette. Integreringskoordinator Kjell J. Lillegård er ansatt i vikariat som fagleder 
servicetorg.  
Adm.utv. har vedtatt at telefontrefftiden i servicetorget settes til kl. 0900-1430 som en varig 
ordning hele året. For å ivareta innbyggerne ved reduksjon i telefontreffetiden må følgende 
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forutsetninger legges til grunn: automatisk valg i sentralbordet, slik at innbyggerne får svar på 
enkelte henvendelser. Bedre selvbetjeningsløsninger på nettsiden, samt dokument maks 
tilgjengelig. Adm.utv. vedtak følges opp av kommunalsjef helse og omsorg.  
Det har vært gjennomført møte med ansatte i servicetorget og økonomiavdelingen i forbindelse 
med omstillingsprosess. Viser til oppfølging av Telemarksforsknings rapport.  
 
Økonomiavdelingen: 
Økonomileder har sagt opp med fratreden 12.01.19. Job Zone jobber med rekruttering av ny 
økonomileder. Det er tatt inn vikarer Kurt Klausen (fra NU) og Øystein Rørslett på 
økonomiavdelingen fram til ny økonomileder er på plass. Omstillingsprosess pågår.  
 
Teknisk: 
Status sykefravær på renhold er det samme som tidligere. Enkeltperson med hyppig 
korttidsfravær i hovedsak. IA kontakten har vært inne i bildet. Det jobbes med saken. 
Kombinasjon slitasje, tungt arbeid, eldre arbeidstaker. Ellers svært lite fravær på teknisk. 
Etter oppsigelse/naturlig avgang på renhold har det vært foretatt utvidelse av fast deltidsstilling 
for en ansatt samt lyst ut 50% renholderstilling. Behov for økt bemanning på renhold er meldt 
inn av Delta. Saken er under vurdering. 
Ingen ikke lukkede avvik.  
 
Kultur og fritid: 
Lite sykefravær. Noen egenmeldinger, ingen langtidssykemeldte. Enhetsleder følger opp alle 
typer fravær på enheten som meldes inn. Endringer av arbeidstid som følge av arrangement, 
personlige henvendelser privat etc.  
En ansatt på kulturskolen har vært fulgt opp med IA kontakten. Fått til en ordning med fleksibel 
arbeidstid. Søker om fritak fra arbeidsgiverperioden.  
Det er travelt på kultur og de ansatte er glad for å ha fått en leder på plass. Bra trivselsfaktor på 
enheten. Økonomiarbeid, strukturer og møter på plass og jobbes med videre framover.  
Det har vært sett på nødutganger i forhold til sikkerhet i forkant av evt. branntilsyn.  
  
Skole/SFO: 
To langtidssykemeldte. Følges opp i h.h.t. IA avtalen. Litt egenmeldinger innenfor det normale. 
To svangerskapsrelaterte fravær i høst. Begge disse er nå ute i permisjon. Har fokus på 
sykefravær, terskel for å være borte. Det er iverksatt tiltak. Trivselstiltak som kaffemaskin og 
mat. Arrangementer på skolen. Ingen avvik.  
 
Barnehagen: 
Barnehagen har fortsatt tre stykker i langtidssykmelding. Vi startet høsten med fire stykker, men 
i løpet av oktober ble det klart at en av disse ville levere sin oppsigelse. Dette arbeidsforholdet 
blir avsluttet den 18.12.18. Denne stillingen er utlyst men vi har ikke fått noen søknader på 
denne. Sluttdato for to av disse er i slutten av januar og begynnelsen av februar og de ansatte er i 
dialog med NAV for videre oppfølging.  
 
Korttidsfraværet er generelt lavt. Det kan alltids forventes litt fravær og slik er det også hos oss. 
Det har vært fokusert på trivsel på jobb og vi har skrevet trivselstiltak og alle har trukket 
oppgaver i forbindelse med det. Det har ført til Halloween sammenkomst med litt mat og 
utkledning, og ekstra tid til pausekos to ganger de siste månedene. Vi har også hatt fredagsvafler 
og lotteri i forbindelse med disse pausene. For å nevne noen tiltak. 
 
Vi har gjennomført 10 faktor undersøkelsen i tillegg til ståstedsanalysen for barnehagene, som 
har hatt generelt fokus på vårt arbeid i tillegg til tema spesifikt på Inkluderende barnehagemiljø 
og realfag. Særlig jobbing med ståstedsanalysen gir kunnskap om eget ståsted og dette gjelder 
også opp mot den enkeltes trivsel og trygghet i jobben. Det ble også foretatt en enkel 
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undersøkelse for å avdekke evt dårlig samarbeid internt i barnehagen og det førte til noen tiltak 
som forhåpentligvis vil gripe fatt i de tingene som undersøkelsen pekte på. 
 
Det fortsettes med høyt fokus på trivsel og tilstedeværelse. Det innebærer også at leder ser at 
flere er sliten, og at en innser at desember måned er hektisk. Det tilrettelegges derfor til mest 
mulig smidige og gode dager og tiden utnyttes så godt som overhode mulig i dette arbeidet. 
 
Helse og omsorg: 
 
Har ikke fått ut noen statistikker på fraværet.  
Etter samtale med Astrid, så har jeg fått noe informasjon. 
 
«Egenmeldt fravær er noe økende nå før jul. Rutiner i forhold til fraværsvarsling er iverksatt.  
Det er avdekket noen utfordringer i forhold til arbeidsmiljøet ved en avdeling, disse 
utfordringene tas tak i og det letes etter metoder for å utbedre dem. 
Enhetslederne begynner å få et grep om oppfølging av sykemeldte.» 
   

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

  
  
Tore Uthaug Elin Meleng Blomseth 
Rådmann Personalleder 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/1067 

Saksbehandler: Elin Anita Meleng Blomseth 

Dato: 03.12.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Valg av medlemmer og personlige varamedlemmer til AMU 01.01.2019 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Arbeidsmiljøutvalget 20/18 11.12.2018 
   

 

 

Saksopplysninger 
Kommunestyret har vedtatt hovedreglement for styrer, råd og utvalg for Dyrøy kommune fra 
01.01.19.  
 
Hovedreglementet Pkt. 2.2.3 Arbeidsmiljøutvalg 
 
Sammensetning: 
Arbeidsmiljøutvalget skal bestå av 6 medlemmer: 
 
Fra arbeidsgiversiden: 
Rådmannen pluss to administrative ledere som utpekes av rådmannen, med personlige 
varamedlem. 
 
Fra arbeidstakersiden: 
Hovedverneombud pluss to tillitsvalgte som velges av og blant de tillitsvalgte med personlige 
varamedlem. 
 
Leder for utvalget velges vekselsvis av arbeidsgiverens og arbeidstakerens representanter for 2 år 
av gangen. Det vil i 2019 være arbeidsgiversiden som kal ha leder og nestleder i AMU. 
 
Sekretærfunksjonen har vært lagt til personalleder. I Dyrøy kommune har det ikke vært praktisert 
vekselsvis sekretariatsfunksjon mellom arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden. 
 
Arbeidsoppgaver: 
Arbeidsmiljøutvalgets arbeidsoppgaver framgår av arbeidsmiljølovens §7-2. Arbeidsoppgaver 
utover det som loven bestemmer, kan fastsettes gjennom lokalt reglement. 
 
Arbeidsmiljøutvalget er et kombinert lovbestemt arbeidsmiljøutvalg, opprettet i hht 
Arbeidsmiljøloven §7-1, med arbeidsoppgaver i hht §7-2, og samarbeidsutvalg i hht 
Hovedavtalens Del B §6. 
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Hovedavtalen §6 Arbeidsmiljøutvalg: 
Det opprettes arbeidsmiljøutvalg i samsvar med arbeidsmiljølovens §7-1 med arbeidsoppgaver i 
henhold til arbeidsmiljøloven §7-2. Ved behov for nærmere retningslinjer for 
arbeidsmiljøutvalget ut over det som følger av lovens bestemmelser, fastsettes dette gjennom 
reglement lokalt. 
 
Ansattes representanter i utvalget utpekes etter forholdstallsprinsippet. Som delingstall benyttes 
kvotienten 1,4 og deretter oddetall 3, oddetall 5 osv. 
 
Rådmannen ber fagforeningene gi tilbakemelding på valg av to tillitsvalgte som velges av og 
blant de tillitsvalgte med personlige varamedlem til arbeidsmiljøutvalget senest innen 30.11.18. 
 
Det kjøres egen prosess på valg av HVO + vara HVO som etter arbeidsmiljøloven er 
arbeidstakersidens tredje medlem i AMU. 
 

Administrasjonens vurdering 
Rådmannen har i samråd med personalleder og kommunalsjef helse og omsorg utpekt følgende 
medlemmer med personlige varamedlemmer til AMU fra 01.01.19 fra arbeidsgiversiden: 
 
Medlemmer: 

1. Rådmann  
2. enhetsleder skole/SFO 
3. enhetsleder sykehjem 

 
Personlige varamedlemmer: 
For rådmannen: 

1. kommunalsjef helse og omsorg 
2. kommunalsjef oppvekst og kompetanse 

 
For enhetsleder skole/SFO: 
Enhetsleder barnehage 
 
For enhetsleder sykehjem: 
Enhetsleder hjemmetjenesten 
 
Arbeidstakersiden: 
Fagforbundet som den største fagforeningen i Dyrøy kommune har i HTV møte 30.11.18 gitt 
tilbakemelding om følgende medlemmer med personlige varamedlemmer til AMU fra 01.01.19. 
Navn på fagforeningenes oppnevnte vil bli gitt i eget skriv til rådmannen. 
 
Medlemmer:  

1. Fagforbundet 
2. Utdanningsforbundet 
3. Hovedverneombudet 

 
Personlige varamedlemmer: 
 
For Fagforbundet: Delta 
For Utdanningsforbundet: NSF 
For HVO: vara hovedverneombud 
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Rådmannens forslag til vedtak: 
AMU tar oppnevning av medlemmer og personlige varamedlemmer fra arbeidsgiversiden og 
arbeidstakersiden h.h.t. nytt hovedreglement for Dyrøy kommune til etterretning.  

Ny sammensetning i AMU gjelder fra 01.01.2019.  
 

  
  
Tore Uthaug Elin Meleng Blomseth 
rådmann personalleder 
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