
 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

 

 
Møteinnkalling 

 
Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget 
Møtested: Møterom 2, Kommunehuset 
Dato: 24.05.2018 
Tidspunkt: 13:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.   
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. 
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PS 9/18 Referatsak /



 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/543 

Saksbehandler: Elin Anita Meleng Blomseth 

Dato: 09.05.2018 

 

U.off i hht. 
 

Saksframlegg 
 

Faste saker 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Arbeidsmiljøutvalget 10/18 24.05.2018 
   

 

 

Saksopplysninger 
Enhetsledere er bedt om å rapportere inn følgende faste saker til AMU møte 24.05.18: 
 

 HMS arbeid på enheten 
 Nærværsarbeid på enheten 
 Avviksmeldinger. Ikke lukkede avvik på enheten med løsningsforslag og 

kostnadsberegning. 
 
I tillegg er det faste saker at 
 

 HVO orienterer 
 BHT orienterer 
 IA orienterer 

 

Administrasjonens vurdering 
Servicetorg: 
HMS arbeid på enheten: Ansatte i servicetorget er pålagt nye oppgaver fra 01.01.18 i forbindelse 
med at 100% fast sekretærstilling på teknisk er satt vakant i budsjett 2018. Ansatte i 
servicetorget har deltatt på fellesmøter med teknisk og øk.avd. ang. dette hvor også verneombud 
for kommunehuset har deltatt. Ansatte på teknisk, øk.avd. og enhetsleder personal er også berørt 
av oppgavefordelingen. 
Nærværsarbeid på enheten: fast ansatt er tilbake etter endt permisjon 06.02.18. Etter 100% 
sykemeldingsperiode er ansatt tilbake i 50% fra 05.05.18.  
Fraværsprosent første tertial servicetorg er 7,34%. 
Ingen avviksmeldinger/ikke lukkede avvik. 
 
  
Ramme 3 
Helsesøstertjenesten: Ansatt sykepleier i 50% som helsesøster, i tillegg til fast helsesøster. 
Sykemeldingsstatistikk kan redegjøres for muntlig om behov. 
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Enhet PLO:  
Oppstart av omorganisering i enheten. Fortsatt ikke ferdigstilt struktur med enhetsledere i 
sykehjem og hjemmetjeneste samt fagleder PU/Rehab/rus-psyk. Kan redegjøres for muntlig. 
Skaper naturlig nok fortsatt spenninger i organisasjonen. 
 
Flere vakante stillinger har medført ustabilitet i avdelingene, høyere overtidsfrekvens og naturlig 
nok mer press på fast ansatte. 
Stillingene har vært lyst ut, og ansettelser er foretatt. 
 
Oppfølging av sykemeldte på avdelinger ivaretatt av fagledere i enhetsleders fravær.  
 
Innen enheten ser vi utfordringer i IA-arbeidet i forhold til tilstedeværelse i 
sykemeldingsperioden, da denne praksisen ikke synes å være implementert i organisasjonen som 
helhet. Følgene av dette blir en svært oppstykket og fragmentert tilstedeværelse som ikke 
imøtekommer IA-tankegangen om gradvis innfasing tilbake til arbeidsoppgavene. 
 
Karl Johan Olsen 
 
PLO: 
 
Nærvær 
 
Økt legemeldt fravær på sykehjem: se overordnet statistikk. 
Omorganisering i ledelsen 
 

  
Tilretteleggingstilskudd: 
 
Flere ansatte er delvis sykemeldt/gradert sykemeldt 
Vi har fokus på tilrettelegging av arbeidstid og arbeidsoppgaver for å fremme deltakelse i 
arbeidslivet. 
 
 
Samarbeid med HVO og HTV 
 

 Søknad om videreføring av langvakter i hjemmesykepleien, TPU og rehab er innvilget 
for en ny ettårs periode.   

 Godt samarbeid med tillitsvalgt i forhold til nye ansettelser og utarbeidelser av turnuser 
 

Bistand fra BHT 
 

 BHT var her den 08.5 for å holde kurs om vold og trusler i arbeidslivet til ansatte 
i hjemmesykepleie/rehab/tpu og den 15.5 skal samme kurset holdes for ansatte på 
sykehjem 

  
 
 

Avvik som ikke er lukket med kostnadsoverslag (avvik må være behandlet på enheten) 
 Taklekkasje på tpu bolig er meldt til teknisk etat og følges opp der. 
 Midlertidig ventilasjonsanlegg er i drift på sykehjem. Vi merker en betydelig bedre 

luftgjennomstrøm i hele bygget. 
 Nytt pålegg fra arbeidstilsynet??? 
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Teknisk enhet: 
 

 Ventilasjonsanlegget på Dyrøy omsorgssenter ny/gammel del. 
Begge aggregat er oppe og går. Det gjenstår å rense kanaler, regulere og avlevere 
målerapport av Klimaservice.  
Arbeidstilsynet har stilt tvangsmulkt i bero pr. 30.06.18. 
Det har vært gjennomført møte med tillitsvalgte, hovedverneombud med teknisk 
enhet hvor rådmann og ordfører var tilstede. Avisoppslag er ikke korrekt.   

 Det er lite sykefravær på teknisk enhet 4,4%. 
Gjentatte sykemeldinger renhold. Enkeltpersoner følges opp med nye samtaler med 
IA kontakten. 

 Det investeres i elektronisk avvikssystem HMS.  
 

 
Dyrøy barnehage: 
Sykefraværet er forholdsvis høyt totalt sett i barnehagen. Det begrunnes i tre langtidssykemeldte. 
Disse sykmeldingene følges opp av enhetsleder i samarbeid med IA-rådgiver. Hvis en ser bort 
fra disse langtidssykmeldingene så har vi ikke så høyt sykefravær totalt sett, noe som er positivt.  
 
Det er gjort en jobb i forhold til å avdekke behov for oppussing av lokalene til barnehagen. Noe 
dreier seg om forfall (løsnet knotter i kjøkkeninnredning, dørhandtak som faller av, 
malingsbehov, nedslitt trappedekke f.eks) og noe dreier seg om oppgraderinger av bygget der 
bygningen i seg selv ikke er tilfredsstillende ut fra det behovet som en har i barnehagen i dag. 
Det er utarbeidet en oversikt over litt ulike behov som vil bli fulgt opp av rådmann og eventuelt 
teknisk leder i samarbeid med barnehagen. 
Målet er at barnehagen, bygningsmessig, skal være en plass som vi er stolte av å jobbe i og som 
ungene er stolte av å gå i. På den måten skaper en trivsel og arbeidsglede for liten og stor. 
 

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

Ordførers innstilling: 
 
 
 

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

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/545 

Saksbehandler: Elin Anita Meleng Blomseth 

Dato: 09.05.2018 

 

 
Saksframlegg 

 

Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2018 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Arbeidsmiljøutvalget 11/18 24.05.2018 
   

 

 

Saksopplysninger 
Her er oversikten over sykefraværet i 1. kvartal 2018, fordelt på rammer.  
Samt pr ramme, vedlagt.  
 

 
 
 
Hilsen Unn-Tove Bakkevoll 
Økonomileder 
 
Mobil: 47850834 
E-mail: unn-tove.bakkevoll@dyroy.kommune.no 
 

Dyrøy kommune – den lærende kommune 
 
 
 
 

Administrasjonens vurdering 
Dyrøy kommunes egen sykefraværsstatistikk som også omfatter egenmeldinger er kjørt ut av 
enhetsleder økonomi. Totalt sykefravær 1. kvartal 2018 er 13,12%. 
 
IA kontakten er bedt om å komme med sine kommentarer til sykefraværsstatistikken for 1. 
kvartal 2018 ut fra Dyrøy kommune sine egne tall eller IA tall fra NAV. 
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Rådmannens forslag til vedtak: 
Saken legges fram for AMU til orientering og drøfting. 

Ordførers innstilling: 
 
 
 

  
  
Tore Uthaug Elin M. Blomseth 
Rådmann Enhetsleder personal 
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PS 12/18 Eventuelt /
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