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PS 1/19 Referatsak /



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 

Deltatt på AMU og IA 
Deltatt på VO-møte 

IA og helsefremmende HMS 
arbeid 

BHN deltar på IA-møter og i arbeidsgruppe for rutiner 
ifm sykefravær 

Administrasjon 
kaller inn 

I 
planperioden Deltatt 2 møter 

 
 
Årsrapport 

Bedriftshelse Nord sender rapport over aktiviteter utført 
i planperioden samt timebruk i perioden.  Januar 2019  
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Side 2 av 5 

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 Utført 

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 Ikke utført 

Målinger     
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Side 3 av 5 

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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Side 4 av 5 

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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Side 5 av 5 

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     
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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 2019 
 
ÅRSRAPPORT 2018 
 
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 1.1.2018-31.12.2018 

 
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 (Elin.Meleng@dyroy.kommune.no)
Sendt: 21.01.2019 13:45:18
Til: Gøril Annie Olsen; Dyrøy kommune postmottak
Kopi: Tore Uthaug

Emne: VS: Årsrapport for 2018
Vedlegg: Samarbeidsplan april 2018-april 2019.docx;Journalsammendrag for DYRØY KOMMUNE.pdf;Periodevis
plan for DYRØY KOMMUNE.pdf;Følgeskriv årsrapport 2018.doc
Servicetorg: Årsrapporten må legges som referatsak til AMU.
 
 

Fra: Elin A Meleng 
Sendt: 21. januar 2019 13:34
Til: Dyrøy kommune postmottak <postmottak@dyroy.kommune.no>; Tore Uthaug
<Tore.Uthaug@dyroy.kommune.no>; Karl Johan Olsen <karl.olsen@dyroy.kommune.no>; Håvard Johnsen
<Havard.Johnsen@dyroy.kommune.no>
Emne: VS: Årsrapport for 2018
 
Servicetorg: Importeres i Elements.
 
 

Fra: Stian Evenstad <stian@bedriftshelsenord.no> 
Sendt: 21. januar 2019 13:29
Til: Elin A Meleng <Elin.Meleng@dyroy.kommune.no>
Emne: Årsrapport for 2018
 
Hei og Godt Nytt År
 
Vedlagt medfølger årsrapport for 2018
 
Med vennlig hilsen
Stian A Evenstad
Verneingeniør/yrkeshygieniker
 
Bedriftshelse Nord
Postboks 255
9305 Finnsnes
Tlf: 41592192
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2019/126 

Saksbehandler: Elin Anita Meleng Blomseth 

Dato: 31.01.2019 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Faste saker til AMU 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Arbeidsmiljøutvalget 2/19 14.02.2019 

 

Vedlegg 
1 Sykefraværsstatistikk Hele organisasjon 2018 

 

Saksopplysninger 
Enhetsledere er bedt om å rapportere inn følgende faste saker til AMU for hele året 2018 til møte 
14.02.2019: 
 

 HMS arbeid på enheten 
 Nærværsarbeid på enheten 

 
I tillegg er det faste saker at 
 

 HVO orienterer 
 BHT orienterer 
 IA orienterer 

 

Administrasjonens vurdering 
 
Totalt sykefravær for Dyrøy kommune alle enheter er 11,26% for 2018.  
Fraværet har vært stabilt høyt i 2018. Sykefraværet på de ulike arbeidsplasser framkommer i 
vedlagte statistikk.  
 
Servicetorg: 
 
HMS arbeid på enheten:  
 

 Etter omorganisering fra 01.01.2018 har servicetorget overtatt oppgaver etter sekretær 
teknisk som er gått av med pensjon. Oppgaver er også fordelt på ansatte på øk.avd. 
Drøftingsmøter i forbindelse med omstilling er gjennomført. 

 Redusert bemanning og vakanse/vikarbruk i forbindelse med to fødselspermisjoner og en 
ammepermisjon. 

 Bistand fra IA kontakt i forbindelse med søknad om tilretteleggingstilskudd. Det er 
gjennomført IA samtale og oppfølgingssamtaler.  
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 Telefontid i servicetorg settes til 0900-1430 hele året, vedtatt i adm.utv. 01.11.2018. 
Følges opp av kommunalsjef helse og omsorg. 

 Elements er tatt i bruk som nytt saksbehandlersystem. 
 Opplæring i Jobb Norge rekrutteringsverktøy som tas i bruk fra 01.01.19. 
 Servicetorget har deltatt og bidratt i organiseringen av trivselstiltak og sosialt samvær på 

kommunehuset vaffelsteking annenhver uke, julebord, julefrokost, vinlotteri hver fredag. 
 
Nærværsarbeid på enheten:  
Fast ansatt er tilbake etter endt fødselspermisjon 06.02.2018. Etter 100% sykemeldingsperiode er 
ansatt tilbake i 50% fra 05.05.2018. En ansatt i fødselspermisjon fra desember 2018.  
Det er ansatt vikar for fagleder servicetorg. 
Fraværsprosent for hele 2018 7,91%. 
Ingen avviksmeldinger/ikke lukkede avvik. 
 
Status IA – Arbeid Helse og omsorg 
 
Fysioterapi-helsesykepleiertjenesten-integrering: 
 
En sykemelding som går over tid, dialog pr telefon. Ikke mulig med tilrettelegging pr dags dato. 
Statusavklaring i mars. Er i dialog med ansatt som får økt arbeidspress grunnet manglende vikar. 
Viktig at denne ikke tar på seg for mange og uoverkommelige oppgaver. 
 
PLO – seksjonen litt generelt 
 
Oppmerksomhet rundt sykefravær.  

 Innarbeider rutiner for å unngå permisjon etter langtidssykemelding uten vilkår. 
Permisjonen skal da inneholde vilkår om behandling/gradvis tilbakevending underveis i 
forløpet. Evt. skal den ansatte underveis gradvis tiltre i jobb gjennom ekstravakter, slik at 
ved permisjonstidens slutt skal den ansatte være klar til å gå inn i full jobb uten ekstra 
tilrettelegging. 

 Ved endring av stillingsstørrelse/arbeidssted der sykefravær har vært en utfordring, skal 
prøvetid praktiseres. Dersom sykefraværet ikke minker, må den ansatte tilbake til mindre 
stillingsbrøk. Må da selv vurdere om andre tiltak i forhold til personlig økonomi må 
gjøres. Dette av hensyn til den ansattes helse og av hensyn til kolleger og tjenesten. 

 Dialogmøter og samtaler med ansatte dokumenteres i Elements. Referater skal 
underskrives av begge parter. 

 Fravær vurderes som en viktig faktor ved ansettelser. 

Ved egenmelding benyttes de nye rutinene, at ansatte må gi beskjed personlig har en gunstig 
effekt. Det har vært tilfelle der den ansatte har endt med å stille opp til tross for forsøk på 
egenmelding (vikarierende årsak). 
Overordnet mål er at ansatte som er plaget med mye fravær ikke har større stillinger enn det de 
mestrer. Hvordan få inn ordninger fra NAV i dette tankesettet? 
 
Sykehjemmet  
 
Har søkt tilretteleggingstilskudd for tre ansatte.  
Tre sykemeldte pr dagsdato. All disse er delvis sykemeldte.  
Arbeid med oppfølging av sykemeldte går greit. Ansatte deltar aktivt i utforming av 
oppfølgingsplan. Vi bruker NAV sin elektronisk oppfølgingsplan.  
Fremdeles mange egenmeldinger 
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Hjemmetjenesten 
 

 Har 5 100% sykemeldinger hvorav 
1 svangerskapsrelatert 
2 langtidssykemeldte som har maksdato snarlig. Begge disse har søkt om permisjon. 1 
har fått innvilget, hos den andre er det etterspurt en mer utfyllende søknad før 
behandling. 
1 ansatt langtidssykemeldt i 6 mnd- usikkert om kommer tilbake, opprettholder 
aktivitetsplikt.  
1 sykemeldt siden desember- kronisk syk (har forsøkt gradert sykemelding med 
tilrettelegging, men det er ikke helsemessig forsvarlig nå) 
 
Alle har jevnlige møter og telefonsamtaler utover møter med Nav tilstede. Noen gir 
uttrykk for at det er uvant og litt «slitsomt», men samtidig at de setter pris på at noen bryr 
seg.  
 

 Har noen ansatte med uforholdsmessig mange egenmeldinger. Kalles inn på samtale med 
leder. Temaet vil være helse og trivsel på jobb. Leder tar gjerne mot litt veiledning på 
hvordan slike samtaler skal foregå. All den tid man har 24 egenmeldingsdager i året. Når 
er det «for mye»? På hvor lang tid?  
 

 Ønsker også å poengtere at med det nye permisjonsreglementet nå har tredd i kraft vil 
antall egenmeldinger øke noe, da kommunen kun innvilger 1 dag i året med permisjon 
med lønn for timer og besøk hos spesialisthelsetjenesten. Det står ingen ting i reglementet 
om hvordan man da skal løse det, leder antar det da blir med egenmelding? 
 

Økonomiavdelingen: 
 

 Etter omorganisering har servicetorget overtatt oppgaver etter sekretær teknisk som er 
gått av med pensjon. Oppgaver er også fordelt på ansatte på øk.avd. Drøftingsmøter i 
forbindelse med omstilling er gjennomført. 

 En sekretær fysisk flyttet fra PLO/skole til Øk.avd. fra 01.01.19. 
 Økonomiavdelingen har vært styrket med ekstern kompetanse i 2018. Det er foretatt 

konstituering i forbindelse med økonomilederens fravær og oppsigelse i 2018. 
Konstituering fram til ny økonomileder er på plass ca. 01.05.2019.  

 Eller lite fravær på øk.avd. i 2018.  
 Ansatte på øk.avd. deltar på sosiale tiltak på kommunehuset.  

 
NAV: 
 
NAV Dyrøy har ikke hatt bistand fra BHT eller IA-kontakten og heller ingen avviksmeldinger 
eller pålegg fra Arbeidstilsynet i 2018.  
 
Teknisk: 

 
 Lite sykefravær i 2018. En renholder hyppig korttidsfravær og langtidsfravær er fulgt opp 

med IA samtaler og oppfølgingssamtaler i 2018.  
 Alle er nærværende på teknisk. Teknisk adm. Deltar i sosiale tiltak på kommunehuset. 
 1 tilsyn fra Arbeidstilsynet PLO og teknisk 21.09.2018. Følges opp av kommunalsjef 

helse og omsorg.  
 Ombygging omsorgssenteret følges opp av rådmann. Prosjektleder hyres inn.  
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 Sekretær teknisk gikk av med pensjon 01.01.18. Oppgaver fordelt på servicetorg og 
øk.avd.  

 Drøftingsmøter i forbindelse med omstilling har vært gjennomført i 2018.  
 
 
Kultur og fritid: 
 

Forhold: 
Bistand fra BHT på enheten i 2018: 

 Nei, det er ikke vært behov for denne tjenesten. 

 

Bistand fra IA kontakten på enhetene i 2018: 

 Nei, det er ikke vært behov for bistand IA kontakten. 

 

Avviksmeldinger lukkede/ikke lukkede på enhetene i 2018: 

 Det er ført avvik på byggemessige forhold på Nordavindshagen og Aktivitetshuset. Det er i 
hovedsakelig vedlikeholds avvik. Disse avvik gjennomgås og de tas tak i fortløpende etter 
prioritering.   

 

Tilsyn på pålegg fra Arbeidstilsynet i 2018: 

 Nei.  

 

Sosialt samvær og trivselstiltak gjennomført på enheten i 2018: 
 

 Ansatte, både interne i Dyrøy kommune og eksterne ved leieavtale om kontorplass, har felles 
uformell møteplass i lillesalen om morgenen i den grad det passer for vedkommende. (Møte- og 
reisevirksomhet for flere)  

 Det arrangeres felles julegrøt med sosial samvær i desember. 
 Det planlegges en gang i mnd. felles kaffe med vafler som sosial og trivselsfremmende tiltak. 
 Vi har felles lunsj sammen daglig. 

 
Dyrøy barnehage: 
En liten melding fra barnehagen: 
 
•             Bistand fra BHT på enheten i 2018 
•             Bistand fra IA kontakten på enheten i 2018 
•             Avviksmeldinger lukkede/ikke lukkede på enheten i 2018 
•             Tilsyn på pålegg fra Arbeidstilsynet i 2018. 
 
Barnehagen har ikke hatt noen bistand fra BHT i 2018. 
IA kontakten har styrer hatt flere samtaler og møter med angående sykmeldte ansatte. Det har 
også vært møter der de ansatte selv har deltatt i lag med IA kontakt og tillitsvalgte iløpet av året. 
Veldig 
Det er ikke skrevet noen avviksmeldinger på enheten i 2018 ei heller har vi hatt noen tilsyn fra 
Arbeidstilsynet i 2018. 
 
Det har vært gjennomført en del trivselstiltak internt i løpet av 2018: 
Trivselslapper ble skrevet og trukket og gjennomført – har vært en fin ting. 
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Det har vært fokusert på positiv agenda i hverdagen via både samtaler med de ansatte og i møter.  
En positiv giv – på utrolig mange måter på tross av at det har vært et hektisk år. Jeg vil trekke 
fram den given som alle har hentet fram i forbindelse med at vi har lukket to tilsyn fra 
fylkesmannen og det har vært flere viktige endringer som er gjennomført og påbegynt. Alle har 
brettet opp ermene og tatt tak i det som måtte tas tak i. Det gjenstår enda mye men vi bygger en 
stein i gangen og vil fortsette med dette framover. All æra skal gis til de ansatte som er 
løsningsorientert og positive til å skape den gode barnehagekvaliteten. 
 
Skole/SFO: 
 

 9,58% sykefravær i hele 2018. Har økt siste kvartal. Fravær skyldes 2 langtidssykemeldte 
og 1 fødselspermisjon. Lite egenmeldinger. Fulgt opp med oppfølgingssamtaler. Ikke 
brukt IA kontakt. En omplassering til annet arbeid på skolen.  

 Sosiale tiltak: trivselsuke, kultursamlinger, elevkvelder, «lykketroll» som trivselstiltak på 
ungdomsskolen. Juleavslutning, revy på skolen, felles lunsj med ansatte. Kaffemaskin 
kjøpt.  

 Ansatt miljøterapeut på skolen. 
 Brannavvik er rettet opp. 
 Tilsyn PPT. Fulgt opp med rapport til fylkesmannen.  

 

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

  
  
Tore Uthaug Elin Meleng Blomseth 
rådmann personalleder 
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1/3

Fraværsstatistikk

30.01.2019 19:28

Rapport: A4 NO, Dato fra: 1/1/2018, Dato til: 12/31/2018, 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

 216,00                   Sum 111 - Rådmannskontoret  

112 - Økonomiavdelingen

4678,00 7,0        107,6  107,6       114,60Sum 112 - Økonomiavdelingen 16,90

115 - Tiltakskonsulent

2236,00 3,0                 3,00Sum 115 - Tiltakskonsulent 1,27

121 - Fellestjenesten

3906,40 6,0   1 3,0 2 10,2 2 52,5  24,5       71,70Sum 121 - Fellestjenesten 7,91

131 - Omstillingskommune

 189,00      1 11,0           11,00Sum 131 - Omstillingskommune 5,82

190 - Drift i NORDAVINDSHAGEN

382,00                   Sum 190 - Drift i NORDAVINDSHAGEN  

211 - Dyrøy barnehage

302 561,20 21,4 3 2,1 2 9,6 7 48,6 1 581,8  552,8 4 2,0     663,50Sum 211 - Dyrøy barnehage 25,91

231 - Elvetun skole

596 026,93 57,2 1 1,0 4 14,6 8 72,6 7 431,9  312,5 23 19,9     577,40Sum 231 - Elvetun skole 9,58

232 - Skolefritidsordningen

14436,53 5,1   1 0,9 3 4,7 3 29,9  6,8 7 2,5     40,51Sum 232 - Skolefritidsordningen 9,28

261 - VO på grunnskolens område

 51,20                   Sum 261 - VO på grunnskolens område  

301 - NAV sosialadministrasjon

3467,00 2,0           3 4,0     2,00Sum 301 - NAV sosialadministrasjon 0,43

309 - Fysioterapi og folkehelse

1251,00 2,0           2 3,0     2,00Sum 309 - Fysioterapi og folkehelse 0,80
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2/3

Fraværsstatistikk

30.01.2019 19:28

Rapport: A4 NO, Dato fra: 1/1/2018, Dato til: 12/31/2018, 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

311 - Helsesøstertjeneste

 286,90    2 8,8 1 3,5  76,9  76,9       89,20Sum 311 - Helsesøstertjeneste 31,09

355 - Tjeneste for integrering

5303,00 8,5           1 2,0     8,50Sum 355 - Tjeneste for integrering 2,81

371 - Sykehjemmet

765 659,60 43,9 1 4,4 3 14,9 15 43,0 7 326,0  74,5 14 6,9     432,09Sum 371 - Sykehjemmet 7,63

372 - Hjemmetjenesten

182 948,38 12,0 1 1,0 4 10,1 3 20,4 7 432,8 3 378,7 19 19,5     476,21Sum 372 - Hjemmetjenesten 16,15

375 - Kjøkken og vaskeri

3314,88 1,2                 1,20Sum 375 - Kjøkken og vaskeri 0,38

377 - Tiltak funksjonshemmede

                    Sum 377 - Tiltak funksjonshemmede  

390 - Kommunalsjef helse- og omsorg

 225,00                   Sum 390 - Kommunalsjef helse- og omsorg  

391 - Avdeling Rehabilitering

261 626,35 21,3   2 12,9 3 24,9 1 225,7  199,0       284,74Sum 391 - Avdeling Rehabilitering 17,51

395 - Personlig assistent

1184,80      1  1 88,8  72,0       88,80Sum 395 - Personlig assistent 48,05

400 - Administrasjon

1217,00 1,0                 1,00Sum 400 - Administrasjon 0,46

401 - Oppmålingstjenesten

 224,00                   Sum 401 - Oppmålingstjenesten  

402 - Vedlikeholdstjenesten

2907,00 3,0                 3,00Sum 402 - Vedlikeholdstjenesten 0,33

403 - Renholdstjenesten

91 015,00 14,0   1 8,0 3 22,0 3 206,0 1 109,5       250,00Sum 403 - Renholdstjenesten 24,63
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3/3

Fraværsstatistikk

30.01.2019 19:28

Rapport: A4 NO, Dato fra: 1/1/2018, Dato til: 12/31/2018, 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

451 - Primærnæring

 251,00                   Sum 451 - Primærnæring  

452 - Interkomm skogbrukstjeneste

 251,00                   Sum 452 - Interkomm skogbrukstjeneste  

471 - Kulturkontor

5244,05 2,4   1 2,2   2 9,0  3,5 4 3,0     13,60Sum 471 - Kulturkontor 5,57

472 - Bibliotek

 136,50                   Sum 472 - Bibliotek  

475 - Frivillighetssentralen

 251,00                   Sum 475 - Frivillighetssentralen  

479 - Dyrøy kulturskole

3266,12 0,3                 0,31Sum 479 - Dyrøy kulturskole 0,12

481 - Brannvern

       1             Sum 481 - Brannvern  

482 - Feiing

 232,00      1 6,0           6,00Sum 482 - Feiing 2,59

27 895,853 140,37 268 211,3 6 8,5 21 85,0 49 266,8 34 2 568,8 4 1 918,3 77 62,8     11,26I alt
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: X55 

Saksmappe: 2019/31 

Saksbehandler: Elin Anita Meleng Blomseth 

Dato: 14.01.2019 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Årsrapport for 2018 over verne- og miljøarbeidet i Dyrøy kommune 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Arbeidsmiljøutvalget 3/19 14.02.2019 
   

 

Vedlegg 
1 Årsrapport AMU for 2018 

 

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 i 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 2018 følger vedlagt. 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Arbeidsmiljøutvalget godkjenner årsrapport for 2018 over verne- og miljøarbeidet i Dyrøy 
kommune. 
 
 

  
  
Tore Uthaug Elin Meleng Blomseth 
rådmann personalleder 
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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.: 
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 AMU 

 
   
 
 

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

 
2019/31 
Elin Anita Meleng Blomseth 
92202701 
X55 
 
14.01.2019 

 
 

Årsrapport AMU for 2018 

FAKTA OM UTVALGET: 
 
Utvalget består av: 
Arbeidsgiver: formannskapets medlemmer 5 stk. Marit A. Espenes, Stig Stokkland til 
01.04.2018 deretter overtok Trine Sørensen, Knut Arne Johansen, Haavard Danielsen, Kjell-
Sverre Myrvoll.  
 
Arbeidstakersiden 5 medlemmer: hovedverneombud Gøril Olsen, Irene Krogh Pettersen HTV 
Fagforbundet, Kine Svendsen HTV Delta, Lisbeth Wangberg 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 2018: Jan Åge Rydningen. 
Nestleder arbeidsgiversiden 2018: Irene Krogh Pettersen. 
 
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, brann gjennomført 40 timerskurset. 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 
Irene K. Pettersen, Fagforbundet X 
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Jan Åge Rydningen, UDF X 
Lisbeth Wangberg, NSF  
Gøril Olsen, HVO X 
Trine Sørensen  

 
 
HOVEDPUNKTER I UTVALGETS ARBEID: 
 
Antall møter 2018: Totalt 4 møter: 15.02, 24.05, 13.09, 11.12. 
 
Saksliste: 
 
Saker overskrifter Meldt inn av Vedtak 
Valg av leder og nestleder rådmann Jan Åge Rydningen leder og 

Irene K. Pettersen nestleder 
Årsrapport for 2017 AMU rådmann Årsrapport godkjent. 
Referatsaker rådmann Orientering om varsling og 

varslingsutvalg.  
Årsrapport fra Bedriftshelse 
Nord. 
Referatsaker tas til 
orientering. 

Sykefraværsstatistikk for 
2017 

rådmann Framlagt legemeldt 
fraværsstatistikk legges til 
grunn for videre arbeid med 
sykefraværsproblematikk.  

Oppfølgingsrutiner syke IA rådmann Godkjent for perioden 2015-
2018. Skjema for 
helsefremmende 
oppfølgingssamtale og 
helsefremmende tiltaksplan 
kan fortsatt brukes som 
alternativ til skjema for 
sykefraværsoppfølging på 
nav.no.  
Rådmann i samarbeid med 
HVO, HTV utarbeider 
forebyggende rutiner for 
sykefraværsoppfølging. IA 
kontakt og BHT brukes som 
rådgivere.  

Faste saker  
Status IA arbeid og 
sykefravær på enhetene. 
 

rådmann Tatt til orientering.  
AMU ber seg forelagt plan 
for ansettelse og beboere i 
ombyggingsfasen i PLO. 
AMU ber rådmannen påse at 
enhetene rapporterer faste 
saker til AMU.  
AMU ber rådmannen vurdere 
hvordan vedlikehold av 
kommunale bygg kan 
systematiseres bedre. Gjelder 
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både melding av behov og 
utførelse.  

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

rådmann AMU vedtar forslag til 
rutinebeskrivelse og 
sjekkliste til bruk for ledere 
og sykemeldte. AMU gir 
rådmannen sin tilslutning til 
plan for implementering og 
oppfølging. Evaluering juni 
2019. 

Bemanning av renholdere på 
skolen. 

Delta Tas opp på tilsyn fra 
Arbeidstilsynet på teknisk og 
PLO 21.09.18. BHT deltar. 

Godkjenning av 
samarbeidsplan med 
bedriftshelse Nord for 
perioden april 2017-april 
2018. 

rådmann Godkjent. 

Godkjenning av 
samarbeidsplan med 
Bedriftshelse Nord for 2018 

rådmann Godkjent. 

Årsrapport for 2017 over 
verne- og miljøarbeidet i 
virksomheten. 

rådmann Godkjent. 

Valg av medlemmer og 
varamedlemmer til AMU 
01.01.2019. 

rådmann Oppnevning av medlemmer 
og personlige 
varamedlemmer fra 
arbeidsgiversiden 
(rådmann/adm.ledelse) og 
arbeidstakersiden i h.h.t. nytt 
hovedreglement for Dyrøy 
kommune tatt til etterretning. 
Ny sammensetning i AMU 
gjelder fra 01.01.2019. 

Omstillingsprosess - 
Oppfølging av 
Telemarksforsknings rapport 

Rådmannen – orientering. 
Dyrøy kommune er en 2 nivå 
kommune men med styrket 
rådmannsnivå med 2 
kommunalsjefer gjennomført 
i 2018 og endelig gjeldende 
fra 01.01.19. 

Gjennomgått i 
formannskapet.  

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

Januar 2019 

Deltatt på alle AMU møter i 2018 15.02, 24.05, 13.09, 11.12 
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BHT orienterer under faste saker. 
Samarbeidsplanmøte  16.01, 15.05, 11.07 
Samrådsmøte for verneombud i 2018 03.05, 05.12 
IA møter 27.06, 03.09 
Vernerunder PLO 29.10 
Tilsyn Arbeidstilsynet pleie- og omsorg og 
teknisk enhet. 

21.09.18 

40 timers HMS kurs  
Lederkurs HMS  
Førstehjelpskurs  
HMS system/rådgivning  
HMS-revisjon/årlig gjennomgang  
Karlegging av arbeidsmiljø   
Risikovurderinger Bistå enhetene ved behov 
Spørreskjema  
Krisehåndtering  
Kartlegging ergonomi  
Risikovurdering ergonomi  
Funksjonsvurdering ergonomi Oppfølging av ansatte med helseplager 
Opplæring ergonomi 
 

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

Kartlegging av kjemisk helsefare på enhetene  
Målinger, opplæring kjemisk helsefare  
Risikovurderinger av kjemiske og biologiske 
arbeidsmiljøfaktorer. 

Uteseksjonen 15.02 
Brann labratoriearbeid 26.04 

Målrettet helseundersøkelse, labratoriearbeid 
Også nyatsatte 

For ansatte med krav i lov/forskrift. 
Brann 19.04, uteseksjon 08.02 

Helseundersøkelse og fysisk test for 
røykdykkere. 

Årlig fysisk test for røykdykkere. 25.06 
Nye røykdykkere gis tilbud. 

Eksponeringsskjema arbeidshelse  
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. 27.09 lege 

Undervisning om helserisiko ved 
natt/skiftarbeid. 

 

Oppfølgingsmøter før/under sykefravær 
Telefonkonsultasjoner, epost, brev. 
Dialogmøte, arbeid,tilpassning 

Veiledning leder, ansatte. Tilpasse arbeid og 
delta i oppfølging av sykefravær. 
Servicetorg 23.10, epost fra kommunalsjef 
helse og omsorg 22.10 
01.03, 12.03, 02.04, 11.06, 26.09, 10.10 

Funksjonsvurdering fysisk/psykisk Skjema oppfølgende helsefremmende samtale 
benyttes. 

forebygging Bistå i oppfølging før/under sykefravær. 
Ergonomi Kurs /opplæring Behov vurderes. 
Kost/mosjon kurs/opplæring  
Konflikt forebyggende og håndtering. 
Kurs/opplæring 

PLO har behov for kurs/opplæring. 

Vold og trusler kurs/opplæring Kurs sykehjem 08.05, 15.05 kursbevis 22.05 
LØFT (løsningsfokusert tilnærming) 
kurs/opplæring 
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Røykeslutt kurs Kurstilbud gitt enhetene.  
Trening/kost veiledning, stressmestring. 
Kurs/opplæring 

Kurstilbud gitt enhetene. 

Årsrapport 2017 10.01 
Årsrapport 2018 21.01 

 
 
 
Arbeidslivssenteret NAV (IA) 
Kontaktperson Dyrøy kommune: Ole Erik Mathisen, Harstadkontoret til juni 2018. 
                                                      Elin Rognmo, Målselvkontoret fra juni 2018.  
Antall møter i Dyrøy kommune: 3 + møter på enhetene. 
 
Bestilling Bistand 
Råd/veiledning, tilrettelegging, forebygging, 
tilskuddsordninger NAV. 

Enhetsledere i enkeltsaker. 

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

27.06, 03.09 

Deltatt på AMU møter. 
IA kontakten har orientert under faste saker. 

15.02, 13.09, 11.12 (forfall 24.05) 

Deltatt på personalmøter på enhetene.  
IA samtale flere ansatte 28.05  
Kurstilbud eksternt. Enhetsledere, tillitsvalgte, verneombud. 
IA dagen i Troms Finnsnes/Tromsø/Harstad Personalleder, HVO 16.10 på Finnsnes 
Internkurs i Nordavindshagen «Tørre å være 
en tydelig leder» 

Enhetsledere, tillitsvalgte, verneombud 14.05 

 
 
Sykefravær: 
 
Økonomiavdelingen har kjørt ut sykefraværsstatistikk hele 2018 på 11,26%. 
Sykefraværet har vært stabilt høyt i 2018.  
Det er vedtatt nye retningslinjer for oppfølging av sykefravær.  
Ny IA avtale mellom partene i arbeidslivet for perioden 2019-2022. 
Ny sammensetning i AMU fra 01.01.2019. Rådmann og adm.ledelse på arbeidsgiversiden.   
Nytt permisjonsreglement fra 01.01.19. 
 
Avviksmeldinger meldt inn til AMU under faste saker fra enhetene i 2018: 
 

- Ventilasjonsanlegg Dyrøy omsorgssenter ny/gammel del  
- Bytte av kanaler og taklekkasjer omsorgssenteret 
- Brannstasjon pålegg fra Arbeidstilsynet på oppholdsrom for personalet, håndtering av 

kjemikalier. Tiltak for ren/skitten sone er iverksatt. Planlagt bygging av nytt oppholdsrom 
som tilfredsstiller kravene.  

- Ventilatorer byttet i barnehagen kjøkkenet i hovedbygningen.  
- Ytterdøra på slottet har «slått seg».  
- Inngangspartiet utenfor barnehagen avd. Smitt og Smørøyet drypping/issvull uansett vær 

skyldes varmetap fra taket.   
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Pålegg fra Arbeidstilsynet i 2018:  
 
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 er 
byttet. Avvik er lukket i 2018.  

Pleie- og omsorgstjenesten og teknisk – 
21.09.18 

Krav om opplysninger er sendt 
Arbeidstilsynets hovedkontor i Trondheim 
innen fristen 01.10.18. 
Pålegg – HMS arbeid – kartlegging og 
risikovurdering- svarfrist 01.02.19 
Pålegg – HMS arbeid - tiltak og plan 
Svarfrist 01.02.19 
Pålegg Arbeidsmiljøutvalg – oppgaver 
Svarfrist 01.02.19 – svar er sendt 
Arbeidstilsynets hovedkontor i Trondheim. 
Pålegg – kompetanse – arbeidstaker som er 
satt til å lede andre 
Svarfrist 01.06.19 
Varsel om pålegg følges opp av 
kommunalsjef helse og omsorg innen gitte 
svarfrister. 

 
 
10 faktor KS medarbeiderundersøkelse for Dyrøy kommune er gjennomført i 2018: 
  

 Gjennomført med svarfrist 14.11.18 Purringer med svarfrist 28.11.18 og 14.12.18. 
Det er ikke mulig å overføre undersøkelsen med ytterligere purringer i 2019.  

 Totalt svar prosent for Dyrøy kommune i 2018 er 53% dette er noe lavere enn 
landsgjennomsnittet på 67% svarprosent. 

 Undersøkelsen skal gi grunnlag for lederutvikling, medarbeiderutvikling, 
organisasjonsutvikling. 

 Variabler som måles er: oppgavemotivasjon, mestringstro, selvstendighet, bruk av 
kompetanse, mestringsorientert ledelse, rolleklarhet, relevant kompetanseutvikling, 
fleksibilitetsvilje, mestringsklima, nytteorientert motivasjon. 

 Rapporter fra 10 faktorundersøkelsen er sendt rådmann, kommunalsjefer og enhetsledere 
til oppfølging på personalmøter på enhetene. Tas opp på ledermøte 01.02.19. Tas opp på 
HTV møte i 2019.  

 Sluttrapport mars 2019 som omfatter  
- Trinn 2 – målsetting for utviklingsarbeidet 
- Trinn 3 – gjennomføring av tiltak 

 Oppsummering av undersøkelsen. De fleste avvikene fra landsgjennomsnittet er relativt 
små. De største avvikene er på barnehage og skole. 

 Totalt for Dyrøy kommune svarprosent 53%  
- Variabler som er under landsgjennomsnittet: indre motivasjon, bruk av kompetanse, 

mestringsorientert ledelse, rolleklarhet, mestringsklima.  
- Variabler som er lik landsgjennomsnittet: mestringstro, autonomi, relevant 

kompetanseutvikling, fleksibilitetsvilje, prososial motivasjon. 
 Administrasjonen svarprosent 76% - omfatter sentraladministrasjonen, servicetorget, 

øk.avd., teknisk adm., kultur unntatt kulturskolen som er lagt under skolen, NAV. 
- Variabler som er under landsgjennomsnittet: mestringsorientert ledelse, rolleklarhet. 
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- Variabler som er over landsgjennomsnittet: autonomi, bruk av kompetanse, 
fleksibilitetsvilje, mestringsklima. 

- Variabler som er lik landsgjennomsnittet: indre motivasjon, mestringstro, relevant 
kompetanseutvikling, prososial motivasjon. 

 Dyrøy barnehage svarprosent 64%  
- Variabler som er under landsgjennomsnittet: indre motivasjon, mestringstro, 

autonomi, bruk av kompetanse, mestringsorientert ledelse, rolleklarhet, relevant 
kompetanseutvikling, fleksibilitetsvilje, mestringsklima.     

- Variabel som er over landsgjennomsnittet: prososial motivasjon.  
 Elvetun skole omfatter også kulturskolen svarprosent 48%  

- Variabler som er under landsgjennomsnittet: indre motivasjon, autonomi, bruk av 
kompetanse, mestringsorientert ledelse, rolleklarhet, relevant kompetanseutvikling. 

- Variabler som er over landsgjennomsnittet: fleksibilitetsvilje, prososial motivasjon. 
- Variabler som er lik landsgjennomsnittet: mestringstro, mestringsklima. 

 PLO sykehjemmet svarprosent 58% 
- Variabler som er under landsgjennomsnittet: ingen. 
- Variabler som er over landsgjennomsnittet: mestringstro, autonomi, bruk av 

kompetanse, rolleklarhet, relevant kompetanseutvikling, mestringsklima, prososial 
motivasjon. 

- Variabler som er lik landsgjennomsnittet: indre motivasjon, mestringsorientert 
ledelse, fleksibilitetsvilje.  

 PLO hjemmetjenesten svarprosent 48% 
- Variabler som er under landsgjennomsnittet: mestringsorientert ledelse, 

mestringsklima. 
- Variabler som er over landsgjennomsnittet: mestringstro, autonomi, bruk av 

kompetanse, rolleklarhet, relevant kompetanseutvikling, prososial motivasjon. 
- Variabler som er lik landsgjennomsnittet: indre motivasjon, fleksibilitetsvilje.  

 Teknisk uteseksjonen/deltidskorps brann svarprosent på 21%. Antall besvarelser 4 er for 
lite til å kunne kjøre ut egen rapport. Dekkes av hovedrapporten for Dyrøy kommune.  

 
 
KS – Klart Språk i kommunesektoren: 
 
«En av tre sliter med å forstå offentlig informasjon. Derfor har KS en stor satsning på klart språk 
i kommunesektoren. KS vil motivere flest mulig til å komme i gang med klarspråkarbeid. Den 
byråkratiske skrivestilen har vært preget av tunge formuleringer og smitte fra kompliserte 
lovtekster. Dette er et demokratisk problem. Klart språk handler om å sette seg i lesernes sted og 
skrive så folk forstår. Det er kommunal og moderniseringsdepartementet som har gitt støtte til 
pilotprosjektet. Dårlig språk koster staten ca. 300 millioner kroner i året. Det er ikke gjort 
tilsvarende undersøkelse for kommunesektoren.» 
 

 Søkt midler og mottatt kr 40.000 fra KS i 2017. Midlene ble overført til 2018. 
 Internkurs v/NTB Arkitekst Liv Ragnhild Sjursen, Klart språk oppstarts kurs for ledere 

og saksbehandlere i Dyrøy kommune 11.10.18. Rest midler pr. 01.01.19 kr 5.356. 
 Det søkes om videre prosjektmidler til gjennomføring av skriveverksted gruppevis. 

Bearbeiding av egne standardbrev og saksframlegg. Med bruk av ekstern støtte. 
Planlegges gjennomført i 2019. 

 Det søkes om videre prosjektmidler til gjennomføring av brukertester og utarbeiding av 
språkprofil for Dyrøy kommune. 2020-2021.  
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Uttalelse fra enhetene til årsrapporten over verne- og miljøarbeidet i virksomheten i 2018: 
 

 Bistand fra BHT på enheten i 2018 
 Bistand fra IA kontakten på enheten i 2018 
 Avviksmeldinger lukkede/ikke lukkede på enheten i 2018 
 Tilsyn på pålegg fra Arbeidstilsynet i 2018. 
 Sosialt samvær og trivselstiltak gjennomført på enheten i 2018. 
 

Kortfattet oppsummering (faktainformasjon)!  
 
Servicetorg: 
 

 Etter omorganisering har servicetorget overtatt oppgaver etter sekretær teknisk som er 
gått av med pensjon. Oppgaver er også fordelt på ansatte på øk.avd. Drøftingsmøter i 
forbindelse med omstilling er gjennomført. 

 Redusert bemanning og vakanse/vikarbruk i forbindelse med to fødselspermisjoner og en 
ammepermisjon. Det er ansatt vikar for fagleder servicetorg fra desember 2018. 

 Fraværsprosent for hele 2018 7,91%. 
 Bistand fra IA kontakt i forbindelse med søknad om tilretteleggingstilskudd. Det er 

gjennomført IA samtale og oppfølgingssamtaler.  
 Telefontid i servicetorg settes til 0900-1430 hele året, vedtatt i adm.utv. 01.11.2018. 

Følges opp av kommunalsjef helse og omsorg. 
 Elements er tatt i bruk som nytt saksbehandlersystem. 
 Opplæring i Jobb Norge rekrutteringsverktøy som tas i bruk fra 01.01.19. 
 Servicetorget har deltatt og bidratt i organiseringen av trivselstiltak og sosialt samvær på 

kommunehuset vaffelsteking annenhver uke, julebord, julefrokost, vinlotteri hver fredag. 
 Ingen avviksmeldinger/ikke lukkede avvik. 

 
Økonomiavdelingen: 

 
 Etter omorganisering har servicetorget overtatt oppgaver etter sekretær teknisk som er 

gått av med pensjon. Oppgaver er også fordelt på ansatte på øk.avd. Drøftingsmøter i 
forbindelse med omstilling er gjennomført. 

 En sekretær fysisk flyttet fra PLO/skole til Øk.avd. fra 01.01.19. 
 Økonomiavdelingen har vært styrket med ekstern kompetanse i 2018. Det er foretatt 

konstituering i forbindelse med økonomilederens fravær og oppsigelse i 2018. 
Konstituering fram til ny økonomileder er på plass ca. 01.05.2019.  

 Eller lite fravær på øk.avd. i 2018.  
 Ansatte på øk.avd. deltar på sosiale tiltak på kommunehuset.  

 
NAV: 
 
NAV Dyrøy har ikke hatt bistand fra BHT  eller IA-kontakten  og heller ingen avviksmeldinger 
eller pålegg fra Arbeidstilsynet i 2018. 
 
Dyrøy barnehage: 
 
En liten melding fra barnehagen: 
 
•             Bistand fra BHT på enheten i 2018 
•             Bistand fra IA kontakten på enheten i 2018 
•             Avviksmeldinger lukkede/ikke lukkede på enheten i 2018 
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•             Tilsyn på pålegg fra Arbeidstilsynet i 2018. 
 
Barnehagen har ikke hatt noen bistand fra BHT i 2018. 
IA kontakten har styrer hatt flere samtaler og møter med angående sykmeldte ansatte. Det har 
også vært møter der de ansatte selv har deltatt i lag med IA kontakt og tillitsvalgte iløpet av året. 
Veldig 
Det er ikke skrevet noen avviksmeldinger på enheten i 2018 ei heller har vi hatt noen tilsyn fra 
Arbeidstilsynet i 2018. 
 
Det har vært gjennomført en del trivselstiltak internt i løpet av 2018: 
Trivselslapper ble skrevet og trukket og gjennomført – har vært en fin ting. 
Det har vært fokusert på positiv agenda i hverdagen via både samtaler med de ansatte og i møter.  
En positiv giv – på utrolig mange måter på tross av at det har vært et hektisk år. Jeg vil trekke 
fram den given som alle har hentet fram i forbindelse med at vi har lukket to tilsyn fra 
fylkesmannen og det har vært flere viktige endringer som er gjennomført og påbegynt. Alle har 
brettet opp ermene og tatt tak i det som måtte tas tak i. Det gjenstår enda mye men vi bygger en 
stein i gangen og vil fortsette med dette framover. All æra skal gis til de ansatte som er 
løsningsorientert og positive til å skape den gode barnehagekvaliteten. 
 
Kultur og fritid: 
 

Forhold: 
Bistand fra BHT på enheten i 2018: 

 Nei, det er ikke vært behov for denne tjenesten. 

 

Bistand fra IA kontakten på enhetene i 2018: 

 Nei, det er ikke vært behov for bistand IA kontakten. 

 

Avviksmeldinger lukkede/ikke lukkede på enhetene i 2018: 

 Det er ført avvik på byggemessige forhold på Nordavindshagen og Aktivitetshuset. Det er i 
hovedsakelig vedlikeholds avvik. Disse avvik gjennomgås og de tas tak i fortløpende etter 
prioritering.   

 

Tilsyn på pålegg fra Arbeidstilsynet i 2018: 

 Nei.  

 

Sosialt samvær og trivselstiltak gjennomført på enheten i 2018: 
 

 Ansatte, både interne i Dyrøy kommune og eksterne ved leieavtale om kontorplass, har felles 
uformell møteplass i lillesalen om morgenen i den grad det passer for vedkommende. (Møte- og 
reisevirksomhet for flere)  

 Det arrangeres felles julegrøt med sosial samvær i desember. 
 Det planlegges en gang i mnd. felles kaffe med vafler som sosial og trivselsfremmende tiltak. 
 Vi har felles lunsj sammen daglig. 
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Status IA – Arbeid Helse og omsorg 
 
Fysioterapi-helsesykepleiertjenesten-integrering: 
En sykemelding som går over tid, dialog pr telefon. Ikke mulig med tilrettelegging pr dags dato. 
Statusavklaring i mars. Er i dialog med ansatt som får økt arbeidspress grunnet manglende vikar. 
Viktig at denne ikke tar på seg for mange og uoverkommelige oppgaver. 
 
PLO – seksjonen litt generelt 
Oppmerksomhet rundt sykefravær.  

 Innarbeider rutiner for å unngå permisjon etter langtidssykemelding uten vilkår. 
Permisjonen skal da inneholde vilkår om behandling/gradvis tilbakevending underveis i 
forløpet. Evt. skal den ansatte underveis gradvis tiltre i jobb gjennom ekstravakter, slik at 
ved permisjonstidens slutt skal den ansatte være klar til å gå inn i full jobb uten ekstra 
tilrettelegging. 

 Ved endring av stillingsstørrelse/arbeidssted der sykefravær har vært en utfordring, skal 
prøvetid praktiseres. Dersom sykefraværet ikke minker, må den ansatte tilbake til mindre 
stillingsbrøk. Må da selv vurdere om andre tiltak i forhold til personlig økonomi må 
gjøres. Dette av hensyn til den ansattes helse og av hensyn til kolleger og tjenesten. 

 Dialogmøter og samtaler med ansatte dokumenteres i Elements. Referater skal 
underskrives av begge parter. 

 Fravær vurderes som en viktig faktor ved ansettelser. 

Ved egenmelding benyttes de nye rutinene, at ansatte må gi beskjed personlig har en gunstig 
effekt. Det har vært tilfelle der den ansatte har endt med å stille opp til tross for forsøk på 
egenmelding (vikarierende årsak). 
Overordnet mål er at ansatte som er plaget med mye fravær ikke har større stillinger enn det de 
mestrer. Hvordan få inn ordninger fra NAV i dette tankesettet? 
 
Sykehjemmet  
 
Har søkt tilretteleggingstilskudd for tre ansatte.  
Tre sykemeldte pr dagsdato. All disse er delvis sykemeldte.  
Arbeid med oppfølging av sykemeldte går greit. Ansatte deltar aktivt i utforming av 
oppfølgingsplan. Vi bruker NAV sin elektronisk oppfølgingsplan.  
Fremdeles mange egenmeldinger 
 
Hjemmetjenesten 

 
 Har 5 100% sykemeldinger hvorav 

1 svangerskapsrelatert 
2 langtidssykemeldte som har maksdato snarlig. Begge disse har søkt om permisjon. 1 
har fått innvilget, hos den andre er det etterspurt en mer utfyllende søknad før 
behandling. 
1 ansatt langtidssykemeldt i 6 mnd- usikkert om kommer tilbake, opprettholder 
aktivitetsplikt.  
1 sykemeldt siden desember- kronisk syk (har forsøkt gradert sykemelding med 
tilrettelegging, men det er ikke helsemessig forsvarlig nå) 
 

33



 
 Side 11 av 11

Alle har jevnlige møter og telefonsamtaler utover møter med Nav tilstede. Noen gir 
uttrykk for at det er uvant og litt «slitsomt», men samtidig at de setter pris på at noen bryr 
seg.  
 

 Har noen ansatte med uforholdsmessig mange egenmeldinger. Kalles inn på samtale med 
leder. Temaet vil være helse og trivsel på jobb. Leder tar gjerne mot litt veiledning på 
hvordan slike samtaler skal foregå. All den tid man har 24 egenmeldingsdager i året. Når 
er det «for mye»? På hvor lang tid?  
 

 Ønsker også å poengtere at med det nye permisjonsreglementet nå har tredd i kraft vil 
antall egenmeldinger øke noe, da kommunen kun innvilger 1 dag i året med permisjon 
med lønn for timer og besøk hos spesialisthelsetjenesten. Det står ingen ting i reglementet 
om hvordan man da skal løse det, leder antar det da blir med egenmelding? 
 

Teknisk: 
 

 Lite sykefravær i 2018. En renholder hyppig korttidsfravær og langtidsfravær er fulgt opp 
med IA samtaler og oppfølgingssamtaler i 2018.  

 Alle er nærværende på teknisk. Teknisk adm. Deltar i sosiale tiltak på kommunehuset. 
 1 tilsyn fra Arbeidstilsynet PLO og teknisk 21.09.2018. Følges opp av kommunalsjef 

helse og omsorg.  
 Ombygging omsorgssenteret følges opp av rådmann. Prosjektleder hyres inn.  
 Sekretær teknisk gikk av med pensjon 01.01.18. Oppgaver fordelt på servicetorg og 

øk.avd.  
 Drøftingsmøter i forbindelse med omstilling har vært gjennomført i 2018.  

 
Skole/SFO: 
 

 9,58% sykefravær i hele 2018. Har økt siste kvartal. Fravær skyldes 2 langtidssykemeldte 
og 1 fødselspermisjon. Lite egenmeldinger. Fulgt opp med oppfølgingssamtaler. Ikke 
brukt IA kontakt. En omplassering til annet arbeid på skolen.  

 Sosiale tiltak: trivselsuke, kultursamlinger, elevkvelder, «lykketroll» som trivselstiltak på 
ungdomsskolen. Juleavslutning, revy på skolen, felles lunsj med ansatte. Kaffemaskin 
kjøpt.  

 Ansatt miljøterapeut på skolen. 
 Brannavvik er rettet opp. 
 Tilsyn PPT. Fulgt opp med rapport til fylkesmannen. 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2019/78 

Saksbehandler: Elin Anita Meleng Blomseth 

Dato: 22.01.2019 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Ny IA avtale for perioden 2019-2022 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Arbeidsmiljøutvalget 4/19 14.02.2019 

 

 

Saksopplysninger 
Statsråd Anniken Hauglie og partene i arbeidslivet signerte 18.12.18 ny avtale om et 
Inkluderende Arbeidsliv for perioden 2019-2022.  
 
Partene er enige om to nasjonale målsettinger: 

 Sykefraværet skal reduseres med 10% sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018 
 Frafallet fra arbeidslivet skal reduseres 

 
Innsatsen er forebyggende arbeidsmiljøarbeid og lange og/eller hyppig gjentagende sykefravær. 
 
Man trenger ikke lenger inngå en egen IA-avtale for å få bistand fra Arbeidslivssenteret. 
Ordningen med IA-bedrifter og egne avtaler for hver virksomhet opphørte med den forrige 
avtalen. Som en følge av dette, vil kommende kurs fra NAV Arbeidslivssenter Troms og 
Finnmark være tilgjengelig for alle virksomheter i regionen.  
 
Bedrifter som hadde egne kontaktpersoner ved NAV Arbeidslivssenter Troms og Finnmark 
under den forrige IA-avtalen, kan fortsatt velge å benytte disse kontaktpersonene med mindre 
virksomhetskontakten kan ivaretas på en annen og bedre måte. 
 
Nye virkemidler erstatter tilskudd. 
De økonomiske virkemidlene forebyggings- og tilretteleggingstilskudd, samt tilskudd til bruk av 
bedriftshelsetjeneste, er avviklet i den nye avtalen. Man kan derfor fra 01.01.19 ikke lenger søke 
om slike tilskudd fra NAV Arbeidslivssenter. Det søkes refusjon på allerede innvilgede 
søknader. 
 
Nye økonomiske tilskudd med andre bruksområder som det kommende eksperttilskuddet, samt 
nye bransjeprogrammer vil erstatte disse i en spisset innsats for å nå IA-avtalens mål. Hva dette 
betyr for Dyrøy kommune og hvordan disse nye tilskuddene skal brukes vil avklares mer tidlig i 
2019.  
 
Det tas i tillegg sikte på å etablere en samlet nettbasert løsning/portal for å formidle kunnskap og 
kompetanse om effektivt forebyggende arbeidsmiljøarbeid til bransjer/sektorer og virksomheter. 
Portalen vil bli knyttet til Arbeidstilsynets nettsider. 
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Mål for prioritert bransjer og sektorer. Avtalepartene er enige om å målrette innsatsen og sette 
egne mål for prioriterte bransjer og sektorer som har potensial for å redusere sykefravær og 
frafall. Det er partene som skal komme frem til hvilke bransjer og sektorer som skal prioriteres i 
avtaleperioden, og hvordan de skal følge dette opp.  
 
Det kjøres IA-webinar innen arbeidsmiljø, sykefravær, livsfasepolitikk og rekruttering. 
IA-podden er en podkastserie fra NAV med tips og råd om hva som skal til for å skape et mer 
inkluderende arbeidsliv (IA). Arbeidsmiljø og inkludering, rus, konflikter, ledelse og om 
hvordan man kan få ned sykefraværet blant gravide. Idebanken.org.  
 
Egenmeldingsordningen etter ny IA-avtale 
Det inngås ikke lenger ny IA samarbeidsavtale lokalt. KS anbefaler medlemmene å videreføre 
IA egenmeldingsordningen fordi dette har vært et godt virkemiddel for dialog om sykefravær på 
arbeidsplassen. Dessuten bidrar det til å avlaste helsevesenet med oppfølging av 
korttidssykefravær.  
 
Dagens regler om egenmelding i folketrygdlovens §8-24 gir arbeidsgiver rett til å kreve 
legeerklæring etter 3 dager med egenmelding. Arbeidsgiver kan imidlertid bestemme at 
egenmelding kan benyttes for en lengre periode innenfor arbeidsgiverperioden, det vil si inntil 16 
dager.  
 
Partene i IA-avtalen foreslår at denne muligheten presiseres i folketrygdloven. IA-partene 
foreslår videre å lovfeste en plikt for arbeidsgiver til å drøfte utvidet rett til egenmelding med de 
tillitsvalgte. Det ligger i dag ikke et krav i loven om avtale for å ha utvidende 
egenmeldingsordninger. Det er opp til arbeidsgiver å avgjøre dette så lenge det er innenfor 
arbeidsgiverperioden. 
 
Det er viktig å skape mest mulig forutsigbarhet og trygghet rundt dette for ansatte og ledere. 
Derfor anbefaler KS følgende: 
 

 Egenmeldingsordningen fra IA avtalen videreføres. 
 Eventuelle endringer i egenmeldingsordningen drøftes med de tillitsvalgte, enten i eget 

møte, AMU eller medbestemmelsesutvalg.  
 Egenmeldingsordningen inntas i administrative retningslinjer, personalreglement eller 

liknende, for et avgrenset tidsrom f.eks. til 31.12.22 (IA-avtalens slutt), eller til det 
tidspunkt retningslinjene eller personalreglementet skal revideres. Det er ikke nødvendig 
med egen avtale om dette. 

 Ordningen kommuniseres tydelig til ansatte og ledere. 
 

Administrasjonens vurdering 
IA kontakt for Dyrøy kommune i perioden juni 2018-31.12.18 Elin Rognmo fra Målselvkontoret 
inviteres til AMU møtet for å orientere om den nye IA avtalen.  
 
Rådmannen foreslår at ordningen med IA kontakt videreføres for Dyrøy kommune.  
 
Rådmannen har fattet administrativt vedtak om at ordningen med inntil 8 egenmeldingsdager pr. 
sykdomstilfelle etter den gamle IA avtalen gjelder for Dyrøy kommune inntil annet blir vedtatt i 
arbeidsmiljøutvalget. Etter gammel IA avtale var det et øvre tak på 24 egenmeldingsdager pr. år. 
 
Rutinebeskrivelse og sjekkliste til bruk for ledere og sykemeldte vedtatt i AMU 13.09.18 gjelder 
fortsatt som sykefraværsoppfølging i Dyrøy kommune.  
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Dyrøy kommune har i årenes løp hatt lite egenmeldinger. Det er i hovedsak enkeltpersoner med 
langtidsfravær som har trukket opp statistikken. Det har ikke vært økning av antall 
egenmeldinger etter at Dyrøy kommune ble IA bedrift fra 13.05.2002.  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
AMU tar ny avtale om et Inkluderende Arbeidsliv mellom regjeringen og partene i arbeidslivet 
for perioden 2019-2022 til etterretning. 
 
Ordningen med IA kontakt videreføres for Dyrøy kommune.  
 
Egenmeldingsordning for Dyrøy kommune etter ny IA avtale legges fram for AMU til vurdering 
og drøfting.  
 
Rutinebeskrivelse og sjekkliste til bruk for ledere og sykemeldte vedtatt i AMU 13.09.18 gjelder 
fortsatt som sykefraværsoppfølging i Dyrøy kommune. 
 

  
  
Tore Uthaug Elin Meleng Blomseth 
rådmann personalleder 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2019/132 

Saksbehandler: Elin Anita Meleng Blomseth 

Dato: 04.02.2019 

 

 
 

Saksframlegg 
 

10 faktor medarbeiderundersøkelsen 2018 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Arbeidsmiljøutvalget 5/19 14.02.2019 

 

 

Saksopplysninger 
Det har vært gjennomført KS 10 faktor medarbeiderundersøkelse i 2018. 
Svarfrist 14.11.18 med to purringer med svarfrist 28.11.18 og 14.12.18. Det er ikke mulig å 
overføre undersøkelsen med ytterligere purringer i 2019. Totalt svarprosent for Dyrøy kommune 
i 2018 er 53%. Dette er noe lavere enn landsgjennomsnittet svarprosent på 67%. 
 
arbeidssted svar Planlagte svar Svar % 
Totalt for Dyrøy 
kommune 

 78 147 53% 

administrasjonen 22 29 76% 
barnehagen  7 11 64% 
PLO 
hjemmetjenesten 

12 25 48% 

PLO sykehjemmet 18 31 58% 
skolen 15 32 48% 
teknisk  4 19 21% 

 
Undersøkelsen skal gi grunnlag for lederutvikling, medarbeiderutvikling, organisasjonsutvikling. 
 
Variabler som måles er: oppgavemotivasjon, mestringstro, selvstendighet, bruk av kompetanse, 
mestringsorientert ledelse, rolleklarhet, relevant kompetanseutvikling, fleksibilitetsvilje, 
mestringsklima, nytteorientert motivasjon.  
 

Administrasjonens vurdering 
 
Rapporter fra 10 faktorundersøkelsen er sendt rådmann, kommunalsjefer og enhetsledere til 
oppfølging på personalmøter på enhetene. Ledermøte 01.02.2019. HTV møte 11.02.2019.  
 
Sluttrapport mars 2019 skal omfatte 

- Trinn 2 – målsetting for utviklingsarbeidet 
- Trinn 3 – gjennomføring av tiltak 
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Oppsummering av tallene i undersøkelsen: 
Landsgjennomsnittet i parentes. 
Enheter som er for må eller har for få svar til å få ut egen rapport er fordelt på administrasjonen 
og skolen. 
 
Faktor/ 
arbeidssted 

Totalt 
Dyrøy 
kommune  

Administrasjon 
Sentraladm., 
servicetorg, 
øk.avd., teknisk 
adm og 
uteseksjon/brann, 
kultur, NAV 

Dyrøy 
Barnehage 

Elvetun 
skole,  
Kultur- 
skolen 

PLO 
syke-
hjem 

PLO 
hjemme-
tjenesten 

1  
Oppgave 
motivasjon 
(Indre 
motivasjon) 

4,2    
(4,3) 

4,3     
(4,3) 

4,1    
(4,3) 

4,1   
(4,3) 

4,3  
(4,3) 

4,3 
(4,3) 

2  
Mestringstro 

4,3    
(4,3) 

4,3     
(4,3) 

4,1    
(4,3) 

4,3   
(4,3) 

4,4 
(4,3) 

4,4 
(4,3) 

3 
Selvstendighet 
(Autonomi) 

4,2    
(4,2) 

4,7     
(4,2) 

3,5    
(4,2) 

4,1   
(4,2) 

4,3 
(4,2) 

4,3 
(4,2) 

4 
Bruk av 
kompetanse 

4,1    
(4,2) 

4,4     
(4,2) 

3,7    
(4,2) 

3,8   
(4,2) 

4,3 
(4,2) 

4,4 
(4,2) 

5 
Mestrings-
orientert 
ledelse 

3,7    
(4,0) 

3,9     
(4,0) 

2,6    
(4,0) 

3,7   
(4,0) 

4,0 
(4,0) 

3,8 
(4,0) 

6 
Rolleklarhet 

4,2    
(4,3) 

4,2     
(4,3) 

4,0    
(4,3) 

4,0   
(4,3) 

4,4 
(4,3) 

4,4 
(4,3) 

7 
Relevant 
Kompetanse- 
utvikling 

3,7    
(3,7) 

3,7     
(3,7) 

3,2    
(3,7) 

3,1   
(3,7) 

4,2 
(3,7) 

3,9 
(3,7) 

8 
Fleksibilitets- 
vilje 

4,5    
(4,5) 

4,7     
(4,5) 

4,1    
(4,5) 

4,6   
(4,5) 

4,5 
(4,5) 

4,5 
(4,5) 

9 
Mestrings- 
klima 

4,0    
(4,1) 

4,2     
(4,1) 

3,6    
(4,1) 

4,1   
(4,1) 

4,2 
(4,1) 

3,9 
(4,1) 

10 
Nytteorientert 
Motivasjon 
(Prososial 
Motivasjon) 

4,7    
(4,7) 

4,7     
(4,7) 

4,9    
(4,7) 

4,8   
(4,7) 

4,8 
(4,7) 

4,8 
(4,7) 

 
 
Faktorer til videre oppfølging på enhetene eller felles for alle enheter der behovet tilsier det. Der 
gjennomsnittsverdien er lavere enn landsgjennomsnittet er markert med mørk skrift og 
skyggelegging i skjemaet over. 
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Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Saken legges fram for AMU for drøfting av  
 

- Trinn 2 – målsetting for utviklingsarbeidet 
- Trinn 3 – gjennomføring av tiltak 

 

Ordførers innstilling: 
 
 
 
 
Tore Uthaug                                                     Elin Meleng Blomseth 
Rådmann                                                          personalleder
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2019/83 

Saksbehandler: Elin Anita Meleng Blomseth 

Dato: 22.01.2019 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Valg av leder og nestleder i AMU for 2019 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Arbeidsmiljøutvalget 6/19 14.02.2019 

 

 

Saksopplysninger 
Hovedreglement for styrer, råd og utvalg for Dyrøy kommune med virkning fra 01.01.19. 
 
Pkt. 2.2.3 Arbeidsmiljøutvalg 
Sammensetning: 
Arbeidsmiljøutvalget skal bestå av 6 medlemmer: 
 
Fra arbeidsgiversiden: 
Rådmann 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 arbeidstakernes representanter 
for 2 år av gangen.  
 
Medlemmer i AMU fra 01.01.19: 
 
Medlemmer fra arbeidsgiversiden: 

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

 
Medlemmer fra arbeidstakersiden: 

1. Fagforbundet 
2. Utdanningsforbundet 
3. Hovedverneombudet 

 
 

Administrasjonens vurdering 
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Arbeidstakersiden hadde leder og nestleder i AMU i 2018.  
Arbeidsgiversiden skal ha leder og nestleder i AMU i 2019-2020. 
 
Eventuelt kan AMU vurdere om arbeidstakersiden skal fortsette med leder og nestleder også i 
2019. For da i en overgangsfase å få 2 år i h.h.t. nytt hovedreglement for Dyrøy kommune.  

Rådmannens forslag til vedtak: 
Det velges leder og nestleder i AMU for 2019-2020 fra arbeidsgiversiden.  
 

  
  
Tore Uthaug Elin Meleng Blomseth 
rådmann personalleder 
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