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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2019/126 

Saksbehandler: Elin Anita Meleng Blomseth 

Dato: 06.05.2019 

 

 
Saksframlegg 

Fast saker til AMU mai 2019 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Arbeidsmiljøutvalget 9/19 15.05.2019 
   

 

Vedlegg 
1 Sykefraværsstatistikk 

 

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

Kort sammendrag 
Enhetsledere er bedt om å rapportere inn følgende faste saker til AMU for 2019 til møte 
15.05.2019: 
 

 HMS arbeid på enheten 
 Nærværsarbeid på enheten 

 
I tillegg er det faste saker at 
 

 HVO orienterer 
 BHT orienterer 
 IA orienterer 

 

Saksutredning 
Totalt sykefravær alle enheter for 2019 f.o.m. 01.01.19 t.o.m. 30.04.19 se vedlegg.  
Totalt sykefravær for perioden 01.01.19 t.o.m. 30.04.19 er 9,4%.  
Dette er en nedgang i sykefraværet som var stabilt høyt i 2018 med totalt 11,26%.  
Sykefraværet på de ulike arbeidsplasser framkommer i vedlagte statistikk.  

Administrasjonens vurdering 
Uttalelse fra enhetene: 
 
Servicetorget: 
HMS arbeid på enheten:  
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 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 en fødselspermisjon. 
 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. 
 Jobb Norge som rekrutteringsverktøy er tatt i bruk fra 01.01.19. 
 Servicetorget har deltatt og bidratt i organiseringen av trivselstiltak og sosialt samvær på 

kommunehuset som vaffelsteking og vinlotteri. 
 Deler av oppfølgingsrapport Arbeidstilsynet er sendt hovedkontoret i Trondheim innen 

fristen. Gjelder tilsynet for teknisk og PLO.  
 
Nærværsarbeid på enheten:  
En ansatt i fødselspermisjon fra desember 2018. Det er ansatt vikar for fagleder servicetorg. 
En sykemelding 50% fra 18.03.-12.04.19. Fulgt opp av fagleder servicetorg.  
Fraværsprosent for hele 2018 var 7,91%. Fraværsprosenten for 2019 f.o.m. 01.01.19 t.o.m. 
30.04.19 var 3,44%. Dette er en nedgang på 4,47% i servicetorget fra 2018 til 2019.  
I tillegg kommer fravær som følge av ferie, kurs og permisjoner. Litt vikarbruk ved behov.  
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. 
 Konstituering og bruk av ekstern kompetanse fra 01.01.19 og fram til ny økonomileder er 

på plass 01.05.2019.  
 Lite fravær på øk.avd. i 2019. Ikke sykefravær i 2019.  
 Ansatte på øk.avd. deltar på sosiale tiltak på kommunehuset som vaffelsteiking og 

vinlotteri.  
 
Dyrøy barnehage: 
«Dyrøy barnehage har pr tiden en som har vært i sykemelding over en periode, det går sakte 
framover men det kan se ut som det skal løse seg i løpet av neste måned. Vi har to ansatte som 
har ulønnet permisjon, etter et års sykemelding, fram til begynnelsen av august. Vi antar at de da 
vil returnere til arbeidsstedet, men det er ikke 100% avklart enda. De har kontakt med 
arbeidsgiver og vil kunne være aktuelle som vikarer fra månedsskifte mai/juni begge to. 
Når det gjelder korttidsfravær så har vi hatt noen enkeltdager og noen få tilfeller av litt mer enn 
enkeltdager men på tross av dette gir alle uttrykk for at de trives på jobb og at arbeidsmiljø ikke 
har noe med deres fravær å gjøre. 
Styrer har hatt medarbeidersamtaler med alle unntatt en (som er blitt utsatt pga sykemelding hos 
vedkommende). Det har vært nyttig og en har fått tilbakemeldinger om både arbeidsmiljø og 
hvilke tanker om utviklingsmuligheter personalet har. Noen kunne godt tenke seg 
videreutdanning og de er anbefalt både å søke om kompetansemidler og på studiet. Det gjelder 
absolutt kompetanse som Dyrøy kommune har behov for. 
Vi har jobbet mye med satsningene som vi er med i og det krever mye av personalet å holde 
fokus på alt det innebærer samtidig som en skal ha et helhetsfokus. Det er mulig vi ikke alltid 
klarer det men på sikt vil flere og flere ting falle på plass i et godt system.» 
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PLO:  
 
Status IA – Arbeid Helse og omsorg 
Året hittil, har vært preget av at vi har manglet to sentrale roller innen helse og omsorg. Det har 
vært gjort forsøk på å skaffe vikarer for dem, men i begge tilfellene kom det ikke inn søkere som 
kunne tre inn i stillingene uten omfattende opplæring.  
Denne situasjonen har skapt merbelastning på de som ivaretar arbeidsoppgavene. Det har i en 
liten utstrekning vært benyttet gradert sykemelding i perioden. Vi ser at selv en liten grad av 
tilstedeværelse avhjelper tjenesten ved at den har veiledningsverdi for den som skal ivareta 
oppgavene. 
 
Fysio-helsesøster-integrering: 
Helsestasjonen har i perioden vært bemannet med halv stilling sykepleier. Helsesykepleier 
gjeninntrer gradvis nå. Det ble ikke foretatt ansettelse av vikar for helsesykepleier. 
Fysioterapitjeneste og integreringstjeneste har ikke hatt utfordringer i perioden. 
 
PLO – seksjonen 
 

 Rutiner for oppfølging av sykemeldte følges. Sykefraværsstatistikken viser en stigning på 
3%. Dette kan relateres til langtidsfravær over 8 uker og egenmeldinger i forbindelse med 
sesong influensa. 

 Det er utarbeidet nye turnuser for alle avdelingene unntatt hjemmesykepleien. Vi har ikke 
fått tilbakemelding på at noen er misfornøyd. Tillitsvalgte har vært involvert i prosessen.  

 Det har vært engasjement fra ansatte i forbindelse med forberedelser til ombygging. De 
er kommet med gode forslag fra ansatte i forhold romfordeling og lagring av varer. De 
har også vært løsningsorientert når det gjelder ressursfordeling. 

 Ansatte har fått deltatt på et etikk kurs i Nordavindshagen, formålet med kurs er å 
diskutere/reflektere rundt problemstillinger knyttet til ombyggingen bl.a ivaretakelse og 
pasientenes interesse når arbeidsdagen blir annerledes.  30 personer deltok på kurset, 
foredragsholder var Karianne Walberg Dale, regional veileder for satsingen «Samarbeid 
om etisk kompetanseheving» i KS 

 Vi har fått klage fra NSF i forhold til kommunens permisjonsregler når tillitsvalgte skal 
delta på opplæringskurs. Saken er til behandling i KS. 

 Det ble ikke foretatt ansettelse i enhetsleder hjemmetjenesten stillingen.  

 
Teknisk: 
 

 3 sykemeldte herav to på renhold. Legemeldt fravær. Det er gjennomført 
oppfølgingssamtaler.  

 Fravær som ferie, permisjoner, kurs kommer i tillegg. 
 En varslingssak teknisk 
 Personalmøter gjennomføres jevnlig på enheten.  
 Ombygging sykehjem, brannstasjon, vannverk Espenes, anbud asfalt, anbud 

rammeavtaler. 
 
Kultur: 
 

 16,48% sykefravær på kulturkontor/bibliotek i 2019 t.o.m. 30.04.2019.  
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 En langtidssykemeldt, litt egenmeldinger og en litt lengre periode. Følges opp med dialog 
ved fravær. Annet fravær ferie, kurs, permisjoner kommer i tillegg. 

 Går greit på hele kultur. Ingen vanskeligheter. Ekstra ressurs vikarbruk hjelper på. Viktig 
å finne de rette personer.  

 Mange konserter og stor aktivitet på kultur.  
 Økt utleievirksomhet av lokaler som må følges opp.  

  
Skole:  
 
Ikke levert innen fristen. Kan evt. Legges fram på møtet i AMU 15. mai 2019.  
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1/3

Fraværsstatistikk

07.05.2019 08:19

Rapport: A4 NO, Dato fra: 1/1/2019, Dato til: 4/30/2019, 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

 82,00                   Sum 100 - Komm/form/adm/hovedutvalg  

111 - Rådmannskontoret

 82,00                   Sum 111 - Rådmannskontoret  

112 - Økonomiavdelingen

 167,00                   Sum 112 - Økonomiavdelingen  

115 - Tiltakskonsulent

 75,00                   Sum 115 - Tiltakskonsulent  

121 - Fellestjenesten

1305,60      1   10,5         10,50Sum 121 - Fellestjenesten 3,44

131 - Omstillingskommune

 82,00                   Sum 131 - Omstillingskommune  

190 - Drift i NORDAVINDSHAGEN

1                   Sum 190 - Drift i NORDAVINDSHAGEN  

211 - Dyrøy barnehage

191 025,60 25,8   1 3,2 3 12,8 1 93,3  58,8 3 4,6     135,10Sum 211 - Dyrøy barnehage 13,17

231 - Elvetun skole

322 418,74 37,6   1 9,0 2 8,0 1 131,5  101,4 6 9,2     186,13Sum 231 - Elvetun skole 7,70

232 - Skolefritidsordningen

5125,77 0,7                 0,71Sum 232 - Skolefritidsordningen 0,56

261 - VO på grunnskolens område

 65,60                   Sum 261 - VO på grunnskolens område  

290 - Kommunalsjef oppvekst og kompetanse

 82,00                   Sum 290 - Kommunalsjef oppvekst og kompetanse 

301 - NAV sosialadministrasjon

3160,00 3,0     1 10,0     2 3,0     13,00Sum 301 - NAV sosialadministrasjon 8,13
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2/3

Fraværsstatistikk

07.05.2019 08:19

Rapport: A4 NO, Dato fra: 1/1/2019, Dato til: 4/30/2019, 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

309 - Fysioterapi og folkehelse

282,00 2,0           3 4,0     2,00Sum 309 - Fysioterapi og folkehelse 2,44

311 - Helsesøstertjeneste

 106,60         63,7  63,7 2 1,0     63,68Sum 311 - Helsesøstertjeneste 59,74

355 - Tjeneste for integrering

1123,00 1,0           3 3,0     1,00Sum 355 - Tjeneste for integrering 0,81

362 - Barneverntiltak

                    Sum 362 - Barneverntiltak  

371 - Sykehjemmet

222 113,37 18,4 1 1,8 1 6,8 2 17,9 4 205,2  125,5 5 5,0     250,14Sum 371 - Sykehjemmet 11,84

372 - Hjemmetjenesten

101 069,46 12,6    2,0 1 7,2 1 100,0  41,5 10 10,1     121,79Sum 372 - Hjemmetjenesten 11,39

375 - Kjøkken og vaskeri

1102,87 0,4           1 0,8     0,40Sum 375 - Kjøkken og vaskeri 0,39

377 - Tiltak funksjonshemmede

1                   Sum 377 - Tiltak funksjonshemmede  

390 - Kommunalsjef helse- og omsorg

 82,00                   Sum 390 - Kommunalsjef helse- og omsorg  

391 - Avdeling Rehabilitering

10534,94 6,8   2 8,0    24,1  17,5 1      38,94Sum 391 - Avdeling Rehabilitering 7,28

395 - Personlig assistent

 100,78         65,6  65,6       65,60Sum 395 - Personlig assistent 65,09

400 - Administrasjon

 82,00                   Sum 400 - Administrasjon  

401 - Oppmålingstjenesten

182,00 3,0           1 1,0     3,00Sum 401 - Oppmålingstjenesten 3,66
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3/3

Fraværsstatistikk

07.05.2019 08:19

Rapport: A4 NO, Dato fra: 1/1/2019, Dato til: 4/30/2019, 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

402 - Vedlikeholdstjenesten

1328,00 2,0                 2,00Sum 402 - Vedlikeholdstjenesten 0,61

403 - Renholdstjenesten

2342,00 1,0     2 15,0  44,9  44,9       60,90Sum 403 - Renholdstjenesten 17,81

451 - Primærnæring

 82,00                   Sum 451 - Primærnæring  

452 - Interkomm skogbrukstjeneste

 82,00                   Sum 452 - Interkomm skogbrukstjeneste  

471 - Kulturkontor

3135,30 4,0   1 6,0    12,3  12,3       22,30Sum 471 - Kulturkontor 16,48

472 - Bibliotek

 41,00                   Sum 472 - Bibliotek  

475 - Frivillighetssentralen

182,00 1,0                 1,00Sum 475 - Frivillighetssentralen 1,22

479 - Dyrøy kulturskole

 85,15                   Sum 479 - Dyrøy kulturskole  

481 - Brannvern

                    Sum 481 - Brannvern  

482 - Feiing

 76,00                   Sum 482 - Feiing  

10 403,78978,19 116 119,4 1 1,8 6 35,0 12 70,9 7 751,1  531,1 37 41,7     9,40I alt
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2019/376 

Saksbehandler: Elin Anita Meleng Blomseth 

Dato: 07.05.2019 

 

 
Saksframlegg 

Godkjenning av samarbeidsplan for 2019 Bedriftshelse Nord 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Arbeidsmiljøutvalget 10/19 15.05.2019 
   

 

Vedlegg 
1 Samarbeidsplan 2019 

 

Rådmannens innstilling: 
Samarbeidsplan for 2019 mellom Dyrøy kommune og Bedriftshelse Nord godkjennes. 

Kort sammendrag 
Samarbeidsplan for 2019 mellom Dyrøy kommune og Bedriftshelse Nord på Finnsnes ble 
gjennomgått i møte 20. mars 2019. Tilstede var Hovedverneombud Gøril Annie Olsen, 
personalleder Elin Meleng Blomseth, Rådmann Tore Uthaug, Fra Bedriftshelse Nord Stian A 
Evenstad.  

Saksutredning 
Se vedlagt samarbeidsplan for 2019. Omfatter alle lovpålagte tjenester og betaltjenester.  
 

 HMS system/rådgivning 
 HMS revisjon/årlig gjennomgang – Bistand ved behov elektronisk HMS system 
 Karlegging av arbeidsmiljø 
 Deltagelse på vernerunder 
 AMU 15.05, 05.09,05.12  
 HMS møter HVO innkaller til samrådsmøte for verneombudene 
 IA møte 16. mai 
 Årsrapport januar 2020 
 Vold og trusler risikovurdering PLO 2. halvår 
 Karlegging av psykososialt arbeidsmiljø 
 Konflikt, mobbing, trakassering 
 Krisehåndtering 
 Karlegging av manuelt arbeid 
 Risikovurdering manuelt arbeid 
 Bedriftsintern opplæring 
 Fysisk, kjemisk, biologisk karlegging, målinger, risikovurdering, bedriftsintern 

opplæring. 
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 Målrettet helseundersøkelse (betaltjeneste) Uteseksjon teknisk og røykdykkere 2019 etter 
rulleringsplan. 

 Nyansatt helseundersøkelse (betaltjeneste) i planperioden. 
 Undervisning om helserisiko ved natt/skiftarbeid i planperioden 
 Eksponeringsskjema 
 Helseundersøkelse for røyk- eller kjemikaliedykker fortløpende etter syklus. 
 Helseundersøkelse for asbestsanerere 
 Søknad førerkort for yrkessjåfører 
 Vaksinasjon 
 AKAN i planperioden. 
 Ta kontakt «råd og veiledning» se ta kontakt plakaten på arbeidsplassene i planperioden. 
 Sykefravær dialogmøter og arbeidsplassvurdering. I planperioden. 
 Lederkurs HMS e-læring høsten 2019  
 Grunnkurs HMS tre delt består av e-læring, individuell oppgave i bedrift og 2 kursdager 

høsten 2019. 
 Psykososialt arbeidsmiljø 
 Førstehjelp 
 Førstehjelp barn i barnehagen våren 2019 
 Vold og trusler 
 Ergonomi 
 Forebygging og håndtering av konflikter 
 Forflytningsteknikk 
 Risikovurdering 

 

Administrasjonens vurdering 
Rådmannen forslår at samarbeidsplan for 2019 mellom Dyrøy kommune og Bedriftshelse Nord 
godkjennes.  
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Side 1 av 7 

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

 

Samarbeidsplan for: 2019 

Planen er basert på avtale/kontrakt med Bedriftshelse Nord, og forskrift om 

organisering ledelse og medvirkning (best.nr 701 § 13-3, planer, årsrapporter og meldinger) Planen inneholder avtalt bistand i perioden. 

 

Kontaktperson hos kunde er: Elin Meleng Blomseth 

Kontaktperson hos Bedriftshelse Nord er: Stian A Evenstad 

Planen ble utarbeidet dato: 20/3 2019  av:  VO Tove Annie Olsen, Personalleder Elin Meleng Blomseth, Rådmann Tore Uthaug og Stian A                               

Evenstad fra Bedriftshelse Nord AS 

Aktivitet/fagområde Beskrivelse av  bistand Ansvarlig 
Planlagt 

tidspunkt: 
Merknad/utført 

Systematisk HMS- arbeid 

Samarbeidsplanmøte Evaluering av planperioden og oppsett av ny plan.  1.kvartal 2020 
Utført denne 

periode 20/3.19 

HMS –system/rådgivning 

Arbeidsgiver er ansvarlig for at IK-systemet tilfredsstiller krav i 

lov/forskrift.  

 

BHN kan bistå bedriften med råd om innhold og omfang av deres IK-

system. 

   

HMS revisjon/årlig 

gjennomgang 

Arbeidsgiver er ansvarlig for at det jobbes systematisk med HMS 

og at IK-systemet er oppdatert. 

 

BHN kan bistå den enkelte virksomhet med revisjon/årlig 

gjennomgang. Målet er å sikre seg at systemet fungerer i praksis. 

Innholdet i IK-systemet, grad av dokumentasjon, gjennomførte 

kartlegginger av arbeidsmiljøet og vernerunder og mottatte 

avviksmeldinger danner blant annet grunnlaget for om systemet 

fungerer eller ikke.  

 

Det jobbes 

med eletronisk 

HMS-system. 

BHT bidrar 

her ved behov 
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Side 2 av 7 

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

 

Aktivitet/fagområde Beskrivelse av  bistand Ansvarlig 
Planlagt 

tidspunkt: 
Merknad/utført 

Kartlegging av arbeidsmiljø 

(systemnivå) 

Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidsmiljøet gjennomgående er 

kartlagt og risikovurdert.  

 

BHN kan bistå i dette arbeidet, med prosessveiledning (innhold og 

krav til dokumentasjon, valg av metode og verktøy). 

   

Deltakelse vernerunder 

Representant fra BHN  deltar på vernerunder. Tema bør 

spesifiseres, slik at BHN kan stille med egnet kompetanse. 

 

Dyrøy Barnehage: Oppfølging/vernerunde i forhold til ergonomi og 

støy i barnehagen- Laila 

 

PLO: Stian bistår på vernerunde. Behov for tettere oppfølging ifm 

med ombygging av sykehjem. Gjelder spesielt fysisk/teknisk 

arbeidsmiljø 

 

Skolen: Representant fra BHN kalles inn. 

 

 

 

 

 

   

AMU/HMS-møter 

Representant fra BHN er fast medlem i AMU. 

 

Representant fra BHN kalles inn til andre HMS-møter ved behov. 

Leder for 

AMU/HMS-

møter kaller 

representant 

fra BHN inn.  

AMU:15.mai 

5.september 

5.desember 

HVO innkaller 

til 

samrådsmøte 
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Aktivitet/fagområde Beskrivelse av  bistand Ansvarlig 
Planlagt 

tidspunkt: 
Merknad/utført 

for 

verneombudene 

BHN innkalles 

til IA-møte: 16 

mai 2019 

 

 

Årsrapport 

 

Bedriftshelse Nord sender rapport over aktiviteter utført i 

planperioden samt timebruk i perioden. 
 Januar 2020  

Psykososialt/organisatorisk 

Vold og trusler. 

Risikovurdering 

Bistand ved risikovurdering av vold og trusler om vold ifb. arbeid. 

PLO ønsker å utarbeide en rutine for hvordan håndtere 

personalkonflikter.  

BHN tar 

kontakt 
2.halvår  

Kartlegging av psykososialt 

arbeidsmiljø 

Bistand til karlegging ved hjelp av gruppesamtaler, individuelle 

samtaler eller ved bruk av spørreskjema. Metode velges i samarbeid 

med leder, tillitsvalgte og verneombud. 

   

Konflikt, mobbing, 

trakassering  
Bistand til å håndtere konflikt, påstått mobbing/trakassering.    

Krisehåndtering 

Målet for BHN er å gi tilbud om psykososial støtte ved store 

påkjenninger. BHN skal være et supplement til det kommunale 

kriseteamet. BHN kan bistå arbeidsgiver og arbeidstakere ved 

krise, både i gruppe og indiviuelt i ordinær arbeidstid.  

   

Ergonomi 
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Aktivitet/fagområde Beskrivelse av  bistand Ansvarlig 
Planlagt 

tidspunkt: 
Merknad/utført 

Kartlegging Bistand ved kartlegging av manuelt arbeid.     

Risikovurdering manuelt 

arbeid  
Bistand ved risikovurdering av manuelt arbeid.     

Bedriftsintern opplæring     

Fysisk, kjemisk, biologisk 

Kartlegging Bistand ved kartlegging av fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø.    

Målinger Måling av støy, støv, gass, inneklima, vibrasjoner.     

Risikovurdering Et resultat av kartlegginger og eventuelle målinger.     

Bedriftsintern opplæring     

Arbeidshelse 

Målrettet 

helseundersøkelse 

(Betalingstjeneste) 

Arbeidstakere med avklart eksponering eller der lov/forskrift 

inneholder krav om dette, kalles inn til helseundersøkelse. 

 

Iht. forskrift om utførelse av arbeid, skal egnet helseundersøkelse 

gjennomføres når arbeidstaker eksponeres for:  

-farlige kjemikalier (hvis arbeidstaker utsettes for farlige 

kjemikalier på en slik måte at det kan forårsake helseskade) og  

-biologiske faktorer (dersom risikovurderingen viser at 

arbeidstaker kan bli eksponert for helseskadelige biologiske 

BHN avtaler 

tidspunkt 

med 

bedriften 

Uteseksjon 

teknisk og 

røykdykkere 

2019 etter 

rulleringsplan 
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Aktivitet/fagområde Beskrivelse av  bistand Ansvarlig 
Planlagt 

tidspunkt: 
Merknad/utført 

faktorer på en slik måte at det nødvendig med mer enn vanlige 

hygieniske vernetiltak) (kap. 6), 

 

 

 

Kriterier og innhold etter forskrift om utførelse av arbeid etter 

type eksponering: Audio, spiro og samtale om arbeidsrelaterte 

utfordringer/skader. Det kreves ved enkelte eksponeringer 

spesialundersøkelser eller prøver. I tillegg gis det tilbud om 

blodtrykk og helsesamtale. 

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  

Undervisning om helserisiko 

ved natt/skiftarbeid 

Arbeidstakere som hovedsakelig arbeider om natten (21.00-06.00) 

tilbys gruppeundervisning og spørreskjema. Dette avgjør om den 

enkelte ansatte trenger ytterligere individuell helseundersøkelse. 

Leila tar 

kontakt 
I planperioden  

Eksponeringsskjema Skjema kan tilbys ved behov.    

Helseundersøkelse for 

røyk- eller 

kjemikaliedykker 

Klinisk undersøkelse hos bedriftslege og fysisk test hos ergo-

/fysioterapeut. 

BHN avtaler 

tidspunkt 

med 

bedriften 

Fortløpende 

etter syklus 
 

Helseundersøkelse for 

asbestsanerere 
Klinisk undersøkelse hos bedriftslege.    

Søknad førerkort for 

yrkessjåfører 
Klinisk undersøkelse hos bedriftslege.    
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Aktivitet/fagområde Beskrivelse av  bistand Ansvarlig 
Planlagt 

tidspunkt: 
Merknad/utført 

Vaksinasjon 
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne tilbys vaksinasjon 

mot biologiske faktorer de kan bli utsatt for. 
   

AKAN 
Råd og veiledning angående rus- og spilleavhengighet.  Bistand ved 

individuell avhengighetsproblematikk ved behov. 

Bedriften 

kan kontakte 

BHN 

I planperioden  

Ta kontakt.  

Råd og veiledning  

 

 

 

Se «Ta kontakt»-plakaten  

Når ansatte eller ledere har arbeidsrelaterte plager/problemer, kan 

de kontakte Bedriftshelse Nord. 

 

Når ansatte eller ledere tar kontakt med BHN, skal BHN:  

1. Avklare utfordringen/problemstillingen og veilede dem i den 

videre prosessen.  

2. Ved behov, foreslå hvordan BHN kan bistå videre i prosessen 

for å løse problemet. 

Ansatte 

eller ledere 

kan kontakte 

BHN 

direkte. 

 

 

I planperioden  

Sykefravær 

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 ved 

behov 

I planperioden  

Arbeidsplassvurdering 
For enkeltpersoner som står i fare for å bli eller er sykemeldt fra 

arbeidet og som har behov for tilrettelegging på arbeidsplassen. 

Bedriften 

bestiller fra 

BHN 

I planperioden  

Kurs/opplæring 

Lederkurs HMS  
For ledere, e-læring.  2 stk. enhetleder + Sverre Bergheim. 

Enhetsleder barnehage. Enhetsleder teknisk 

BHN gir 

tilbud når E-
Høst 2019  

17



Side 7 av 7 

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

 

Aktivitet/fagområde Beskrivelse av  bistand Ansvarlig 
Planlagt 

tidspunkt: 
Merknad/utført 

læring er 

klar 

Grunnkurs HMS 
For ledere, verneombud og medlemmer av AMU. Kurset er tredelt og 

består av e-læring, individuell oppgave i bedrift og 2 kursdager. 

BHN gir 

tilbud 
Høst 2019  

Psykososialt arbeidsmiljø Mobbing og konflikter, vold og trusler, AKAN. 6 timer.     

Førstehjelp Grunnleggende HLR, 2 timer.    

Førstehjelp, barn For ansatte som jobber med barn, 2 timer. I barnehagen 
BHN gir 

tilbud 
Vår 2019  

Vold og trusler  Forebygging og håndtering av vold og trusler, 2 timer.    

Ergonomi  
Bransjerettet, for eksempel for renholdere, ansatte i barnehage, 

håndverkere. 1-2 timer. 
   

Forebygging og håndtering 

av konflikter 
Forebygging og håndtering av konflikter, 2 timer.    

Forflytningsteknikk  Praktisk kurs for forflytning av personer, 3 timer.    

Risikovurdering Praktisk risikoanalyse, 5 timer.    

 

18



 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 440 

Saksmappe: 2019/132 

Saksbehandler: Elin Anita Meleng Blomseth 

Dato: 06.05.2019 

 

 
Saksframlegg 

10 faktor medarbeiderundersøkelse 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Arbeidsmiljøutvalget 11/19 15.05.2019 

 

 

Rådmannens innstilling: 
Arbeidsmiljøutvalget drøfter forslag til målsettinger og tiltaksplan for 10 faktorundersøkelsen for 
2018.  
 
Forslag til målsettinger: 

1. Sette fokus på lederrollen gjennom ansvarliggjøring  
2. Utvikle strukturer som kvalitetssikrer tjenesten  

 
Tiltak: 

1. Nytt permisjonsreglement (trådte i kraft 1.1.19) 
2. Ansettelse kommunalsjef Oppvekst og kompetanse (fra 1.1.19) 
3. Utarbeide strategisk kompetanseplan (ansvar kom.sjef) 
4. Gjennomføre medarbeidersamtaler med alle i organisasjonen (ansvar ledere)  

- Faktorene i 10-faktor skal være tema i samtalen 
5. Etablere strukturer (ansvar ledere)  

- Compilo 
- 1310.no (kvalitetssystem skole) 
- Kvalitetssystem barnehage 
- TIXO 

6. Ansvarliggjøring av ledere for økt deltakelse ved neste undersøkelse. (ansvar rådmannen) 

 

Kort sammendrag 
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%. 
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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.  
 

Saksutredning 
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 

 
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) 
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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. 
 

Administrasjonens vurdering 
Resultatene fra 10-faktorundersøkelsen skal danne grunnlag for medarbeider-, organisasjons- og 
lederutvikling.  
Det finnes ikke sammenligningsgrunnlag lokalt i Dyrøy kommune. Vi kan sammenligne våre 
besvarelser mot nasjonale gjennomsnitt. Her kommer barnehage og skole lavt, mens tekniske 
enhet ikke har tilstrekkelig besvarelser til å bli vurdert.   
 
En faktor som gjelder flere av enhetene i kommunen og deler av administrasjonen, er at det har 
vært ustabilt med tanke på ledelse. Både i form av utskifting av ledere, men også en 
omorganisering som har omfordelt lederansvar. Dette kan ha bidratt til at mange i organisasjonen 
opplever sine roller som uklare.  
 
Ledernes svar bør skilles ut når organisasjonsstrukturen legges inn i verktøyet, fordi ledere kan 
ha avgjørende innflytelse på noen faktorer. Man bør derfor unngå at ledernes resultater blandes 
med resultatene til de øvrige medarbeiderne. Ved gjennomføring i Dyrøy kommune har ikke 
ledere blitt skilt ut i gjennomføringen av undersøkelsen.  
 
Administrasjonens vurdering er at et element som påvirker alle aspekt av målsettingene for 10-
faktor undersøkelsen er lederrollen. Ledere har en sentral rolle i å drive utviklingsarbeid, både 
overfor medarbeidere og i Dyrøy kommune som organisasjon. Ledere har et særlig ansvar og 
betydning for utvikling av tjenestene i Dyrøy kommune. Som rollemodeller og gjennomfører, 
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bør omtale av lederes rolle være gjennomgående for utarbeiding og bruk av planverk i 
kommunen.   
 
Forslag til målsettinger: 

1 Sette fokus på lederrollen gjennom ansvarliggjøring  
2 Utvikle strukturer som kvalitetssikrer tjenesten  

 
Tiltak: 

1 Nytt permisjonsreglement (trådte i kraft 1.1.19) 
2 Ansettelse kommunalsjef Oppvekst og kompetanse (fra 1.1.19) 
3 Utarbeide strategisk kompetanseplan (ansvar kom.sjef) 
4 Gjennomføre medarbeidersamtaler med alle i organisasjonen (ansvar ledere)  

- Faktorene i 10-faktor skal være tema i samtalen 
5 Etablere strukturer (ansvar ledere)  

- Compilo 
- 1310.no (kvalitetssystem skole) 
- Kvalitetssystem barnehage 
- TIXO 

6 Ansvarliggjøring av ledere for økt deltakelse ved neste undersøkelse. (ansvar rådmannen) 
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