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Bjørn Fauchald 
rådmann Vegard Skogen 
 møtesekretær  
 



SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Vegard Skogen Arkiv: 026  
Arkivsaksnr.: 18/303    

 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Protokollen fra møte i arbeidsmiljøutvalget 28.11.2017 godkjennes. 
 

 

 
 
 
Trykte vedlegg:  
Nevnte protokoll. 
 
 
 
 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
rådmann  
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E-post: Post@vestre-toten.kommune.no   Internett: www.vestre-toten.kommune.no 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Arbeidsmiljøutvalget 
 

Møtested: Smia 
Møtedato: 28.11.2017 Tid: 13:00 - 15:30 
 

Innkalte: 
Parti Funksjon Navn Forfall Møtt for 
 Leder  Bjørn Fauchald   
AP Medlem Geir Hvam   
AP Medlem Siv Anita Eriksen 

Midtskogen 
  

SP Medlem Arild N. Ødegaard   
 Medlem Trine Kløvrud   
 Medlem Morten Pettersbakken   
 Medlem Morten Løkken FO  
 Medlem Anne Karin Haarstad FO  
 Medlem Irene Hoff   
 Medlem Kari Bjørnstad   
 
 
Fra adm. (evt. 
andre): 

Anne Storlien (Frisk HMS), møtesekretær Astri Aadnes   

    
Fra/til saknr.: 15 – 22/17  
 
 
Det bekreftes at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. 
 
 
Raufoss, 29. november 2017 
 
 
 
Underskrifter: 
 
Bjørn Fauchald  
rådmann  

  
Astri Aadnes  
møtesekretær  
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15/17   
17/3918 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE  
 
Behandling: 
 
 
 
Vedtak: 
 
Protokollen fra møte i arbeidsmiljøutvalget 10.10.2017 godkjennes. 
 
 
 

 

16/17   
17/23 

REFERATER / ORIENTERINGSSAKER - ARBEIDSMILJØUTVALGET 2017  
 
Behandling: 
 
Det ble orientert om følgende saker i møtet: 
 

 Evaluering og omorganisering av vaktmestertjenesten v/eiendomssjef Ole 
Petter Bergersen: 
Det er gjort en god jobb og de som er involvert gir gode tilbakemeldinger. Frisk 
HMS vil kunne bistå med risikovurderinger framover. 

 

 Samling for verneombud: 
Verneombudene ble invitert til samling med Arbeidstilsynet i oktober, ca 6-7 
stk. møtte. Ved neste samling bør innkalling vurderes framfor invitasjon. 

 

 Tilsyn ved Omsorg: 
Omsorgssjef Trine Kløvrud informerte om tilsyn i omsorg. Fokus på vold og trusler 
om vold. Fikk 2 varsler om pålegg hvorav 1 ble trukket. Fikk gode 
tilbakemeldinger på utførte risikovurderinger vedr. brukere, men risikovurderinger 
må utføres på vold og trusler om vold. 

 
 
Vedtak: 
 
Referat og orienteringssakene tas til etterretning. 
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17/17   
17/2075 

BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2018 - 2021  
 
Behandling: 
 
Flere større byggeprosjekter er igangsatt. Disse vil prege arbeidsmiljøet for ansatte 
på en god måte framover. Ikke minst for fysiske arbeidsmiljøet. For 
arbeidsmiljøinvesteringer er det avsatt kr. 300.000,- årlig. 
 
 
Vedtak: 
 
Arbeidsmiljøutvalget tar rådmannens budsjettinnspill til orientering og gir følgende 
innspill: 
Investeringer arbeidsmiljøtiltak burde vært prioritert med et høyere beløp enn 
300.000 kroner. 
 
 
 
 
 

 

18/17   
17/22 

AKTIVITETSPLAN ARBEIDSMILJØTILTAK 2018  
 
Behandling: 
 
 
 
Vedtak: 
 
Aktivitetsplan arbeidsmiljøtiltak 2018 vedtas. 
 
 
 
 
 

 

19/17   
17/3865 

OPPFØLGING VED SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE ARBEID. 
SPØRREUNDERSØKELSE 2017  
 
Behandling: 
 
 
 
Vedtak: 
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Rådmann arbeider videre med innhold og tiltak.  
 
 
 
 
 

 

20/17   
17/3866 

REVITALISERING AV HEIA GUPPER  
 
Behandling: 
 
 
 
Vedtak: 
 
Arbeidsmiljøutvalget godkjenner det fremlagte dokument om HEIA gruppene 
 
 
 
 
 

 

21/17  
17/21 

ARBEIDSMILJØPRISEN  2017  
 
Behandling: 
 
AMU ønsker å gjennomgå/revidere rutinen i sitt februarmøte 2018. 
 
 
 
Vedtak: 
 
Arbeidsmiljøprisen 2017 tildeles Amund Ringen. 
 
 
 
 
 

 

22/17   
17/3653 

MØTEPLAN 2018  
 
Behandling: 
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Vedtak: 
 

Styre/råd Møtetid Jan Feb Mar Apr Mai Juni Aug Sept Okt. Nov. Des. 

Kommunestyret 18:00 - 1/22 22 26 24 21 - 6/26 25 29 13 

Formannskapet 09:00 24 14 14 11 9 6/20 29 19 17 14/28 5 

Utvalg for teknisk drift 
og plansaker 

09:00 15 5 5 9/30 - 11/25 20 10 8 5 3 

Utvalg for velferd og 
opplæring 

09:00 16 6 6 10 8 12 21 11 9 6 4 

Arbeidsmiljøutvalget 13:00 - 13 - 17 - - - 18 - 20 - 

Administrasjonsutvalget 11:00 - 13 - 17 - - - 18 - 20 - 

Eldrerådet 09:00 - 8 - 19 - 7 - 13 - 22   
Rådet for 
funksjonshemmede 

09:00 11 - 8 - 3 - 23 - 11 22   

Ungdomsrådet 16:00             -         
Kontrollutvalget    08:30                       

 
 
 
 
 
 
 

 

ÅPEN POST 
 
AMU ønsker at brannsjef Bjørn Sondra Kjelsrud inviteres for å gi en kort orientering 
om håndtering av personell jfr. kriser, ulykker mv. 



SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Vegard Skogen Arkiv: 026  
Arkivsaksnr.: 18/303    

 
 
ORIENTERING OG REFERATER  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Meldingene tas til orientering. 
 

 

 
 
 
Fakta: 
Det vil bli orientert om følgende saker i møtet: 
 

 Orientering om omorganisering av renholdstjenesten v/eiendomsavdelingen. 

 Ansattes dag 

 10- faktor medarbeiderundersøkelse 

 Risikovurderinger 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
rådmann  
 

 



 

Vestre Toten kommune 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Astri Aadnes Arkiv: 043.3  
Arkivsaksnr.: 18/25    

 
 
HMS - ÅRSMELDING MED FORBEDRINGSOMRÅDER - 2017  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

HMS årsmelding med forbedringsområder 2017 tas til orientering. 
 

 

 
 
Trykte vedlegg:  

HMS årsmelding med forbedringsområder 2017 fra 28 avdelinger. 
 
Fakta: 
HMS årsmelding med forbedringsområdet er fast sak i Arbeidsmiljøutvalgets første 
årlige møte. Alle tjenesteområder og driftsenheter skal i utgangspunktet levere inn 
årsmeldinger for sitt område. Frist for innlevering det enkelte år er 1. februar. 
Påminnelse om innlevering og ny frist satt til 5. februar.  
 
Vurdering: 
Av totalt 51 enheter ble det innlevert 28 årsmeldinger for 2017. Dette er en reduksjon 
fra året 2016 da det ble innlevert 38 årsmeldinger. Gjennomgangen på den enkelte 
enhet skal gi et best mulig grunnlag for planlegging av nye HMS aktiviteter og det er  
leder, verneombud og tillitsvalgt som gjennomgår aktuelle spørsmål med ansatte ved 
sitt tjenesteområde/driftsenhet og sammen fyller ut skjema 
 
Noen tall er oppsummert her:  

   7 stk  

l ansatte med delvis AFP:       12 stk  

:      6 stk  

:       13 stk  

:          8 stk  

:     39 stk  

: over   20 stk har 
gjennomført 50% eller mer   
 

 
 
 
 
Vi har benyttet tjenester fra : 
o NAV/NAV arbeidslivssenter 13  

o Frisk HMS 6 
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o Andre 1 (stab/støtte)  

 
Dette har vi benyttet: 
o Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd    10  

o Arbeidsplassvurdering        3  

o Hjelpemiddel på arbeidsplassen       4 

o Kjøp av helsetjenester         2  

o Arbeidsmiljøkartlegging         3  

o Opplæring på arbeidsplassen        7 

o Dialogmøter        14  

o Veiledning over telefon        4 

o Annet           9  

 
For å oppnå forbedringsområder ønsker avdelingene kompetansehevende tiltak på 
følgende områder:  

o Risikovurdering          7  

o Kvalitetssystemet Compilo      10  

o Kommunikasjon          4  

o Hms grunnopplæring         4  

o Virkemidler i et inkluderende arbeidsliv      2  

o Konflikter           4  

o Den viktige samtalen         5  

o Roller og forventninger         2 

o Hms lovverk          3  

o Oppfølging av sykmeldte arbeidstakere      3  

o Dialogsamtaler          1  

o Avviksbehandling         1  

o Helsefremmende arbeid – faktorer som påvirker     5 

o Endringsarbeid – omstilling        1  

o Arbeid og psykisk helse         3  

o Annet:           1  

 
Flere av disse temaene er lagt inn i Kompetansetiltak for å nå kommunens mål i HMS, IA 
og Lean 2018. Det vil være aktuelt å ta kontakt med den enkelte avdeling for å 
etterspørre behov og aktuelle tiltak. Opplæring i bruk av Compilo og risikovurdering ble 
igangsatt i 2017 og vil videreføres i 2018. Bl a i Omsorg vil det bli gjennomført 
risikovurderinger innen bl a vold og trusler om vold.  
 

o Punkt 21 tar for seg HMS avvik og avvikshåndtering. Eksempler på avvik er utagering, 

vold og trusler, fall, rengjøring, transport, ødelagt utstyr og legemiddelhåndtering. Det er 
2 tilfeller som har ført til fravær. Dette er fallulykker og løftesituasjon. Eksempler på tiltak 
for å unngå HMS avvik fremover er kompetanse, risikovurderinger, revisjon av rutiner, 
årlige vernerunder, etisk refleksjon, «Lean er HMS» mm 
 
 
o Punktene 25 og 26 om arbeidsmiljøtiltak og forbedringer viser at enkelte avdelinger 

har arbeidet med mange ulike tiltak gjennom 2017 og at de har mange nye forslag for 
2018.  Stikkord er ulike kurs og kompetansehevende tiltak, fokus på 
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medarbeiderinvolvering, gjennomføring av HEIA møter, kollegastøtte, forbedringsteam, 
etisk refleksjon, systematisk bruk av Arbeidsplassbeskrivelse mm.  
Oppgitte effekter er høy trivsel, mer fokus på forebyggende HMS tiltak, sosiale tiltak, 
færre tunge løft, ansatte tar større ansvar og lavt konfliktnivå.  
For 2018 er det både konkrete tiltak (førstehjelpskurs, brannvernkurs, 
medarbeidersamtaler mm) og andre som trenger mer konkretisering (jobbe med 
nærværet, dra i samme retning mm).  
 
 
Viser for øvrig til detaljer i vedleggene. 
 
Bjørn Fauchald  
rådmann Geir Steinar Loeng 
 administrativ leder 
 

 





























































 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Astri Aadnes 

HMS konsulent 

 

Vestre Toten Kommune 

Postboks 84, 2831 Raufoss 

Telefon: 61 15 33 04 

E-post: astri.aadnes@vestre-toten.kommune.no 

Hjemmeside: http://www.vestre-toten.kommune.no 

Kommunebrosjyre: http://tinyurl.com/jgm7g9e 

 

 

 

 

 

----- Videresendt av Astri Aadnes/Vestre Toten kommune den 01.02.2018 

14:46 

----- 

 

Fra: Per Olav Strande/Vestre Toten kommune 

Til: Astri Aadnes/Vestre Toten kommune@VTK 

Dato: 01.02.2018 14:42 

Emne: HMS årsmelding voksenopplæringen 

 

 

 

Hei 

 

Vedlagt følger HMS årsmelding fra voksenopplæringen. Tillitsvalgt er syk 

i 

dag, derfor mangler underskrift. Jeg sender over ny versjon etter at alle 

har signert. 

 

Med vennlig hilsen 

Per Olav Strande 

Voksenopplæringssjef 

 

Vestre Toten kommune 

Postboks 84, 2831 Raufoss 

Telefon/mobil: +47 61 15 39 60 / +47 924 34 736 

E-post: per-olav.strande@vestre-toten.kommune.no 

Hjemmeside: http://www.vestre-toten.kommune.no 

Kommunebrosjyre: http://tinyurl.com/jgm7g9e 

 

 

 (See attached file: 20180201150157538.pdf) 

 

 











 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Astri Aadnes 

HMS konsulent 

 

Vestre Toten Kommune 

Postboks 84, 2831 Raufoss 

Telefon: 61 15 33 04 

E-post: astri.aadnes@vestre-toten.kommune.no 

Hjemmeside: http://www.vestre-toten.kommune.no 

Kommunebrosjyre: http://tinyurl.com/jgm7g9e 

 

 

 

 

 

----- Videresendt av Astri Aadnes/Vestre Toten kommune den 01.02.2018 

14:41 

----- 

 

Fra: Hanne Gunn van Dijk/Vestre Toten kommune 

Til: Astri Aadnes/Vestre Toten kommune@VTK 

Dato: 01.02.2018 14:08 

Emne: Årsmelding HMS 

 

 

 

Hei 

 

Her kommer årsmelding fra Eina barnehage. 

Verneombud er sykmeldt, så derfor ikke noe underskrift fra verneombud. 

Vi har glemt å velge vara verneombud, for hun vi hadde tidligere er på 

Bøverbru skole nå. 

 

Vil du ha den i papirversjon så gi meg beskjed. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Hanne Gunn van Dijk 

 

 

Styrer 

 

 

 

Eina barnehage 

 

 

Skjelbreiavegen 6, 2843 Eina 

Telefon/mobil: 61194302 /93662693 

E-post: hanne-gunn.vandijk@vestre-toten.kommune.no 

Hjemmeside: http://www.vestre-toten.kommune.no 

 



 

 

 

 

-----Videresendt av Hanne Gunn van Dijk/Vestre Toten kommune den 

01.02.2018 

14:03 ----- 

Til: "Hanne Gunn" <hanne-gunn.vandijk@vestre-toten.kommune.no> 

Fra: hanne-gunn.vandijk@vestre-toten.kommune.no 

Dato: 01.02.2018 14:02 

Emne: Message from "RNP00267384B86B" 

 

(Se vedlagt fil: 20180201141748846.pdf) 

 

This E-mail was sent from "RNP00267384B86B" (MP C3003). 

 

Scan Date: 02.01.2018 14:17:48 (+0100) 

Queries to: hanne-gunn.vandijk@vestre-toten.kommune.no 

(See attached file: 20180201141748846.pdf) 
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HMS årsmelding med forbedringsområder 
Helse – Miljø – Sikkerhet  
 
Tjenesteområde / Driftsenhet __Helse, Helsesøstertjenesten___År__2017_ 
 
Økt mestring gir økt kvalitet som gir økt nærvær 
HMS årsmelding skal gi et best mulig grunnlag for planlegging av nye HMS aktiviteter ved å reflektere 
over hva som er gjort siste år. Vi skal også sikre at vi følger HMS lovverk og få oversikt over aktuelle 
forbedringsområder som kan være fellestiltak. Leder, verneombud og tillitsvalgt gjennomgår aktuelle 
spørsmål med ansatte ved sitt tjenesteområde / driftsenhet.  Arbeidsmiljøutvalget skal ha årlig 
tilbakemelding om HMS arbeidet. 

 

1 Antall arbeidstakere med fravær grunnet arbeidsrelatert 
belastningslidelse / arbeidsrelatert sykdom 

Under 
5 

5-10 Over 
10 

X   
 

2 Antall arbeidstakere på attføring / arbeidsavklaring 
innvilget i år 

0 

3 Antall ansatte med Delvis AFP  
1 

4 Antall ansatte avsluttet arbeidsforholdet med Hel AFP  
0 

5 Antall ansatte med Delvis ufør  
1 

6 Antall ansatte med Hel ufør  
0 

7 Antall arbeidstakere som benytter / har benyttet seg av 
ordningen ”seniortiltak” 

1 

8 Antall (i % av alle ansatte i enheten) som har gjennomført 
medarbeidersamtale  

100% 

 
 

 Ja Nei 

9 Vi har oversikt over hvilke krav i HMS-lovgivningen som angår vårt 
arbeidsområde   
Kommentar/forbedringsområde: Men vi trenger en ny 
gjennomgang av HMS permens innhold for nyansatte og folk i nye 
roller 
 

X  

10 Hos oss utvikler og benytter vi de ansattes ressurser for å fremme 
helsefremmende arbeidsplasser og godt HMS arbeid 
Kommentar/forbedringsområde: Vi har tatt dette opp på 
samarbeidsmøtet og syns det er vanskelig å uttale oss på dette. 
Det spørres hva som menes med ansattes ressurser ? 
 

X X 

11 Vi har fastsatt egne skriftlige mål for HMS 
Kommentar/forbedringsområde: 
 

X  

12 Vi har en skriftlig oversikt over hvem som er tildelt ansvar og 
oppgaver knyttet til HMS 
Kommentar/forbedringsområde: Vi er heldige å ha TV og VO i 
tjenesten vår 
 

X  
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13 Leder, verneombud og tillitsvalgt samarbeider aktivt i saker 
tilknyttet HMS og utvikling av inkluderende helsefremmende 
arbeidsplasser 
Kommentar/forbedringsområde: Få til faste samarbeidsmøter  
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14 Leder og verneombud har gjennomført HMS-runde  
Kommentar/forbedringsområde: Verneombud og leder har HMS-
runder jevnlig, også brannrunde. Vi ønsker faste møter VO, TV og 
leder hver 3.mnd. Og ved behov som nå. 
 

X X 

15 Vi har en skriftlig beskrivelse av risikoforholdene ved vår avdeling 
Kommentar/forbedringsområde: Vi har årlig gjennomgang med 
risikoanalyse. Står nå i flytteprosess. – risikovurdering av flytting 
gjenstår. 
 

X  

16 Med bakgrunn i risikovurderingen har vi utarbeidet planer og tiltak 
for å redusere risikoforholdene 
Kommentar/forbedringsområde: Oppdatere risikoplanen 2018 
 

X  

17 Vår avdeling har fokus på forhold ved HMS ved nyanskaffelser, 
ombygginger etc 
Kommentar/forbedringsområde: Verneombud er aktiv. Leder er 
med ved behov i byggekomite i 1.etg vedr. støy. 
 

X  

18 Vi gir ansatte nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon for å 
unngå skader og sykdommer 
Kommentar/forbedringsområde: 
Mye er i orden, men MRSA smitterisiko er under arbeid. Ansatte 
syns opplæring, øvelse og instruksjon er en kontinuerlig prosess 
man aldri blir utlært på. Men som hele tiden er med i LEAN 
møtene våre. 

X X 

19 Vi gjennomfører sluttintervju med alle ansatte som slutter.  
Kommentar/forbedringsområde: Vikarer? 
 
 

X  

20 Vi bruker mulighetene i kvalitetssystemet Compilo aktivt i vårt 
forbedringsarbeid 
Kommentar/forbedringsområde: Legger inn alle prosedyrer der. 
 

X  

21 Hos oss har vi hatt flest HMS avvik på disse områdene: 
 
Rombehov/arbeidsplasser 
Støy vedr. bygging i underetasje 
Ventilasjonsanlegget- gammelt og stopper opp i perioder 
Forurensing av innemiljø: Vedr.faste røykeplasser for andre avd. ute, rene og 
tørre gulv for barn, parfyme 
 
Disse har ført til fravær:  
Migreneanfall med  kortere fravær 
 
Dette skal vi gjøre for å unngå HMS avvik fremover:  
Vi blir forberedt på når det er ekstra mye støy fra byggekomite, så vi får 
tilrettelagt arbeidsoppgaver deretter. 
Vi har en person som mellomledd inn mot ventilasjon og personalet som kan 
det. 
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22 Vestre Toten kommune har som mål å ikke ha fravær over 7,5 % innen 2018. 
Vårt totale fravær har siste år vært på: __5,2_ %  
Fordelt på legemeldt_4,3__ % og egenmeldt _0,9__ % 
 
Målsetting:  
 

VTK legemeldt 5 % Vårt mål legemeldt   5    % 

VTK egenmeldt 2,5 % Vårt mål egenmeldt    2   % 
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23 Vi har benyttet tjenester fra  
X NAV / NAV arbeidslivssenter 
X Frisk HMS  

□ Andre 
 
Dette har vi benyttet 

X   Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd               

□ Arbeidsplassvurdering                  

□ Reisetilskudd                                

□ Hjelpemiddel på arbeidsplassen    
X   Kjøp av helsetjenester  - fra FRISK: Anne Storlien                 

□ Arbeidsmiljøkartlegginger 
X   Opplæring på arbeidsplassen 
X   Dialogmøter  
X   Veiledning over telefon  

□ Annet: 
 
 
 
 

24 For å oppnå våre forbedringsområder ønsker vi kompetansehevende tiltak 
innen HMS / IA / Helsefremmende arbeid.  
 
Eksempler:  

□ Risikovurdering 

□ Kvalitetssystemet Compilo 

□ Kommunikasjon 

□ HMS grunnopplæring 

□ Virkemidler i et inkluderende arbeidsliv 

□ Praksisplasser 

□ Konflikter 

□ Den viktige samtalen 

□ Roller og forventninger 

□ HMS lovverk 

□ Oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 

□ Dialogsamtaler 

□ Medarbeidersamtaler 

□ Senior 

□ Avviksbehandling 

□ Helsefremmende arbeid – faktorer som påvirker 

□ Endringsarbeid – omstilling 

□ Arbeid og psykisk helse 

□ Annet: 
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25 De viktigste arbeidsmiljøtiltak  / forbedringer vi har gjennomført/hatt fokus på 
dette driftsåret har vært: 
 
Foreløpig «nye kontorer» i Nysethveien 
Spesifikke romfordelingsliste etter arbeidsplanene til hver ansatt 
«forberedt støy fra bygging» 
Informasjonsflyt sikret med «5 ggr hvorfor» 
 
Dette har gitt følgende effekter for oss: Nye kontorer i Nysethveien 
 
 

26 Neste år vil vår arbeidsplass / HEIA gruppe konkret arbeide med å oppnå 
følgende mål innen HMS / Inkluderende arbeidsliv/ Helsefremmende 
arbeidsplasser (se også Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014-2018): 
 
 
 
 
Oppstart av HEIA gruppe igjen 
God fordeling av arbeidsplasser mellom Sagatunet og Nysethveien 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Leder                _Elisabeth Skaar Dyrud______________________ 
 
 
Verneombud     Vivi Strand Lønhaug__________________ 
 
 
Tillitsvalgt          _Merete Klevan______________                               
 
 
 
 
Kopi sendes HMS konsulent innen 1. februar. Presenteres i AMU i februar.  
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HMS årsmelding med forbedringsområder 
Helse – Miljø – Sikkerhet  
 
Tjenesteområde / Driftsenhet  Thune skole. År 2017. 

 
Økt mestring gir økt kvalitet som gir økt nærvær 
HMS årsmelding skal gi et best mulig grunnlag for planlegging av nye HMS aktiviteter ved å reflektere 
over hva som er gjort siste år. Vi skal også sikre at vi følger HMS lovverk og få oversikt over aktuelle 
forbedringsområder som kan være fellestiltak. Leder, verneombud og tillitsvalgt gjennomgår aktuelle 
spørsmål med ansatte ved sitt tjenesteområde / driftsenhet.  Arbeidsmiljøutvalget skal ha årlig 
tilbakemelding om HMS arbeidet. 

 

1 Antall arbeidstakere med fravær grunnet arbeidsrelatert 
belastningslidelse / arbeidsrelatert sykdom 

Under 
5 

5-10 Over 
10 

x   
 

2 Antall arbeidstakere på attføring / arbeidsavklaring 
innvilget i år 

 
x 

3 Antall ansatte med Delvis AFP  
x 

4 Antall ansatte avsluttet arbeidsforholdet med Hel AFP  
x 

5 Antall ansatte med Delvis ufør  
x 

6 Antall ansatte med Hel ufør  
x 

7 Antall arbeidstakere som benytter / har benyttet seg av 
ordningen ”seniortiltak” 

 
2 

8 Antall (i % av alle ansatte i enheten) som har gjennomført 
medarbeidersamtale. Alle fikk tilbud. 

 
87%  

 
 

 Ja Nei 

9 Vi har oversikt over hvilke krav i HMS-lovgivningen som angår vårt 
arbeidsområde   
Kommentar/forbedringsområde: 
 

x  

10 Hos oss utvikler og benytter vi de ansattes ressurser for å fremme 
helsefremmende arbeidsplasser og godt HMS arbeid 
Kommentar/forbedringsområde: Bruker HEFA. Prøver å legge til 
rette timeplanen i forh.t. ansattes helse/ønsker/behov. 

 

x  

11 Vi har fastsatt egne skriftlige mål for HMS 
Kommentar/forbedringsområde: I forh.t. fravær. Nådde ikke 
målet i år. Tre langtidssykmeldte. To gjaldt operasjoner. 

 

x  

12 Vi har en skriftlig oversikt over hvem som er tildelt ansvar og 
oppgaver knyttet til HMS 
Kommentar/forbedringsområde: Henger opp plakater i forh.t. 
verneombud. Vi har gode rutiner for beredskap. 
 

x  

13 Leder, verneombud og tillitsvalgt samarbeider aktivt i saker 
tilknyttet HMS og utvikling av inkluderende helsefremmende 

x  
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arbeidsplasser 
Kommentar/forbedringsområde: Her kan vi trolig bli bedre. 
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14 Leder og verneombud har gjennomført HMS-runde  
Kommentar/forbedringsområde: 
 

x  

15 Vi har en skriftlig beskrivelse av risikoforholdene ved vår avdeling 
Kommentar/forbedringsområde: Risikoanalyse sist revidert 
2.1.18. 
 

x  

16 Med bakgrunn i risikovurderingen har vi utarbeidet planer og tiltak 
for å redusere risikoforholdene 
Kommentar/forbedringsområde: Ikke skriftlig, men jobber med å 
bli flinkere til å registrere i «Compilo». 

 

x  

17 Vår avdeling har fokus på forhold ved HMS ved nyanskaffelser, 
ombygginger etc 
Kommentar/forbedringsområde: 
 

x  

18 Vi gir ansatte nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon for å 
unngå skader og sykdommer 
Kommentar/forbedringsområde: Her følger vi skolekontorets 
intervaller. Livredningskurs hvert år. 

 

x  

19 Vi gjennomfører sluttintervju med alle ansatte som slutter.  
Kommentar/forbedringsområde: Dette har ikke vært aktuelt. Kun 
hatt avgang for pensjon. 

 
 

  

20 Vi bruker mulighetene i kvalitetssystemet Compilo aktivt i vårt 
forbedringsarbeid 
Kommentar/forbedringsområde: Har blitt flinkere. 
 

x  

21 Hos oss har vi hatt flest HMS avvik på disse områdene: 
 
Utfordrende elever. Temperatur og ventilasjon. 
 
 
Disse har ført til fravær: Usikkert. 

 
 
Dette skal vi gjøre for å unngå HMS avvik fremover: 
Opplæring i forhold til utfordrende elever. 
Samarbeide med «Eiendom» ang. temp/ventilasjon. 
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22 Vestre Toten kommune har som mål å ikke ha fravær over 7,5 % innen 2018. 
Vårt totale fravær har siste år vært på: 7,9 %  
Fordelt på legemeldt 6 % og egenmeldt 1,9 % 
 
Målsetting:  
 

VTK legemeldt 5 % Vårt mål legemeldt  Under 
6   % 

VTK egenmeldt 2,5 % Vårt mål egenmeldt Under
2,5   % 
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23 Vi har benyttet tjenester fra  

□ NAV / NAV arbeidslivssenter 

□ Frisk HMS  

□ Andre 
 
Dette har vi benyttet 

□ Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd               

□ Arbeidsplassvurdering                  

□ Reisetilskudd                                

□ Hjelpemiddel på arbeidsplassen    

□ Kjøp av helsetjenester                   

□ Arbeidsmiljøkartlegginger 

□ Opplæring på arbeidsplassen 
X   Dialogmøter  

□ Veiledning over telefon  

□ Annet: 
 
 
 
 

24 For å oppnå våre forbedringsområder ønsker vi kompetansehevende tiltak 
innen HMS / IA / Helsefremmende arbeid.  
 
Eksempler:  

□ Risikovurdering 

□ Kvalitetssystemet Compilo 

□ Kommunikasjon 

□ HMS grunnopplæring 

□ Virkemidler i et inkluderende arbeidsliv 

□ Praksisplasser 

□ Konflikter 

□ Den viktige samtalen 

□ Roller og forventninger 

□ HMS lovverk 

□ Oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 

□ Dialogsamtaler 

□ Medarbeidersamtaler 

□ Senior 

□ Avviksbehandling 

□ Helsefremmende arbeid – faktorer som påvirker 

□ Endringsarbeid – omstilling 

□ Arbeid og psykisk helse 

□ Annet: 
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25 De viktigste arbeidsmiljøtiltak  / forbedringer vi har gjennomført/hatt fokus på 
dette driftsåret har vært: 
Revidert risikoanalysen. 
Begynt å bruke «Compilo» mer aktivt.  
Begynt på opplæring innen «Håndtering av utagerende elever.» 

 
 
 
Dette har gitt følgende effekter for oss: 
 
Vanskelig å måle enda. 

 
 
 
 
 
 

26 Neste år vil vår arbeidsplass / HEIA gruppe konkret arbeide med å oppnå 
følgende mål innen HMS / Inkluderende arbeidsliv/ Helsefremmende 
arbeidsplasser (se også Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014-2018): 
 
 

- Videreutvikle risikoanalysen. 
- Opparbeide en kultur for å melde avvik i «Compilo». 
- Fortsette opplæring i «Håndtering av utagerende elever». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Leder                ______________________________________________ 
 
 
Verneombud     _____________________________________________ 
 
 
Tillitsvalgt          _____________________________________________                               
 
 
 
 
Kopi sendes HMS konsulent innen 1. februar. Presenteres i AMU i februar.  
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HMS årsmelding med forbedringsområder 
Helse – Miljø – Sikkerhet  
 
Tjenesteområde / Driftsenhet: Reinsvoll skole                              År: 2017 
 
Økt mestring gir økt kvalitet som gir økt nærvær 
HMS årsmelding skal gi et best mulig grunnlag for planlegging av nye HMS aktiviteter ved å reflektere 
over hva som er gjort siste år. Vi skal også sikre at vi følger HMS lovverk og få oversikt over aktuelle 
forbedringsområder som kan være fellestiltak. Leder, verneombud og tillitsvalgt gjennomgår aktuelle 
spørsmål med ansatte ved sitt tjenesteområde / driftsenhet.  Arbeidsmiljøutvalget skal ha årlig 
tilbakemelding om HMS arbeidet. 

 

1 Antall arbeidstakere med fravær grunnet arbeidsrelatert 
belastningslidelse / arbeidsrelatert sykdom 

Under 
5 

5-10 Over 
10 

X   
 

2 Antall arbeidstakere på attføring / arbeidsavklaring 
innvilget i år 

1 

3 Antall ansatte med Delvis AFP  
2 

4 Antall ansatte avsluttet arbeidsforholdet med Hel AFP 0 
 

5 Antall ansatte med Delvis ufør 0 
 

6 Antall ansatte med Hel ufør  
1 

7 Antall arbeidstakere som benytter / har benyttet seg av 
ordningen ”seniortiltak” 

3 

8 Antall (i % av alle ansatte i enheten) som har gjennomført 
medarbeidersamtale  

92 % 

 
 

 Ja Nei 

9 Vi har oversikt over hvilke krav i HMS-lovgivningen som angår vårt 
arbeidsområde   
Kommentar/forbedringsområde: 
 

X  

10 Hos oss utvikler og benytter vi de ansattes ressurser for å fremme 
helsefremmende arbeidsplasser og godt HMS arbeid 
Kommentar/forbedringsområde: 
 

X  

11 Vi har fastsatt egne skriftlige mål for HMS 
Kommentar/forbedringsområde: 
 

X  

12 Vi har en skriftlig oversikt over hvem som er tildelt ansvar og 
oppgaver knyttet til HMS 
Kommentar/forbedringsområde: 
 

X  

13 Leder, verneombud og tillitsvalgt samarbeider aktivt i saker 
tilknyttet HMS og utvikling av inkluderende helsefremmende 
arbeidsplasser 
Kommentar/forbedringsområde: 
 

X  
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14 Leder og verneombud har gjennomført HMS-runde  
Kommentar/forbedringsområde: 
 

X  

15 Vi har en skriftlig beskrivelse av risikoforholdene ved vår avdeling 
Kommentar/forbedringsområde: 
Risikovurdering gjennomført. 

X  

16 Med bakgrunn i risikovurderingen har vi utarbeidet planer og tiltak 
for å redusere risikoforholdene 
Kommentar/forbedringsområde: 
Beskrevet i handlingsplan etter risikovurdering. 

X  

17 Vår avdeling har fokus på forhold ved HMS ved nyanskaffelser, 
ombygginger etc 
Kommentar/forbedringsområde: 
 

X  

18 Vi gir ansatte nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon for å 
unngå skader og sykdommer 
Kommentar/forbedringsområde: 
 

X  

19 Vi gjennomfører sluttintervju med alle ansatte som slutter.  
Kommentar/forbedringsområde: 
 
 

X  

20 Vi bruker mulighetene i kvalitetssystemet Compilo aktivt i vårt 
forbedringsarbeid 
Kommentar/forbedringsområde: 
 

X  

21 Hos oss har vi hatt flest HMS avvik på disse områdene: 
 
Det finnes avvik der ansatte har blitt utsatt for spark, slag og truende utsagn fra 
elever. Dette er forhold det kontinuerlig jobbes aktivt med å forbedre. Avvikene 
er registrert i Compilo fra høsten 2017.  
 
 
Disse har ført til fravær:  
Ingen registrerte fravær.  
 
 
 
Dette skal vi gjøre for å unngå HMS avvik fremover: 
Oppfølging av leder og medansvar hos alle ansatte for planer og tiltak.  

22 Vestre Toten kommune har som mål å ikke ha fravær over 7,5 % innen 2018. 
Vårt totale fravær har siste år vært på: 7,5 %  
Fordelt på legemeldt 5,6 % og egenmeldt 1,9 % 
 
Målsetting:  
 

VTK legemeldt 5 % Vårt mål legemeldt   4 % 

VTK egenmeldt 2,5 % Vårt mål egenmeldt   1,5 % 
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23 Vi har benyttet tjenester fra  
X NAV / NAV arbeidslivssenter 
X Frisk HMS  
X Andre (Skolekontor og personalsjef i VTK) 

 
Dette har vi benyttet  

     Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd               
     Arbeidsplassvurdering                  

□ Reisetilskudd                                

□ Hjelpemiddel på arbeidsplassen    

□ Kjøp av helsetjenester                   

□ Arbeidsmiljøkartlegginger 

□ Opplæring på arbeidsplassen 
X   Dialogmøter  
X   Veiledning over telefon  
X   Veiledning av skolekontor og personalsjef i VTK 
 
 
 

24 For å oppnå våre forbedringsområder ønsker vi kompetansehevende tiltak 
innen HMS / IA / Helsefremmende arbeid.  
 
Eksempler:  

X  Risikovurdering 
X  Kvalitetssystemet Compilo 
X  Kommunikasjon 

□ HMS grunnopplæring 

□ Virkemidler i et inkluderende arbeidsliv 

□ Praksisplasser 
X  Konflikter 
X  Den viktige samtalen 

□ Roller og forventninger 

□ HMS lovverk 
X  Oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 
X  Dialogsamtaler 

□ Medarbeidersamtaler 

□ Senior 

□ Avviksbehandling 
X  Helsefremmende arbeid – faktorer som påvirker 

□ Endringsarbeid – omstilling 

□ Arbeid og psykisk helse 

□ Annet: 
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25 De viktigste arbeidsmiljøtiltak  / forbedringer vi har gjennomført/hatt fokus på 
dette driftsåret har vært: 
 

 Arbeidsglede 

 Inkludering 
 
 
 

26 Neste år vil vår arbeidsplass / HEIA gruppe konkret arbeide med å oppnå 
følgende mål innen HMS / Inkluderende arbeidsliv/ Helsefremmende 
arbeidsplasser (se også Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014-2018): 
 

 Fokus på nærvær på arbeidsplassen 

 Å ville hverandre vel 

 Arbeidsglede og godt humør 

 Inkludering med forståelse for ulike roller  

 Alle følger opp de reglene vi er enige om (følge arbeidstid, være 
forberedt til undervisning, samarbeid på trinn/team) 

 Å dra i samme retning og vise engasjement for fellesskapet  

 Å framsnakke hverandre og være positive til hverandre 

 Sosiale arrangement som inkluderer alle ansatte 

 Personaltur eller personalseminar? 

 Opplæring i bruk av Compilo 

 Be om samtale for å drøfte tiltak med rektor ved stress eller belastende 
livs- eller arbeidssituasjoner  
 

  
 
 

  
Leder:            
      
Kari-Ann Slåttsveen 
 
 
Verneombud:     
 
Tore Sønsteby  
 
Tina Nielsen (vara) 
 
 
Tillitsvalgt:  
 
Berit Finstad (Utdanningsforbundet) 
 
Evi Gjestvang (Fagforbundet)                        
 
 
 
 
Kopi sendes HMS konsulent innen 1. februar. Presenteres i AMU i februar.  
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HMS årsmelding med forbedringsområder 
Helse – Miljø – Sikkerhet  
 
Tjenesteområde / Driftsenhet  __Fysio- ergo_______________År_____2017_____ 
 
Økt mestring gir økt kvalitet som gir økt nærvær 
HMS årsmelding skal gi et best mulig grunnlag for planlegging av nye HMS aktiviteter ved å reflektere 
over hva som er gjort siste år. Vi skal også sikre at vi følger HMS lovverk og få oversikt over aktuelle 
forbedringsområder som kan være fellestiltak. Leder, verneombud og tillitsvalgt gjennomgår aktuelle 
spørsmål med ansatte ved sitt tjenesteområde / driftsenhet.  Arbeidsmiljøutvalget skal ha årlig 
tilbakemelding om HMS arbeidet. 

 

1 Antall arbeidstakere med fravær grunnet arbeidsrelatert 
belastningslidelse / arbeidsrelatert sykdom 

Under 
5 

5-10 Over 
10 

0   
 

2 Antall arbeidstakere på attføring / arbeidsavklaring 
innvilget i år 

0 

3 Antall ansatte med Delvis AFP 0 
 

4 Antall ansatte avsluttet arbeidsforholdet med Hel AFP 0 
 

5 Antall ansatte med Delvis ufør  
1 

6 Antall ansatte med Hel ufør 0 
 

7 Antall arbeidstakere som benytter / har benyttet seg av 
ordningen ”seniortiltak” 

0 

8 Antall (i % av alle ansatte i enheten) som har gjennomført 
medarbeidersamtale  

100% 

 
 

 Ja Nei 

9 Vi har oversikt over hvilke krav i HMS-lovgivningen som angår vårt 
arbeidsområde   
Kommentar/forbedringsområde: 
 

X  

10 Hos oss utvikler og benytter vi de ansattes ressurser for å fremme 
helsefremmende arbeidsplasser og godt HMS arbeid 
Kommentar/forbedringsområde: 
 

X  

11 Vi har fastsatt egne skriftlige mål for HMS 
Kommentar/forbedringsområde: 
 

X  

12 Vi har en skriftlig oversikt over hvem som er tildelt ansvar og 
oppgaver knyttet til HMS 
Kommentar/forbedringsområde: Årshjul i Compilo 
 

X  

13 Leder, verneombud og tillitsvalgt samarbeider aktivt i saker 
tilknyttet HMS og utvikling av inkluderende helsefremmende 
arbeidsplasser 
Kommentar/forbedringsområde: Har verneombud sammen med  
Raufosstun Helsehus. Samarbeider aktivt med TV. 

X  
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14 Leder og verneombud har gjennomført HMS-runde  
Kommentar/forbedringsområde: Tar opp HMS på leanrevisjoner x 
1 i måneden. Fordi vi ikke har eget verneombud er ikke den med 
der. Vaktmester på Raufosstun Helsehus går brann og el runder. 

 X 

15 Vi har en skriftlig beskrivelse av risikoforholdene ved vår avdeling 
Kommentar/forbedringsområde: Har risikoanalyse som 
gjennomgås hvert år. Neste februar 2018 
 

X  

16 Med bakgrunn i risikovurderingen har vi utarbeidet planer og tiltak 
for å redusere risikoforholdene 
Kommentar/forbedringsområde: Har laget rutiner for de 
risikoforhold vi har. Ligger på Compilo 
 

X  

17 Vår avdeling har fokus på forhold ved HMS ved nyanskaffelser, 
ombygginger etc 
Kommentar/forbedringsområde: 
 

X  

18 Vi gir ansatte nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon for å 
unngå skader og sykdommer 
Kommentar/forbedringsområde: 
 

X  

19 Vi gjennomfører sluttintervju med alle ansatte som slutter.  
Kommentar/forbedringsområde: Har ikke hatt noen som sluttet i 
2017. Men ufører når aktuelt.  
 
 

X  

20 Vi bruker mulighetene i kvalitetssystemet Compilo aktivt i vårt 
forbedringsarbeid 
Kommentar/forbedringsområde: Compilo benyttes aktivt på 
Arbeidslean hver 14 dag, oppdaterer rutiner, legger på leseliste. 
Ønsker flere avvik. Ansatte har vært på tematime.  
 

X  

21 Hos oss har vi hatt flest HMS avvik på disse områdene: 
 
Samarbeid/kommunikasjon med fysio- ergo og K- avd. 
Fall på fallforebyggende gr. 
 
 
Disse har ført til fravær:  
Nei 
 
 
Dette skal vi gjøre for å unngå HMS avvik fremover:  

- Ukentlige etiske refleksjoner i en periode med økt behov for dette 
- Enkelte brukere medfører høy mental slitasje på ansatte og vi igangsetter 

tiltak ifht dette: Veiledning fra Psykisk helse, for hvordan fysio- ergo 
forholder seg til komplekse brukere.  



Les mer : Compilo -  Arbeidstilsynet – Lovdata – Idebanken – AKAN – NAV - Regelhjelp 
 

22 Vestre Toten kommune har som mål å ikke ha fravær over 7,5 % innen 2018. 
Vårt totale fravær har siste år vært på: _9,6__ %  
Fordelt på legemeldt_7,7__ % og egenmeldt _1,2__ % 
 
Målsetting:  
 

VTK legemeldt 5 % Vårt mål legemeldt 2,5 % 

VTK egenmeldt 2,5 % Vårt mål egenmeldt   2    % 
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23 Vi har benyttet tjenester fra  

□ X NAV / NAV arbeidslivssenter 

□ Frisk HMS  

□ Andre 
 
Dette har vi benyttet 

□ X Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd               

□ Arbeidsplassvurdering                  

□ Reisetilskudd                                

□ Hjelpemiddel på arbeidsplassen    

□ Kjøp av helsetjenester                   

□ Arbeidsmiljøkartlegginger 

□ Opplæring på arbeidsplassen 

□ Dialogmøter  

□ Veiledning over telefon  

□ Annet: 
 
 
 
 

24 For å oppnå våre forbedringsområder ønsker vi kompetansehevende tiltak 
innen HMS / IA / Helsefremmende arbeid.  
 
Eksempler:  

□ Risikovurdering 

□ Kvalitetssystemet Compilo 

□ Kommunikasjon 

□ HMS grunnopplæring 

□ Virkemidler i et inkluderende arbeidsliv 

□ Praksisplasser 

□ Konflikter 

□ Den viktige samtalen 

□ Roller og forventninger 

□ X HMS lovverk 

□ Oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 

□ Dialogsamtaler 

□ Medarbeidersamtaler 

□ Senior 

□ Avviksbehandling 

□ Helsefremmende arbeid – faktorer som påvirker 

□ X Endringsarbeid – omstilling 

□ Arbeid og psykisk helse 

□ Annet: 
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25 De viktigste arbeidsmiljøtiltak  / forbedringer vi har gjennomført/hatt fokus på 
dette driftsåret har vært: 
 
 
Etisk refleksjon 2x per mnd 
Avdelingsmøte 2 x per mnd 
Trivselsregler 
Lean tavlemøte x 1 i uka 
Jobbtur x 1 året 
Sosiale arrangement 
Kommunikasjon og avklaring av forventninger til hverandre 
Gode rutiner som tas opp til revurdering årlig 
Kollegastøtte i forhold til brukere 
 
 
Dette har gitt følgende effekter for oss: 
 
 
Styrket samhold 
Lavt egenmeldtsykefravær – må be folk om å holde seg hjemme ved sykdom. 
De som hadde legemeldtsykefravær i 2017, er tilbake i 100% eller på tur tilbake 
i jobb.  
God trivsel på tross av økt arbeidsbelastning 
 
 

26 Neste år vil vår arbeidsplass / HEIA gruppe konkret arbeide med å oppnå 
følgende mål innen HMS / Inkluderende arbeidsliv/ Helsefremmende 
arbeidsplasser (se også Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014-2018): 
 

1. Holde egenmeldt sykefravær på et lavt nivå ved å ha 

 Godt sosialt miljø 

 God kommunikasjon 

 Klare ansvarsområder – for å gi mestring og eierskap til arbeidsoppgaver 

 Utføre VSA x 4 – ta for oss hvert arbeidsområde 
2. Tilrettelegge for ansatte med diverse helseplager ved å 

 kjøpe inn utstyr 

 tilrettelegge arbeidstid og arbeidsoppgaver 

 bruke tilretteleggingstilskudd 
 
 
 

  
 
 
Leder    Silje Haugerud            
______________________________________________ 
 
Verneombud     _____________________________________________ 
 
 
Tillitsvalgt         Åsne O. Løkken (NFF), Helge Nordahl (Ergoterapeutene) 
_____________________________________________                               
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Kopi sendes HMS konsulent innen 1. februar. Presenteres i AMU i februar.  
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HMS årsmelding med forbedringsområder 
Helse – Miljø – Sikkerhet  
 
Tjenesteområde / Driftsenhet Kulturhus og bibliotek  År 2017 
 
Økt mestring gir økt kvalitet som gir økt nærvær 
HMS årsmelding skal gi et best mulig grunnlag for planlegging av nye HMS aktiviteter ved å reflektere 
over hva som er gjort siste år. Vi skal også sikre at vi følger HMS lovverk og få oversikt over aktuelle 
forbedringsområder som kan være fellestiltak. Leder, verneombud og tillitsvalgt gjennomgår aktuelle 
spørsmål med ansatte ved sitt tjenesteområde / driftsenhet.  Arbeidsmiljøutvalget skal ha årlig 
tilbakemelding om HMS arbeidet. 

 

1 Antall arbeidstakere med fravær grunnet arbeidsrelatert 
belastningslidelse / arbeidsrelatert sykdom 

Under 
5 

5-10 Over 
10 

0   
 

2 Antall arbeidstakere på attføring / arbeidsavklaring 
innvilget i år 

0 

3 Antall ansatte med Delvis AFP 1 
 

4 Antall ansatte avsluttet arbeidsforholdet med Hel AFP 0 
 

5 Antall ansatte med Delvis ufør 0 
 

6 Antall ansatte med Hel ufør 0 
 

7 Antall arbeidstakere som benytter / har benyttet seg av 
ordningen ”seniortiltak” 

1 

8 Antall (i % av alle ansatte i enheten) som har gjennomført 
medarbeidersamtale  

100% 

 
 

 Ja Nei 

9 Vi har oversikt over hvilke krav i HMS-lovgivningen som angår vårt 
arbeidsområde   
Kommentar/forbedringsområde: 
 

 
X 

 

10 Hos oss utvikler og benytter vi de ansattes ressurser for å fremme 
helsefremmende arbeidsplasser og godt HMS arbeid 
Kommentar/forbedringsområde: 
 

 
X 

 

11 Vi har fastsatt egne skriftlige mål for HMS 
Kommentar/forbedringsområde: 
 

 
X 

 
 

12 Vi har en skriftlig oversikt over hvem som er tildelt ansvar og 
oppgaver knyttet til HMS 
Kommentar/forbedringsområde: 
 

  
X 

13 Leder, verneombud og tillitsvalgt samarbeider aktivt i saker 
tilknyttet HMS og utvikling av inkluderende helsefremmende 
arbeidsplasser 
Kommentar/forbedringsområde: 
 

 
X 
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14 Leder og verneombud har gjennomført HMS-runde  
Kommentar/forbedringsområde: 
 

  
X 

15 Vi har en skriftlig beskrivelse av risikoforholdene ved vår avdeling 
Kommentar/forbedringsområde: 
 

 
X 

 

16 Med bakgrunn i risikovurderingen har vi utarbeidet planer og tiltak 
for å redusere risikoforholdene 
Kommentar/forbedringsområde: 
 

 
X 

 

17 Vår avdeling har fokus på forhold ved HMS ved nyanskaffelser, 
ombygginger etc 
Kommentar/forbedringsområde: 
 

 
X 

 

18 Vi gir ansatte nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon for å 
unngå skader og sykdommer 
Kommentar/forbedringsområde: 
 

 
X 

 

19 Vi gjennomfører sluttintervju med alle ansatte som slutter.  
Kommentar/forbedringsområde: 
 
 

 
X 

 

20 Vi bruker mulighetene i kvalitetssystemet Compilo aktivt i vårt 
forbedringsarbeid 
Kommentar/forbedringsområde: 
 

 
X 

 

21 Hos oss har vi hatt flest HMS avvik på disse områdene: 
 
 
 
 
Disse har ført til fravær:  
 
 
 
 
Dette skal vi gjøre for å unngå HMS avvik fremover: 

22 Vestre Toten kommune har som mål å ikke ha fravær over 7,5 % innen 2018. 
Vårt totale fravær har siste år vært på: 2,2%  
Fordelt på legemeldt 0% og egenmeldt 2,2% 
 
Målsetting: 2,5% 
 

VTK legemeldt 5 % Vårt mål legemeldt 2,5 % 

VTK egenmeldt 2,5 % Vårt mål egenmeldt 2,5 % 
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23 Vi har benyttet tjenester fra  

□ NAV / NAV arbeidslivssenter 

□ Frisk HMS  

□ Andre 
 
Dette har vi benyttet 

□ Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd               

□ Arbeidsplassvurdering                  

□ Reisetilskudd                                

□ Hjelpemiddel på arbeidsplassen    

□ Kjøp av helsetjenester                   

□ Arbeidsmiljøkartlegginger 

□ Opplæring på arbeidsplassen 

□ Dialogmøter  

□ Veiledning over telefon  

□ Annet: 
 
 
 
 

24 For å oppnå våre forbedringsområder ønsker vi kompetansehevende tiltak 
innen HMS / IA / Helsefremmende arbeid.  
 
Eksempler:  

□ Risikovurdering 

□ Kvalitetssystemet Compilo 

□ Kommunikasjon 

□ HMS grunnopplæring 

□ Virkemidler i et inkluderende arbeidsliv 

□ Praksisplasser 

□ Konflikter 

□ Den viktige samtalen 

□ Roller og forventninger 

□ HMS lovverk 

□ Oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 

□ Dialogsamtaler 

□ Medarbeidersamtaler 

□ Senior 

□ Avviksbehandling 

□ Helsefremmende arbeid – faktorer som påvirker 

□ Endringsarbeid – omstilling 

□ Arbeid og psykisk helse 

□ Annet: 
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25 De viktigste arbeidsmiljøtiltak  / forbedringer vi har gjennomført/hatt fokus på 
dette driftsåret har vært: 
 
Ny scenerigg i salongen i kulturhuset. 
Utvidet kjøring av ventilasjonsanlegg i biblioteket 
 
 
 
 
Dette har gitt følgende effekter for oss: 
 
Mindre bæring og tunge løft 
Vesentlig bedre inneklima i sommerhalvåret 
 
 
 
 

26 Neste år vil vår arbeidsplass / HEIA gruppe konkret arbeide med å oppnå 
følgende mål innen HMS / Inkluderende arbeidsliv/ Helsefremmende 
arbeidsplasser (se også Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014-2018): 
 
Førstehjelpskurs 
 
Økt fokus på tiltak for å unngå perioder med for stor arbeidsbelastning for 
enkeltansatte.   
 
Person- og vareheis til scene i Fyrverkerisalen. 
 
Gjennomføre risikovurdering og lage tiltaksplan for sikker rigging og 
gjennomføring av arrangement. 
 
 
 
 
 

  
 
 
Leder                Mona Myrland__________________________________ 
 
 
Verneombud     Egil Ulsrud _____________________________________ 
 
 
Tillitsvalgt          Ingvill Solberg __________________________________                               
 
 
 
 
Kopi sendes HMS konsulent innen 1. februar. Presenteres i AMU i februar.  
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HMS årsmelding med forbedringsområder 
Helse – Miljø – Sikkerhet  
 
Tjenesteområde / Driftsenhet _Raufosstun 
helsehus________________2301______________År____2018______ 
 
Økt mestring gir økt kvalitet som gir økt nærvær 
HMS årsmelding skal gi et best mulig grunnlag for planlegging av nye HMS aktiviteter ved å reflektere 
over hva som er gjort siste år. Vi skal også sikre at vi følger HMS lovverk og få oversikt over aktuelle 
forbedringsområder som kan være fellestiltak. Leder, verneombud og tillitsvalgt gjennomgår aktuelle 
spørsmål med ansatte ved sitt tjenesteområde / driftsenhet.  Arbeidsmiljøutvalget skal ha årlig 
tilbakemelding om HMS arbeidet. 

 

1 Antall arbeidstakere med fravær grunnet arbeidsrelatert 
belastningslidelse / arbeidsrelatert sykdom 

Under 
5 

5-10 Over 
10 

x   
 

2 Antall arbeidstakere på attføring / arbeidsavklaring 
innvilget i år 

0 

3 Antall ansatte med Delvis AFP  
1 

4 Antall ansatte avsluttet arbeidsforholdet med Hel AFP  
0 

5 Antall ansatte med Delvis ufør  
0 

6 Antall ansatte med Hel ufør  
2 

7 Antall arbeidstakere som benytter / har benyttet seg av 
ordningen ”seniortiltak” 

0 

8 Antall (i % av alle ansatte i enheten) som har gjennomført 
medarbeidersamtale  

90% Har igjen 
10% som tas nå i 
febr. 

 
 

 Ja Nei 

9 Vi har oversikt over hvilke krav i HMS-lovgivningen som angår vårt 
arbeidsområde   
Kommentar/forbedringsområde: Faglighet og kontrollsystemet 

 

x  

10 Hos oss utvikler og benytter vi de ansattes ressurser for å fremme 
helsefremmende arbeidsplasser og godt HMS arbeid 
Kommentar/forbedringsområde: Forbedringsteam på prosesser 
eid av de som er tjenesten nærmest. Årshjul for kompetanse. 
Systematisk kursing utfra kjerneoppgaver. Lean kontinuerlig 
forbedringstavla. Etisk refleksjon er satt i system. 
 

x  

11 Vi har fastsatt egne skriftlige mål for HMS 
Kommentar/forbedringsområde: Våre trivselsindikatorer henger 
på lean tavla 
-vi behandler hverandre med respekt 
-vi har fokus på den enkeltes faglige og personlige utvikling 
-vi har et arbeidsfellesskap preget av humor og raushet 
 

x  
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12 Vi har en skriftlig oversikt over hvem som er tildelt ansvar og 
oppgaver knyttet til HMS 
Kommentar/forbedringsområde:Ja 
 

  

13 Leder, verneombud og tillitsvalgt samarbeider aktivt i saker 
tilknyttet HMS og utvikling av inkluderende helsefremmende 
arbeidsplasser 
Kommentar/forbedringsområde: Her har vi etablert 
ansatterepresentanter siden vi ikke har plasstilittsvalgte. Vi 
har avtalt 4 møter pr år sammen med Trondsen i NAV for å 
erstatte heiagrupper. Det vi ser er at det er dårlig frammøte fra 
tillitsvalgte og verneombud. Det gjelder NSF og fagforbundet. 
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14 Leder og verneombud har gjennomført HMS-runde  
Kommentar/forbedringsområde: 
 

x  

15 Vi har en skriftlig beskrivelse av risikoforholdene ved vår avdeling 
Kommentar/forbedringsområde: Vårt største risikoområde er 
blitt sett som kunnskap rundt den stadig økende medisinske 
kompleksitet i pasientgrunnlaget. Vi jobber og fortsetter 
jobbinga med det. Det er stadig nye ting å lære. Vi jobber 
også med kulturen rundt å snakke om de feil vi gjør slik at vi 
kan lære av hverandre. Systematisk behandling av avvik 
 
Forbedringsgruppene har sett på dokumentasjon og intern 
organisering. 

 

x  

16 Med bakgrunn i risikovurderingen har vi utarbeidet planer og tiltak 
for å redusere risikoforholdene 
Kommentar/forbedringsområde: Vi har utarbeidet mange nye 
standarder og rutiner som skal øke pasientsikkerheten. Vi har 
innført rundturnus slik at kompetent bemanning er fordelt 
over hele døgnet. Vi har tilsatt alle stillinger med den 
kompetanse vi har sagt vi trenger i følge kompetanseplan. 

 

x  

17 Vår avdeling har fokus på forhold ved HMS ved nyanskaffelser, 
ombygginger etc 
Kommentar/forbedringsområde: Vi har bygd om hele 
Raufosstun og tilpasset den til helsehuset. Vi har innført et 
postkjøkken og starter bygging av et nytt i februar. Vi starter 
også med ombygging av to rom og etablerer smittevern i en 
mer tidsriktig form der. Alt dette er gjort etter 
bygningsmessige forskrifter 
 

x  

18 Vi gir ansatte nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon for å 
unngå skader og sykdommer 
Kommentar/forbedringsområde: Ja det mener jeg. Vi har ingen 
meldte skader 

 

x  

19 Vi gjennomfører sluttintervju med alle ansatte som slutter.  
Kommentar/forbedringsområde: 
 
 

x  

20 Vi bruker mulighetene i kvalitetssystemet Compilo aktivt i vårt 
forbedringsarbeid 
Kommentar/forbedringsområde: Ja. Avvikshåndtering og 
oppdatering av prosedyrer 

 

x  
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21 Hos oss har vi hatt flest HMS avvik på disse områdene: Veldig lite. 
 
 
 
 
Disse har ført til fravær: Ingen 

 
 
 
 
Dette skal vi gjøre for å unngå HMS avvik fremover: Holde fokus på nye 
etablerte rutiner rundt medisinsk utvikling. Ansatte skal fæle seg trygge 
på jobb 

22 Vestre Toten kommune har som mål å ikke ha fravær over 7,5 % innen 2018. 
Vårt totale fravær har siste år vært på: 3,6 %  
Fordelt på legemeldt 2,38% og egenmeldt  1,26%..Beregnet på helsehuset utfra 
tall på de 9 mnd som helsehuset har eksistert 
 

VTK legemeldt 5 % Vårt mål legemeldt       5% 

VTK egenmeldt 2,5 % Vårt mål egenmeldt      
2,5% 
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23 Vi har benyttet tjenester fra  
xNAV / NAV arbeidslivssenter 

□ Frisk HMS  

□ Andre 
 
Dette har vi benyttet 

xForebyggings- og tilretteleggingstilskudd               

□ Arbeidsplassvurdering                  

□ Reisetilskudd                                

□ Hjelpemiddel på arbeidsplassen    

□ Kjøp av helsetjenester                   

□ Arbeidsmiljøkartlegginger 

□ Opplæring på arbeidsplassen 
xDialogmøter  
xVeiledning over telefon  
xAnnet: Alle ansatte har vært på internt kurs med Trondsen, NAV 
rundt endringer og omstillinger i arbeidslivet 
 
 
 
 

24 For å oppnå våre forbedringsområder ønsker vi kompetansehevende tiltak 
innen HMS / IA / Helsefremmende arbeid.  
 
Eksempler:  

Risikovurdering 

□ Kvalitetssystemet Compilo 

□ Kommunikasjon 
HMS grunnopplæring 

□ Virkemidler i et inkluderende arbeidsliv 
Praksisplasser 
Konflikter 

□ Den viktige samtalen 
Roller og forventninger 

□ HMS lovverk 

□ Oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 
Dialogsamtaler 
Medarbeidersamtaler 
Senior 
Avviksbehandling 
Helsefremmende arbeid – faktorer som påvirker 
Endringsarbeid – omstilling 

□ Arbeid og psykisk helse 

□ Annet: 
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25 De viktigste arbeidsmiljøtiltak  / forbedringer vi har gjennomført/hatt fokus på 
dette driftsåret har vært:  
 
-Omstilling og endringsprosesser ( eget kursopplegg fra NAV) 
-Øke kunnskapen, viljen og evnen til endringer. 
Som kompetansehevende tiltak har vært en utstrakt kursvirksomhet for å 
tilpasse kompetansen i en stadig mer krevende medisinsk avdeling. 
 
Vi har tatt i bruk forbedringsteam med deltagere fra de som står tjenesten 
nærmest, ansatte. Alle forbedringsteam har et mål: Øke 
pasientsikkerheten slik at pasienter, pårørende og ansatte opplever 
trygghet 24/7 365 dager i året. 
 
Vi har søkt fylkesmannen om tilskudd til dette arbeidet. Fått innvilget 
400000 og vil i mars søke om lignende tilskudd ett år til. 
 
I tillegg har vi i flere år hatt ukentlige etiske refleksjoner. 
 
Vi har rundturnus for alle som sikrer like trygge tjenester hele døgnet. 
 
Vi har og gjennomgang etter at krevende og utfordrende 
pasientsituasjoner er avsluttet. Dette er ikke systematisk da vi tar det 
fortløpende. Denne biten kan ha store variasjoner. 
 
Vi har stor tro på at arbeidsmiljøet henger sammen med mestring av 
arbeidsoppgavene.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Dette har gitt følgende effekter for oss: Vi har høyt nærvær. 
Arbeidsplassbeskrivelsen blir utfylt systematisk kort tid etter meldt 
fravær. Dette ser ut som har god effekt.  Medarbeidersamtale der mye blir 
beskrevet som veldig god trivsel og 10 faktor medarbeiderundersøkelse 
som ga oss gode resultater tror vi at vi er på rett vei. 
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26 Neste år vil vår arbeidsplass / HEIA gruppe konkret arbeide med å oppnå 
følgende mål innen HMS / Inkluderende arbeidsliv/ Helsefremmende 
arbeidsplasser (se også Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014-2018): 
 
-Trygge tjenester 24/7 365 dager i år. 
-Ingen overliggere på sykehus 
-høyt nærvær 
-tilfredse pasienter og pårørende 
-sikre at den som trenger institusjonplass får det, de som kan få 
behandlingen hjemme får det. NEON prinsippet. 
-utvikle samarbeidet med andre enheten i tjenesten i tråd med 
kortidsavdelingen sitt mandat. 
-følge tett utviklingen rundt forbedringsgrupper. Er dette framtidens måte 
å jobbe på? 
 
-Følge tett om vår måte å jobbe på er inspirerende og utviklende for alle 
både som individ og i gruppe. Vi mener at sånn tiltrekker vi oss flinke nye 
medarbeidere og bidrar til at de ønsker å fortsatt jobbe her. Viktig og ha 
fokus på de som allerede er her slik at de ønsker å forbli. 
 
På Helsehuset jobber vi annerledes enn på langtidsavdeling. Viktig å gi 
rom for at ikke alle ønsker å jobbe på denne måten. Vi har hatt et tilfelle av 
dette og hjulpet den ansatte over i annen avdeling. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 
 
Leder            Britt Jakobsen__________________________________________ 
 
 
Verneombud     _____________________________________________ 
 
 
Tillitsvalgt          _____________________________________________                               
 
 
 
 
Kopi sendes HMS konsulent innen 1. februar. Presenteres i AMU i februar.  
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H M S årsmelding med forbedringsområder
Helse – M iljø – S ikkerhet

Tjenesteområde : Brannvernavdelingen År : 2017

Økt mestring gir økt kvalitet som gir økt nærvær
HMS årsmelding skal gi et best mulig grunnlag for planlegging av nye HMS aktiviteter ved å ref lektere
over hva som er gjort siste år. Vi skal også sikre at vi følger HMS lovverk og få oversikt over aktuelle
forbedringsområder som kan være fellestiltak. Leder, verneombud og tillitsvalgt gjennomgår aktuelle
spørsmål med ansatte ved sitt tjenesteområd e / driftsenhet. Arbeidsmiljøutvalget skal ha årlig
tilbakemelding om HMS arbeidet.

1 Antall arbeidstakere med fravær grunnet arbeidsrelatert
belastningslidelse / arbeidsrelatert sykdom

Under
5

5 - 10 Over
10

X

2 Antall arbeidstakere på attføring / arbeidsavklaring
innvilget i år

0

3 Antall ansatte med Delvis AFP 0

4 Antall ansatte avsluttet arbeidsforholdet med Hel AFP 0

5 Antall ansatte med Delvis ufør 0

6 Antall ansatte med Hel ufør 0

7 Antall arbeidstakere som benytter / har benyttet seg av
ordningen ”seniortiltak”

0

8 Antall (i % av alle ansatte i enheten) som har gjennomført
medarbeidersamtale

6 av 6 (100 %)

Ja Nei
9 Vi har oversikt over hvilke krav i HMS - lovgivningen som angår vårt

arbeidsområde
Kommentar/forbedringsområde:

X

10 Hos oss utvikler og benytter vi de ansattes ressurser for å fremme
helsefremmende arbeidsplasser og godt HMS arbeid
Kommentar/forbedringsområde:

X

11 Vi har fastsatt egne skriftlige må l for HMS
Kommentar/forbedringsområde:

X

12 Vi har en skrift lig oversikt over hvem som er tildelt ans var og
oppgaver knyttet til HMS
Kommentar/forbedringsområde:
Gjennom stillingsbeskrivelser og instrukser

X

13 Leder , verneombud og tillitsvalgt samarbeider aktivt i saker
tilknyttet HMS og utvikling av inkluderend e helsefremmende
arbeidsplasser
Kommentar/forbedringsområde:
Hatt noe samarbeid med tillitsvalgt i 2017 (enkelttiltak)

X (X)



Les mer : Compilo - Arbeidstilsynet – Lovdata – Idebanken – AKAN – NAV - Regelhjelp

14 Leder og verneombud har gjennomført HMS - runde
Kommentar/forbedringsområde:
Rådhuset: NEI . Prøven: NEI

X

15 Vi har en skrif tlig beskrivelse av risikoforholdene ved vår avdeling
Kommentar/forbedringsområde:

X

16 Med bakgrunn i risikovurderingen har vi utarbeidet planer og tiltak
for å redusere risikoforholdene
Kommentar/forbedringsområde:

X

17 Vår avdeling har fokus på fo rhold ved HMS ved nyanskaffelser,
ombygginger etc
Kommentar/forbedringsområde:
Bl.a . i forbindelse med anskaffelser av kjøretøy , prosjektering av
ny brannstasjon , og nå senest i f.m. at alle våre ansatte , unntatt
leder, (ufrivillig) blir flyttet i f.m. omr okeringer på kontorlokaler
både på rådhuset og Prøven.

X

18 Vi gir ansatte nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon for å
unngå skader og sykdommer
Kommentar/forbedringsområde:

X

19 Vi gjennomfører sluttintervju med alle ansatte som slutter.
Kommen tar/forbedringsområde:
Ingen har sluttet i 201 7 (har rutine)

X

20 Vi bruker mulighetene i kvalitetssystemet Compilo aktivt i vårt
forbedringsarbeid
Kommentar/forbedringsområde:
Ja, vi prøver. 4 avvik er meldt i 201 7 . Ellers oppleves systemet
som noe rote te og uoversiktlig, noe som nok begrenser bruken en
del (dette er meldt tidligere) .

21 Hos oss har vi hatt flest HMS avvik på disse områdene:
Feiertjenesten:
4 av 4. Hvorav 3 er uhell med kjøretøy (2 mindre og 1 litt mer alvorlig)

Disse har ført til fr avær:
Ja. 1 avvik førte til fravær (uhell med kjøretøy – påkjørsel bakfra).

Dette skal vi gjøre for å unngå HMS avvik fremover:
HMS er tema på alle avdelingsmøter.
Evt. avvik gjennomgås og drøftes med tanke på evt. forbedringer, samt hvordan
unngå gjenta gelse .

22 Vestre Toten kommune har som mål å ikke ha fravær over 7,5 % innen 2018.
Vårt totale fravær har siste år vært på: 6,7 %
(med forbehold om komplett statistikk for desember 201 7 ).
Fordelt på legemeldt 5,5 % og egenmeldt 1,1 %

Målsetting:
VTK leg emeldt 5 % Vårt mål legemeldt %
VTK egenmeldt 2,5 % Vårt mål egenmeldt %

* Å sette et konkret mål på en så liten avdeling er i beste fall ren bingo. % - vise
utslag blir fort store (høy følsomhet) med kun 6,1 ansatte /årsv. på avd. Eks: En
ansat t borte i 6 mnd, gir over 8 % fravær. Målet må være «lavest mulig».



Les mer : Compilo - Arbeidstilsynet – Lovdata – Idebanken – AKAN – NAV - Regelhjelp

23 Vi har benyttet tjenester fra
NAV / NAV arbeidslivssenter

X Frisk HMS
A ndre

Dette har vi benyttet
Forebyggings - og t ilretteleggingstilskudd
Arbeidsplassvurdering
Reisetilskudd
Hjelpemiddel på arbeidsplassen
Kjøp av helsetjenester
Arbeidsmiljøkartlegginger

X Opplæring på arbeidsplassen
Dialogmøter
Veiledning over telefon
Annet:

24 For å oppnå våre forbedringsområder ønsker vi kompetansehevende tiltak
innen HMS / IA / Helsefremmende arbeid.

Eksempler:
Risikovurdering
Kvalitetssystemet Compilo
Kommunikasjon
HMS grunnopplæring
Virkemidler i et inkluderende arbeidsliv
Praksisplasser
Konflikter
Den viktige samtalen
Roller og forventninger
HMS lovverk
Oppfølging av sykmeldte arbeidstakere
Dialogsamtaler
Medarbeidersamtaler
Senior
Avviksbehandling
Helsefremmende arbeid – faktorer som påvirker
Endringsarbeid – omstilling
Arbeid og psykisk helse
Anne t:

Ingen konkrete behov eller ønsker i 201 8 (har gjennomført temamøte på avd.
om kommunikasjon i januar 2017) . Generelt vil det for mange av temaene over
være interessant med kompetanseheving, enten for leder selv eller for både
leder og ansatte.
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25 D e viktigste arbeidsmiljøtiltak / forbedringer vi har gjennomført/hatt fokus på
dette driftsåret har vært :
Vi gjennomførte temamøte om kommunikasjon i januar 2017 med bistand fra
Frisk.

Vi gjennomførte studietur til Trondheim i november 2017 hvor alle unnta tt 1
deltok. Vi hadde både faglig innhold og sosialt samvær. Generell tilbakemelding
på at det var en fin tur.

Dette har gitt følgende effekter for oss:
Vanskelig å beskrive konkrete effekter , men en anser effektene for å være
positive.

26 Neste år vil vår arbeidsplass / HEIA gruppe konkret arbeide med å oppnå
følgende mål innen HMS / Inkluderende arbeidsliv/ Helsefremmende
arbeidsplasser (se også Handlingsplan for helsefremmend e arbeid 2014 - 2018) :
Konkrete mål er i ferd med å utarbeides . Mål for HMS vil bli utarbeidet i løpet av
januar 201 7 og «vedtas» i avdelingsmøte 2 . februar.

Leder : Bjørn Sondra Kjelsrud, brannsjef

Verneombud Morten Nerødegård/Prøven og Egil Ulsrud/Rådhuset

Tillitsvalgt Morten Pettersbakken, HTV, Fagforbundet

Kopi sendes HMS konsulent innen 1. februar . Presenteres i AMU i februar .
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HMS årsmelding med forbedringsområder 
Helse – Miljø – Sikkerhet  
 
Tjenesteområde / Driftsenhet  Skatte- og innfordringsavdelingen  År 2017 
 
Økt mestring gir økt kvalitet som gir økt nærvær 
HMS årsmelding skal gi et best mulig grunnlag for planlegging av nye HMS aktiviteter ved å reflektere 
over hva som er gjort siste år. Vi skal også sikre at vi følger HMS lovverk og få oversikt over aktuelle 
forbedringsområder som kan være fellestiltak. Leder, verneombud og tillitsvalgt gjennomgår aktuelle 
spørsmål med ansatte ved sitt tjenesteområde / driftsenhet.  Arbeidsmiljøutvalget skal ha årlig 
tilbakemelding om HMS arbeidet. 

 

1 Antall arbeidstakere med fravær grunnet arbeidsrelatert 
belastningslidelse / arbeidsrelatert sykdom 

Under 
5 

5-10 Over 
10 

  X 
Ingen 

  
 

2 Antall arbeidstakere på attføring / arbeidsavklaring 
innvilget i år 

 
Ingen  

3 Antall ansatte med Delvis AFP  
1  

4 Antall ansatte avsluttet arbeidsforholdet med Hel AFP  
Ingen  
 

5 Antall ansatte med Delvis ufør  
Ingen 

6 Antall ansatte med Hel ufør  
Ingen  

7 Antall arbeidstakere som benytter / har benyttet seg av 
ordningen ”seniortiltak” (en er for gammel til sen.tiltak) 

 
Ingen 

8 Antall (i % av alle ansatte i enheten) som har gjennomført 
medarbeidersamtale  

 
100 % 

 
 

 Ja Nei 

9 Vi har oversikt over hvilke krav i HMS-lovgivningen som angår vårt 
arbeidsområde   
Kommentar/forbedringsområde: 
 

x  

10 Hos oss utvikler og benytter vi de ansattes ressurser for å fremme 
helsefremmende arbeidsplasser og godt HMS arbeid 
Kommentar/forbedringsområde:  
 

x  

11 Vi har fastsatt egne skriftlige mål for HMS 
Kommentar/forbedringsområde: ligger noe i våre 
rutinebeskrivelser vedrørende internkontroll og i vår 
kompetanseplan. For øvrig det som gjelder for VTK som helhet.  
 

 x 

12 Vi har en skriftlig oversikt over hvem som er tildelt ansvar og 
oppgaver knyttet til HMS 
Kommentar/forbedringsområde: 
 

x  

13 Leder, verneombud og tillitsvalgt samarbeider aktivt i saker 
tilknyttet HMS og utvikling av inkluderende helsefremmende 

 x 
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arbeidsplasser 
Kommentar/forbedringsområde: Ikke hatt noe slikt i 2017  
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14 Leder og verneombud har gjennomført HMS-runde  
Kommentar/forbedringsområde: Ikke i 2017 
 

 x 

15 Vi har en skriftlig beskrivelse av risikoforholdene ved vår avdeling 
Kommentar/forbedringsområde: Litt i forhold til internkontroll/ 
trusselbilde i forhold til at våre saksbehandlere kan oppleve 
uønsket adferd ute og/ eller på kontoret. Kurses i dette. 
Fokusområde hos oss.  
 

x  

16 Med bakgrunn i risikovurderingen har vi utarbeidet planer og tiltak 
for å redusere risikoforholdene 
Kommentar/forbedringsområde: Fokusområde ved vårt kontor. 
Ekstern kursing blant annet av politiet. Varslingsrutine ved 
uønskede hendelser.  
 

x  

17 Vår avdeling har fokus på forhold ved HMS ved nyanskaffelser, 
ombygginger etc 
Kommentar/forbedringsområde: Blant annet ved kjøp av hev/ senk 
pulter. Skjerm og tastaturer.  
 

x  

18 Vi gir ansatte nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon for å 
unngå skader og sykdommer 
Kommentar/forbedringsområde: ikke noe mer enn det som tilbys 
generelt fra arbeidsgiver. Nødvendig opplæring knyttet til evnt. 
trusselbilde.  
 

x  

19 Vi gjennomfører sluttintervju med alle ansatte som slutter.  
Kommentar/forbedringsområde: 
Ingen har sluttet i 2017 
 

 x 

20 Vi bruker mulighetene i kvalitetssystemet Compilo aktivt i vårt 
forbedringsarbeid 
Kommentar/forbedringsområde: Helt i startfasen  
 

x  

21 Hos oss har vi hatt flest HMS avvik på disse områdene: 
 
Innmeldt et avvik vedrørende vask/ rengjøring.  
 
 
Disse har ført til fravær:  ikke fravær på grunn av dette.  
 
 
 
 
Dette skal vi gjøre for å unngå HMS avvik fremover:  
Kunnskap om hva som kan gi avvik 
Kunnskap om forebygging  
Arena hvor det skal være lett å ta opp saker som på sikt kan gi avvk 
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22 Vestre Toten kommune har som mål å ikke ha fravær over 7,5 % innen 2018. 
Vårt totale fravær har siste år vært på: 1.3 %  
Fordelt på legemeldt 0.3 % og egenmeldt  1 % 
 
Målsetting:   % 
 

VTK legemeldt 5 % Vårt mål legemeldt 0,3   % 

VTK egenmeldt 2,5 % Vårt mål egenmeldt    1   % 
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23 Vi har benyttet tjenester fra  

□ NAV / NAV arbeidslivssenter 

□ Frisk HMS  

□ Andre 
 
Dette har vi benyttet 

□ Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd               

□ Arbeidsplassvurdering                  

□ Reisetilskudd                                

□ Hjelpemiddel på arbeidsplassen    

□ Kjøp av helsetjenester                   

□ Arbeidsmiljøkartlegginger 

□ Opplæring på arbeidsplassen 

□ Dialogmøter  

□ Veiledning over telefon  

□ Annet: 
 
 
 
 

24 For å oppnå våre forbedringsområder ønsker vi kompetansehevende tiltak 
innen HMS / IA / Helsefremmende arbeid.  
 
Eksempler:  

□ Risikovurdering 
      X  Kvalitetssystemet Compilo 

□ Kommunikasjon 

□ HMS grunnopplæring 
X   Virkemidler i et inkluderende arbeidsliv 

□ Praksisplasser 

□ Konflikter 

□ Den viktige samtalen 

□ Roller og forventninger 
X  HMS lovverk 

□ Oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 

□ Dialogsamtaler 

□ Medarbeidersamtaler 

□ Senior 

□ Avviksbehandling 

□ Helsefremmende arbeid – faktorer som påvirker 

□ Endringsarbeid – omstilling 

□ Arbeid og psykisk helse 

□ Annet: 
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25 De viktigste arbeidsmiljøtiltak  / forbedringer vi har gjennomført/hatt fokus på 
dette driftsåret har vært: Ukentlige møter, case gjennomgang på tavle osv.  
 
 
Sosiale arrangement av ulike slag gjennom året. (bowling, middag, teater mv) 
 
 
 
 
 
Dette har gitt følgende effekter for oss: Godt arbeidsmiljø, lavt fravær og trivsel 
på arbeidsplassen  
 
 
 
 
 
 
 
 

26 Neste år vil vår arbeidsplass / HEIA gruppe konkret arbeide med å oppnå 
følgende mål innen HMS / Inkluderende arbeidsliv/ Helsefremmende 
arbeidsplasser (se også Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014-2018): 
 
Fortsatt lavt sykefravær  
Fokus på et godt arbeidsmiljø 
Trivsel på arbeidsplassen  
Rammer for god egenutvikling 
Lærende organisasjon/ mestring 
Humor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Leder               Arne Eivind Moger  
 
 
Verneombud     _____________________________________________ 
 
 
Tillitsvalgt          _____________________________________________                               
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Kopi sendes HMS konsulent innen 1. februar. Presenteres i AMU i februar.  
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HMS årsmelding med forbedringsområderHelse 

Helse– Miljø – Sikkerhet  
Tjenesteområde / Driftsenhet  Gimle sykehjem  År 2017 
Økt mestring gir økt kvalitet som gir økt nærvær 
HMS årsmelding skal gi et best mulig grunnlag for planlegging av nye HMS aktiviteter ved å reflektere 
over hva som er gjort siste år. Vi skal også sikre at vi følger HMS lovverk og få oversikt over aktuelle 
forbedringsområder som kan være fellestiltak. Leder, verneombud og tillitsvalgt gjennomgår aktuelle 
spørsmål med ansatte ved sitt tjenesteområde / driftsenhet.  Arbeidsmiljøutvalget skal ha årlig 
tilbakemelding om HMS arbeidet. 

 

1 Antall arbeidstakere med fravær grunnet arbeidsrelatert 
belastningslidelse / arbeidsrelatert sykdom 

Under 
5 

5-10 Over 
10 

*   
 

2 Antall arbeidstakere på attføring / arbeidsavklaring 
innvilget i år 

0 

3 Antall ansatte med Delvis AFP 1 
 

4 Antall ansatte avsluttet arbeidsforholdet med Hel AFP 1 
 

5 Antall ansatte med Delvis ufør 1 
 

6 Antall ansatte med Hel ufør 0 
 

7 Antall arbeidstakere som benytter / har benyttet seg av 
ordningen ”seniortiltak” 

1 

8 Antall (i % av alle ansatte i enheten) som har gjennomført 
medarbeidersamtale 
Har ikke hatt ordinære medarbeidersamtaler, har hatt mange 
individuelle  samtaler med ansatte i forbindelse med 2 
organiseringer i løpet av 2017  

 

 
 

 Ja Nei 

9 Vi har oversikt over hvilke krav i HMS-lovgivningen som angår vårt 
arbeidsområde   
Kommentar/forbedringsområde: 
 

*  

10 Hos oss utvikler og benytter vi de ansattes ressurser for å fremme 
helsefremmende arbeidsplasser og godt HMS arbeid 
Kommentar/forbedringsområde: 
 

*  

11 Vi har fastsatt egne skriftlige mål for HMS 
Kommentar/forbedringsområde: Ikke egne mål for avdelingen 
 

 * 

12 Vi har en skriftlig oversikt over hvem som er tildelt ansvar og 
oppgaver knyttet til HMS 
Kommentar/forbedringsområde: 
 

*  

13 Leder, verneombud og tillitsvalgt samarbeider aktivt i saker 
tilknyttet HMS og utvikling av inkluderende helsefremmende 
arbeidsplasser 
Kommentar/forbedringsområde: Skal opprette mindre Heia  
grupper på enheten 

*  



Les mer : Compilo -  Arbeidstilsynet – Lovdata – Idebanken – AKAN – NAV - Regelhjelp 
 

 



Les mer : Compilo -  Arbeidstilsynet – Lovdata – Idebanken – AKAN – NAV - Regelhjelp 
 

 

14 Leder og verneombud har gjennomført HMS-runde  
Kommentar/forbedringsområde: 
 

*  

15 Vi har en skriftlig beskrivelse av risikoforholdene ved vår avdeling 
Kommentar/forbedringsområde: Skal jobbe mer med dette i juni 

 

*  

16 Med bakgrunn i risikovurderingen har vi utarbeidet planer og tiltak 
for å redusere risikoforholdene 
Kommentar/forbedringsområde: Skal jobbe mer med dette i juni  

 

*  

17 Vår avdeling har fokus på forhold ved HMS ved nyanskaffelser, 
ombygginger etc 
Kommentar/forbedringsområde: 
 

*  

18 Vi gir ansatte nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon for å 
unngå skader og sykdommer 
Kommentar/forbedringsområde: Bruker mye hjelpemidler 
 

*  

19 Vi gjennomfører sluttintervju med alle ansatte som slutter.  
Kommentar/forbedringsområde: 
 
 

*  

20 Vi bruker mulighetene i kvalitetssystemet Compilo aktivt i vårt 
forbedringsarbeid 
Kommentar/forbedringsområde: Oppfordrer ansatte til å skrive 
mer avvik på vold/trusler 

 

*  

21 Hos oss har vi hatt flest HMS avvik på disse områdene:  
Lite avvik på dette, oppfordrer ansatte til å bli flinkere til dette 
 
 
 
 
Disse har ført til fravær: Har ikke hatt fravær på grunn av HMS 
 
 
 
 
Dette skal vi gjøre for å unngå HMS avvik fremover: 

22 Vestre Toten kommune har som mål å ikke ha fravær over 7,5 % innen 2018. 
Vårt totale fravær har siste år vært på: ___ %  
Fordelt på legemeldt___ % og egenmeldt ___ % 
Slått sammen avdelinger fra mars 2017, tallene våre er derfor vanskelig å 
beregne. Fraværet har uansett vært for høyt dette året som har gått. Har 
dette som en prioritert sak nå i 2018, skal ha alle ansatte til en samtale der 
deres fravær er tema. 
Målsetting:  
 

VTK legemeldt 5 % Vårt mål legemeldt    6   % 

VTK egenmeldt 2,5 % Vårt mål egenmeldt    3   % 
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23 Vi har benyttet tjenester fra  

□ NAV / NAV arbeidslivssenter 

□ Frisk HMS  

□ Andre 
 
Dette har vi benyttet 

□ Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd               

□ Arbeidsplassvurdering                  

□ Reisetilskudd                                
*Hjelpemiddel på arbeidsplassen    

□ Kjøp av helsetjenester                   

□ Arbeidsmiljøkartlegginger 
*Opplæring på arbeidsplassen 
*Dialogmøter  

□ Veiledning over telefon  

□ Annet: 
 
 
 
 

24 For å oppnå våre forbedringsområder ønsker vi kompetansehevende tiltak 
innen HMS / IA / Helsefremmende arbeid.  
 
Eksempler:  

*Risikovurdering 

□ Kvalitetssystemet Compilo 

□ Kommunikasjon 

□ HMS grunnopplæring 
*Virkemidler i et inkluderende arbeidsliv 

□ Praksisplasser 

□ Konflikter 

□ Den viktige samtalen 

□ Roller og forventninger 

□ HMS lovverk 

□ Oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 

□ Dialogsamtaler 

□ Medarbeidersamtaler 

□ Senior 

□ Avviksbehandling 

□ Helsefremmende arbeid – faktorer som påvirker 

□ Endringsarbeid – omstilling 

□ Arbeid og psykisk helse 

□ Annet: 
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25 De viktigste arbeidsmiljøtiltak  / forbedringer vi har gjennomført/hatt fokus på 
dette driftsåret har vært: 
 
Har hele tiden fokus på bruk av hjelpemidler og lignende. 
 Har fra oktober omorganisert avdelingen slik de mest urolige og 
utagerende pasientene er på skjermet enhet, har her fått utbedret 
avdelingen  med låste dører slik at det er tryggere for ansatte og beboere. 
Her er det faste ansatte som jobber og det er lettere å kurse en liten 
gruppe ansatte inn mot spesielle temaer som fek. vold og trusler.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Dette har gitt følgende effekter for oss: For tidlig å måle effekt da vi har brukt 
mye tid på å jobbe inn rutiner ol. 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 Neste år vil vår arbeidsplass / HEIA gruppe konkret arbeide med å oppnå 
følgende mål innen HMS / Inkluderende arbeidsliv/ Helsefremmende 
arbeidsplasser (se også Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014-2018): 
 
Målet er å få ned sykefraværet, dette vil være hovedtemaet i 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Leder                Oddbjørg Pedersen 
 
Verneombud     Arvid bonkerud 
Tillitsvalgt         Elin Myhre                               
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Kopi sendes HMS konsulent innen 1. februar. Presenteres i AMU i februar.  



 

Vestre Toten kommune 
 

 

  18/295   

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Astri Aadnes Arkiv: 022  
Arkivsaksnr.: 18/295    

 
 
KONSTITUERING AV ARBEIDSMILJØUTVALGET OG ARBEIDSUTVALGET  - 
VALG AV LEDER 2018 / 2019 - VALG AV AKAN-KONTAKT 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Til ny leder i arbeidsmiljøutvalget velges…………………..fra arbeidstakersida.  

2. …………………. fra arbeidsgiversida tiltrer arbeidsutvalget sammen med leder og 
sekretær i arbeidsmiljøutvalget.  

3. Til ny AKAN kontakt velges…………………  
 
 

 

 
Fakta: 

 
Arbeidsmiljøutvalget består av følgende representanter:  
 
Arbeidstakersida:  

Medlemmer:     Personlige varamedlemmer:  
Morten Pettersbakken   Viggo Arnesen  
Anne Karin Haarstad   Hilde S. Ødemark  
Irene Hoff     Davor Beus  
Morten Løkken    Ole Nino Lien  
Kari Bjørnstad    Guri Skaug Olsen  
 
Arbeidsgiversida:  

Medlemmer:     Personlige varamedlemmer:  
Bjørn Fauchald    Odd Arnvid Bollingmo  
Trine Kløvrud    Gunnar Tofsrud  
Siv Anita Midskogen   Anne Lise E. Gjæver  
Arild N. Ødegaard    Sissel Skiaker  
Geir Hvam     Kjell Magne Eriksen  
 
 
Arbeidstakersida har valgt sine representanter for perioden 2018-2019. 
Arbeidsgiversida har valgt sine politiske representanter for perioden 2016-2019  
 
 
 
Arbeidsutvalget har i 2017 bestått av Bjørn Fauchald, Anne Karin Haarstad og Astri 
Aadnes som sekretær.  
Bjørn Fauchald har vært leder i 2017. 
AKAN-kontakt har vært Morten Pettersbakken.  
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Anne Storlien fra Frisk HMS er representant for bedriftshelsetjenesten.  
 
 
 
 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
rådmann Geir Steinar Loeng 
 administrativ leder 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Astri Aadnes Arkiv: 043.3  
Arkivsaksnr.: 18/296    

 
 
FRISK HMS - ÅRSMELDING 2017  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Frisk HMS årsmelding 2017 tas til orientering. 
 

 

 
 
Trykte vedlegg:  

Frisk HMS årsmelding 2017  
 
Fakta: 
Frisk v/Anne Storlien har utarbeidet årsrapport over aktiviteter gjennomført i Vestre 
Toten kommune i 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
rådmann Geir Steinar Loeng 
 administrativ leder 
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Årsrapport fra bedriftshelsetjenesten
Kunde: Vestre Toten kommune

Periode: 01.01.2017 - 31.12 .20 17

Årsrapportens innhold
Årsrapporten er en overordnet rapport som viser en samlet oversikt over aktiviteter og bistand fra
BHT i perioden, både det som er avtalt i aktivitetsplanen og bestillinger som er kommet underveis.
Årsrapporten inneholder ikke detaljerte anbefalinger basert på aktiviteter, målinger og
undersøkelser som er gjort i period en, dette rapporteres løpende. Vi presiserer at kunden selv har
ansvaret for sitt HMS - arbeid. Bedriftshelsetjenestens rolle er å bistå i arbeidet med å skape sunne og
trygge arbeidsforhold.

Følgende aktiviteter er gjennomført i perioden :
• Samarbeidsmøter med HMS konsulent, hovedverneombud, Ia rådgiver, og an dre.
• Deltagelse i amu
• Arbeidshelseundersøkelser ( inkl vaksinering og oppfølging rundt dette)
• Arbeidsplassvurderinger (diverse enheter)
• Bistand tilrettelegging - arbeidsplass
• Rådgivning til ledere, ansatte, verneombud
• Bistand tematime
• Bistand – arbeidsmiljø (enkelte enheter)
• Veiledning ledere, ansatte, og med ledere med ansatte
• Bistand risikovurderinger
• Bistand – tilsyn (Arbeidstilsynet)
• Sykefraværsoppfølging (ansatte. I dialog med leder)
• Kommunikasjons kurs ( hvem er jeg i mitt arbeidsmiljø)
• Bistand ved en enhet – utfordrende arbeidssituasjon. Kommunikasjon mm.
• Ledere søker om tilskudd til bruk av bedriftshelsetjenesten (refusjon fra Nav).

Bedriftshelsetjenesten bistår i dette arbeidet.



Elvegt. 19, 2609 Lillehammer | T: 406 02 050 | E: post@friskhms.no | Org.nr: 993 424 986 | friskhms.no

Anbefalinger og innspill til 2018:
• Fortsette å ha fokus p å risikovurdering ute i enhetene, gjerne over samme fremgangsmåte

som dere har ( medvirkning, bevisstgjøring og ansvarliggjøring). Det er også viktig å ha
fokus på handlingsplanene - og bruke disse i hverdagen – gjerne sett inn mot arbeidet med
Lean. Det er viktig å sette inn frister og navn på hvem som har ansvar for hva. Dette sett
sammen med arbeidet med melding om uønskede hendelser og avvik, og oppfølging av
dette.

• Frisk HMS vil bemerke at samarbeidet med Vestre Toten kommune fortsatt er spennende og
konstruktivt .

Frisk HMS vil takke for samarbeidet i året som har gått og vi ser fram til planlegging av aktivitet i
året som kommer. Ta gjerne kontakt via kontaktperson (se nedenfor) eller sentralbord (40 60 20 50)
og se www.friskhms.no .

Dato: 31.01.20 18

Med vennlig hilsen

Anne Storlien

Epost: an ne@friskhms.no

Telefon: 959 87 033



SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Astri Aadnes Arkiv: 043.3  
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ARBEIDSMILJØUTVALGET - ÅRSMELDING 2017  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport 2017 tas til etterretning.  
 

 

 
 
Trykte vedlegg:  
Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport 2017 
 
Fakta: 
 
Årsrapporten oppsummerer utvalgets aktiviteter gjennom året. Den gir en samlet 
oversikt over hvilke saker som har vært til behandling og også oversikt over samlet 
sykefravær og registrerte avvik gjennom året.  
  

 
 
 
 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
rådmann Geir Steinar Loeng 
 administrativ leder 
 

 



 

 

 

 

ARBEIDSMILJØUTVALGETS 

ÅRSRAPPORT  
Vestre Toten kommune 

2017 
 

Organisasjonsnummer: 971028300 

Driftsår: 2017 

Antall årsverk: 798 

Antall ansatte: 916 

 

Om arbeidsmiljøutvalget (AMU) 

Dato for opprettelse av utvalget: Konstituert 23.02.2016 

Antall stemmeberettigede medlemmer i utvalget: 10 

Leder av AMU: Bjørn Fauchald 

Leder av AMU representerer:  Arbeidsgiver:  Ansatt: x 

Antall avholdte møter i AMU siste år: 4 

Antall AMU-medlemmer som 

representerer:  

Arbeidsgiver: 5 Ansatt: 5 

AKAN- kontakt: Morten Pettersbakken 

 

Om vernetjenesten  

Antall verneombud: 23 verneområder  

Navn på hovedverneombud: Anne Karin Haarstad 

 

Om opplæring for verneombud og medlemmer i AMU 

Har alle verneombud og medlemmer i AMU fått nødvendig 

HMS-opplæring? 

Ja  
x 

Nei 

 

Kommentar: Gjennomført HMS grunnopplæring våren 2017 i samarbeid med Østre 

Toten kommune og Søndre Land kommune. Verneombud og medlemmer i AMU har 

også fått tilbud om å delta på diverse felles opplæring/kurs/samlinger med 

tillitsvalgte, ledere og øvrige ansatte.   



 

 

 

Øvrig informasjon fra AMU vedrørende opplæring i driftsåret:  

Saker som er forelagt AMU / verneombud i rapporteringsåret 

- Årsrapport 2016 fra Frisk HMS 

- HMS årsmelding 2016 

- Spørreundersøkelse oppfølging av sykmeldte 

- Ny u-skole på Raufoss 

- Lederutviklingsplan 

- HEFA og HEIA 

- Handlingsplan for helsefremmende og inkluderende arbeid 2014-2018 og 

Kompetansetiltak 2017 

- HMS Grunnopplæring 2017 

- Ansattes dag 

- Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport 2016 

- Investeringsmidler arbeidsmiljøtiltak 2017 

- Skadestistikk 2016 

- Sykefraværsstatistikk 2016 

- Arbeidsplassvurdering 

- Evaluering av vaktmestertjenesten 

- Samling for verneombud 

- Tilsyn i Omsorg. Fokus på vold og trusler om vold 

- «Stenbergdagen» 

- Lean. Status 

- Arbeidsmiljøprisen 2017 

- Aktivitetsplan arbeidsmiljøtiltak 2018 

- Samarbeidsplan 2016 – 2017 Frisk HMS og Vestre Toten kommune 

- Budsjett2018 og økonomiplan for perioden 2017-2020  

- Møteplan 2018 

 

Avvik og sykefravær 

Antall meldte avvik i kvalitetssytstemet Compilo: 829   

Totalt sykefravær i prosent: 9,3  

Totalt sykefravær i prosent forrige år: 8,6 (91,4 % nærvær) 

Reduksjon / økning av det totale sykefravær i forhold til forrige driftsår:  

 

Brukes registrene i virksomhetens forebyggende arbeid?  Ja x Nei 
 

 



 

 

 

 

 

 

Arbeidstid 

Kan virksomheten dokumentere hvor mye overtid som brukes? Ja x Nei 

Drøftes arbeidstidsordninger med tillitsvalgte / andre instanser? Ja x Nei 
 

 

Handlingsplan for arbeidsmiljøtiltak 

Er aktivitetsplan gjennomført? Ja x Nei  
 

 

 

 

Rapporten behandles i Arbeidsmiløjutvalget 13. februar 2018  

 
 



 

Vestre Toten kommune 
 

 

  18/386   

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Astri Aadnes Arkiv: 043.3  
Arkivsaksnr.: 18/386    

 
 
SAMARBEIDSAVTALE FRISK HMS OG VESTRE TOTEN KOMMUNE 2018-2019  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget tar samarbeidsavtale Frisk HMS og Vestre Toten kommune 
2018-2019 til etterretning. 
 

 

 
 
Trykte vedlegg:  

 Rammer for samarbeid Frisk HMS og Vestre Toten kommune 2018-2019 

 Vedlegg til samarbeidsplan Frisk HMS og Vestre Toten kommune 2018-2019. 
Årsplan 2018 

 Samarbeid møteplan 2018 
 

 
Fakta: 

Samarbeidsplan mellom Frisk HMS og Vestre Toten kommune utarbeides for to år. 
Det utarbeides i tillegg en årsplan som viser planlagte aktiviteter det enkelte år.  
  
 
 
 
 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
rådmann Geir Steinar Loeng 
 administrativ leder 
 

 



 
 

Samarbeid/møteplan 2018 Frisk HMS og VTK  
Kontaktpersoner Frisk HMS v/Anne Storlien og VTK v/Astri Aadnes m fl  

 

Intensjon: Refleksjon, idedugnad – finne gode HEIA-grep, Hvem gjør hva når? 

Møtedato Planlagte saker /orienteringer Kommentarer 

Samarbeidsmøte 

31/1 

Innhold årsmelding/samarbeidsplan, Fokusområder fremover? Tematimer? Plan for 

MAHUS og risikovurderinger2018. Planlegging av samarbeidsmøter A4 

 

 

Amu 13/2 Helsefremmende, inkluderende arbeid 2014-2018. Tiltak 2018 
HMS- årsmelding 2017 
Årsmelding 2017 Frisk HMS . Samarbeidsplan 2018  
Årsmelding 2017 fra hovedverneombud 
HMS grunnopplæring 

Ansattes dag 
Revitalisering HEIA grupper 

Samarbeidsmøte Oppfølging etter HMS årsmelding 2017,behov for nye tiltak, utfordringer ved avvik og 

skadestatistikk – aktuelle tiltak? 

Amu 17/4 Sykefraværsstatistikk 2016 
Samling ledere/TV/VO sommer 2017 
Håndtering av vold og trusler om vold 
Medarbeiderundersøkelsen 2016. Underveisevaluering 
Personskadestatistikk 2016. Avviksstatistikk 2016 
Revidert plan for varsling  
10 faktor medarbeiderundersøkelse 2018 
Revidert Handlingsplan for ulykker, sykdom og død 

Samarbeidsmøte Evaluere første halvår, aktiviteter i høst 

Amu 18/9 Evaluering IA-handlingsplan fokusområder 

Meldte avvik første halvår 
Sykefraværsstatistikk første halvår 

Samarbeidsmøte Hvilke aktiviteter bør inn til behandling i AMU 2018? Hvordan spisser vi? 

Amu 20/11  Aktivitetsplan arbeidsmiljøtiltak 2018 
Spørreundersøkelse ansatte. Oppfølging ved sykefravær 
IA avtale ny periode 

Samarbeidsmøte 

 

Planlegge neste års aktiviteter 

 

 

 

 



Bedriftshelsetjenestens oppgaver  

 

 



Vedlegg til: Rammer for samarbeid Frisk HMS og Vestre Toten kommune  2018-2019.  ÅRSPLAN 2018. (dato for aktiviteter fastsettes etter nærmere avtale )

januar februar mars april mai juni juli august sept. oktober nov. des. Ant dg/timer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 FRISKDAGER brukes til

Risikovurdering arbeidsplassvurdering

Omsorg jfr egen liste AMU møte

Vaktmestere MAHUS

Renhold risikovurdering

Skole systematisk HMS arb

MAHUS samarbeidsmøter

Nattarbeidere kurs/opplæring

Storkjøkken/vaskeri dialogmøter

AMU møter planleggingsmøter

Opplæring etter oppsatt plan/avtale

Tematimer

HMS grunnkurs 

Risikovurdering med oppfølging tiltaksliste

Storkjøkken

Aktiviteter etter avtale

Ved tilsyn

HEIA samlinger

Ansattes dag

Vaksinasjon utsatte grupper

Besøk på arbeidsplasser

Arbeidsplassvurderinger

Deltagelse HEFA gruppe møter

Samarbeidsmøte VTK, BHT og NAV 

Lederutviklingsprogram

250
Ferie/fritid - ikke BHT. Vurderes hvis nødvendig.

Beskriver forslag til innhold i Friskdagene



Rammer for samarbeid Frisk HMS og Vestre Toten kommune 2018-2019  

 

RAMMER 

Totalramme for bruk av bedriftshelsetjeneste er 250 timer årlig. Se rammeavtale om 

levering av bedriftshelsetjenester. 

Kontaktpersoner: Frisk HMS : Anne Storlien og kontaktperson i Vestre Toten 

kommune:  Astri Aadnes.  Frisk HMS treffes på epost og/eller mobil. Kommunen har 

utarbeidet egen rutine som beskriver nærmere kontaktopplysninger, hvordan 

tjenesteområdene kan bruke bedriftshelsetjenesten og søke om refusjoner der det er 

aktuelt.  

Timene skal benyttes for bl.a. å oppfylle krav i lovverk som kommunen omfattes av. I 

hovedsak dreier dette seg om utvalgte yrkesgrupper, men kommunen ønsker også å 

kunne vurdere andre grupper og former for tiltak for å sikre at de ansatte har en 

helsefremmende arbeidsplass. I dette ligger forventning om at Frisk HMS skal bidra 

med kompetanse om bl.a. friskfaktorer, løsningsorientert kommunikasjon, 

bevisstgjøring med mer. Opplæring kan være et viktig tiltak for å ivareta dette.  

Vestre Toten kommune har organisert sitt arbeid med å skape helsefremmende 

inkluderende arbeid etter følgende modell:  

 

ORGANISERING 

Rådmannens HEFA gruppe: sammensatt gruppe med rådmann, 

tjenesteområdeledere, hovedtillitsvalgte, hovedverneombud, leanveileder og HMS 

konsulent.  Er ei ressursgruppe for rådmann i overordnet og helhetlig tenkning jfr 

helsefremmende og inkluderende arbeid. Gruppa refererer til Arbeidsmiljøutvalget og 

rådmannens ledergruppe.  

HEIA (helsefremmende inkluderende arbeid) grupper: Driftsenhetene har grupper 

med ledere, tillitsvalgte og verneombud. Disse har bl a ansvar for oppfølging av 

punkter i handlingsplan for inkluderende arbeidsliv samt å motivere og inspirere 

andre ansatte jfr å skape helsefremmende gode arbeidsplasser i kommunen.   

For perioden er det et ønske om å fortsatt ha spesiell fokus på tema risikovurdering. 

Kommunen har en antagelse om at dette kan bli enda bedre og ser på det som et 

nyttig verktøy for å jobbe mer målrettet med helse,- miljø og sikkerhet. Tidligere har 

yrkesgrupper vært inne til MAHUS enkeltvis/individuelt. Dette har fungert bra, men 

det er også ønskelig med en mer åpen prosess der egen læring er ivaretatt på en 

enda bedre måte. En gjennomgang av tidligere rapporter viser ingen store avvik jfr 

helseperspektivet som for eksempel hørsel, lungefunksjon etc. At 

ansatte/yrkesgrupper er samlet for å gjennomgå hvilke risikofaktorer de kan være 



utsatt ivaretar et ønske om medarbeiderinvolvering og medbestemmelse. Dette 

ønsker kommunen å prioritere i tillegg til å oppfylle krav i forskrift. Risikovurderingen 

gjennomføres av ansatt og nærmeste leder gjennom kurs/opplæring og 

gjennomgang av egen arbeidshverdag. Erfaringsutveksling og bevisstgjøring er 

viktig. Tilbud om vaksiner etc  jfr lovverk skal ivaretas. Hvis ansatte har behov for 

individuelle samtaler kan det også gjennomføres.  

 

 

PRIORIRTERTE SAMARBEIDSOPPGAVER i 2018-2019  

 

Hovedintensjon: ØKT MESTRING- GIR ØKT KVALITET- GIR ØKT NÆRVÆR 

 

Risikovurdering og/eller MAHUS etter avtale 

 Følger oppsatt plan utarbeidet i samarbeid Frisk HMS og Vestre Toten 

kommune 

 

Antatt tidsforbruk på en samling med risikovurdering er 3 timer.  

Ved en slik løsning vil alle ledere i de største tjenesteområdene få opplæring i, og 

forståelse for, hvorfor risikovurdering er et nyttig verktøy og ikke bare noe som er 

pålagt. Det forventes at ledere skal kunne gjøre tilsvarende risikovurderinger 

sammen med sitt øvrige personale.  

I hovedsak skal alle ansatte delta og leder skal legge til rette for slik gjennomføring. 

Risikovurderingen utføres med både teori og praksis i grupper. Verneombud skal 

delta. HMS konsulent deltar og er referent. Andre aktuelle tiltak er f eks: 

 

Tematimer 

 Konflikthåndtering 

 Den viktige samtalen 

 Gravid i jobb 

 Oppfølging etter risikovurdering 

 Medvirkningsplikt. Tilretteleggingsplikt 

 Sykefraværsoppfølging.  

 AKAN 

 



 

Annet 

 HEIA samlinger 

 Oppfølging etter MAHUS og risikovurdering  

 HEFA dag 

 Ansattes dag 

 Individuell veiledning som forberedelse til «den vanskelige samtalen» 

 Tilsyn (etter avtale) 

  AMU 

 Samarbeidsmøter: hovedverneombud, NAV arbeidslivssenter, HMS konsulent 

og Frisk HMS 

 Lederutviklingsprogram 

 

Fortløpende aktiviteter som f eks dialogmøter og arbeidsplassvurdering avholdes 

etter avtale direkte med leder. Oppdrag som kan være av interesse for flere skal 

drøftes internt i kommunen. Dette fordrer et tett samarbeid mellom kontaktpersonene 

i Frisk HMS og Vestre Toten kommune.  

Vestre Toten kommune ønsker, bl.a. sammen med Frisk HMS å evaluere de ulike 

tiltak og gjennomføringen av dem underveis. Dette skal sikre at intensjon oppnås på 

best mulig måte. Bedriftshelsetjenesten innehar bred og god kompetanse som 

kommunen etterspør og ønsker å bruke på en god og fleksibel måte.  

 

 

 

Astri Aadnes       Anne Storlien 

Vestre Toten kommune     kontaktperson Frisk HMS 

 

 

Vedlegg: Samarbeidsplan Frisk HMS og Vestre Toten kommune – ÅRSPLAN 2018 

 



 

Vestre Toten kommune 
 

 

  18/387   
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KOMPETANSETILTAK FOR Å NÅ KOMMUNENS MÅL I HMS, IA OG LEAN 2018  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Kompetansetiltak for å nå kommunens mål i HMS, IA og Lean 2018 tas til 
etterretning.  
 

 

 
 
Trykte vedlegg:  
Kompetansetiltak for å nå kommunens mål i HMS, IA og Lean 2018 
 
Fakta: 

Rådmannens HEFA gruppe har med bakgrunn fra innspill gitt av ledere, tillitsvalgte 
og verneombud utarbeidet en plan over aktuelle kompetansetiltak 2018.  
Kompetansetiltakene er satt opp som større samlinger over 3-7 timer, tematimer på 
2-3 timer og rundebordstema på ca 1 time til gjennomføring. Ansvarlig for 
gjennomføring er fastlagt og det er i hovedsak egne ansatte i tillegg til Nav 
arbeidslivssenter og fra Frisk HMS som bidrar med det faglige.  
 
 
 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
rådmann Geir Steinar Loeng 
 administrativ leder 
 

 



«Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær» 
Kompetansetiltak for å nå kommunens mål i HMS, IA og Lean 2018 pr 300118 

BF=Bjørn Fauchald, RS=Randi Skare, AS=Anny Stenseth, AA=Astri Aadnes, Frisk=Anne Storlien, OAB=Odd Arnvid Bollingmo, UE=leanveileder, AKH=Anne Karin Haarstad 

 
Større tiltak 

Ansvarlig Målgruppe 
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Ansattes dag Hefa Alle ansatte  x           

HEIA samling. Revitalisering av HEIA gruppenes arbeid Hefa Ledere, tillitsvalgte, 
verneombud 

   x         

HEIA samling (Stenbergdagen) 
Oppfølging og kunnskap om de 10 Faktorer Medarbeiderundersøkelse 

Hefa Ledere, tillitsvalgte, 
verneombud 

     x       

HMS grunnopplæring 4 dager AA Leder, tillitsvalgt, verneombud, 
medlemmer i AMU 

  x x x        

Lederutviklingsprogram BF Ledere  x x  x    x    

Tematimer 
Ansvarlig Målgruppe 
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Oppfølging av sykmeldt medarbeider. Bruk av Arbeidsplassbeskrivelse 
Involvering av ansatte i utarbeidelse av Arbeidsplassbeskrivelse 

BF/ST På arbeidsplassen             

Jobbvurdering. Hvordan gjør vi de riktige valgene ved rekruttering.  
Krav og forventninger i prøveperioden 

AS Ledere             

Arbeid og psykisk helse. Hvordan følge opp ansatte som får psykiske 
plager 

NAV Leder, tillitsvalgt, verneombud             

Seniorpolitisk plan. Ulike tiltak. Seniorsamtalen AS Ledere             

Oppfølging av ønsker tema etter HEIA samling /HMS årsmelding med 
forbedringsområder 

              

Kommunikasjon og helsefremmende arbeid. 
Nøkler i kommunikasjon  

AA/? Alle ansatte              

Samling for verneombud AKH Verneombud          x   

Hva er Lean UE Alle ansatte   x          

Lean: Gevinster og sikring UE Lean ledere. Stedfortreder           x  



«Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær» 
Kompetansetiltak for å nå kommunens mål i HMS, IA og Lean 2018 pr 300118 

BF=Bjørn Fauchald, RS=Randi Skare, AS=Anny Stenseth, AA=Astri Aadnes, Frisk=Anne Storlien, OAB=Odd Arnvid Bollingmo, UE=leanveileder, AKH=Anne Karin Haarstad 

 
Tematimer 

Ansvarlig Målgruppe 
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Lean: 5 S UE Lean ledere. Ansatte    x         

Lean: Lean verktøykasse  UE Lean ledere. Ansatte         x    

Lean: Mål og målepunkter UE Lean ledere. Stedfortreder          x   

Lean: Tavlemøteledelse og medarbeiderskap UE Lean ledere. Stedfortreder           x  

Lean: Kontinuerlig forbedring UE Lean ledere. Ansatte     x        

Lean: Dokumentasjon og sikring av forbedringsarbeid UE Lean ledere. Ansatte      x       

Lean: Introduksjon for nye medarbeidere og repetisjon  UE Ansatte i Lean enheter  x    x   x   x 

Avvik som forbedringskultur. Hvorfor er det viktig å dokumentere 
avvik f eks i Compilo? Hva kan vi bruke de til?  

RS/AS/AA Leder, tillitsvalgt, verneombud          x   

Compilo: Risikovurdering AS/AA Leder, tillitsvalgt, verneombud             

Compilo: Statistikker   AS/AA Ledere, superbrukere             

Compilo: Årshjul OAB Nye ledere, superbrukere             

Dialogmøter - intensjon, rammer og innhold. Kommunikasjon AS/Frisk Ledere         x    

Handlingsplan ved ulykker, sykdom og død. Håndtering av små og 
større kriser 

AS/Frisk Leder, tillitsvalgt, verneombud             

Hvordan jobbe etter mål? Sammenhenger mellom overordnet og 

delmål? Fra Styringsdokument til praktisk hverdag 

BF Leder, tillitsvalgt, verneombud             

Håndtering av vanskelige situasjoner/vold og trusler om vold MBK/ 
Frisk? 

Leder, tillitsvalgt, verneombud             

 

 

 



«Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær» 
Kompetansetiltak for å nå kommunens mål i HMS, IA og Lean 2018 pr 300118 

BF=Bjørn Fauchald, RS=Randi Skare, AS=Anny Stenseth, AA=Astri Aadnes, Frisk=Anne Storlien, OAB=Odd Arnvid Bollingmo, UE=leanveileder, AKH=Anne Karin Haarstad 

 
 Rundebordstema. Max 10 deltagere 
En time til refleksjon og deling av kompetanse.  

Ansvar  Målgruppe 
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Hva gjør jeg for å aktivisere og involvere mine ansatte i Leanarbeidet UE Leanledere             

Arbeidsplassbeskrivelsen. Erfaringsdeling               

HMS årsrapport. Praktisk bruk ved planlegging av HMS arbeidet (koble 
på måltall) 

AA/RS Leder, tillitsvalgt, verneombud             

Medarbeidersamtalen AS/AA Ledere             

Seniorsamtalen AS/AA Ledere             

Hva kan vi søke Tilretteleggingstilskudd for? Hvordan skrive søknad? NAV Leder, tillitsvalgt, verneombud             

Hvordan kan vi jobbe med resultatene fra 
medarbeiderundersøkelsen? Hvordan «bryte ned»/ «pakke ut» ord og 
utrykk til nyttige målepunkter?  

RS/AA/ 
BF 

Leder, tillitsvalgt, verneombud             

Nytt fra NAV arbeidslivssenter, Frisk HMS, stab/støtte AA Leder, tillitsvalgt, vernombud             
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