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Sak 4/22 Orientering om sjukefråvær i Seljord kommune i fjerde 
kvartal 2021 
 

Rådmannens tilråding 
Orienteringa om sjukefråvær i Seljord kommune i fjerde kvartal 2021 vert teke til vitende. 

Innleiing  
Organisasjons- og personalsjefen legg fram for AMU oppdaterte tal for eigenmeldt og legemeldt 
sjukefråvær for fjerde kvartal 2021. 

Fakta 
Ein ser av sjukefråværsstatistikken at nærværet har vore jamt høgt gjennom dei tre første kvartala av 
2021 trass i pandemi og lågare terskel for å skulle vere heime ved snev av forkjøling eller 
influensarelatert sjukdom. I tillegg kjem fråvær knytt til sjuke barn.  

Det nasjonale måltalet for legemeldt sjukefråvær ligg på 5,6 % for alle arbeidsplassar. Ein veit at 
offentleg sektor gjerne ligg noko høgare ann privat sektor. Vidare veit ein at kommunal sektor er 
kvinnedominert og at dette tradisjonelt påverkar fråværet negativt. Det er derfor ekstra gledeleg at 
fråværstala er såpass gode i Seljord kommune. 

Årsaka til dette ligg hos einskilde einingar, og ein kan trekke fram spesielt Nesbukti pleie og 
omsorgssenter, som har hatt ei veldig positiv utvikling dei siste åra - trass i fleire leiarskifte og 
pandemi. 

Ein ser at barnehagesektoren slit med meir vedvarande høgt fråvær, og har lenge hatt fokus på å 
jobbe for å endre dette.  

Vurdering 
For å jobbe med nærværet ved einingar med høgare fråvær kan ein forsøke å lære av dei einingane 
som har hatt ei positiv utvikling. Samansettinga i personalet, alder, tilsette med kroniske sjukdomar 
og tilsette som sjølv er småbarnsforeldre er faktorar som bidrar til eit meir ustabilt nærvær. I tillegg 
er det eit faktum at ein barnehagetilsett blir utsett for mykje smitte i arbeidskvardagen sin. 

Tettare oppfylging og samarbeid med NAV, BHT eller andre kan vere tiltak som kan bidra til sterkare 
nærvær. Vi veit at haldningar, trivsel, støtte mellom kollegaer og frå leiar også er faktorar som 
påverkar evna og viljen til å gå på jobb når ein er litt redusert. Samtidig påverkar det viljen til å støtte 
opp om andre og ta i eit ekstra tak når det trengs. 

Alt i alt er nærværet i Seljord kommune godt og dei tilsette ser ut til å bli fylgd opp på ein god måte. 
Noko fråvær vil det alltid vere, men det er sjukefråværet som kan skuldast tilhøve på arbeidsplassen 
som AMU bør vere spesielt oppteken av. 

Konklusjon 
Fråværsstatistikken for fjerde kvartal blir lagt fram for AMU. Einingsleiar skal melde inn fråvær knytt 
til pandemi spesielt.



Sak 5/22 Årsrapport AMU i Seljord kommune 2021 
 

Tilråding 
AMU vedtek årsrapport for AMU sitt arbeid i Seljord kommune i 2021. 

Innleiing 
AMU skal årleg legge fram ein rapport som syner ein oversikt over ulike saker som har vore til 
handsaming, sjukefråværstal, deltaking frå administrativ og arbeidstakarane si side, 
bedriftshelsetenesta sitt arbeid,  deltaking i HMS-kurs og eventuelle arbeidsulykke siste år. 

Fakta 
Årsrapporten for AMU er laga etter mal frå HMS Norge og blir lagt ved saksframlegget.  

Konklusjon 
Årsrapport for AMU sitt arbeid i Seljord kommune i 2021 er lagt fram. 

Vedlegg  
Årsrapport AMU 2021 



 
 
 

ARBEIDSMILJØUTVALGETS 
ÅRSRAPPORT 

FOR VERNE- OG MILJØARBEIDET 1
 

 

Bedriftens navn: Seljord kommune 
 

Driftsår: 2021 Organisasjonsnummer: 1964963738 

Avdeling:       

Adresse: Brøløsvegen 13 A 

Antall årsverk: 280 Antall ansatte: 2 445 
 
Om Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 

Dato for opprettelse av 
utvalget: 3       Antall stemmeberettigede 

medlemmer i utvalget: 4 6 

Leder av AMU: Frid Berge/Rikke Raknes Antall avholdte møter i AMU 
siste år: 6 

 
Leder av AMU har vært representert av: 5 

Arbeidsgiver  Arbeidstaker  
 
Antall AMU-medlemmer som representerer: 6 

Arbeidsgiver: 3  Arbeidstaker: 3 
 

Vi har følgende underutvalg i 
virksomheten for behandling av 
særskilte problemer: 7 

Ingen 

 
Om vernetjenesten i virksomheten  

Antall verneombud 9 

Navn på hovedverneombudet: Sigbjørn Tvitekkja  
 
Om opplæring for verneombud og medlemmer i AMU 8 

Har alle verneombud og medlemmer i AMU fått den nødvendige HMS-
opplæring?  

Ja  

Nei  

Oversikt over personer som 
eventuelt ikke har gjennomgått 
nødvendig opplæring: 

VO Seljord barne- og ungdomsskule har ikkje fullført heile 
kurset. Rådmann, kommunalsjef for helse og omsorg og 
kommunasljef for samfunnsutvikling og drift har ikkje HMS-kurs 
for leiarar. 

Øvrig informasjon fra AMU 
vedrørende opplæring i 
driftsåret: 9 

      

 
 



Saker som er forelagt AMU i rapporteringsåret 10 

Spørsmål som angår 
bedriftshelsetjenesten og deres 
tjenester. 11 

Bedriftshelsen har bistått kommunen i ulike saker. Det har vore 
deltaking i AMU, ergonomiundervisning i barnehagane, 
arbeidsmedisinske undersøkingar i brannvesen, kulturskule, 
nattevakter, samt arbeidsmiljøarbeid ved helsesenteret. I tillegg 
har dei arrangert HMS-kurs for tre leiarar og to verneombod frå 
Seljord kommune.  

Spørsmål om opplæring, 
instruksjon eller 
opplysningsvirksomhet som har 
betydning for arbeidsmiljøet? 12 

      

Byggesaker, saker som vedrører 
endringer i lokaler eller 
maskiner/utstyr, eller 
rasjonalisering/ arbeidsprosesser/ 
arbeidstidsordninger? (jfr.Aml § 
18-9) 13 

Orientering om prosjekt Flatdal skule, renovering eller nybygg. 

Tilrettelegging for yrkeshemmede 
arbeidstakere? 14 0 

Rapport om yrkessykdommer, 
arbeidsulykker og tilløp til 
ulykker? 

Orientering om vald og truslar mot lærarar ved Seljord barne- og 
ungdomsskule, og behov for fleire klasserom - brakker. 

Handlingsplaner for bedring av 
arbeidsmiljøet og sikkerheten?       

Oppdatering og internt tilsyn med 
virksomhetens internkontroll? 

Tilsynsrapport frå Abeidstilsynet om involvering og bruk av 
vernetenesta.  
Orientering om brannteknisk gjennomgang av Seljord 
ungdomsskule. 

Øvrige saker som er forelagt 
amu/ verneombud: 

 
29 

 
Arbeidsulykker og sykdommer 15 

Ant. reg. arbeidsulykker i 
driftsåret: 0 

Ant. reg. tilfeller av 
arbeidsrelaterte sykdommer i 
driftsåret: 

0 

Totalt sykefravær i prosent: 
16 

Kommune: 1,48 
% eingemeldt, 
5,24 % legemeldt 
tom. Q'3. NAV: 
5,83 % tom. Q'3  

Reduksjon/Økning av det 
totale sykefravær ift. forrige 
driftsår: 

-1,1 
prosentpoeng 

 

Brukes denne informasjonen i virksomhetens forebyggende arbeid? 
Ja  

Nei  
 
Arbeidstid 

Kan virksomheten dokumentere hvor mye overtid som brukes? 17 
Ja  

Nei  

Drøftes arbeidstidsordninger med tillitsvalgte? 18 
Ja  

Nei  

Øvrig vedrørende 
virksomhetens bruk av 
overtidsarbeid: 

i samband med avvik; Meirarbeid knytt til beredskapsarbeid i 
samband med coronapandemien. 

 
 
 



Underskrifter 
 
Daglig leder 

Navn       

Dato       

Signatur  
 
 

Rapporten er behandlet i AMU 

Leder av AMU       

Dato       

Signatur  
 
 

Rapporten er gjennomgått av hovedverneombud /verneombud 

Hovedverneombud/ 
Verneombud       

Dato       

Signatur  
 
 



 
1 Virksomheter med 50 ansatte eller mer skal ha AMU. Ved vurdering av plikten til å opprette AMU, skal alle som arbeider minst 
20 timer i uken i virksomheten telle med i vurderingsgrunnlaget.  

Skjemaet behandles i AMU og tjener som AMU’s årsrapport etter arbeidsmiljølovens paragraf 7-2(6). Daglig leder og 
hovedverneombudet skal undertegne. 

Rapporten oppbevares i virksomhetene og skal kunne forevises dersom Arbeidstilsynet ber om det. 
2 Antall ansatte skal omfatte det antall som jevnlig er tilsatt i virksomheten. Både hel- og deltidsansatte skal regnes med. Ved 
store sesongsvingninger kan det oppgis et gjennomsnittstall. Gjør i så fall oppmerksom på dette 
3 Det lokale arbeidstilsyn skal ha melding når arbeidsmiljøutvalg er opprettet. Hvilke personer som til enhver tid er medlemmer 
av utvalget skal kunngjøres ved oppslag på arbeidsplassen. 
4 Det lokale arbeidstilsyn skal ha melding når arbeidsmiljøutvalg er opprettet. Hvilke personer som til enhver tid er medlemmer 
av utvalget skal kunngjøres ved oppslag på arbeidsplassen. 
5 Lederen for utvalget velges vekselvis av arbeidsgiverens og arbeidstakernes representanter, Arbeidsmiljølovens § 7-1(4) 2. 
pkt 
6 Arbeidsgiveren og arbeidstakerne skal ha like mange representanter i utvalget. 
7 f.eks. attføringsutvalg / AKAN-utvalg 

8 Arbeidsgiverne skal sørge for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg kan få den opplæring som er nødvendig for 
at de kan utføre sine verv på forsvarlig måte. (Arbeidsmiljølovens § 6-5(1) 1. pkt).  
Opplæringens varighet skal være minst 40 timer. Det kan avtales en kortere opplæring enn 40 timer, dersom partene i 
fellesskap er kommet fram til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang. 
9 Her kan det f.eks. nevnes informasjon som er gitt av Arbeidstilsyn, bransjeforbund, HMS Norge eller andre. 
10 Arbeidsmiljøloven bestemmer at visse saker skal forelegges verneombud og arbeidsmiljøutvalg. De viktigste av disse sakene 
er nevnt nedenfor. 
11 Arbeidsgiverne skal sørge for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg kan få den opplæring som er nødvendig 
for at de kan utføre sine verv på forsvarlig måte. (Arbeidsmiljølovens § 6-5(1) 1. pkt).  
Opplæringens varighet skal være minst 40 timer. Det kan avtales en kortere opplæring enn 40 timer, dersom partene i 
fellesskap er kommet fram til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang. 
12 Her kan det f.eks. nevnes informasjon som er gitt av Forum for Verneombud og HMS-ansvarlige, bransjeforbund eller andre. 
13 § 18-9. Den som vil oppføre bygning eller utføre bygningsmessig arbeid som er melde- eller søknadspliktig etter gjeldende 
plan- og bygningslov og som skal brukes eller ventelig vil bli brukt av virksomhet som går inn under denne lov, har plikt til på 
forhånd å innhente Arbeidstilsynets samtykke på forhånd. 
14 § 4-6. Særlig om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne  
(1) Hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje e.l., skal arbeidsgiver, så langt det 
er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid. Arbeidstaker skal 
fortrinnsvis gis anledning til å fortsette i sitt vanlige arbeid, eventuelt etter særskilt tilrettelegging av arbeidet eller arbeidstiden, 
endringer i arbeidsutstyr, gjennomgått attføring e.l. 
15 Om virksomheten har lykkes i det forebyggende arbeidet, kan til en viss grad dokumenteres ved skadestatistikker, endringer i 
sykefraværet, personalomsetning (turnover) og enkelte fratredelsesdata. Slike statistikker og data er spesielt viktige for bedriften 
og tilsynsmyndighetene. 
16 Arbeidsgiver plikter i dag å registrere det totale sykefraværet i virksomheten. jfr. folketrygdloven.   
Det totale sykefravær i prosent= antall fraværsdager x 100  / antall mulig dagsverk 
Fraværsdager oppgis kun som hele fraværsdager. 
Antall mulige dagsverk finner du ved å multiplisere antall ansatte med antall driftsdager. 
17 Her menes overtid slik det fremgår av arbeidsmiljølovens kap. 10.  
Arbeidsmiljølovens krever at arbeidsgiver skal føre lønningslister som viser overtidstimer per uke og per kalenderår for den 
enkelte arbeidstaker. Listene skal være tilgjengelige for Arbeidstilsynet og de tillitsvalgte. (§10-7)  
Arbeidstilsynet og de tillitsvalgte kan kreve oppgave over antall overtidstimer per dag. 
18 Arbeidsmiljølovens kapittel 10 gir rammer for arbeidstid og tillitsvalgtes rett til drøftinger og forhandlinger om arbeidstiden. 
Paragraf 10-3 krever at det skal legge opp en plan for arbeidet som skal vise arbeidstakerens arbeids- og fritid dersom arbeidet 
skal foregå på forskjellige tider av døgnet. En slik plan skal utarbeides i samarbeid med de tillitsvalgte. 



Sak 6/22 Årsrapport frå Bedriftshelsen AS for arbeid i Seljord 
kommune i 2021 
 

Tilråding 
AMU tek årsrapport frå Bedriftshelsen AS for arbeid i Seljord kommune i 2021 til vitende. 

Innleiing 
Bedriftshelsen AS har levert sin rapport for arbeid i Seljord kommune førre år – sjå vedlegg. 
Kontaktpersonen merkar at rapporten vart skriven før etterarbeidet med brann og røykdykkarar var 
heilt ferdigstilt.  

Fakta 
Kommunen sin kontaktperson, Astrid Brockhus, rapporterer frå ei ulike oppgåvene dei har hatt i 
Seljord kommune i løpet av 2021. Det dreier seg om deltaking i AMU, ergonomisk rettleiing i 
barnehagane, arbeidsmiljøsaker, helsekartlegginger og rutinemessige kontrollar av brannbefal og 
røykdykkarar.  

I tillegg leia to av deira bedriftsnavigatorar arbeidsmiljødagen for leiarar og tillitsvalde våren 2021. 

Konklusjon 
Årsrapport for Bedriftshelsen sitt arbeid tilknytt Seljord kommune i 2021 er lagt fram. 

Vedlegg  
Årsrapport Seljord kommune 2021
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Seljord Kommune 
Att: Ingeborg Nenseter Jensen Mail: ingeborg.nenseter@seljord.kommune.no 
Brøløsvegen 13 A 
3840  Seljord 
 
 

Årsrapport 2021 
Dokumentasjon bedriftshelsetjenesten 
 

UTARBEIDET AV: Astrid Brockhus DATO: 13.12.2021 
BAKGRUNN: 

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 13-3 Planer, årsrapporter og meldinger 

Arbeidsgiver skal i samarbeide med bedriftshelsetjenesten utarbeide følgende dokumentasjon som 
skal inngå i virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid:  

 Planer og årsrapporter for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten 
 Periodevise meldinger og resultater av kartlegginger, risikovurderinger, målinger o.l. som 

beskriver helsefarlige arbeidsforhold, forslag til forebyggende tiltak og resultater 
 Rutiner for utarbeidelse av oppfølgingsplaner og tilretteleggingstiltak 

 
Innledning 
Årsrapporten er en del av den skriftlige dokumentasjonen fra bedriftshelsetjenesten til 
virksomheten. Årsrapporten lages som en kortfattet oppsummering og rapporter som er levert 
refereres kort med tittel og dato. Årsrapportens hensikt er tredelt: 
 

o Virksomhetene har behov for en oversikt over bedriftshelsetjenestens aktiviteter 
inneværende år. Gjennom årsrapporten vil man vurdere gjennomførte aktiviteter mot 
oppsatte mål og planer. 
  

o Det er et krav til dokumentasjon fra offentlige myndigheter jamfør § 13-3 i forskrift om 
organisering, ledelse og medvirkning. 
 

o Oversikt over gjennomførte aktiviteter vil sammen med utfordringer og målsettinger ved 
virksomheten, gi grunnlag for utarbeides av en plan for kommende år. 

 
Kartlegging og risikovurderinger 
Virksomheten har gjennom året hatt tilgang til Bedriftshelsen sitt tjenestespekter. I henhold til 
Arbeidsmiljøloven har vi vært tilgjengelig for råd og veiledning for ledelsen og arbeidstakere. 
Det er utarbeidet årsplan i samsvar med gjeldende forskrifter. 
 
11.01.21 Årsrapport for 2020 skrevet og sendt 
12.01.21 Rev. årsrapport for 2020 skrevet og sendt i dag. 
09.02.21 Årsplan og HMS-status for 2021 ferdigstilt i Teamsmøte med organisasjon- og  

   personalsjef og HVO 
13.12.21 Skrevet årsrapport 
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Av ulike årsaker, først og fremst utsettelser ifm. koronarestriksjoner, er et par av aktivitetene i 
årsplanen for 2021 ikke gjennomført. Det dreier seg om helseundersøkelse av ansatte på 
barnetrinnet ved Seljord barne- og ungdomsskule og av halve arbeidsstokken i kommune-
administrasjonen. 
 
Deltakelse i arbeidsmiljøutvalg, vernerunder og lignende aktiviteter 
I virksomheter hvor vi har avtale om deltagelse i AMU og/eller vernerunder har vi bistått med 
innspill på ulike områder med bakgrunn i kompetanse og erfaring. 
12.01.21 Deltok på AMU-møte via Teams 
11.11.21 Deltok på AMU-møte 
 

På AMU-møtet 06.04. og 17.08.21 var vi forhindret fra å delta. 
 
Ergonomi / tilpasning og tilrettelegging på arbeidsplassene 
Bedriftshelsen har vært tilgjengelig for virksomheten i forhold til ergonomisk gjennomgang 
og veiledning ved behov for å redusere risikoen for belastningsplager. 
 

14.06.21 Flatdal barnehage /SFO: Ergonomiundervisning 
14.06.21 Heddeli Barnehage: Ergonomiundervisning 
14.06.21 Tussejuv Barnehage: Ergonomiundervisning 
 
Yrkeshygieniske målinger og vurderinger 
Bedriftshelsen har i perioden vært tilgjengelig for rådgivning og kartlegging av kjemiske-, 
fysiske- og biologiske arbeidsmiljøfaktorer.  
Det er ikke vært forespørsler om slik bistand i 2021. 
 
Arbeidsmedisinske undersøkelser og vurderinger 
18.01.21 Brannvesen: Tilbakemelding etter helsegodkjenning 2020 for røykdykkere  
12.08.21 Kulturskulen: Rapport etter helseundersøkelse 
25.11.21 Helse og omsorg felles: Ferdigstilt og sendt rapport etter helseundersøkelse av 

   nattevakter (13 stk) til leder for PO3 Beate V. Lia og postmottak 
07.12.21 Brannvesen: Resultater etter fysiske tester ble sendt leder 
20.12.21 Brannvesen: Tilbakemelding etter helsegodkjenning 2021 for røykdykkere 
 

Individuelle resultater fra helseundersøkelsen er meddelt hver enkelt. Bedriften har ellers hatt 
tilgang på arbeidsmedisinsk poliklinikk ved behov. 
Det har vært flere individuelle oppfølginger av ansatte. De fleste i etterkant av helse-
undersøkelsene. 
 
Registrerte yrkessykdommer og skader 
Bedriftshelsen skal, i henhold til gjeldende lovverk, registrere skader som virksomheten har 
meldt. Det er ikke meldt om slike skader i 2021. 
 
Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø, trivsel og motivasjon 
Bedriftshelsen har i henhold til Arbeidsmiljøloven vært tilgjengelig for bistand gjennom råd 
og veiledning til ledere og ansatte. 
 
29.03.21 Helsesenteret: Den foreløpige rapporten, datert 14.01.21 (feil i rapport: der står det  

   14.01.20), etter bistand rundt psykososialt arbeidsmiljø er sendt. Arbeidet stoppet  
   opp ifm skifte i ledelsen. 
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19.05.21 Bedriftshelsen, ved Bedriftsnavigator, har bidratt på den årlige arbeidsmiljødagen,  

   med temainnspill vedr. bedriftskultur og kommunikasjon 
 
Sykefraværs-/Nærværsarbeid 
Virksomheten har hatt tilgang på rådgivning og støtte for ledere og ansatte i 
sykefraværsarbeidet. 
Det er ikke vært forespørsler om slik bistand i 2021. 
 
Rus og avhengighet 
Virksomheten er kjent med at Bedriftshelsen kan tilby bistand i saker som omhandler rus og 
avhengighet. 
Det er ikke vært forespørsler om slik bistand i 2021. 
 
Kurs, undervisning, møter og prosjekter 
Det har vært sendt ut tilbud om kurs til virksomheten i løpet av året. Bedriftshelsen har et 
omfattende kurs og konferansetilbud hvor vi også lager skreddersøm etter våre kunders 
ønsker og behov. 
 
12.02.21 To ansatte deltok på vårt HMS-kurs på Teams rundt Systematisk HMS-arbeid 
Høsten 2021: Tre ledere og to verneombud var påmeldt HMS-kurset. To ledere og ett  

   verneombud fullførte. En leder dukket ikke opp og ett verneombud ble sykmeldt i  
   løpet av kurset. Tone Bøhn har oversikt over hvem det gjelder. 

 
 
Virksomheten har gjennom året hatt tilgang til Bedriftshelsen sitt tjenestespekter. Vi har vært 
tilgjengelig for henvendelser fra ledelsen, arbeidstakere og verneombud i henhold til 
Arbeidsmiljøloven. Virksomheten har mottatt informasjon om kurs og opplæring fra 
Bedriftshelsen. 
 
Vi takker for positivt samarbeid i årene som har gått og ønsker dere alt godt videre i 
samarbeidet med en ny bedriftshelsetjeneste. Dere er alltid hjertelig velkommen tilbake. 
 
 
 
Bedriftshelsen AS    13.12.2021 
 
 
Med vennlig hilsen og med ønske om en riktig god jul og et godt nytt år, 
 
Astrid Brockhus



Sak 7/22 Orientering om avgjersle om ny bedriftshelseteneste (BHT) 
 

Rådmannens tilråding 
AMU tek orienteringa om avgjersle om ny BHT til vitende. 

Innleiing 
Seljord kommune tilslutta seg Innkjøpssamarbeidet i Telemark, TIS, hausten 2019. 

16.12.2020 lyste TIS ut konkurranse for BHT for Midt- og Vest-Telemarkkommunane, med tilbodsfrist 
22.01.2021. Seljord kommune bad om deltaking med opsjon. Forhandlingar med tilbydarane vart 
gjennomført 16.02.2021 og reviderte tilbod mottatt 05.03.2021. Den 11.03.2021 fekk kommunane 
orientering om utfallet av konkurransen, der Avonova på bakgrunn av kriteria pris, løysingsforslag og 
kompetanse vann anbodet for Vest Telemarkkommunane, medan Bedriftshelsen AS vann for Midt 
Telemarkkommunane. 

Fakta  
Rådmannens leiargruppe vurderte tilbodet frå TIS og vart samde om å fullføre samarbeidet med 
Bedriftshelsen AS ut året 2021, og deretter gå over til Avonova frå 2022.  

Oppseiing av avtale med Bedriftshelsen AS vart send 22.04.2021. 

Organisasjons- og personalsjef tok kontakt med Avonova sin kontaktperson, Irene, og gjorde avtale 
om oppstartssamtale mot slutten av året.  

I løpet av seinhausten 2021 forsøkte organisasjons- og personalsjefen fleire gonger å kome i kontakt 
med Avonova, men utan hell. Ho tok då kontakt med leiar for regionen og var vist til ny 
kontaktperson, Marianne Elsetrønning. I starten av januar avtala Marianne Elsetrønning og 
organisasjons- og personalsjefen oppstartsmøte 13.01.2022 og deretter deltaking og presentasjon i 
AMU 18.01.2022. 

Vurdering  
TIS har gjennomgått anboda frå dei ulike BHTa som har sendt inn tilbod i konkurransen og ut frå 
kriteria som er sett vurdert at Avonova kan gje det beste tilbod til Seljord og dei andre Vest 
Telemarkkommunane.  

Seljord kommune har takka Bedriftshelsen AS for godt samarbeid gjennom mange år og ser no fram 
til å kome i gang med samarbeidet med Avonova. 

Konklusjon 
Seljord kommune set i gang samarbeid med Avonova som ny leverandør av BHT-tenester.



Sak 8/22 Svar på KS’ debatthefte for 2022  
 
Rådmannen si tilråding:  
Svar på KS’ debatthefte for 2022 vert vedteke og sendt til KS Vestfold og Telemark.  
 
Innleiing:  
Kvart år inviterer KS (kommunenes organisasjon) til innspel knytt til lønsoppgjer og –
forhandlingar komande år, samt andre aktuelle tema. Debattheftet for 2022 inneheld tema 
knytt til hovudoppgjeret for 2022 og tillitsreformen i offentleg sektor.  
KS Vestfold og Telemark samlar innspela frå kommunane i fylket. Desse blir drøfta på den 
årlege strategikonferansen i fylket, som er planlagt 17. og 18.02.2022.  
Fristen for tilbakemelding frå kommunane er 09.02.2022. Seljord kommune har fått avtalt 
utsett frist pga. handsaming i kommunestyret 17.02.2022, og vil melde tilbake til KS Vestfold 
og Telemark så raskt som råd etter dette.  
 
Fakta:  
KS ber om tilbakemelding frå kommunane fylgjande seks spørsmål  
1. Bør den begrensede økonomiske rammen i Hovedtariffoppgjøret fordeles sentralt, eller bør den 

forhandles lokalt, ut fra lokale behov?  
2. Hvis rammen fordeles sentralt; bør KS søke å gi alle arbeidstakere med sentral lønnsdanning en 

så god, generell lønnsutvikling som mulig, eller ønskes en omfordeling med tydeligere 
opprioritering av enkelte stillingsgrupper framfor andre? I så fall hvilke?  

3. Hvilke andre endringer i Hovedtariffavtalen bør prioriteres?  
 
1. Hva vil kommunen/fylkeskommunen selv ha mest oppmerksomhet på i en tillitsreform, i egen 

organisasjon og overfor lokalsamfunnet?  
2. Hva bør KS som interessepolitisk aktør ha mest oppmerksomhet på i utformingen av en 

tillitsreform i og overfor kommunesektoren?  
3. Hva bør eventuelt KS bidra med som utviklingspartner for kommunene/fylkeskommunene i 

gjennomføringen av en tillitsreform lokalt?  
 

Vurdering:  
Spørsmål 1: Bør den begrensede økonomiske rammen i Hovedtariffoppgjøret fordeles 
sentralt, eller bør den forhandles lokalt, ut fra lokale behov?  
 
KS’ berekningar syner eit avgrensa handlingsrom for lønsoppgjeret i 2022. KS anslår at det 
er omlag 1 % til fordeling etter at overheng og lønsgliding er trekt frå.  
På bakgrunn av arbeidsmengda knytt til lokalt lønsoppgjer i kombinasjon med det låge 
anslaget for komande lønsoppgjer, meiner Seljord kommune at det ikkje er fornuftig tids- og 
ressursbruk å prioritere å setje av pengar til ein pot for lokale forhandlingar. Det vil ikkje vere 
tilstrekkeleg for å rette opp i skeivheiter å berre ha t.d. 0,5 - 1 % til fordeling lokalt. Ei sentral 
fordeling er å føretrekke, då KS kjenner til dei overordna utfordringane kommunane står i 
med tanke på rekruttering og kompetanse. I tillegg sparar ei sentral fordeling kommunane for 
mykje for- og etterarbeid, både på arbeidsgjevar- og arbeidstakarorganisasjonssida, som ein 
heller kan bruke til drift og tenesteproduksjon. Slik sørger ein og for eit generelt oppgjer for 
alle tilsette med lønsplassering i kapittel 4, uavhengig av stillingstype og plassering i 
lønstabellen.  
Spørsmål 2: Hvis rammen fordeles sentralt; bør KS søke å gi alle arbeidstakere med sentral 
lønnsdanning en så god, generell lønnsutvikling som mulig, eller ønskes en omfordeling med 
tydeligere opprioritering av enkelte stillingsgrupper framfor andre? I så fall hvilke?  



 
Rekrutteringsutfordringane i kommunal sektor strekker seg frå fagarbeidargruppe til dei ulike 
lønsgruppene i universitets- og høgskulegruppa. Frå og med hausten 2022 vil dei fryste nye 
lærarane som har gjennomført lektorutdanninga vere klare for arbeidslivet. Dette vil påverke 
lønsglidinga og gjere at ein vil få stadig fleire lærarar i dei høgste lønsgruppene (lektor og 
lektor med tillegg).  
 
Frå før er det kjend at ein innan helse og omsorg alt manglar kvalifiserte medarbeidarar både 
på vidaregåande og universitets- og høgskulenivå. Denne utfordringa er venta å auke kraftig 
dei komande tiåra, som vist i Debattheftet. Løn er eit verkemiddel for å tiltrekke seg og halde 
på kvalifisert kompetanse.  
 
Liknande utfordringar finn ein i undervisningssektoren. Seljord kommune har til no klart å 
skaffe lærarar med godkjend utdanning, men det er ikkje stor tilsøking til desse stillingane, 
og ein ser at mange, særleg nyutdanna, lærarar slit med å halde seg i jobb over tid. Som vist 
i Debattheftet er dette stillingane med høgast turnover i kommunal sektor. For å oppretthalde 
gode skular med høgt fagleg nivå og gode miljø både for tilsette og elevar, er det naudsynt 
med kvalifisert personell som er trygge på oppgåvene og kompetente til det dei gjer. Ein veit 
at samanhengen mellom tryggleik, kompetanse og evna til å lære er sterk. Gode læringsmiljø 
skapar trygge elevar og kan bidra til å hindre mobbing og utanforskap.  
 
Ei prioritering av stillingsgrupper knytt til helse og omsorg, som helsefagarbeidarar, 
sjukepleiarar og vernepleiarar er klar. Vernepleiarar som miljøarbeidarar i skule er ei stadig 
meir viktig gruppe. Det same gjeld lærarar med undervisningskompetanse i alle fag og på 
alle grunnskuletrinn.  
 
Spørsmål 3: Hvilke andre endringer i Hovedtariffavtalen bør prioriteres?  
 
Seljord kommune ser ingen andre særskilde område i HTA som bør prioriterast komande år.  
 
Spørsmål 4: Hva vil kommunen/fylkeskommunen selv ha mest oppmerksomhet på i en 
tillitsreform, i egen organisasjon og overfor lokalsamfunnet?  
 
Det er behov for å ha kontinuerleg fokus på tydeleg rolleavklaring og ansvarsfordeling 
mellom politisk og administrativt nivå og kva dei ulike rollene inneber. Det er viktig å sikre 
god og open dialog, slik at samarbeidet blir til det beste for kommunen. For at saker skal bli 
så godt opplyste som råd, er samarbeid mellom ulike administrative fagområde viktig å få til. 
På den måten sikrar ein at dei folkevalde har eit best mogleg grunnlag for å fatte gode og 
kvalifiserte vedtak.  
 
Samtidig treng kommunen arbeidsro til å drifte og arbeide så effektivt som råd, i tråd med 
ressurstilgangen.  



Det er og viktig å skape forståing for at det kan vere behov for å prioritere rekkefylgja på 
handsaming av oppgåver ut frå både økonomisk og menneskeleg ressurssituasjon.  
Dette heng saman med kommunen sin internkontoroll og drift i overeinskomst med lov og 
avtaleverk. Vidare heng dette saman med delegasjonen i kommunen og medvit rundt; kven 
gjer kva, etter kva for lovverk.  
 
Drifting av ein kommune skal vere transparent og open, slik at ein sikrar tillit mellom 
innbyggarar og kommunen. Dette fordrar gode sakshandsamingsrutinar og effektiv 
handtering av t.d. innsynsførespurnader.  
 
I eit moderne og stadig meir digitalt samfunn, prega av sosiale media og innbyggarar med 
ulik digital kompetanse, er det viktig at administrativ leiing held etisk åtferd både i 
yrkesutøving og i bruk av sosiale media høgt. Tilsette må kjenne til kven som har rolla som 
mediekontakt på kommunen sine vegner.  
 
Administrativ leiing må sikre at leiarar har tilstrekkeleg kunnskap om økonomi og budsjett, 
slik at dei har moglegheit til å fylgje opp dette ansvaret jamleg, på ein god måte. Det er og 
ynskjeleg at kommunen utviklar betre rutinar for å sikre rapportering og kontroll på fråvær.  
 
Spørsmål 5: Hva bør KS som interessepolitisk aktør ha mest oppmerksomhet på i 
utformingen av en tillitsreform i og overfor kommunesektoren?  
 
Det er viktig med trygge politikarar som har god rolleforståing. For å sikre dette kan årleg 
politikaropplæring i vere eit godt tiltak. Slik kan ein gå grundigare inn i einskildtema og gjere 
prioriteringar ut frå lokale behov.  
 
Det er og nødvendig med tid og ressursar til opplæring av sakshandsamarar i sentrale lover 
og reglar, offentleglov og forvaltningslov, skiljeliner mot politisk nivå og kva som fremjer godt 
samarbeid. Ei løysing kan vere å setje ned arbeidsgrupper for tilsette og politikarar der 
samarbeid og kommunikasjonskultur er tema.  
 
Generelt er det ynskjeleg at KS bidrar med å påverke sentrale myndigheiter slik at krava til 
rapportering frå kommunal sektor blir redusert. Ved mindre rapportering blir det frigjort tid til 
effektiv drift og god kvalitet i tenestene.  
 
Spørsmål 6: Hva bør eventuelt KS bidra med som utviklingspartner for 
kommunene/fylkeskommunene i gjennomføringen av en tillitsreform lokalt?  
 
KS kan bidra med gode, brukarvenlege opplæringsopplegg til lokalpolitikarar og 
administrasjon. Desse kan vere lagt opp som ein kombinasjon av fysiske samlingar og digital 
opplæring. Fysiske møte vil vere å føretrekke, då det truleg gjev sterkare medvit hos den 
einskilde, større moglegheit for meiningsutveksling og høve til å stille spørsmål.  
 
Generelt kan KS bidra med ein type «verktøykasse for administrativt personell i 
kommunane». Alle norske kommunar har det same oppdraget og står overfor dei same 
utfordringane, men små kommunar har gjerne færre både menneskeleg og økonomiske 
ressursar og kan derfor ha behov for reiskap som bidrar til å løyse oppgåvene enklare og 
raskare. Det kan t.d. gjelde dei stadig aukande krava til gode IT-løysingar og digitale tenester 
som kommunane møter.  
 
Konklusjon:  
Spørsmåla som vert stilt i debattheftet er drøfta i rådmannens leiargruppe og svara ut frå 
erfaring og kunnskap om utfordringsbiletet.  



Saka blir lagt fram til politisk handsaming.i formannskapet 13.01.2022 og kommunestyret 
17.02.2022, i tillegg til handsaming i AMU 18.01.2022. 
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FORORD

I KS legger vi vekt på å leve etter våre verdier: 
Troverdig – Relevant – Engasjert – Samlende. 
God dialog med, og forankring hos, våre medlemmer 
er helt nødvendig for å oppfylle hvert enkelt av disse. 
Dette debattheftet, og diskusjonene før og under de 
fylkesvise strategikonferansene, er en viktig del av 
dette arbeidet.

Denne gangen er det særlig to områder vi  
trenger innspill på: 
•	 Hva bør være KS’ posisjoner i vårens  

hovedtariffoppgjør?
•	 Hva bør være innholdet i en tillitsreform i  

offentlig	sektor?

Siden sist har landet fått ny regjering. Vi har igjen fått 
demonstrert at Norge er et stabilt demokrati, der makt-
skifter foregår i ordnede og vennskapelige former. Det 
er et ubetinget gode for et land – og det handler om tillit. 
Nå er vi på vei ut av en langvarig og farlig pandemi. 
Norge som samfunn har kommet svært godt ut av 
pandemien, selv om den utvilsomt har vært en knallhard 
påkjenning både for enkeltmennesker og næringsliv – og 
ikke minst for mange ansatte og ledere i kommunene. 
Å	komme	godt	ut	av	pandemien	er	langt	fra	situasjonen	
i alle land, og pandemien som sådan er på ingen måte 
over. Jeg er overbevist om at det vi har fått til i Norge 
også handler om tillit – til myndigheter både lokalt og 
sentralt, og mellom innbyggerne. 

I Hurdalserklæringen lanserte regjeringen en tillitsreform 
i	offentlig	sektor	som	et	av	sine	viktigste	prosjekter,	hvor	
hensikten er å gi de ansatte tid og tillit til å gi brukerne 
bedre tjenester. Vi har merket oss at en del av denne 
reformen skal innebære «større frihet til kommunale og
regionale myndigheter, som er de viktigste tjeneste-

yterne». Nå står regjeringen foran den viktigste jobben:
Å	fylle	ordene	med	konkret	innhold.	KS	og	Kommune- 
Norge ser frem til et godt og tillitsfullt samarbeid for å 
lykkes med det. 

Vi har lenge erkjent at kommuner og fylkeskommuner står 
foran store utfordringer i årene fremover, med færre barn 
og	flere	eldre,	med	å	forhindre	utenforskap	og	med	over-
gang til lavutslippssamfunnet. Når Perspektivmeldingen 
samtidig	varsler	at	veksten	i	offentlige	inntekter	vil	avta,	
mens	behovet	for	offentlige,	i	all	hovedsak	kommunale,	
velferdstjenester vil endre seg og øke kraftig, kan det virke 
som en umulig oppgave.

Og vi vet at Kommune-Norge er i stand til å klare det 
umulige – det har ikke minst pandemiperioden vist 
oss.	Forutsetningen	er	imidlertid	at	det	finnes	vilje	til	
nytenking, evne til omstilling – og forståelse og ramme-
betingelser for hva som trengs for å kunne praktisere 
begge deler.

Ikke minst vil det kreve at sektoren har god tilgang på 
kompetente og dyktige medarbeidere. Og det er stikk-
ord for det andre hovedtemaet i dette debattheftet, 
vårens	hovedtariffoppgjør.	For	KS	vil	det	alltid	være	 
viktigst	at	tariffoppgjørene	bidrar	til	å	styrke	kommunenes	
og fylkeskommunenes evne til å tenke nytt og skape 
bærekraftige	velferdstjenester,	utvikle	et	godt	og	effektivt	
lokalt demokrati og skape gode lokalsamfunn. Slik blir 
det også denne våren. 

Kommune-Norge trenger de dyktige medarbeiderne  
vi	har,	og	vi	trenger	mange	flere	av	dem.	Det	vil	kreve	
aktiv arbeidsgiverpolitikk, konkurransedyktige lønns- og 
arbeidsvilkår, moderne og fremtidsrettet ledelse og et 
godt arbeidsmiljø. For alle, i hele sektoren.

For vi er på samme lag – for fellesskapet.

Lasse Hansen
Administrerende direktør

Kjære folkevalgte
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Arbeidsgiverpolitikk og tariffoppgjør har stor betydning for kommunesektorens evne til 
å realisere de store velferdsambisjonene den er pålagt. Bærekraften til velferdssamfunnet 
utfordres når en økende andel av befolkningen ikke er i arbeid. Utfordringene sektoren 
står overfor, er derfor et viktig bakteppe for vårens hovedtariffoppgjør.

Nye, bærekraftige løsninger 
for arbeidslivet  

Erfaringer fra pandemien har vist at vi 
får det til – når vi må 
Som følge av pandemien ble arbeidshverdagen endret 
over	natten	for	de	fleste.	Ansatte	har	vist	stor	vilje	til	å	
tilpasse seg nye arbeidsmåter. Mange ansatte har vært 
omdisponert på tvers av sektorer. Flere medarbeidere 
mener også at de fremover vil få et bredere oppgave- 
spekter enn tradisjonelle fag- og profesjonsgrenser tilsier.  

Digital samhandling har endret måten vi jobber på. 
Det	gir	nye	muligheter	for	mer	effektive	og	bredere	
involverende prosesser med tillitsvalgte og ressurser
på tvers av fagfelt og profesjoner. Disse erfaringene 
må kommunesektoren ta med seg videre når sektoren 
fremover skal sikre en bærekraftig velferd. En fersk 
undersøkelse har også vist at pandemien bidro til økt 
digital modenhet i kommunesektoren1.
 

VISSTE DU AT...

 ... 90 prosent av kommunalsjefer for helse  
og omsorg vurderer endringskapasiteten i 

egen sektor som stor2 

1  KS FoU 2021: 
https://www.ks.no/fagomrader/forskning-og-utvikling-fou/forskning-og-utvikling/pandemien-har-satt-fart-pa-digitaliseringen-i-kommunene/ 

2  Dypdykk blant kommunalsjefer for helse og omsorg 2021: 
https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/nyskapende-arbeidsgivere/Dypdykk.pdf 
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VISSTE DU AT...
... andelen personer som er 70 år og eldre vil øke fra 12,4 prosent i 2020 til 

21,2 prosent i 2050. Dette vil gi færre yrkesaktive per pensjonist.

Aldersbæreevne i Norge –  Antall yrkesaktive bak hver pensjonist i 2020, 2040 og 2050.  

SSB Regionale befolkningsframskrivinger 2020-2050

Kilde: SSB

Kartene viser andel av befolkningen som er 70 år og eldre i 2020 og 2050. Det vil si en aldersgruppe som oftest er ferdig 
med sin yrkesaktive periode og har blitt pensjonist.  

2020

4 2,5 2,2

2040 2050
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Økt tjenestebehov i helse og 
omsorg krever nye løsninger 
Dersom den aldrende befolkningens etterspørsel etter 
helse- og omsorgstjenester skal ivaretas uten endring 
og omstilling fremover, vil det kreve en betydelig økning i 
antall årsverk. Dette er arbeidskraft som kommunene alt  
i dag rapporterer er krevende å rekruttere. En slik økning 
i	antall	årsverk	er	urealistisk,	både	fordi	det	ikke	er	finan-
sielt bærekraftig og fordi det ville legge beslag på en for 
stor andel av landets arbeidsstyrke.

Det er ikke mulig å «rekruttere seg ut av» det økende 
arbeidskraftsbehovet i helse- og omsorgstjenestene. 
Derfor kan ikke morgendagens oppgaver løses på 
samme måte som i dag.

VISSTE DU AT...

... en av tre yrkesaktive i Norge må jobbe 
med helse frem mot 2060, dersom opp-
gavene løses på samme måte som i dag. 
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oppgavene på, vil fremskrevet årsverksbehov se slik ut allerede i 2031:



7

NYE, BÆREKRAFTIGE LØSNINGER FOR ARBEIDSLIVET

Vi må skape bærekraftige løsninger 
for fremtidens velferd
Kommunesektoren møter fremtiden med nye grep for  
en bærekraftig utvikling, der miljø, økonomi og sosial 
utvikling sees i sammenheng. For å nå målet om bære-
kraftig utvikling, blir det naturlig å etablere samarbeid 
mellom myndigheter, næringsliv og sivilsamfunnet i et 
mye større omfang enn vi har sett de siste tiårene.  
 
På tross av økende digitalisering, er det en voksende 
erkjennelse av at kommunesektoren alene verken vil 
ha tilgjengelig kompetanse, kapasitet eller økonomiske 
rammer til å betjene innbyggernes økte og endrede 
behov for tjenester.

Perspektivmeldingen 2021 angir tre parallelle strategier  
for at kommunesektoren skal være i stand til å møte 
tjenestebehovene nå og frem i tid: 

1. Velferdsordningene må tilpasses 
behovene de skal møte  
Nivået på tjenestene må vurderes opp mot behovene 
de skal løse og mot økonomiske rammer. Det må 
videre være gode, åpne systemer for prioritering som 
bl.a. kan gjøres gjennom aktivt politisk engasjement 
og innbyggerinvolvering.

2. Tjenestene må produseres effektivt  
Teknologi må tas i bruk innenfor alle ansvars- 
områder i kommunesektoren der det er hensikts-
messig.	For	å	realisere	størst	mulig	effekt	og	gevinster,	
må det tenkes nytt om organisering av tjenestene,  
endring av arbeidsprosesser og oppgavedeling  
mellom yrkesgrupper. 

Muligheter for gjenbruk og deling av ressurser mellom 
kommuner og andre aktører må ses på. 

3. Forebyggende innsats for å dempe/redusere 
veksten i behov 
Selvbetjeningsløsninger med god veiledning må  
innføres der det er mulig. Kommunene må etablere 
et godt samspill med frivillige og pårørende for å  

bidra til livsmestring for innbyggere som trenger det. 
Innbyggerne må stilles overfor tydelige forventninger 
om selv å måtte planlegge og gjøre tilpasninger for å 
kunne bo hjemme lengst mulig.

TØRN - Ny oppgavedeling for 
bærekraftig bruk av tilgjengelig 
kompetanse

Tørn-prosjektet utforsker ny organisering av 
arbeidet i omsorgssektoren gjennom ny 
oppgavedeling og utprøving av nye arbeids-
tidsordninger, og utvikler kunnskap og verktøy 
som kommuner kan ta i bruk i arbeidet med å 
organisere omsorgstjenestene for fremtiden. 

Se mer om Tørn på KS’ nettsider

I KS’ arbeidsgiverpolitikk

«Nyskapende arbeidsgivere» understrekes 
behovet for samskaping med andre aktører for 
å skape bærekraftige velferdstjenester. 
 
Se mer om Nyskapende arbeidsgivere
på KS’ nettsider 

https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/kompetanse-og-rekruttering/torn/
https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/ledelse-og-organisering/nyskapende-arbeidsgivere/a-samhandle/
https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/ledelse-og-organisering/nyskapende-arbeidsgivere/a-samhandle/
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Økt behov for kompetanse og arbeidskraft
Til tross for at det jobbes godt med de tre strategiene 
for å skape bærekraftige løsninger, vil det bli et økt 
behov for kompetanse og arbeidskraft innenfor 
helse- og omsorgstjenestene.

Ved	vårens	hovedtariffoppgjør	er	kommunesektorens	
rekrutteringsutfordringer ventet å bli et sentralt tema. 
Det er viktig at kommunesektoren viderefører konkur-
ransedyktige lønns- og arbeidsvilkår sammenliknet med 
andre	offentlige	arbeidsgivere.	Lønn	alene	vil	likevel	i	liten	
grad avhjelpe det langsiktige utfordringsbildet  

kommunene står overfor. Behovet for å rekruttere til-
strekkelig sykepleierkompetanse har fått mye oppmerk-
somhet, men framskrivningene viser at rekrutteringsut-
fordringene	gjelder	flere	av	profesjonsgruppene	innen	
helse- og omsorgstjenesten. 

Det ligger et betydelig arbeidskraftspotensial i bl.a. mer 
heltid, lavere sykefravær, redusert utenforskap, lengre 
yrkesliv for seniorene, kompetanseutvikling og ny oppga-
vedeling for riktig bruk av tilgjengelig kompetanse, samt 
økt bruk av digitale løsninger.

E-helse  
– store digitaliseringssamarbeid  
med staten

Digitalisering og smart bruk av teknologi er 
viktige virkemidler for å få tilstrekkelig kapasitet 
og videreutvikle helse- og omsorgstjenesten i 
møte med økt tjenestebehov.

Den nasjonale styringsmodellen på e-helse  
er etablert med utgangspunkt i å skape gode 
felles strategiske og rådgivende arenaer innen 
området. Styringsmodellen må videreutvikles for 
å sikre at kommunal helse- og omsorgstjeneste 
har	større	medinnflytelse	på	beslutninger	i	 
statlig e-helsearbeid som har konsekvenser 
for kommunene. 

Kommunal sektor samarbeider også tett med 
staten på de viktige programmene Velferds-
teknologi /Digital hjemme oppfølging, 
Pasientens legemiddelliste, Digital samhandling 
og Felles kommunal journal. Disse har som mål 
å gi kommunene gevinster i form av økt omsorg-
skapasitet, økt kvalitet, og bedre pasient-
sikkerhet på kort sikt og bidra til å løse sektorens 
utfordringsbilde på lang sikt.

VISSTE DU AT...

... det vil bli utløst over 30.000 ekstra 
årsverk, dersom alle arbeidstakere mellom
 27 og 65 år som jobber i turnusstillinger i 

helse- og omsorgssektoren, jobber 
heltid i stedet for deltid.

... det vil bli utløst over 1.400 ekstra årsverk innen 
helse- og omsorgssektoren dersom sykefraværet 

reduseres med kun ett prosentpoeng.
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Kilde: Ipsos, 2021.
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De to siste tariffoppgjørene 
KS lønnssystem baseres på lik garantilønn for alle 
stillinger med lik utdanningslengde. De siste årene før 
pandemien ble arbeidstakere med universitets- og  
høgskoleutdanning	prioritert	ved	tariffoppgjørene.	 
Eksempelvis ble det gitt et betydelig lønnsløft for  
bl.a. sykepleiere, barnehagelærere, vernepleiere,  
adjunkter mv. i 2019. 

De	siste	to	tariffoppgjørene	har	vært	preget	av	pande-
mien.	I	2020	ble	tariffoppgjøret	gjennomført	under	svært	
stramme rammer, med små sentrale lønnstillegg til alle 
stillingsgrupper. Også i 2021 vektla KS at det var hele 
laget i kommunesektoren, alle ansatte i alle yrker, som 
sammen hadde håndtert den ekstraordinære situasjonen 
 

Merknad: Tallene i figuren omfatter alle ansatte for de ulike tjenesteområdene.
Kilde: PAI-registeret.
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Turnover i kommuner og fylkeskommuner, etter tjenesteområder. 2019–2020

på en imponerende måte over lang tid. KS la derfor opp 
til at det var gjennom brede og samlende lønnsmessige 
tiltak partene kunne ivareta alle ansattes betydning for 
å levere gode tjenester. De avtalte lønnstilleggene var 
prosentvise, slik at de høyeste lønnede utdannings- 
gruppene	fikk	de	høyeste	kronetilleggene.	

I tillegg ble det avsatt en pott til lokale lønnsforhandlinger 
høsten	2021,	slik	at	partene	lokalt	fikk	mulighet	til	å	for-
dele ut fra lokal lønnspolitikk og egne rekrutterings-
utfordringer. Det er store forskjeller i rekrutteringsutfor-
dringer både mellom kommunene/fylkeskommunene 
og mellom ulike yrkesgrupper. Arbeidsgivermonitoren 
2021 viser at det også er variasjoner mellom ulike  
yrkesgrupper når det gjelder turnover. 
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Økonomiske utsikter før forhandlingene i 2022 
Prognosene for prisvekst og lønnsvekst i 2021 viser at 
vi fortsatt må være forberedt på en svak reallønns-
nedgang i 2021. Det er særlig de høye strømprisene 
som bidrar til høy prisvekst (konsumprisindeksprog-
nosene	på	omlag	3,2	prosent).	Årslønnsvekstprognosene	
for 2021  viser om lag tre prosent.  
 
Hovedtariffoppgjøret	i	2022	vil	trolig	preges	av	et	mer	
begrenset økonomisk handlingsrom enn i 2021. Før 
partene møtes til forhandlingene er om lag to prosent 
allerede brukt som følge av lønnsglidning og høyt 
overheng, det vil si helårsvirkning av tillegg gitt året før. 
Dersom prognosene for årslønnsveksten fra 2021 til 
2022 på om lag tre prosent viser seg å stemme, vil det 
kun være om lag én prosent disponibelt å forhandle om. 

Slik KS vurderer det, vil en disponibel ramme på om lag 
én prosent kreve tydelige prioriteringer. Først og fremst 
må det tas stilling til om lønnsmidlene skal fordeles 
sentralt, eller om det i lys av de varierende rekrutterings-
utfordringene er nødvendig med et stort lokalt handlings-
rom. Videre må det vurderes om «hele laget-strategien» 
fra	pandemiårene	og	tariffoppgjørene	2020	og	2021	skal	
videreføres, eller om noen grupper skal prioriteres foran 
andre i dette oppgjøret. 

KS vil gjennom det inntektspolitiske samarbeidet  
bidra	til	at	hovedtariffoppgjøret	i	2022	gjennomføres	 
på en ansvarlig måte. Det legges til grunn at KS vil  
følge rammen fra frontfaget, men det understrekes  
samtidig at kommunesektoren og KS fortsatt må bruke 
mulighetene og handlingsrommet som ligger innenfor 
frontfagmodellen.  

I	2022	er	det	hovedtariffoppgjør.	Hele	Hovedtariffavtalen,	
både lønn og andre arbeidsvilkår, er da gjenstand 
for forhandlinger.

Lønnsglidning 

Lønnsglidning er den delen av lønnsveksten 
som	ikke	følger	av	sentrale	tarifftillegg.	 
Eksempler er ansiennitetsopprykk, endringer 
i lønn ved skifte av stilling eller at en ny  
medarbeider får høyere lønn enn personen 
vedkommende erstatter. 

I	Hovedtariffavtalen	er	det	egne	forhandlings-
hjemler	for	forhandling	av	lønn	utenom	tariff- 
oppgjørene. Det er egen hjemmel for særskilte 
forhandlinger i de tilfeller det for eksempel er 
organisatoriske eller bemanningsmessige 
endringer eller ved betydelige endringer i 
arbeids- og ansvarsområde. I tillegg er det egen 
hjemmel	for	å	forhandle	om	lønn	utenom	tariff-
oppgjør i «de tilfeller det er spesielle problemer 
med	å	beholde	eller	rekruttere	kvalifiserte	
arbeidstakere», og enda en hjemmel for å  
forhandle	om	lønn	utenom	tariffoppgjør	«når	
en arbeidstaker har gjennomført relevant 
etter-/videreutdanning.» 

Les mer om lønnsutviklingen i KS-området 
sammenliknet med andre tariffområder, 
samt om lønnssystemet i KS-området i 
tariffnotatet fra 2021 på KS’ nettside

https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/lonn-og-tariff/KS-tariffnotat-2021-F44-web.pdf
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Frontfagsmodellen 

Frontfagmodellen innebærer at lønnsveksten 
koordineres i hele arbeidslivet. Konkurranse- 
utsatt industri (frontfaget) forhandler først, 
og lønnsveksten her legger premissene for 
lønnsvekst i skjermede næringer/sektorer, bl.a. 
kommunal	sektor.	Profilen	på	oppgjørene	og	
prioriteringer av grupper bestemmes innenfor 
rammen for frontfaget. Lønnsvekst utover  
frontfagets rammer må tas av kommunene  
og fylkeskommunenes frie midler.

Årslønnsvekst siste 5 år for arbeids- 
takere omfattet av sentrale lønnsfor- 
handlinger (Hovedtariffavtalens kap. 4). 

Årslønnsveksten	har	i	denne	perioden	vært	noe	høyere	
enn frontfaget. Gruppe 1 er stillinger uten krav til 
U/H-utdanning, f.eks. assistenter og fagarbeidere, 
mens Gruppe 2 er stillinger med krav til U/H-utdanning, 
f.eks. sykepleiere, vernepleiere og lærere.

Kapittel 4 
samlet Gruppe 1 Gruppe 2

2016 2,5 2,6 2,5
2017 2,4 2,5 2,4
2018 2,9 2,8 2,9
2019 3,5 3,5 3,7
2020 1,7 1,5 2,0
Samlet vekst  
2015-2020 13,7 13,6 14,2

Årslønnsvekst i kapittel 4 samlet, 
samt gruppe 1 og gruppe 2. Prosent
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VIGNETT

KS SPØR

1 Bør	den	begrensede	økonomiske	rammen	i	hovedtariff- 
oppgjøret fordeles sentralt, eller bør den forhandles 
lokalt,	ut	fra	lokale	behov?
 

Hvis rammen fordeles sentralt; bør KS søke å gi alle 
arbeidstakere med sentral lønnsdanning en så god, 
generell lønnsutvikling som mulig, eller ønskes en 
omfordeling med tydeligere opprioritering av enkelte 
stillingsgrupper	framfor	andre?	I	så	fall	hvilke?	

Hvilke	andre	endringer	i	Hovedtariffavtalen	
bør	prioriteres?

2

3
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Foto: Adobe Stock
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EN TILLITSREFORM I OG OVERFOR KOMMUNESEKTOREN

En av regjeringens viktigste prosjekter er en tillitsreform i offentlig sektor. Reformen handler 
om å gi de ansatte tid og tillit til å gi brukerne bedre tjenester, og den skal utformes i tett 
samspill med brukerorganisasjoner, tillitsvalgte og ledelsen i alle store offentlige virksomheter. 
Samtidig vil regjeringen gi større frihet til kommunale og regionale myndigheter, som er de 
viktigste tjenesteyterne.

En tillitsreform i og 
overfor kommunesektoren

KS deler målet om å bruke mindre tid på kontroll og 
rapportering, og få mer tid og større handlingsrom til 
å	kunne	bruke	lokalt	skjønn	for	å	finne	nye	løsninger	
og	gjennom	en	effektiv	ressursbruk	gi	innbyggerne	
gode tjenester. 

KS kan ta en aktiv rolle i utformingen av en tillitsreform i 
offentlig	sektor.	KS	kan	også	bidra	som	utviklingspartner	 
i det lokale arbeidet med tillit i og til kommunesektoren.

 

Strategi for offentlig sektor

Regjeringen vil legge frem en strategi for 
offentlig	sektor	som	tar	brukerorganisasjonene,	
de	tillitsvalgte	og	ledelsen	i	alle	store	offentlige	
virksomheter med på en forpliktende prosess 
for hvordan tillitsreformen skal utformes på det 
enkelte område med følgende formål: 
• Redusere bruken av markedsmekanismer i 

alle deler av velferdsstaten. 
• Styrke trepartssamarbeidet og rettighetene 

ansatte har til å bli involvert i alle viktige 
prosesser, både i staten og i kommunene.

• Sørge	for	at	store	IKT-prosjekter	i	offentlig 
sektor styres på en ny og bedre måte 
basert på tett involvering av brukere og 
ansatte, og ved å bygge opp kompetanse  
i egen organisasjon fremfor å kjøpe  
konsulenttjenester.

• Sikre	at	offentlige	ledere	har	opplæring	 
i den norske arbeidslivsmodellen  
og trepartssamarbeidet.



16

EN TILLITSREFORM I OG OVERFOR KOMMUNESEKTOREN

Tillitsreform i skolen

Regjeringen vil blant annet innføre en tillitsreform 
i skolen i dialog med partene. Regjeringen vil 
sette ned et partssammensatt utvalg for å 
gjennomgå kvalitetsvurderingssystemet (NKVS) 
i skolen, med sikte på å blant annet redusere 
omfanget av tester og prøver, og ta initiativ til at 
kommuner skal gjennomgå rapporterings- og 
dokumentasjonskrav regelmessig. Regjeringen 
vil også endre nasjonale prøver i dialog med 
partene og sette det pågående arbeidet med 
nye progresjonsprøver på pause.

Tillitsbasert styring og ledelse 
Tillit til og samarbeid med medarbeidere har vært  
grunnleggende verdier og et hovedtrekk i den norske 
ledelsesmodellen i mange år. 

Se mer om KS’ arbeidsgiverpolitikk 
Nyskapende arbeidsgivere på KS’ nettsider

«Samarbeidet med tillitsvalde er basert på tillit og  
gjensidig forståing for partane sine ulike roller.» 
(Hovedavtalen for KS-området)

I enhver styringslinje må det være tillit. Tillit handler om 
at medarbeidere opplever autonomi og handlingsrom 
gjennom å jobbe selvstendig og kan gjøre egne vurdering-
er og valg, basert på egen kompetanse,innenfor rammer 
satt av ledelsen. Opplevd autonomi må ikke forveksles 
med full frihet. Det er viktig at ledere er tydelige på mål, 
forventninger og resultater til medarbeiderne og bygger 
mestringstro og gir handlingsrom og mestrings- 
opplevelser gjennom bruk av kompetanse. 

God ledelse i kommunal sektor er avgjørende for å  
skape gode tjenester til innbyggerne. God ledelse  
handler om å vise gjennomføringskraft, mestre styring, 
være tydelig i rollen som leder og legge til rette for  
mestring og motivasjon hos medarbeiderne. Ledere har,  
på alle nivå, en viktig rolle i å utvikle en organisasjon  
med kompetente medarbeidere som yter sitt beste for 
innbyggerne – hver eneste dag.

Ledelse handler om å skape gode relasjoner, gode 
team	og	effektive	ledergrupper	som	bidrar	til	å	gjennom- 
føre omstillinger for å nå resultater. 

Kompleksiteten i samfunnet har blitt større, og det  
er behov for å tenke helhet og sammenheng i utvikling  
av	tjenestene.	Det	kan	handle	om	å	finne	en	god	 
balanse mellom drift og utvikling og legge til rette for 
 å eksperimentere mer. Det er behov for at ledere ser 
utover egen enhet og egen kommune, tenker ressurs- 
mobilisering og samfunnsutvikling og skaper arenaer  
for eksperimentering. 

https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/ledelse-og-organisering/nyskapende-arbeidsgivere/
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Balanse mellom tillit og kontroll
Kommunestyret og fylkestinget har det overordnede 
kontrollansvaret overfor hele den kommunale og fylkes- 
kommunale forvaltningen. Dette er et ansvar som er 
prinsipielt uavhengig av delegeringsvedtak og interne 
organisasjonsordninger. For å kunne ivareta dette  
ansvaret er kommunestyret/fylkestinget avhengig av 
informasjon om virksomheten.  

Kilde: KS Lokaldemokratiundersøkelse 2018.
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Kommunen/fylkeskommunen skal etter kommuneloven 
ha internkontroll med administrasjonens virksomhet 
for å sikre at lover og forskrifter følges. 

I tillegg til å unngå lovbrudd, vil god internkontroll bidra til 
at vedtatt politikk blir gjennomført, at tjenestene er av 
god	kvalitet	og	at	ressursene	brukes	effektivt	og	riktig. 
Dette er viktig for tilliten til kommunesektoren og lokal- 
demokratiet. Godt internkontrollarbeid gir tillit og trygg-
het for både ledere og medarbeidere. Fordi kommune- 
sektoren er viktig for folks liv og livskvalitet, er det  
viktig å ha orden i eget hus. 

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Orden i eget hus
Kommunedirektørens internkontroll 

En 
praktisk 
veileder

KS tre viktigste råd til kommuner 
og fylkeskommuner som vil forbedre 
sin internkontroll

• Mer formalisert internkontroll
• Mer risikobasert internkontroll
• Bedre sammenheng mellom internkontroll 

og øvrig ledelse og styring 

Se kommunedirektørens veileder om  
Orden i eget hus på KS’ nettside

https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/lokaldemokrati/internkontroll/Kommunedirektorens-internkontroll-veileder-08092020.pdf
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Tillitsbasert rammestyring 
Den beste måten å få mindre tid på kontroll, rapport-
ering og tilsyn og mer tid til å gi innbyggerne tjenester, 
er mindre statlig detaljstyring og mer tillitsbasert ramme-
styring av kommunene. Staten stiller detaljerte krav til 
hvordan	kommunene	skal	arbeide,	og	definerer	konkrete	
plikter og rettigheter som skal oppfylles. Det skaper  
dokumentasjons- og rapporteringsbehov som den  
enkelte ansatte til slutt må bruke tid på. Et mål om  
mer brukerrettet tid for kommunesektorens ansatte forut-
setter i mange tilfeller moderasjon i detaljkrav og 
bindinger fra stat mot kommuner og fylkeskommuner, 
som er de ansattes arbeidsgivere. Tillit til kommune- 
sektoren vil dermed bety mer rom for de ansatte til å 
utøve sitt fag til det beste for innbyggerne. En vurdering 
av statlig rapporteringskrav, kontroll og tilsyn, beman-
ningsnormer og annen detaljstyring bør inngå som en del 
av	en	tillitsreform	for	offentlig	sektor.

«Når ulike særlover gir kommunen/fylkeskommunen  
plikter, ender det ofte opp med at kommunen/fylkes- 
kommunen fremstår som drivere av økte krav til doku-
mentasjon og rapportering i skolen, mens det de gjør er 
å utøve internkontroll pålagt dem i kommuneloven.»
(Høringshjelp fra KS ifm. forslag til ny opplæringslov)

For å løse komplekse samfunnsutfordringer, er det større 
behov for å jobbe mer helhetlig på tvers av sektorer og 
forvaltningsnivå og med nye arbeidsformer. Utvikling 
av sammenhengende tjenester på tvers av sektorer og 
profesjoner	kan	bidra	til	mer	effektiv	bruk	av	ressurser	 
og løsninger som er bedre tilpasset innbyggernes behov. 
Det er tendenser til at statsforvaltningen i større grad 
ønsker en mer samordnet utvikling og gjennomføring  
av politikk, som for eksempel 0-24-samarbeidet for barn 
og unge og Program for folkehelsearbeid i kommunene. 
Samtidig er det tendenser til at den statlige sektor- 
iseringen i større grad søkes gjenspeilet i kommunal 

Foto: Adobe Stock

sektor, blant annet gjennom krav til bemannings- 
normer og tilstandsrapporter på enkelte tjenester.  
 
Tidligere knyttet særlovene tette bånd mellom de stat-
lige og kommunale sektorinteressene. Kommuneloven 
av 1992 la opp til et mer samordnet og helhetlig rettslig 
rammeverk for virksomheten i kommunesektoren enn tid-
ligere	lover.	En	tillitsreform	i	offentlig	sektor	bør	unngå	å	
styrke sektorlinjene mellom stat og kommune, men heller 
stimulere til mer samordnet utvikling og gjennomføring av 
politikk, også på tvers av forvaltningsnivåene.  
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Tillit i samarbeidet med lokalsamfunnet
Norge er, sammen med resten av Norden, kjent 
som et samfunn med høy grad av tillit, både til andre 
mennesker, til politikere og institusjoner og mellom  
partene i arbeidslivet. Det gir et godt utgangspunkt for  
å løse krevende samfunnsutfordringer og få legitimitet 
til vanskelige beslutninger. 

Tilfredshet	med	offentlige	tjenester	betyr	mye	for	 
befolkningens tillit i Norge, men også høy utdanning, 
høy organisasjonsgrad og høy valgdeltakelse har  
positiv	effekt	på	tillit	i	samfunnet.	

Offentlige	institusjoners	evne	til	å	respondere	og	
levere på innbyggernes behov og forventninger samt 
praktisering av verdier som integritet, rettssikkerhet og 
åpenhet har betydning for innbyggernes tillit til dem.

«Videre skal loven bidra til at kommuner og fylkes- 
kommuner er tillitsskapende. I dette ligger blant annet  
at hensyn som etikk, rettssikkerhet og åpenhet skal 
ivaretas. Kommunene og fylkeskommunene skal  
generelt drives slik at andre kan ha tillit til dem.» 
Prop. 46 L (2017-2018) - kommuneloven

Forskere har undersøkt alle kommuner som har gjen-
nomført KS Lokaldemokratiundersøkelse de siste ti 
årene. De har funnet noen kjennetegn på god styring for 
å oppnå et godt lokaldemokrati med høy tillit. Det er at 
kommunen har en intern kultur med åpenhet og tillit og 
en struktur med tydelige ansvarslinjer og en omforent 
rolleavklaring. I tillegg har man generelle medvirknings- 
tiltak og mange informasjonstiltak. 

Samtidig	understreker	forskerne	at	det	ikke	finnes	uni-
verselle forklaringer på hvorfor lokaldemokratiet er godt, 
det må tas utgangspunkt i lokale utfordringer og behov. 
Et viktig hovedgrep for å styrke lokaldemokratiet er å 
sette	det	på	dagsorden	og	finne	ut	hvor	skoen	trykker.	
Det kan aldri gjøres en gang for alle, fordi utvikling av 
lokaldemokratiet må ta hensyn til at lokale omsten-
digheter er i stadig endring. 

VISSTE DU AT...

... KS tilbyr KS Lokaldemokratiundersøkelse 
i 2021/2022 og at resultatene for den enkelte 
kommune	ligger	på	lokaldemokratidatabasen?	

Se mer

KS Lokaldemokratiundersøkelse

Lokaldemokratidatabasen
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3 Pålegg - Vold og trussel om vold - opplæring Varslet 15.12.2021
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Tilsynet ble gjennomført i form av møter med enhetsledelsen for Tjenestekontoret og 
Hjemmebaserte tjenester, verneombud og kommunalsjef. Videre gjennomførte Arbeidstilsynet 
to gruppeintervjuer med henholdsvis fire ansatte fra Hjemmebaserte tjenester og to ansatte som 
jobber på oppdrag for kommunen som støttekontakter. 
Under tilsynet ble det tydelig at arbeidssitusasjonen og arbeidstilknytningen for støttekontaktene skilte 
seg så mye fra de ansatte i Hjemmebaserte tjenester at det var mest hensiktsmessig å behandle det som 
to separate tilsynssaker. Det ble derfor opprettet en egen tilsynssak på virksomhet støttekontakter og 
avlastere, denne har saksnummer 2021/54915

Formålet med tilsynet var å sikre at det i tilstrekkelig grad arbeides systematisk for å forebygge fysiske 
og psykiske skadevirkninger knyttet til arbeidsmiljøeksponeringer, og sikre at dette arbeidet prioriteres.

Sentrale tema for tilsynet var:

 HMS-opplæring

 Ledelse og medvirkning, samarbeid med verneombud og tillitsvalgte

 Systematisk HMS-arbeid: kartlegging, risikovurdering, tiltak, rutiner og avvikshåndtering 
knyttet til organisatorisk, ergonomisk og psykososialt arbeidsmiljø

 Informasjon og opplæring knyttet til relevante risikoforhold

 Bruk av bedriftshelsetjenesten

I melding om tilsyn sendt 19.07.21 ba vi virksomheten sende inn følgende dokumentasjon i forkant:

 Kopi av siste gjennomførte kartlegging og risikovurdering med tilhørende tiltaksplan knyttet til 
organisatoriske, ergonomiske og psykososiale belastninger i arbeidet.

 Kopi av rutine for avvikshåndtering og relevante rutiner knyttet til punktet over (eksempelvis 
rutine for hvordan vold, trusler og andre uheldige belastninger som følge av kontakt med andre 
forebygges, meldes, håndteres og følges opp).

 Kopi av plan for bedriftshelsetjenesten sin bistand i virksomheten.

I brev fra virksomheten mottatt 11.08.21 og 23.08.21 mottok vi:

 Årsplan for bedriftshelsen

 Rutine for melding av avvik i Compilo

 Kontuinitetsplan isolat (koronarelatert)

 Kontuinitetsplan Heimetenesta (koronarelatert)

 Rapport frå bedriftshelsetjeneste 2019

 Tiltaksplan for handtering av vald og truslar

 HMS- gjennomgang heimesjukepleia 22.06.2021

 

Hjemmebaserte tjenester

Hjemmebaserte tjenester ligger under Åpen omsorg i Seljord kommune. Åpen omsorg  har ansvar for 
kommunens pleie- og omsorgsoppgaver utenfor institusjon. Hjemmebaserte tjenester utøver 
hjemmesykepleie og hjemmehjelp i kommunen. Det er 23 ansatte i Hjemmebaserte tjenester hvorav 15 
er sykepleiere og 6 hjelpepleiere. Til sammen tilsvarer det 18 årsverk. Hjemmebaserte tjenester betjener 
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mellom 110 -120 brukere. Alle faste ansatte er kvinner, og gjennomsnittsalderen er rundt 45 år. 
Ledelsen forteller at det er et lavt sykefravær i virksomheten. 

Organisering:

Ledelse og medvirkning

Hjemmebaserte tjenester har en enhetsleder og en assisterende enhetsleder. Hvert vaktskift har en 
vaktleder, men dette rulleres på blant de ansatte. De har ikke mellomledere utover dette.

Hjemmebaserte tjenester har et verneombud og hun har fått nødvendig opplæring. Verneombudet har 
ingen faste møtepunkt med ledelsen, men de samarbeider tett i det daglige. Verneombudet har et fast 
punkt på personalmøtene. Arbeidstilsynet hører i tilsynet at verneombudet blir inkludert og rådført 
eksempelvis under utarbeiding av turnus. Under tilsynet kommer det fram at både ledelsen og de 
ansatte som deltar i tilsynet opplever at verneombudet er synlig på arbeidsplassen og at alle vet 
hvem hun er. De ansatte forteller at det er lav terskel for å ta kontakt med leder og de opplever at de blir 
tatt på alvor når de tar opp utfordringer de møter på. De har erfaring med at ledelsen følger opp 
problemer de ansatte tar opp. 

Samarbeid med bedriftshelsetjenesten(BHT)

Virksomheten er tilknyttet "Bedriftshelsen", som er en godkjent bedriftshelsetjeneste. Kommunen skal 
forøvrig bytte BHT i løpet av året. Det foreligger en årsplan mellom Seljord kommune og Bedriftshelsen. 
Det arrangeres årlige arbeidsmiljødager i regi av BHT. Vanligvis er arrangementet for alle ansatte, men 
av hensyn til smittevern har det vært forbeholdt ledere, verneombud og tillitsvalgte de to siste årene. 
Det er gjennomført helseundersøkelse av alle ansatte i hjemmetjenesten, og det ble i tillegg 
foretatt arbeidsmiljøkartlegging i 2019 basert på gruppeintervjuer. De ansatte er kjent med at de kan ta 
kontakt med BHT dersom de har behov for bistand. 

Avvikshåndtering

Seljord kommune bruker Compilo, som er et kvalitetssystem med egen modul for avvikshåndtering. 
Under tilsynet kommer det fram at avvik meldes i varierende grad. Systemet oppleves enklere å bruke 
enn det systemet de brukte tidligere, noe som har gjort at flere nå melder avvik. Verneombudet har 
fokus på å informere de ansatte om viktigheten av å melde avvik.
Compilo brukes for å melde HMS-avvik, men også kvalitetsavvik. I tilsynet kommer det fram at 
virksomheten har positiv erfaring med dette fordi det synliggjør sammenhenger mellom fag og HMS. Det 
meldes klart flest kvalitetsavvik. HMS-avvik blir sendt direkte til arbeidsmiljøutvalget (AMU) og 
hovedverneombud i kommunen.  AMU har en fast gjennomgang av meldte avvik. 

Arbeidstidsordninger

Sykepleierne og hjemmehjelperne i Hjemmebaserte tjenester i Seljord jobber per i dag i en todelt turnus 
fordelt på dag og kveldsvakt. Det er tre ansatte som jobber fast som nattevakt. Ledelsen forteller at 
denne ordningen har vist seg å være sårbar både med tanke på å sikre kompetanse, men også av hensyn 
til sykefravær.  På bakgrunn av denne erfaringen har de utarbeidet en ny turnus som vil gjelde fra 
01.10.21. Dette vil blir en tredelt turnus hvor nattevakten også integreres.  Hver enkelt ansatt vil måtte 
jobbe fire nattevakter på seks uker. Ansatte med særlige behov har fått mulighet til å holdes utenfor 
nattevaktordningen. Ordningen skal evalueres etter 6 måneder.

01.10.2021 mottok vi den nye turnusen/arbeidstidsordningen. Sammen med selve turnusen fikk vi en 
beskrivelse av vurderingene som var gjort og medvirkningen fra tillitsvalgt og ansatte. 
Det er ikke gjennomført en selvstendig og skriftlig forsvarlighetsvurdering av arbeidstidsordningen. 
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Derimot viser vurderingene som er gjort i forhold til tidligere ordning at man har tilstrebet å redusere 
belastningen på de ansatte. Dette ble beskrevet både under tilsynet og i beskrivelsen vi mottok i 
etterkant.

Arbeidsbelastning

Den totale arbeidsbelastningen er en utfordring som trekkes frem av deltakerne i tilsynet. Under tilsynet 
kommer der frem Hjemmetjenesten opplever høye jobbkrav og at ansatte kan kjenne på følelsen av ikke 
å strekke til. Enhetsleder forteller at de på bakgrunn av disse erfaringene har tilsatt en ny sykepleier i 
fast stilling for å lette arbeidsbelastningen noe.

Det foreligger ingen skriftlig kartlegging, risikovurdering eller tiltaksplan for å hindre at de ansatte blir 
utsatt for helseskadelig tids- og arbeidspress utover den som er gjort knyttet til behovet for økt 
bemanning. 

Bilkjøring

Bilkjøring blir av de ansatte tatt opp som den største enkeltstående risikofaktoren de selv opplever i sin 
arbeidssituasjon. De kjører som regel alene og de må kjøre i all slags vær og kjøreforhold. 
Tjenestekontoret som fatter vedtak om hjemmetjenester legger inn i vedtaket et krav om at brukeren 
må tilrettelegge slik at hjemmetjenesten kan komme frem på en forsvarlig måte. Under tilsynet ble det 
forøvrig opplyst at bilene som brukes er i god stand og står innendørs når de ikke er i bruk. Flere av 
bilene har firehjulstrekk. 

Arbeidstilsynet kan ikke finne  at denne risikofaktoren er kartlagt eller risikovurdert. 

Psykososiale forhold:

Trakassering, vold og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre

I samtalen kom det frem at uønsket seksuell forekommer. Arbeidstilsynet får opplyst at tiltak som 
gjøres er at de erfarne tar seg av de mest belastende brukerne. Dette gjøres for å skjerme vikarer og 
yngre ansatte. De erfarne er mer kjent med måter for å avverge situasjoner hvor dette kan forekomme. 
Samtidig kan en slik praksis føre til at slitasjen blir desto større på disse.

Når det gjelder vold og trusler, er det ingen av deltakerne i tilsynet som har opplevd dette, men det har 
forekommet at de har brukere/pasienter de ikke ønsker å dra hjem til alene. Da har de "muntlige" 
rutiner på at de kan være to. De ansatte har alltid med seg nødnettstelefon som gjør at de kan nå 
nødetatene ved et tastetrykk. 

I tilsynet kommer det frem at de ansatte ikke har mottatt opplæring eller øvelse rundt hvordan 
håndtere vold trusler. Det er heller ikke foretatt en kartlegging eller risikovurdering knyttet til dette 
temaet. 

Psykisk helse
I samtalen med de ansatte blir det tatt opp at de ofte kan oppleve tidspress og som følger av det kjenne 
på følelsen av ikke å strekke til i forhold til oppgavene. Under tilsynet kommer det også frem at det kan 
forekomme at de ansatte kommer i en rollekonflikt med hensyn til pårørende og pasienters ønsker og 
krav, opp mot deres egne muligheter til å påvirke dette.

Verken disse eller andre faktorer er systematisk kartlagt eller risikovurdert, men er likevel noe ledelsen i 
virksomheten er kjent med og har igangsatt tiltak for å rette opp. Under tilsynet blir det sagt at ledelsen 
er tett på de ansatte, og de er kjent med at de ansatte opplever høye jobbkrav.
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Et tiltak som er gjort for å begrense arbeidsmengden er å øke bemanningen. Et annet tiltak de ansatte 
forteller om er etisk refleksjon som de planlegger å komme i gang med etter pandemien. 

Ergonomi

Det kommer frem i tilsynet at hjemmemiljøet til nye pasienter blir kartlagt av Tjenestekontoret i 
forbindelse med vedtak om hjemmetjenester. De tar fortløpende vurderinger knyttet til pasientens krav 
og behov opp mot ansattes arbeidsmiljø. Tjenestekontoret har også samtaler med pasientene om 
hjelpemidler og hjemmemiljø. 

Under tilsynet kommer det frem at virksomheten ikke tilbyr de ansatte jevnlig opplæring knyttet til 
ergonomi, men de snakker jevnlig om temaet. Per i dag har de det slik at fysioterapeut kan bli med rundt 
til de tyngste brukerne og kartlegge belastning og hjelpe til med eventuelle løft. Under samtalen med de 
ansatte kommer det frem at det har vært i situasjoner der pasienter ikke ønsker hjelpemidler. I de 
tilfellene der det blir en uenighet tar de med seg en fysioterapeut med på samtaler med pasienten og 
Tjenestekontoret. Det kommer frem under gruppeintervjuet at arbeidstakerne ikke har fått oppdatert 
opplæring eller øvelse knyttet til riktige løft eller arbeidsstillinger. Det er ikke gjennomført en 
risikovurdering av ergonomiske belastninger. Se varsel om pålegg

Informasjon og opplæring knyttet til relevante risikoforhold

I samtale med arbeidsgiver forteller de at de har et godt samarbeid med fastlegene i kommunen. De har 
et fast samarbeidsmøte hvor de får relevant informasjon rundt pasientene. De ansatte sier i 
gruppeintervjuet at de får relevant informasjon knyttet til sine arbeidsoppgaver, og at de får vite om det 
er noe særskilt de skal være oppmerksomme på knyttet til risikoforhold. 

Systematisk HMS-arbeid

Før tilsynet etterspurte Arbeidstilsynet dokumentasjon knyttet til virksomhetens systematiske HMS-
arbeid (se øverst i saken). Blant dokumentene vi mottok var rapport fra en gruppekartlegging av 
arbeidsmiljø utført av bedriftshelsetjenesten i 2019. Rapporten er datert til 05.03.2020. Et av funnene i 
rapporten var at tidspresset til tider er svært stort. Ettersom korona-pandemien i stor grad har preget 
driften siden tidlig i 2020, har ikke rapporten blitt systematisk fulgt opp. Det er heller ikke gjennomført 
en skriftlig risikovurdering av tjenesten. Under tilsynet ble det sagt at man måtte bli bedre på 
skriftliggjøring, men at ting likevel ble tatt tak i i praksis. På tidspunktet for tilsynet var det 
eksempelvis ansatt en ny sykepleier, og turnusen er endret for å gjøre virksomheten mindre sårbar. Det 
er likevel et krav i lovverket at man gjennomfører en risikovurdering av virksomheten og at denne er 
skriftlig dokumentert. Videre må det utarbeides en handlingsplan som viser gjennomførte og planlagte 
tiltak. De planlagte tiltakene bør ha en ansvarlig og en frist for gjennomføring. Se under påleggene om 
risikovurdering og handlingsplan for en nærmere beskrivelse av hva som kreves.

 

 

 

 



VÅR REFERANSE 6 av 9
2021/39363

Varsel om pålegg
Dette er et varsel om at Arbeidstilsynet kommer til å gi SELJORD KOMMUNE pålegg om å rette opp 
forhold som ikke er i samsvar med regelverket. Før vi vedtar pålegg, har dere rett til å kommentere 
saken.

Gi oss skriftlig tilbakemelding innen 03.11.2021 hvis dere mener at beskrivelsen nedenfor ikke er 
korrekt, eller hvis dere har kommentarer til de påleggene vi varsler og de fristene vi har satt. Etter denne 
datoen kan vi vedta pålegg.

Send oss tilbakemeldingen via eDialog. Oppgi referansenummer 2021/39363.

#1 Pålegg - HMS-arbeid - kartlegging og risikovurdering
Arbeidsgiver skal kartlegge de farer og problemer som kan påvirke arbeidstakernes fysiske eller psykiske 
helse og sikkerhet. På bakgrunn av kartleggingen skal arbeidsgiver vurdere risikoen for skade eller fare 
for arbeidstakerne. Dette skal gjøres i samarbeid med verneombud/ansattes representant.

Innen 15.12.2021 må dere sende oss:

 Kopi av kartlegging og risikovurdering

 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

Kartlegging og risikovurdering skal ta hensyn til forhold som kan påvirke arbeidstakernes fysiske og 
psykiske helse.

Utfra informasjonen vi fikk under tilsynet, må minimum følgende forhold risikovurderes:

 Tids- og arbeidspress

 Vold, trussel om vold og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre. 
(Se forskrift om utførelse av arbeid §23A-1)

 Psykisk helse

 Ergonomiske forhold og manuelt arbeid

 Bilkjøring

 Arbeidstidsordning

 

Dette står i regelverket:
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og 
samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske 
helse og velferd.

Arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoen for skade på eller 
fare for arbeidstakernes helse og sikkerhet. Kartleggingen skal omfatte de faktorer som kan påvirke 

https://www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/post/#Sendbrevogdokumentertilossdigitalt
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arbeidstakernes fysiske eller psykiske helse og sikkerhet. Risikovurdering skal gjentas regelmessig og 
foretas i samarbeid med arbeidstakerne eller deres representanter.

Risikovurderingen skal dokumenteres i den form og omfang som er nødvendig på bakgrunn av 
virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse og oppbevares slik at opplysningene kan 
anvendes på et senere tidspunkt.

Dette har vi funnet hos dere:
Under tilsynet fikk Arbeidstilsynet høre om flere gjennomførte tiltak for å bedre de ansattes arbeidsmiljø 
og minske risiko for ulykker og slitasje. Det er imidlertid ikke gjennomført en systematisk og skriftlig 
risikovurdering, slik regelverket krever. 

Dette er brudd på arbeidsmiljøloven §§ 3-1 andre ledd bokstav c og 4-1 første ledd og forskrift om 
organisering, ledelse og medvirkning § 7-1.

#2 Pålegg - HMS-arbeid - tiltak og plan
Arbeidsgiver skal iverksette tiltak og/eller utarbeide plan for å redusere risikoforholdene i virksomheten. 
Tiltakene skal bygge på en gjennomført kartlegging og risikovurdering. Verneombud/ansattes 
representant skal medvirke i utarbeidelsen av tiltak og/eller plan.

Innen 15.12.2021 må dere sende oss:

 Oversikt over gjennomførte tiltak 

 Plan med frist for gjennomføring av planlagte tiltak

 Beskrivelse avhvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

Dette står i regelverket:
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og 
samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske 
helse og velferd.

For å redusere risikoen i arbeidet, skal arbeidsgiver iverksette tiltak og/eller utarbeide plan. Tiltakene 
og/eller plan må bygge på en gjennomført kartlegging og risikovurdering. Arbeidstakerne og deres 
tillitsvalgte skal medvirke i utarbeidelsen av tiltak og/eller plan.

Dette har vi funnet hos dere:
Under tilsynet kunne arbeidsgiver vise til flere gjennomførte tiltak. Det forelå imidlertid ingen skriftlig 
plan eller oversikt over gjennomførte og planlagte tiltak.

 

Dette er brudd på arbeidsmiljøloven §§ 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c og 4-1 første ledd og 
forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 
andre ledd nr. 6.



VÅR REFERANSE 8 av 9
2021/39363

#3 Pålegg - Vold og trussel om vold - opplæring 
Arbeidsgiver skal gi arbeidstakerne nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold- 
og trusselsituasjoner, samt i bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr, slik at arbeidstakerne så langt det er 
mulig, er beskyttet mot vold og trussel om vold. Opplæringen og øvelsen skal gjentas og tilpasses 
vesentlige endringer i risikovurderingen og ellers når det er nødvendig.

Innen 15.12.2021 må dere sende oss:

 Skriftlig bekreftelse på at opplæring og øvelse er gitt, eller plan for gjennomføring av 
opplæring og øvelse. 

 Oversikt over innholdet i opplæring og øvelse

 Beskrivelse av hvordan arbeidsgiver sikrer at fremtidig opplæring og øvelse gjennomføres, 
gjentas og tilpasses vesentlige endringer i risikovurderingen og ellers når det er nødvendig.

Dette står i regelverket:
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være 
forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig.

Ved arbeid som kan medføre risiko for å bli utsatt for vold og trussel om vold skal det gis nødvendig 
opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner, samt bruk av eventuelt 
sikkerhetsutstyr.

Opplæring og øvelse skal gjentas når det er nødvendig og gis på et språk som arbeidstakerne forstår.

Dette har vi funnet hos dere:
De ansatte har ikke fått tilbud om nødvendig opplæring og øvelse knyttet til vold/trusselsituasjoner.

 

 

Dette er brudd på arbeidsmiljøloven §§ 3-2 første ledd bokstav a og 4-3 fjerde ledd, forskrift om 
organisering, ledelse og medvirkning § 8-1 og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og 
tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) § 23A-2.

Send dokumenter eller kommentarer via eDialog
Bruk eDialog hvis dere skal sende oss dokumentasjon eller for å svare på dette brevet. Husk å oppgi 
referansenummer 2021/39363. Les mer om eDialog på www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/post/.

Gi informasjonen videre til verneombudet
Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet (arbeidsmiljøloven § 18-6 (8)). Vi ber 
derfor om at du som arbeidsgiver gir en kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis dere ikke har 
verneombud, skal du gi kopien til representanten for de ansatte.

https://www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/post/
https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/lover/arbeidsmiljoloven/
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Mer informasjon?
Dere finner informasjon om gangen i et tilsyn og reaksjonene vi kan gi, på arbeidstilsynet.no/om-
oss/tilsyn/.

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Øyvind Arnegård
seksjonsleder

                                                    

Dette brevet er elektronisk signert.

Anders Kristiansen
seniorinspektør

Kopi til:
PLEIE- OG OMSORGSTENESTA I SELJORD HEIMEBASERTE TENESTER, 3840 SELJORD
SELJORD KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSSEKTOR, 3840 SELJORD

https://www.arbeidstilsynet.no/om-oss/tilsyn/
https://www.arbeidstilsynet.no/om-oss/tilsyn/
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POSTADRESSE EDIALOG TELEFON ORGANISASJONSNR
Postboks 4720 Torgarden www.arbeidstilsynet.no/post 73 19 97 00 974761211
7468 Trondheim INTERNETT
Norge www.arbeidstilsynet.no

SELJORD KOMMUNE 
Brøløsvegen 13A
3840 SELJORD

Orgnr 964963738

Tilsynsrapport for SELJORD KOMMUNE org.nr. 
964963738

Vi viser til tilsyn med SELJORD KOMMUNE STØTTEKONTAKTER OG AVLASTERE org.nr. 818310862

Hensikten med tilsynet var å kontrollere og bidra til at virksomheten arbeider systematisk med helse, 
miljø og sikkerhet for å forebygge vold og trusler.

Sted: Brøløsvegen 13A, 3840 SELJORD

Når: 25.08.2021 - 26.08.2021

Til stede fra dere: Janne Larsen (konst. kommunalsjef helse og omsorg), Åse 
Bjåland (leiar/sakshandsamar, tenestekontor) og Charlotte 
Sauer (sakshandsamar, tenestekontor)

Til stede fra Arbeidstilsynet: Anders Kristiansen (seniorinspektør) og Ingrid Holter-Andersen 
(seniorinspektør)

I tilsynet fant vi forhold som ikke er i samsvar med regelverket. Her er en oversikt over Arbeidstilsynets 
reaksjoner i saken.

# Reaksjon Status Frist

1 Pålegg - Vold, trusler om vold og uheldige belastninger - 
kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan

Varslet 15.12.2021

2 Pålegg - Vold og trusler - rutiner Varslet 15.12.2021

Oppsummering av tilsynet

http://www.arbeidstilsynet.no/post
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Tilsynet ble gjennomført i form av tre møter. Først med ledelsen for virksomheten og deretter med to av 
kommunens støttekontakter. Til slutt ble det gjennomført et oppsummeringsmøte med ledelsen.

Opprinnelig var det planlagt et felles tilsyn med både heimebaserte tenester og støttekontakter og 
avlastere siden begge er registrert med bransjekode som hjemmetjenester.
Under tilsynet fikk vi vite at sistnevnte virksomhet kun omfatter støttekontakter.
Da støttekontaktenes tilknytningsform og arbeidssituasjon skiller seg mye fra de ansatte i heimebaserte 
tenester, velger vi å behandle det som to separate tilsyn. 

Arbeidstilsynets vurdering av kommunens arbeidsgiveransvar for støttekontakter. 

Støttekontaktene er ikke ansatt i Seljord kommune, men jobber etter en oppdragsavtale. Slik ordningen 
praktiseres har støttekontaktene stor grad av frihet til å selv avtale tidspunkt og aktiviteter med 
brukerne av tilbudet. Omfanget av et oppdrag er også beskjedent med tre til fire timer pr uke. 
Arbeidstilsynet har ikke gjort en konkret vurdering av hvorvidt vilkårene er oppfylt for å bruke en 
oppdragsavtale fremfor ansettelse men forholder oss til løsningen Seljord kommune har valgt.

Arbeidsmiljøloven § 2-2 beskriver arbeidsgivers ansvar for andre enn egne arbeidstakere.
I denne sammenheng er det § 2-2 (1) a som kommer til anvendelse:
Når andre enn arbeidsgivers egne arbeidstakere, herunder innleide arbeidstakere eller selvstendige, 
utfører arbeidsoppgaver i tilknytning til arbeidsgivers aktivitet eller innretning, skal arbeidsgiver: 
a) sørge for at egen virksomhet er innrettet og egne arbeidstakeres arbeid er ordnet på en slik måte at 
også andre enn egne arbeidstakere er sikret et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Selv om støttekontaktene ikke er ansatt i Seljord kommune, har altså kommunen et ansvar for at 
arbeidsmiljøet deres er fullt forsvarlig. 

Om virksomheten

 Det er ca 15 personer i Seljord kommune som har vedtak om støttekontakt. Enkelte 
støttekontakter har flere brukere slik at det totalt er 12 personer som jobber som støttekontakt. 
Ordningen er underlagt tenestekontoret, som både fatter vedtak om støttekontakt og fungerer 
som oppdragsgiver og kontaktpunkt for støttekontaktene.

 Støttekontaktene er ikke ansatt men jobber etter en oppdragsavtale med kommunen. Før 
tilsynet mottok Arbeidstilsynet kopi av mal for oppdragsavtale.
Avtalen angir oppdragets omfang i form av timer pr uke, satser for godtgjørelse, 
oppsigelsesfrister og øvrige vilkår. 

 Av støttekontaktenes beskrivelse framgår det at de har en stor grad av frihet til å gjøre avtaler 
med personen de er støttekontakt for. Dette gjelder for eksempel når de skal møtes og hva de 
skal gjøre når de er sammen. Det går for eksempel an å spare opp noen timer fra en uke til den 
neste for å kunne dra på en litt lengre tur.

Risiko for vold, trusler og andre uheldige belastninger som følge av kontakt med andre

 Under tilsynet snakket vi både med to støttekontakter og to representanter fra tenestekontoret. 
Ingen av dem var kjent med at støttekontakter hadde vært utsatt for episoder med vold eller 
trusler, men det ble gitt uttrykk for at det heller ikke var utenkelig at det kunne skje. Derimot ble 
også fortalt at det til tider kan være slitsomt å stå i rollen som støttekontakt. 

Systematisk HMS-arbeid knyttet til vold, trusler og andre uheldige belastninger som følge av kontakt 
med andre.
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 Før tilsynet etterspurte vi dokumentasjon knyttet til virksomhetens HMS-arbeid. Av 
dokumentasjon knyttet til støttekontakter fikk vi den nevnte malen for oppdragsavtale samt 
informasjon som ble sendt ut da støttekontaktordningen skulle i gang etter et opphold under 
pandemien.

 Under samtalen med to av kommunens støttekontakter fikk vi vite at de har god kontakt med 
sakshandsamar ved tenestekontoret og at de på denne måten får både informasjon og svar på 
spørsmål. 

 I samtalen med ledelsen ble det fortalt at det ved tildeling gjøres en vurdering av om 
støttekontakt i det hele tatt er riktig løsning for den aktuelle brukeren. Videre fikk vi vite at det 
gjerne er den tjenesten som har daglig oppfølging av brukeren som er kontaktpunktet til 
brukeren. 

 På bakgrunn av informasjonen vi fikk under tilsynet ser det ut til at støttekontaktene får den 
informasjonen og oppfølgingen de trenger og at de vet hvor de skal henvende seg ved behov. 
Det er imidlertid et krav at det systematiske HMS-arbeidet dokumenteres skriftlig. Dette følger 
av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(internkontrollforskriften) § 5, tredje ledd:
Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av 
virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Dokumentasjon som følger av krav i 
eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel instrukser, tillatelser, 
kompetansebevis, sertifikater o.l. skal inngå.

 Det er ikke gjennomført en skriftlig kartlegging og risikovurdering av risiko for vold og trusler. Se 
varsel om pålegg.

 Det finnes ikke en rutine for hvordan vold, trusler og andre uheldige belastninger som følge av 
kontakt med andre skal forebygges, meldes, håndteres og følges opp. Gitt 
støttekontaktenes spesielle arbeidssituasjon vil det være nødvendig med en egen rutine for 
denne tjenesten. Se varsel om pålegg.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Varsel om pålegg
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Dette er et varsel om at Arbeidstilsynet kommer til å gi SELJORD KOMMUNE pålegg om å rette opp 
forhold som ikke er i samsvar med regelverket. Før vi vedtar pålegg, har dere rett til å kommentere 
saken.

Gi oss skriftlig tilbakemelding innen 26.10.2021 hvis dere mener at beskrivelsen nedenfor ikke er 
korrekt, eller hvis dere har kommentarer til de påleggene vi varsler og de fristene vi har satt. Etter denne 
datoen kan vi vedta pålegg.

Send oss tilbakemeldingen via eDialog. Oppgi referansenummer 2021/54915.

#1 Pålegg - Vold, trusler om vold og uheldige belastninger - kartlegging, 
risikovurdering, tiltak og plan
Arbeidsgiver må forbedre virksomhetens kartlegging og risikovurdering ved arbeidssituasjoner som kan 
medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold, trussel om vold og uheldige belastninger som følge av 
kontakt med andre. På denne bakgrunn skal arbeidsgiver utarbeide planer og iverksette tiltak for å 
redusere risikoen. Arbeidsgiver skal gjøre dette i samarbeid med verneombud/ansattes representant.

Innen 15.12.2021 må dere sende oss:

 Kopi av kartlegging og risikovurdering av vold og trusler om vold som oppfyller 
minimumskrav i forskrift

 Kopi av kartlegging og risikovurdering av uheldige belastninger som følge av kontakt med 
andre

 Oversikt over gjennomførte tiltak og/eller plan med frist for gjennomføring av tiltak

 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

Dette står i regelverket:
Arbeidsgiver skal kartlegge forhold ved arbeidet som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold, 
trussel om vold og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.

Ved planlegging, utforming og utførelse av arbeidet skal arbeidsgiver sørge for en vurdering av forhold 
som enkeltvis eller samlet kan være helseskadelige. På denne bakgrunn skal arbeidsgiver vurdere risiko, 
utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen.

Arbeidsgiver skal kartlegge forhold ved arbeidssituasjonen som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt 
for vold og trussel om vold. Ved planlegging, utforming og utførelse av arbeidet skal arbeidsgiver sørge 
for en enkeltvis og samlet vurdering av forhold som kan innebære fare for å bli utsatt for vold og trussel 
om vold.

Risikovurderingen skal særlig ta hensyn til:

 arbeidets organisering og tilrettelegging,

 hvor, når og i hvilke situasjoner arbeidstaker kan bli utsatt for vold og trussel om vold,

 alenearbeid,

 arbeidstidens plassering og organisering,

 bemanning,

https://www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/post/#Sendbrevogdokumentertilossdigitalt
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 kompetanse,

 utforming av arbeidslokalene og tekniske løsninger,

 effekten av iverksatte og planlagte forebyggende tiltak.

Risikovurderingen skal gjentas regelmessig og dokumenteres i den form som er nødvendig på bakgrunn 
av virksomhetens art, aktivitet, risikoforhold og størrelse, samt oppbevares slik at opplysningene kan 
anvendes på et senere tidspunkt.

Arbeidsgiver skal gjøre dette i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

Dette har vi funnet hos dere:
Under tilsynet kom det frem at det ikke er gjennomført en skriftlig kartlegging og risikovurdering av 
støttekontaktenes arbeidssituasjon. Det forelå heller ingen oversikt over gjennomførte og planlagte 
tiltak.

 

Dette er brudd på arbeidsmiljøloven §§ 3-1 andre ledd bokstav c og 4-3 fjerde ledd, forskrift om 
organisering, ledelse og medvirkning § 7-1 og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og 
tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) §§ 23A-1 og 23A-4.

#2 Pålegg - Vold og trusler - rutiner
Arbeidsgiver skal iverksette rutiner for hvordan vold, trusler og andre uheldige belastninger som følge av 
kontakt med andre skal forebygges, meldes, håndteres og følges opp. Verneombud/ansattes 
representant skal medvirke i å utarbeide rutinene.

Innen 15.12.2021 må dere sende oss:

 Kopi av rutinene

 Beskrivelse av hvordan støttekontaktene er informert om rutinene

 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

Dette står i regelverket:
Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge 
av kontakt med andre.

I virksomheter der vold og trusler er en potensiell fare, skal arbeidsgiver iverksette rutiner for hvordan 
vold- og trusselsituasjoner skal forebygges, meldes, håndteres og følges opp. 

Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. 

Dette har vi funnet hos dere:
Under tilsynet forelå det ikke en rutine for hvordan vold, trusler og andre uheldige belastninger som 
følge av kontakt med andre skal forebygges, meldes, håndteres og følges opp.
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Dette er brudd på arbeidsmiljøloven §§ 4-3 fjerde ledd og 3-1 første ledd og andre ledd bokstav e og 
forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 
andre ledd nr. 7.

Send dokumenter eller kommentarer via eDialog
Bruk eDialog hvis dere skal sende oss dokumentasjon eller for å svare på dette brevet. Husk å oppgi 
referansenummer 2021/54915. Les mer om eDialog på www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/post/.

Gi informasjonen videre til verneombudet
Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet (arbeidsmiljøloven § 18-6 (8)). Vi ber 
derfor om at du som arbeidsgiver gir en kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis dere ikke har 
verneombud, skal du gi kopien til representanten for de ansatte.

Mer informasjon?
Dere finner informasjon om gangen i et tilsyn og reaksjonene vi kan gi, på arbeidstilsynet.no/om-
oss/tilsyn/.

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Øyvind Arnegård
seksjonsleder

                                                    

Dette brevet er elektronisk signert.

Anders Kristiansen
seniorinspektør

Kopi til:
SELJORD KOMMUNE STØTTEKONTAKTER OG AVLASTERE, 3835 SELJORD

https://www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/post/
https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/lover/arbeidsmiljoloven/
https://www.arbeidstilsynet.no/om-oss/tilsyn/
https://www.arbeidstilsynet.no/om-oss/tilsyn/
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