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Utvalg
Arbeidsmiljøutvalget
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Vedr; Godkjenning av møtebok 04.12.15

Administrasjonssjefens innstilling
Arbeidsmiljøutvalget godkjenner foreliggende møtebok for arbeidsmiljøutvalgets møte
04.12.15. til å signere møteboka velges:
1.
2.

Dokumenter i saken:
Vedlagte møtebok fra møtet 04.12.2015.
Saksopplysninger
Det vises til saksframlegg til K-sak 1/12 Godkjenning av møtebok fra kommunestyrets
forrige møte, som gjør rede for det formelle grunnlaget for føring og godkjenning av møtebok
Vurderinger

Alf-Børre Knudsen
personalsjef
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Utvalg
Arbeidsmiljøutvalget

Linda Robertsen
77 02 30 28

Møtedato
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Valg av leder og nestleder i AMU 2016

Administrasjonssjefens innstilling

Dokumenter i saken:
Arbeidsmiljølovens kap. 7
Saksopplysninger
Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten.
Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følgeutviklingen i spørsmål som
angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. Arbeidsgiver og arbeidstakerne skal ha like mange
representanter i utvalget. Lederen for utvalget velges vekselvis av arbeidsgiverens og arbeidstakernes
representanter. Ved stemmerett gjør lederens stemme utslaget.
For 2016 er det arbeidsgiver som har ledervervet. Saken fremmes uten innstilling.
Vurderinger

Alf-Børre Knudsen
personalsjef
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Kommunereformen - Orientering om status

Administrasjonssjefens innstilling
Orienteringen om status kommunereformen tas til orientering.

Dokumenter i saken:
 K-sak 37/14 Kommunereformen - Videre prosess
 F-sak 2/15 Prosjekt- og prosessplan – Kommunealternativet Harstad m.fl.
 K-sak 45/15 Kommunestruktur - innbyggerhøring
 Statusbilde for Kvæfjord kommune
 F-sak 85/15 Kommunestruktur – Statusbilde for Kvæfjord kommune
 Saksprotokoll Levekårsutvalget sak 28/15 Høring: Kommunestruktur – Statusbilde for Kvæfjord
kommune
 Status, utfordrings og intensjonsbilde – mulighetsutredning kommunestruktur Evenes,
Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lødingen, Skånland og Tjeldsund
 F-sak 86/15 Kommunestruktur: Status-, utfordrings- og intensjonsbilde – Mulighetsutredning
kommunestruktur Evenes, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lødingen, Skånland og Tjeldsund
 F-sak 87/15 Kommunestruktur – Fastsetting av valgdag for lokal rådgivende folkeavstemning
 0-utredning: Alternativet Kvæfjord som egen kommune
 F-sak 3/16 Kommunereformen – 0-utredning
 F-sak 4/16 Kommunereformen – intensjonsavtale ny kommune
 Intensjonsavtale ny kommune
 F-sak 5/16 Kommunereformen – avvikling av lokal rådgivende folkeavstemning
Informasjon om saken kan forøvrig hentes på:
 Hjemmesiden til Regjeringen: https://www.regjeringen.no/nb/tema/kommuner-ogregioner/
kommunereform/id751048/ samt nykommune.no



Hjemmesiden til Fylkesmannen i Troms:
http://www.fylkesmannen.no/Troms/Kommunalstyring/Kommunereformen/

Saksopplysninger
A. Fra Regjeringen:
Regjeringen Solberg la 14. mai 2014 frem Prop. 95 S (2013-2014) Kommuneproposisjonen 2015.
Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Målet er et
lokaldemokrati som kan ivareta velferd og sikre verdiskapning og trivsel. Regjeringen er opptatt av at
kommunene må ha kraft til å møte de utfordringene som venter. Det er utfordringer knyttet til demografi,
velferd og kompetanse og evne til å utvikle gode og attraktive lokalsamfunn.
Regjeringens mål for en ny kommunereform er følgende:
1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
Større kommuner med bedre kapasitet og kompetanse vil legge til rette for gode og likeverdige
tjenester over hele landet. Større fagmiljø vil gi mer stabile arbeidsmiljø, bredde i kompetansen og
en bredere tiltaksportefølje, særlig i små og spesialiserte tjenester.
2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
Kommunesektoren skal bli bedre i stand til å løse nasjonale utfordringer. Reformen skal bedre
forutsetningene for en styrket og samordnet lokal og regional utvikling i alle deler av landet både
når det gjelder arealbruk, samfunnssikkerhet- og beredskap, transport, næring, miljø og klima, og
også den sosiale utviklingen i kommunen. Det er ønskelig at kommunegrensene i større grad
tilpasses naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner.
3. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
Større kommuner vil ha større ressursgrunnlag og kan også ha en mer variert befolknings- og
næringssammensetning. Det gjør kommunene mer robuste overfor uforutsette hendelser og
utviklingstrekk. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner vil legge til rette for en mer
effektiv ressursbruk innenfor begrensede økonomiske rammer.
4. Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver
Større og mer robuste kommuner kan få flere oppgaver. Dette vil gi økt makt og myndighet til
kommunene, og dermed økt lokalt selvstyre. Større kommuner vil også redusere behovet for
interkommunale løsninger. Færre og større kommuner som gjennomfører en velferdspolitikk i
henhold til nasjonale mål, vil redusere behovet for statlig detaljstyring. Kommunene vil slik få
større frihet til å prioritere og tilpasse velferdstilbudet til innbyggernes behov.
Ved behandlingen av kommunereformen 18. juni 2014 sluttet Stortinget seg til Regjeringens mål.
Stortingsflertallet har understreket at det er et utredningsansvar for alle kommuner. Dette er å forstå slik
at alle kommuner skal gå gjennom prosessen med å diskutere og vurdere sammenslåing, samt gjøre
vedtak innen våren 2016, i tråd med det tidsløp som er skissert i kommuneproposisjonen.
Regjeringens ekspertutvalg har anbefalt 10 kriterier for god kommunestruktur som er rettet mot
kommunene, og to kriterier som er rettet mot staten. Kriteriene angir hva som skal til for at en kommune
på en god måte skal kunne ivareta sine fire roller som tjenesteyter, myndighetsutøver, samfunnsutvikler
og demokratisk arena, og oppgaveløsningen knyttet til disse. Kriteriene ivaretar samfunnsmessige hensyn

som strekker seg ut over den enkelte kommunegrense, og er anbefalt som grunnlag for å vurdere
kommunenes oppgaveløsning i dag og for å vurdere en framtidig kommunestruktur.
Kriterier rettet mot kommunene er som følger:
1. Tilstrekkelig kapasitet
2. Relevant kompetanse
3. Tilstrekkelig distanse
4. Effektiv tjenesteproduksjon
5. Økonomisk soliditet
6. Valgfrihet
7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder
8. Høy politisk deltakelse
9. Lokal politisk styring
10. Lokal identitet
B. Plan og prosess for høring av innbyggerne
I K-sak 45/15 Kommunestruktur – innbyggerhøring ble følgende plan og prosess for høring av
innbyggerne vedtatt:
 Det er viktig å involvere og inkludere politikere, ansatte, innbyggere, næringsliv, lag og foreninger. Det må












planlegges ut fra at informasjons- og dialogbehov vil være stort.
Kommunens ansatte holdes orientert via ledermøter og møter med fagforeningene, samt medvirker ved utredninger
m.v.
Statusbilde for Kvæfjord legges offentlig tilgjengelig når dette er klart i juni 2015. Organisasjoner, lag og foreninger
inviteres så til å uttale seg om forslaget innen en gitt frist. Og det settes også opp et åpent møte/folkemøte i
høringsrunden. Etter høringsrunden fremmes saken for kommunestyret.
Politiske utvalg, herunder ikke kun hovedutvalgene, men også ungdomsrådet, eldrerådet og rådet for
funksjonshemmede må også involveres ved å holdes orientert samt gis anledning til å gi uttalelser i prosessen. Det
pp til at kommunestruktursaken skal behandles i samtlige politiske utvalg våren 2016 før kommunestyret skal
fatte vedtak.
Når sammenslåingsalternativet er utredet bør det gjennomføres en innbyggerundersøkelse, folkemøter i alle
skolekretsene og en folkeavstemning.
Folkemøtene kan legges opp slik:
-Velkommen ved ordføreren
-Innledning ved en ekstern, gjerne fra Fylkesmannen i Troms, som orienterer om kommunereformen
-Administrasjonssjefen orienterer om utredninger, alternativer og sårbarhet/styrker
-Gruppelederne presenterer partienes synspunkter
-Spørsmål og dialog
Folkeavstemningen gjennomføres etter innbyggerundersøkelsen og folkemøtene. Tidsmessig bør resultatet av den
rådgivende folkeavstemningen foreligge minst to uker før formannskapet innstiller til kommunestyret våren 2016 i
sak om Kvæfjord skal slå seg sammen med andre kommuner.
Innbyggerundersøkelse og folkemøter gjennomføres i første kvartal 2016.
Folkeavstemning gjennomføres april 2016.
Utover dette vil administrasjonssjefen anbefale at man avventer til etter kommunevalget 14. september 2015 med å
sette opp en mer detaljert plan for gjennomføring av innbyggerhøring i Kvæfjord. Planen må også avstemmes med
hva de 7 kommunene blir enige om vedrørende innbyggerhøring og medvirkning ved og etter utarbeidelse av felles
statusbilde/utredning.

Formannskapet vedtok 27.10.2015 i F-sak 87/15 Kommunestruktur – Fastsetting av valgdag for lokal
rådgivende folkeavstemning følgende innstilling til kommunestyret 1. mars 2016:
1. Kvæfjord kommunestyre viser til kommunestyrets vedtak i K-sak 45/15 Kommunestruktur - innbyggerhøring
2. Rådgivende lokal folkeavstemning om fremtidig kommunestruktur avholdes mandag 18. april 2016.

Ut fra tidsaspektet fremmer administrasjonssjefen nå nytt saksframlegg til formannskapet 15.02.2016
F-sak 5/16 Kommunereformen - Avvikling av lokal rådgivende folkeavstemning og videre til
kommunestyret 1. mars 2016. Her medtas både fastsetting av valgdag og andre forhold som må

fastsettes ad avvikling av folkeavstemningen. For å gjøre saksforholdene mer oversiktlig, anbefaler
administrasjonssjefen at spørsmål om valgdag behandles på nytt i denne saken, samt at F-sak 5/16
erstatter F-sak 87/15.
C. Statusbilde for Kvæfjord kommune
Kvæfjord kommune har utarbeidet Statusbilde for Kvæfjord kommune basert på mal fra
Fylkesmannen i Troms. Det ble gjennomført en høringsprosess. Formålet med statusbildet er å gi en
oversikt over hvor kommunen står i dag når det gjelder demografisk utvikling, økonomisk status og
kommunens rolle som tjenesteyter, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og demokratisk arena, sett
hen til de nevnte kriteriene.
Formannskapet vedtok 27.10.2015 i sak 85/15 Kommunestruktur – Statusbilde for Kvæfjord
kommune:
2. Kvæfjord kommunestyre vedtar Statusbilde for Kvæfjord kommune
3. Formannskapet ber om at Statusbilde for Kvæfjord kommune forelegges teknisk utvalg, levekårsutvalg,
ungdomsråd, råd for funksjonshemmede, arbeidsmiljøutvalg og eldrerådet til orientering og med
mulighet for å avgi uttalelse til kommunestyret innenfor utvalgenes/rådenes respektive fag/arbeidsområder.

Teknisk utvalg vedtok 01.12.2015 i sak 29/15 Høring: Kommunestruktur – Statusbilde for Kvæfjord
kommune:
Statusbilde for Kvæfjord kommune tas til etterretning.

Levekårsutvalget vedtok 02.12.2015 i sak 28/15 Høring: Kommunestruktur – Statusbilde for
Kvæfjord kommune, pkt 3:
1. Levekårsutvalget gir sin tilslutning til det framlagte statusbildet for Kvæfjord kommune
2. Levekårsutvalget anmoder om at det legges fram en 0-utredning
3. Levekårsutvalget anmoder om at Kvæfjord kommune er med på å jobbe fram en intensjonsavtale med mulig ny
kommune.

D. Status, utfordrings og intensjonsbilde – mulighetsutredning kommunestruktur Evenes,
Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lødingen, Skånland og Tjeldsund
Kommunestyret vedtok i K-sak 37/14 Kommunereformen - Videre prosess å slutte seg til Kvæfjord
kommunes videre deltakelse i kommunereformprosess sammen med kommunene Evenes, Ibestad,
Harstad, Lødingen, Skånland og Tjeldsund.
I F-sak 2/15 Prosjekt- og prosessplan – Kommunealternativer Harstad m.fl. vedtok formannskapet
prosjekt- og prosessplan for kommunealternativet Harstad m.fl..
Målsettingen for denne prosessen var:
 Milepæl 1: Innen 1. juli 2015 å ha et intensjonsgrunnlag som gir grunnlag for valg av
utredningsalternativ for de kommuner som ønsker å begrense antall strukturalternativ.
 Milepæl 2: Innen utgangen av mars 2016 å ha grunnlag for endelig beslutning i den enkelte
kommune om etablering av en eventuell ny felles kommune.
Styringsgruppen for denne prosessen består av ordfører, varaordfører og opposisjonsleder/representant fra samtlige av deltakerkommunene. Ordførerne i de 7 kommunene, med varaordførerne
som varamedlemmer, utgjør styringsgruppens arbeidsutvalg. Styringsgruppen ledes av ordføreren i
Harstad kommune. Rådmennene har møte- og uttalerett i styringsgruppens møter, men ikke
stemmerett. Styringsgruppens hovedoppgave er å føre politiske forhandlinger om dannelsen av en

eventuell ny kommune. Styringsgruppen skal også sikre god politisk forankring av prosessen i den
enkelte kommune.
Prosjektgruppen består av rådmennene i de 7 kommunene. Rådmannen i Harstad leder
prosjektgruppen.
Fra Kvæfjord kommune i styringsgruppen: ordfører Torbjørn Larsen, varaordfører Karin Eriksen og
opposisjonspolitiker Ola Danielsen. Administrasjonssjef Merete Hessen har møte og uttalerett, men
ikke stemmerett.
Det har vært gjennomført 6 møter i styringsgruppen; 23. februar 2015, 16. mars 2015, 13. mai 2015,
9. juni 2015, 8. januar 2016 og 8. februar 2016. Referatene fra møtene i styringsgruppen har
fortløpende vært lagt frem for formannskapet som referatsaker.
Iht vedtatt prosjekt- og prosessplan for kommunealternativet Harstad m.fl. skulle det i perioden
sommer 2015 – mars 2016 utarbeides et felles statusbilde for de 7 kommunene basert på analysen til
Fylkesmannen i Troms og kommunenes egne statusbilder.
Dette arbeidet resultert i slik felles utredning: Status-, utfordrings- og intensjonsbilde –
Mulighetsutredning kommunestruktur Evenes, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lødingen, Skånland og
Tjeldsund.
Formannskapet vedtok 27.10.2015 i F-sak 86/15 Kommunestruktur: Status-, utfordrings- og
intensjonsbilde – Mulighetsutredning kommunestruktur Evenes, Harstad, Ibestad, Kvæfjord,
Lødingen, Skånland og Tjeldsund følgende innstilling til kommunestyret 01.03.2016:
1. Kvæfjord kommunestyre viser til kommunestyrets vedtak i K-sak 37/14 Kommunereformen – videre prosess og
formannskapets vedtak i F-sak 2/15 Prosjekt- og prosessplan – Kommunealternativet Harstad m.fl.
2. Kvæfjord kommunestyre vedtar at Status-, utfordrings- og intensjonsbilde – Mulighetsutredning
kommunestruktur Evenes, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lødingen, Skånland og Tjeldsund legges til grunn for det
videre arbeidet med kommunereformen.

E. Intensjonsavtale ny kommune
Harstad kommune har utarbeidet utkast til intensjonsavtale for ny kommune. Denne har vært
behandlet i styringsgruppen først 8. januar 2016 og så sluttbehandlet i møte i styringsgruppen 8.
februar 2016. Intensjonsavtalen forelegges formannskapet 15.02.2016 og kommunestyret 01.03.2016,
se F-sak 4/16 Kommunereformen – intensjonsavtale ny kommune.
F. 0-utredning: Alternativet Kvæfjord som egen kommune
Den utarbeidede 0-utredningen for Kvæfjord kommune har tatt utgangspunkt i anbefalingene fra
Fylkesmannen i Troms. Innhold og vurderinger bygger på Statusbilde for Kvæfjord kommune, Status,
utfordrings og intensjonsbilde – mulighetsutredning kommunestruktur Evenes, Harstad, Ibestad,
Kvæfjord, Lødingen, Skånland og Tjeldsund, bakgrunnsdokumentene for disse samt på
kommunebildet for Kvæfjord kommune utarbeidet av Fylkesmannen i Troms.
0-utredningen forelegges formannskapet 15.02.2016 og kommunestyret 01.03.2016, se F-sak 3/16
Kommunereformen – 0-utredning.

G. Fra Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Troms skriver i Oppdrag 2016 til kommunene i Troms, under overskriften
Kommunereformen:
«Et bredt flertall på Stortinget har som kjent pålagt kommunene et utredningsansvar i
kommunereformarbeidet. Fylkesmannen er tillagt et prosessansvar i reformarbeidet og skal følge opp
at utredningsarbeidet gjennomføres i tråd med Stortingets intensjoner.
Statsråd Jan Tore Sanner har senest i brev til fylkesmennene 30.11.2015 utdypet innholdet av
oppdraget og hvilke forventninger det er til Fylkesmannens tilrådning. Fra brevet siteres:
Ved behandlingen av Prop. 121 S (2014-2015) Kommuneproposisjoen 2016 viser stortingsflertallet til
Innst. 300 S (2013-2014) om at «alle kommuner har utredningsplikt i kommunereforma». I innstilling
375 S (2014-2015) utdyper flertallet at de med utredningsplikt «[…]legg til grunn at alle kommunar
skal ta aktivt del i kommunereforma. Dette inneber blant anna å ha dialog med nabokommunar,
utgreie og vurdere aktuelle alternativ for så å ta stilling til om og i så fall kva kommunar ein ønskjer
å gå saman med innan 1. juli.”
Denne utdypingen av hva utredningsplikten innebærer, tydeliggjør hva stortingsflertallet forventer at
kommunene skal gjøre i kommunereformen. Og forventningene strekker seg utover kun å vurdere om
kommunen kan fortsette alene også i tiårene framover. Etter en grundig prosess med nabokommuner,
der også innbyggere, næringsliv og frivillig sektor involveres, vil kommunestyrene ha et godt
grunnlag til å fatte vedtak innen 1. juli 2016 om hvordan de vil innrette seg for å møte framtidens
utfordringer.
Ved behandlingen av Prop. 121 S (2014-2015) Kommuneproposisjonen 2016, jf. Innst. 375 S (20142015), vedtok Stortinget følgende anmodningsvedtak nr. 691: ”Stortinget ber regjeringa syta for at
fylkesmennene kjem med sin tilråding om kommunestrukturen i fylket etter at kommunane har gjort
sine vedtak seinast 1. juli 2016.”
Dette er en presisering av oppdraget til fylkesmennene basert på komiteens behandling av
kommunereformen i fjord. I oppdragsbrevet av 3. juli 2014 ble fylkesmennene bedt om, på
selvstendig grunnlag, å gjøre en vurdering av kommunestyrevedtakene. Departementet legger til
grunn at dette innebærer at Fylkesmennene skal gi et råd om framtidig kommunestruktur i fylket.
Dette må baseres på de lokale prosessene, målene for reformen og kriteriene for en god
kommunestruktur (se omtale i Prop. 95 S (2013-14) Kommuneproposisjonen 2015).
Stortingsflertallet har lagt til grunn at frivillighetsprinsippet skal gjelde, men at det likevel vil kunne
være «[…]aktuelt i helt spesielle situasjoner der enkeltkommuner ikke må kunne stanse endringer som
er hensiktsmessige ut fra regionale hensyn.», jf. Innst. 300 S (2013-2014). Til hjelp i
oppsummeringene og tilrådningen, vil departementet utarbeide en mal som kan tilpasses det enkelte
fylket.
Fylkesmannen vil understreke viktigheten av at kommunene tar utredningsansvaret på alvor. Det bør
utarbeides gode faktabaserte analyser der det klart fremgår hvilke utfordringer kommunen har som
tjenesteyter, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og demokratisk arena i et 20-30-årsperspektiv.
Kommunen bør ha som ambisjon å forhandle frem en intensjonsavtale for en ny sammenslått
kommune, som kan presenteres for innbyggerne sammen med 0-alternativet. Både ivaretakelse av
dagens oppgaver og de nye oppgavene som fremgår av oppgavemeldingen må inngå i analysen i
denne forbindelse er det viktig at den enkelte kommune ser hen til de utfordringene som følger av
samhandlingsreformen, herunder også de utfordringene som følger av meldingen om

primærhelsetjenesten som Stortinget nettopp har behandlet. Det samme gjelder konsekvensen for
kommunen av de foreslåtte endringer i inntektssystemet.
Resultatet av arbeidet vil være svært viktig å få formidlet til kommunens innbyggere når de skal
høres. Fylkesmannen vil minne om at jo bedre kvaliteten på det kommunale utredningsarbeidet er, jo
mer vil vi kunne støtte oss på dette i vår faglige tilråding til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet. Alternativet er at Fylkesmannen i stor grad må bygge på egne analyser
i forhold til de kommunene som ikke gjennomfører utredningsarbeidet i tråd med Stortingets
intensjoner.
Fylkesmannen skal gi sin tilrådning til Kommunal- og moderniseringsdepartementet innen 1. oktober
2016.»
Vurderinger
Til kommunereformsaken har det medgått mye tid og stor arbeidsinnsats både politisk og administrativt.
Administrativt er det lagt ned et omfattende arbeid med utarbeidelse av først Statusbilde for Kvæfjord,
som nå er supplert med 0-utredning for Kvæfjord kommune. Administrasjonssjefen legger til grunn at
statusbildet og nullutredningen skal brukes som grunnlag for intern læring og forbedring, uavhengig av
utfallet av kommunereformprosessen.
Innholdet i disse internt utarbeidede utredningene må suppleres med en rekke andre utredninger og
styringsdokumenter. En norsk kommune er en meget komplisert organisasjon. Kvæfjord kommune gir
med sine ca 415 årsverk, fordelt på 600/700 ansatte, flere interkommunale samarbeid og sine kjøp av
tjenester, døgnkontinuerlig, for hele kommunens areal, for alle kommunens innbyggere, for hytteeiere og
gjennomreisende, et sett av ulike kommunale tjenester.
Kommunereformen skal være hovedtema i kommunestyret 1. mars 2016. Kommunestyret skal da
behandle saker om:
-Statusbilde for Kvæfjord kommune
-Status, utfordrings og intensjonsbilde – mulighetsutredning kommunestruktur Evenes, Harstad,
Ibestad, Kvæfjord, Lødingen, Skånland og Tjeldsund
-0-utredningen for Kvæfjord kommune
-Intensjonsavtale ny kommune
-Avvikling av lokal rådgivende folkeavstemning
Utredningene og intensjonsavtalen vil være sentrale beslutningsgrunnlag for om Kvæfjord skal bestå som
egen kommune eller slå seg sammen med andre kommuner.
Det er planlagt avholdelse av tre folkemøter i løpet av mars 2016. Datoene for disse er ikke fastsatt.
Folkeavstemningen skal avholdes etter folkemøtene og i god tid før kommunestyrets junimøte. I møte 14.
juni 2016 skal kommunestyret fatte vedtak om Kvæfjord skal bestå som egen kommune eller slå seg
sammen med andre kommuner, samt eventuelt hvilke andre kommuner.
Kommunereformsaken gjelder hvordan det totale tjenestetilbudet som i dag gis av Kvæfjord kommune
skal organiseres og driftes i fremtiden; skal de kommunale tjenestene fortsatt gis av Kvæfjord kommune
eller skal de gis av en ny større kommune som består av Harstad, Kvæfjord og eventuelt Ibestad,
Skånland, Evenes, tjeldsund og Lødingen. I tillegg må vi ut fra de fakta vi har tilgjengelig, de
usikkerhetsfaktorer vi kjenner til og beste skjønn vurdere hva som vil være den beste organiseringen av

både dagens og fremtidens tjenestetilbud i et 20-30-årsperspektiv, noe som er en svært krevende øvelse.
Denne orienteringssaken legges derfor nå frem for ungdomsrådet, eldrerådet, rådet for
funksjonshemmede, arbeidsmiljøutvalget og levekårsutvalget.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

07.01.2016
2016/71

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Linda Robertsen
77 02 30 28

Unntatt offentlighet etter off lov §13 jf fvl §13 1. ledd
Saksnr
4/16

Utvalg
Arbeidsmiljøutvalget

Møtedato
19.02.2016

Kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø

Administrasjonssjefens innstilling
1. Arbeidsmiljøutvalget ser positivt på administrasjonens valg av tjenestesteder og metoder for å
igangsette en kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet.
2. Arbeidsmiljøutvalget bevilger kr 20 000,- til dekning av utgifter i forbindelse
gjennomføringen av kartleggingen.
3. Dette gjøres over konto 14904 10112 180 Arbeidsmiljøutvalgets disposisjoner

Dokumenter i saken:
Arbeidsmiljøutvalget PS5/15- Vernerunder
Forslag til framdriftsplan Kvæfjordheimen
Forslag til framdriftsplan Omsorgsgruppe Berg
Forslag til framdriftsplan Vik oppvekstsenter
Temaoversikt 11.03.16, dagsseminar med organisasjonspsykolog Roar Skare
Oversikt over vikarutgifter
Saksopplysninger
I Amu`s møte 27.02.15 PS 5/15 ba Amu administrasjonen komme med et forslag til kartlegging av det
psykososiale arbeidsmiljøet. Det ble fra Arbeidsmiljøutvalgets side ikke foreslått et bestemt tjenestested
eller en bestemt avdeling. Kommunen ved personalkontoret har derfor selv valgt ut 3 tjenestesteder til å
delta i kartleggingen. Bakgrunn for å velge disse 3, er at de alle har gjennomgått organisatoriske
endringer i 2014/2015 og har høyt sykefravær. De 3 er Kvæfjordheimen, Omsorgsgruppe Berg og Vik
oppvekstsenter. Målet er å bedre arbeidsmiljøet og lavere sykefravær. Verktøyet er kartlegging av det
psykososiale arbeidsmiljøet. Videre arbeid med arbeidsmiljøet gjøres ut fra hva kartleggingen avdekker.
Tilsammen er det mellom 50 og 60 fast ansatte på disse tjenestestedene.
Arbeidet startet ved at personalkontoret inviterte til et samarbeidsmøte med enhetslederne for
tjenestestedene, samt Ellen Finjord fra Sør-Troms HMS-Tjeneste som også ble invitert med. Flere
kartleggingsmetoder ble presentert av Finjord. Disse ble gjennomgått og diskutert før det enkelte

tjenestested valgte sin måte å gjennomføre kartleggingen på. Se vedlegg til saken, hvor hver enhet
presenterer sin plan for arbeidet i 2016. Kartleggingen vil inngå som en del av kommunens plan for IAarbeid i året som kommer.
Alle enhetslederne ønsket en felles start på arbeidet, og da både Kultur og Oppvekstsjef Lars Tverseth og
Helse og Omsorgssjef Ågot Hammari stilte seg positive, ble det bestemt at vi starter med et felles seminar
for ansatte ved de tre tjenestestedene. Målet er å samle alle involverte ansatte og i felleskap lære mer om
kommunikasjon og psykososialt arbeidsmiljø.
Med dette utgangspunktet ønsker Kvæfjord kommune å invitere Organisasjonspsykolog Roar Skare fra
Univ. i Tromsø, til å foredra om kommunikasjon og samhandling i et godt arbeidsmiljø. Samtidig vil
ansatte få anledning til å ta testen Diversity Icebreaker, som en motivasjon til å lære mer om seg selv og
hvordan man kommuniserer, og øke forståelsen for ulike måter å formidle et budskap på. Dette vil være
en god start på det videre arbeidet, og skape en felles plattform på tvers av avdelingene. Det ble i denne
forbindelse også søkt NAV om forebygging og tilretteleggingstilskudd for IA virksomheter og her har
kommunen blitt tildelt et tilskudd på kr 32 000,- til dekning av vikarutgifter i forbindelse med seminaret.
Vurderinger
Gjennomføringen av en kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet er en omfattende oppgave. Det
innbefatter mange ansatte, og må gjøres på en slik måte at arbeidstakerne føler seg ivaretatt både før og
etter kartleggingen. Kommunen har valgt å samarbeide med Sør-Troms HMS-Tjeneste for å sikre en
profesjonell tilnærming og gjennomføring av oppgaven. At de ulike tjenestestedene velger ulike måter å
gjøre kartleggingen på (enkeltvis via skjema eller gruppebasert) skyldes først og fremst praktiske årsaker
som at antall ansatte på de enkelte tjenestestedene påvirker hvilken metode som er mest hensiktsmessig.
Kommunen gjennomførte en omfattende kartlegging av arbeidsmiljøet i 2007, - da i forbindelse med
utarbeidelse av kommunens Seniorpolitikk. De siste 5 årene har det vært arbeidet systematisk med
arbeidsmiljøet ved enkelte tjenestesteder som f.eks. Nattjenesten og omsorgsgruppe Borkenes, men gitt
dette oppdraget av Amu har kommunen en anledning til å kartlegge og arbeide aktivt med miljøet ved
flere tjenestesteder, og slik nå ut til mange ansatte.
Dersom dette viser seg å være en nyttig måte å jobbe med det psykososiale arbeidsmiljøet på, så er det
kanskje overførbart også til andre tjenestesteder, som kan være aktuelle å jobbe med i årene som kommer.

Alf-Børre Knudsen
personalsjef

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

01.02.2016
2016/71

Saksnr
5/16

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Arbeidsmiljøutvalget

Linda Robertsen
77 02 30 28

Møtedato
19.02.2016

Vedr; Søknad om midler til dekning av utgifter til bassengtrening (Frisklivsentralen)

Administrasjonssjefens innstilling
1. Amu er positiv til at Kvæfjord kommune har et tilbud som Frisklivssentralen
2. Amu bidrar til dekning av utgifter for leie av basseng med kr 10.000,3. Dette gjøres over konto 11900 31415 241 Leie av lokaler og grunn, som styrkes tilsvarende
ved overføring av kr 10 000,- fra budsjettkonto 14904 10112 180 Amus disposisjoner

Dokumenter i saken:
Søknad om midler til Frisklivsbasseng (vedlagt)
Informasjon om Frisklivssentralen i Kvæfjord (vedlagt)
Arbeidsmiljølovens § 3-4
Saksopplysninger
Frisklivssentralen i Kvæfjord er en kommunal helse- og omsorgstjeneste som gir tilbud til personer med
behov for å endre levevaner. Formålet er å bidra til mestring og fremme fysisk og psykisk helse. Dette
gjøres primært gjennom veiledning og tilpassede tiltak for fysisk aktivitet, bedre kosthold og røykeslutt.
Målgruppen er personer som har behov for støtte til å endre levevaner på grunn av økt risiko for eller
begynnende utvikling av sykdom eller lidelse som kan relateres til levevaner.
Frisklivssentralen i Kvæfjord har følgende tilbud:
Bra mat kurs
Røykesluttkurs
Aktivitetsgrupper
Bassenggruppe

Frisklivssentralen i Kvæfjord er lagt til Fysioterapitjenesten. I tillegg kan fastlege, helsesøster,
NAV eller fysioterapeuten henvise pasienten til et eller flere av tilbudene i Frisklivssentralen.
Da vil vedkommende få en frisklivsresept som kan leveres ved henvendelse til sentralen.
En reseptperiode innebærer 12 uker oppfølging med følgende innhold:
- En oppstartssamtale
- Gjennomføring av ett eller flere kurs/grupper
- En evalueringssamtale etter 12 uker.
I evalueringssamtalen vurderes det om det er behov for en ny periode på 12 uker, eller om andre
tilbud/aktiviteter i kommunen kan være aktuelle. Dette vil vedkommende få informasjon og
veiledning fra frisklivsveilederen som følger opp.
Frisklivssentralen ved Fysioterapitjenesten søker Amu om økonomisk bidrag til å dekke utgiftene for å
drive et bassengtilbud som en del av Frisklivsarbeidet. Frisklivssentralen leier bassenglokaler av
Kvæfjord Eiendom men har ikke dekning på budsjettet for 2016 til å drive bassenggruppa videre. Da
dette er et meget populært tilbud søkes det til Amu for hjelp til å finansiere dette tilbudet.
Vurderinger
All den tid bassengtilbudet er et tilbud som omfatter mange av kommunens ansatte kan søknaden
vurderes som aktuell og innenfor Arbeidsmiljøets arbeidsoppgaver. Et slikt tilbud for ansatte bedrer
arbeidstakernes helse og velferd, og kan brukes som et nyttig verktøy i IA-arbeidet, da det oppfordrer og
hjelper ansatte til å ta grep om egen helse. Imidlertid er også Amus midler begrensede, og all den tid
tilbudet også omfatter alle kommunens innbyggere og ikke bare de som er ansatt i kommunen, tilrådes
ikke å dekke hele beløpet på kr 20.800,-. Det anbefales derfor at Amu bidrar med halve beløpet, dvs kr
10.000,- .

Alf-Børre Knudsen
personalsjef

PS6/16Referatsaker

I

(Qpi<2 61-17-

Sykefravær 4.kvartal 2011 - 4.kvartal 2015

Kvartal

4.kvart.1 5

3.kvart. I 5

2.kvart. I 5

I .kvart.I 5

4.kvart. I4

3.kvart. I4

2.kvart. I4

I .kvart.I4

4.kvart.1 3

3.kvart.1 3

2.kvart. I 3

1.kvart. 13

4.kvart.I 2

3.kvart.12

2.kvart. I 2

I .kvart.12

4. kvart. I 1

ROI

9,9 %

4,6 %

1,4 %

4,7 %

3,4 %

3,5 %

6,8 %

10,3 %

4,9 %

3,5 %

4,8 %

11,4 %

11,9 %

8,9 %

9,5 %

12,1 %

13,8 %

R02

7,0 %

7,8 %

10,1 %

14 %

12,5 %

8,9 %

8,9 %

8,4 %

6,8 %

5,8 %

7%

7%

6,3 %

4,4 %

9,5 %

9,7 %

6,2 %

R03

12,6 %

10,3 %

11,9 %

11,9 %

10, 4 %

11,2 %

12 %

13,5 %

12 %

10,2 %

11,5 %

12,7 %

11,6 %

10,3 %

10,4 %

11,7 %

11,5 %

RO 4/ 6

14,2 %

7,8 %

10,0 %

7,1 %

9,3 %

6,4 %

14,4 %

20,8 %

15,5 %

8,7 %

9,7 %

15,9 %

15,4 %

14,5 %

9,9 %

10 %

6,3 %

Totalt

10,7 %

9,1 %

10,6 %

12 %

10,6 %

9,7 %

10,7 %

11,9 %

10,1 %

8,2 %

9,8 %

10,7 %

10,4 %

8,4 %

10 %

10,9 %

28 ansatte hadde fravær på 30 virkedager eller mer i løpet av 4. kvartal 2015 (menn/ kvinner). Pr.15.01.16 var 5 av disse 100 % tilbake i jobb, 9
personer er delvis i jobb og delvis sykemeldt (i varierende prosentstørrelser), 1 er gått ut i fødselspermisjon, 4 har permisjon fra stilling (etter I
års sykemelding), og 8 ansatte er fremdeles 100 % sykemeldte pr. 15.01.16.
Fravær
Fravær
Fravær
Fravær
Fravær
Fravær

totalt
totalt
totalt
totalt
totalt
totalt

2015:10,7 %
2014: 10,9 %
2013: 9,8 %
2012: 10,1 %
2011: 10,4 %
2010: 10,3 %

Langtidssykefraværet
Langtidssykefraværet
Langtidssykefraværet
Langtidssykefraværet
Langtidssykefraværet

2015:
2014:
2013:
2012:
2011:

7,1
7,4
6,7
7,3
8,6

%
%
%
%
%

Langtidssykefraværet 2010 er ikke tatt med pga endret datasystem og store organisatoriske endringer.

9,5 %

ae.31

Oversikt fravær 2015 R02 - (ikke oppgitt ansvarsområder

med færre enn 4 ansatte)

RO2 Enheter

1.kvartal
2015

2.kvartal
2015

3.kvartal
2015

4.kvartal
2015

Totalt 2015

20000
Kultur/oppvekstsjefens
kontor

6,3

0,0

0,0

2,1

2,3

20015 Flyktning

22,7

1,6

1,1

2,6

6,9

21111 Borkenes skole

13,8

10,5

4,5

6,0

8,8

21115 Borkenes sfo

4,1

0,4

1,8

2,8

2,3

21214 VAF

17,2

10,6

19,2

2,6

12,1

21311 Kulturskolen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22121 Vik

8,2

4,1

2,1

3,8

5,3

22141 Flesnes
oppvekstsenter

31,6

14,6

9,8

15,3

18,4

23111 Borkenes
barnehage

15,7

3,7

2,7

2,8

6,5

23181 Husby
barnehage

15,3

15,5

19,0

24,0

18,2

bosetting

oppvekstsenter

NAV kontor

4,6

9,0

1,3

3,3

4,7

27061
Barnevernskontoret

32,1

24,2

25,7

5,4

22,4

R02 Totalt

14,0

9,9

7,5

7,0

9,8

igh

2.c3iti212
,C1-

Oversikt Fravær 2015 R03 - (ikke oppgitt ved 6 eller færre ansatte)
RO3 Enheter

1.kvartal
2015

2.kvartal
2015

3.kvartal
2015

4.kvartal
2015

Totalt 2015

30000 Helse og

1,6

0,0

1,8

3,1

1,6

30151 Felleskjøkken

17,7

0,5

0,0

0,5

4,8

31111 Legetjenesten

0,6

7,9

9,1

6,4

5,9

31415
Fysioterapitjenesten

6,1

0,0

2,3

2,4

3,2

37121 Kvæfjordheimen

12,8

14,7

13,9

16,5

14,7

37124 Husby Bosenter

21,0

22,8

13,1

11,5

17,7

37125 Husby Sykehjem

2,5

4,8

3,4

6,5

4,3

37127
Avlastning/rehab.

6,9

7,0

2,7

18,2

9,4

37151 Kveldro Bosenter

21,3

19,8

15,2

17,0

18,5

37163
Sykepleietjenesten

7,1

1,9

11,1

12,1

8,0

37173
Psykiatritjenesten

1,9

0,4

0,0

3,4

1,5

37220 Nattjenesten

11,1

16,2

9,5

17,6

13,9

37222
Miljøarbeidertjenesten

8,8

7,6

6,8

12,5

9,1

omsorgssjefens kontor
30011 (ikke oppgitt)
Fellesutgifter

31413 (ikke oppgitt)
Ergoterapitjenesten

37141 Avlastning
ungdom (ikke oppgitt)

37225 Omsorgsgr. Berg

11,0

8,6

6,9

13,0

10,0

37226 Omsorgsgr.
Husby

12,6

12,2

21,4

20,1

16,3

37227 Omsorgsgr.
Trastad

20,9

21,4

15,1

10,7

17,4

37228 Omsorgsgr.
Borkenes

9,4

9,1

9,2

9,6

9,4

RO3 tilsammen
kvartalsvis

12,0

11,7

10,6

12,6

11,9

..)£)3,1
1,Z0
Plan for IA- arbeld 2016
2016
Kartlegging av psykososialt arb.miljø ved 3 enheter. Gjøres i
samarbeid med STHMS og Arb.livssenteret. Gjennomføres
vår 2016, evaluereshøsten 2016.
Mnd. statistikk over fravær ut til alle enheter som har mer enn
5 % fravær. Alle enheter får statistikk for hvert kvartal.
Oversikt over langtidssykemeldte hvert kvartal. Gjennomgang
av disse.
4møter med NAV vedr. oppfølging av langtidssykemeldte, 1.
med Rita Bøgner fra NAV, Harstad, og 1.med Merete
Halvorsen fra NAV Kvæfjord. Yngve Bjerkeli/Mona Axelsen
deltar.
Oppstart av sykefraværsgruppen.?
Kurs for alle enhetslederei IA-arbeid

Kommentarer
Gjelder Kvæfjordheimen, Vik
opvekstsenter og omsgr. Berg.
Hele året/Linda
Hvert kvartal/Linda
mars, juni, sep, des

Organiseringen av dette skal disk.
i avdelingsledermøte.
Se egen kursplan fra
Arb.livssenteret.

Prioriterte enheter:
Kvæfjordheimen
Husby bosenter
Omsorgsgruppe Husby
Borkenes skole
Møte med enhetslederne
Innhold i ny IA—Avtale

Oppfølgingsmøte 2 ganger i året

Juni
November 2016

Bruke bedriftshelsetjenesten(etter avtale)
Tett samarbeidmed NAV/NAV Arbeidslivssenter

Fortløpende
Fortlø ende

MÅLDOKUMENT FOR KVÆFJORD KOMMUNE SOM INKLUDERENDE
ARBEIDSLIVSVIRKSOMHET

1. Reduksjon av sykefravær
Mål: Nærværet skal samlet være på 92 % innen utgangen av 2016.
Mål for enkeltenheter
Fellesadministrasjonen (R01): Holde sykefraværet stabilt lavt.
Kultur og oppvekst (R02): Under 8 % sykefravær.
Helse- og omsorg (R03): Under 9 % sykefravær.
Tiltak:
Fortsatt tett oppfølging av sykemeldte, se egne rutiner.
Fortsatt jevnlige møter med repr. fra Arbeidslivssenteret.
Kontinuerlig vurdere behov for tekniske hjelpemidler / tilrettelegging.
Involvere HMS —tjenesten i det forebyggende arbeid. Her under skal Sør —Troms
HMS —tjeneste gjennomføre en arbeidsmiljøkartlegging i tre utvalgte enheter;
Kvæfjordheimen, Omsorgsgruppe Berg og Vik oppvekstsenter.
Tiltak for å utvikle arbeidsmiljøet.
Jevnlig kursing av ledere i regi av Arbeidslivssenteret.
2. Beholde / tilsette flere med redusert funksjonsevne
Mål: Beholde flest mulig arbeidstakere med redusert arbeidsevne.
Tiltak:
Tilrettelegging på arbeidsplassen. Hvis mulig tilby annet arbeidssted.
Bruke bedriftshelsetjenesten

til skolering i arbeidsteknikk.

Kommunen skal være imøtekommende ved henvendelser fra NAV vedrørende
arbeidstrenings- / opplæringsplasser, (IA —plasser), for eksterne arbeidssøkere.
3. Øke den reelle pensjonsalderen
Mål: Gjøre det attraktivt å stå lengre i jobb.
Tiltak:
Utarbeide plan for seniorpolitikk innen utgangen av 2016.

Måldokumentet skal evalueres hvert år innen utgangen av november måned.

dministrasio

sjef

Hove tillitsvalgt

Årsrapport2015
Kvæfjordkommune
Att:LindaRobertsen

Årsrapporten er utarbeidet i henholdtil
!rbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften
SAMMENDRAG AV AKTIVITETEN I 2015 ________________________________
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Harstad,26.01.2016
Utarbeidet av:

HMSRådgiver/kontaktperson

Dennerapporten er et viktig
verktøyfor at dere som
kunde skalfå en sågod
nytte av våre tjenester som
mulig.

SAMMENDRAG AV AKTIVITETEN I 2015
Vi har i dennerapporten oppsummertaktivitetene i 2015.Ved å bruke den informasjonog kunnskapsom
framkommeri rapporten i planlegging av nesteårs aktiviteter leggeset godt grunnlagfor et systematiskog
godt HMSarbeid.I tillegg til å ivareta mennesker,miljø og verdier kan det bidra til å sikreverdiskapingeni
bedriften. Samtidigønskervi å synliggjøreprodukter og tjenester som kan væreaktuellenettopp for din
bedrift.
Somressurssenter
for helsemiljø og
sikkerheter vårt
mål å gi helhetlige,
tverrfaglige
vurderingerog
skreddersydde
løsningerfor våre
kunder.
Goddialogmed
kundener
avgjørendefor å
kunne løse
oppgaverog
utfordringer.

Planlagte,ikke gjennomførteaktiviteter, som anbefalesgjennomførtså snart som mulig:
Setteopp Årsplanfor 2016.
For øvriger de fleste andreplanlagteaktiviteter gjennomført,eller det har vært gitt tilbud om tjeneste.Det
er planlagten psykososialkartleggingi 3 enheter første halvår2016. Endel av planleggingen i forhold til
denne kartleggingenble gjennomførtpå slutten av året 2015.
Forslagom hva som anbefalesi det videre arbeidet med HMSog som bør tas med når ny handlingsplanskal
utarbeides:
Tilbudom oppfølgingansattei Natt-tjenesten - sist i 2008,forsøkpå kontakt i forhold til dette i
2015.
Fortsatt fokus på forflytningsveiledningblant helsepersonell.
Vernerunderi de ulike enheter.
Fortsatt fokus på forebyggingav sykefravær.

1. HMS RÅDGIVNING
Grunnpakke
Følgendeaktivitet som inngåri grunnpakkenhar vært gjennomførti
2015:
Administrasjonav medlemskapet
Årsplan:06.01.15
Årsrapport:30.01.15
Rådgivningpå telefon/e -post
Sykefraværsarbeid
DeltakelseAMU/HMS møter/besøki bedriften
DATO

HMS RÅDGIVING
§13-3
Arbeidsgiverskali samarbeidmed
bedriftshelsetjenestenutarbeide
dokumentasjonsom skalinngåi det
systematiskeHMS-arbeidet.
a)
b)

c)

Planerog årsrapporter
Meldingerog resultater av
kartlegginger, risikovurderinger,
målingersom beskriverfarlige
arbeidsforhold,forslagtil
forebyggendetiltak og resultater.
Rutinerfor utarbeidelseav
oppfølgingsplanerog
tilretteleggingstiltak.

TYPE

23.10.15 AMU
04.12.15 AMU

Risikokartlegging
Løpendekartleggingav
arbeidsmiljøet,foreta
undersøkelserav arbeidsplasserog
arbeidsprosesser
og vurdererisiko
for helsefare.

Arbeidstilsyn

SystematiskHMS– arbeid
VernerundeBarnevernstjenesten

Delta på arbeidstilsynbesøki
bedriften og bistå i forbindelsemed
lukkingav eventuellepålegg.

Internkontroll
Internkontroll er systematisketiltak
som skalsikreat virksomheten
planlegger,organiserer,utfører og
vedlikeholdersineaktiviteter i
samsvarmed gjeldende
regelverkskrav.

Planlegging
I forbindelsemed fysiskeeller
organisatoriskeendringeri
bedriften, som etablering,
vedlikeholdog tilretteleggingav
arbeidsplasser,lokaler,utstyr og
arbeidsprosesser.

For å leverebest mulig tjenester har vi som mål at dere alltid skalmøte det
fagteametsom har optimal kompetansefor å løseoppgaven.

2. HELSEKONTROLL OG KONSULTASJONER
KONSULTASJONER
Det har vært åpent tilbud til ansatteom konsultasjonhos oss.Det er
gjort følgenderegistreringer:

Helseovervåking

Helseovervåking

Helsekontrollav arbeidstakeresom
jobber med kjemikalier,støy og
vibrasjon, nattarbeid og annet som
omfattes av forskrift

Helsesamtale

Helsesamtale

Arbeidsmedisinsk poliklinikk

Arbeidstakeremed risikoforhold
som ikke omfattes av forskrift:
Vold og trusler
Livsstil

TYPE TJENESTE

(Lege, sykepleier, fysioterapeut)

ANTALL
KONSULTASJONER

19

Attester, sertifikat, etc.
Oppfølging gravide

5

Dialogmøter/sykefraværsoppfølging

2

Smittevern – Vaksiner –
Stikkskader - MRSA
Støttesamtaler

2

Arbeidsmedisinsk
poliklinikk
Lege,sykepleier,fysioterapeut,
jordmor.
Henvendelserfra ansattemed
jobbrelaterte helseplager
Arbeidstakeresom er henviste
etter helsekontroll
Rådgivingav arbeidstakerei
arbeidsrelatertespørsmålog
hendelser

Attester

Oppsummering
Det har vært registrert 19 konsultasjonerved Arbeidsmedisinsk
poliklinikk hos lege,sykepleier,fysioterapeutog jordmor.
Vi oppleverat både ledereog ansatteer flinke å ta kontakt når de
trenger vår bistand.I løpet av 2015 haddevi også«støttesamtaler»med
ansattesom haddeutfordringer i sin jobb, og som trengte vår bistandfor
å klare å stå i det, og dermedforebyggesykefravær.

Skalværerelatert til jobb
Førerkort
Offshore
Sjømenn

Gravide
Hovedfokuser at den gravideskal
ha det trygt og forsvarligpå jobb
og dermedkan stå i jobb lengst
mulig.

Støttesamtaler
Forebyggefravær
Oppfølgingsykemeldte
Belastendearbeidsforhold
Konflikter
Konsultasjoner
Vi tar imot ansattetil konsultasjonnår problemstillingener rettet mot
arbeidsmiljøetog utfordringer som kan knyttes til arbeidet.

3. YRKESHYGIENE
FYSISK, KJEMI SK OG BIOLOGISK ARBEIDSMILJØ

YRKESHYGIENE

Det har vært følgendeaktivitet:
InneklimamålingBOAS
InneklimamålingHusbyskjermetavdeling
BefaringinneklimaBergsveien58 omsorgsgruppeTrastad
Helse/smittevern/inneklimaNyveien21
Seegnerapporter

Å identifisereog
kartleggekjemiske,
fysiskeog biologiske
arbeidsmiljøfaktorer
Biståmed råd og ved
planleggingog
utforming av
arbeidsplasserog
innkjøp av kjemikalier,
maskinerog utstyr
Bistandi forhold til
stoffkartotek
Foreslåtiltak for å
eliminereeller redusere
risiko

Inneklimamåling
Måling av CO2,temperatur
og luftfuktighet. Måle
luftens innhold av
soppsporerog støv.

Støymåling
Lydtrykk-nivået målesfor å
fastslåeksponeringav støy.
Identifiserestøykilder.
Rådgivingi forhold til
støyproblematikkog
verneutstyr.
Forebyggeog redusere
støyeksponering.

Undervisning
Undervisningi kjemiske,
fysiskeog biologiske
faktorer på arbeidsplassen
(tekniskarbeidsmiljø)

4. ERGONOMI OG TILRETTELEGGING
ERGONOMI
Følgendeaktiviteter har vært gjennomført i bedriften:
Treningsveiledning,
Borkenesskole
Arbeidsplassbesøk/
veiledningforflytning, BOAS
Arbeidsplassbesøk/vurdering,
Tekniskavdeling
Arbeidsplassbesøk/vurdering,
Husbybosenter
Arbeidsplassbesøk/opplæring
arbeidsteknikk,Vik
oppvekstsenter
Arbeidsplassbesøk/vurdering,
Borkenesbarnehage

Seegnerapporter

Bruk av kroppen
Sammenhengmellom arbeidsoppgaverog utstyr
Hvasom er heldigog uheldig
belastning

Arbeidsplasskartlegging
Gjennomgang av fysiske og
praktiske forhold på
arbeidsplassen hos den
ansatte. Her er det samtale
og veiledning med den
ansatte som er i fokus. En slik
kartlegging dokumenteres
med en rapport hvor resultat
og forslag til tiltak
fremkommer.

Opplæring
Fokus på risiko og
ut fordringer de ansatte har i
sin arbeidshverdag, og
faktorer som kan føre til
muskel - skjelettplager.

Fysisk aktivitet
Rådog veiledningfor å fremme
fysiskaktivitet blant de ansatte.

Arbeidsplass - besøk med
fokus på ergonomi
Observasjon og veiledning i
hensiktsmessigbruk av kroppen.
Samtalemed de somer på jobb den
dagenbesøketgjennomføres.

5. PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ
Følgendeaktiviteter har vært gjennomført i bedriften:
Bistandved konflikthåndtering,Helseog omsorg.
Undervisningpsykososialtarbeidsmiljø,Kvæfjordheimen.
Undervisningpsykososialtarbeidsmiljø,Nattevakter.
Undervisningom vold og trusler, Helseog omsorg.
I tillegg er det planlagtå gjennomførekartleggingav det psykososiale
arbeidsmiljøet,i henhold til AMU`svedtak,ved Vik oppvekstsenter,
åpen omsorgog Kvæfjordheimeni løpet av våren2016.Det har vært
ulike planleggingsmøteri forhold til dette mellom STHMS,Linda
Robertsenog enhetslederneved de respektiveenheter.
Sør-TromsHMStjeneste har ogsåhatt flere individuellesamtalermed
ansattei løpet av året, der det psykososialehar vært tema.

PSYKOSOSIALT
ARBEIDSMILJØ
Begrepet psykososialt
arbeidsmiljø blir brukt som en
samlebetegnelse på forhold som
har med vår arbeidssituasjon og
våre arbeidsbetingelser å gjøre.
Det dreier seg om hvordan man
har det på jobben totalt sett.

Organisatorisk
Organisatorisk arbeidsmiljø kan
defineres som den enkeltes forhold
til:
Sine arbeidsoppgaver
(meningsfylt arbeid og
spennende arbeidsoppgaver)
Andre på arbeidsplassen
(relasjonene til sine kollegaer og
leder. Få dekt sosiale behov
gjennom jobben).
Praktisk organiseringen av
arbeidet (Samsvar mellom krav
og ressurser, tilrettelagt,
arbeidstid/turnusordning som
ikke kommer i konflikt med livet
for øvrig).

Sosialt
Samspillet mellom
arbeidsmiljøfaktorer, andre
arbeidstakere og individet. Her
inkluderes «psykiske virkninger»
av det å arbeide. Samarbeid og
samhandling – eller mangel på
dette – blir konsekvensene av
hvordan samspillet fungerer. Er
det masse konflikter på
arbeidsplassen, blir ikke mye
gjort, og folk vil ikke arbeide der.

Individuell oppfatning
Vi oppfatter ikke alltid ting likt, da
vi er forskjellige. Vi har
individuelle oppfatninger og
vurderinger, og dette har
konsekvenser for helse, trivsel og
yteevne. Det dreier seg om
kognitive (tankemessige) og
emosjonelle (følelsesmessige)
prosesser, samt kjennetegn ved
den enkelte arbeidstaker som
innvirker på disse prosessene.

6. KURS OG OPPLÆRING
Vi har tilbud om kurs som er åpenfor alle som ønskerå delta. Medlemsbedrifterfår tilbud om lavere
deltakeravgiftenn ikke medlemmer.Oversiktover deresdeltakelsefinner dere i tabell 1. «Åpnekurs».
For våre medlemsbedriftertilbyr vi interne kurs som vi skreddersyrfor deresbehov.Oversiktover hvilke
kurs vi har gjennomførthos dere finner dere i tabell 2 «Bedriftsinterne kurs»
ÅPNE KURS
KURS

DATO

DELTAKERE

GrunnkursHMS
(4 hele dager+ egenarb.)

28.-29.sept.
og 8.-9.okt

AnneTunsli,HusbySykehjem

HMSfor ledere(1 hel dag)

17.feb

Seminar
«Veientil det gode liv på jobb»
Førstehjelpskurs
3 timers kurs
HMSdagen
Omstilling,trusseleller mulighet!
Tabell1.

28.mai

37

29.okt
11.nov

35

DATO

DELTAKERE

X 5 vår 2015

Ansatteved Borkenesskole

Psykososialtarbeidsmiljø,
Konflikthåndtering

16.04.15

Helseog omsorg

Psykososialtarbeidsmiljø

22.04.15

Kvæfjordheimen

Psykososialtarbeidsmiljø

08.09.15

Nattevakter,Helseog omsorg

Vold og trusler

15.12.15

Helseog omsorg

BEDRIFTSINTERNE KURS
KURS
Treningsveiledning

Tabell2.
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Fra: Kathrine Kanebog Thorsen (kathrine@hms-tjeneste.no)
Sendt: 27.01.2016 09:34:24
Til: Linda Robertsen
Kopi:
Emne: Årsrapport for 2015.
Vedlegg: image001.png;Årsrapport Kvæfjord kommune 2015.pdf
Hei.
Her er årsrapporten for 2015. Kan du sende den videre dersom det er flere i kommunen som skal ha den?
Ønsker deg ei fortsatt fin uke!
Med vennlig hilsen

Sør-Troms HMS-tjeneste
Kathrine Kanebog Thorsen
Bedriftsjordmor/HMS rådgiver
Tlf: 77 01 86 92
Verkstedveien 1, 9406 Harstad
Tlf: 77 01 86 80 - www.hms-tjeneste.no
____________________________________________________________________________________________________________

Vi jobber for arbeidsglede i friske bedrifter og er et ressurssenter innen HMS-arbeid

Følg oss på
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SØR-TROMS
HMS-TJ ENESTE

ÅRSPLAN2016 - 2018
Navn:Kvæfjordkommune
NAVN

Administrasjonssjef

Merete Hessen

Verneombud

Neil Markussen

Kontaktperson
Kontaktperson

STHMS

E-POST

TELEFON

Merete.Hessen@kvafjord.kommune.no

77023000

hovedverneombudet@kvafjord.
kommune.no

77023085

Linda Robertsen

Linda.robertsen@kvafjord.kommune.no

77023028

Kathrine Kanebog Thorsen

Kathrine@hms-tjeneste.no

77018692

Risikoforhold

1A-BEDRIFT?

JA

Systematisk opplæring av pleie og helsepersonell
Systematisk opplæring av barnehagepersonell
Omstilling og omorganisering

BtSHUINGSTIENE.
Sif
1

Psykososialt

2

Bistand/befaring

k

arbeidsmiljø
ved brann

i kommunen

BESkPR'ELSt- AV Ak FIVITET
Kartlegging.
Veiledning

Kvæfjordheimen,
for etablering

Vik oppvekstsenter

av ren/skitten

og Åpen omsorg

sone, vaskerom

mm.

Bedrift
Bedrift

garasje.
3

Bistand vold/trusler

Veiledning,

4

Oppfølging

Helsekontroll,

nattarbeidere

samtaler,

opplæring

Bedrift

opplæring/undervisning

x

Bedrift

BEDRIFTSPESIFIKKE T1LTAK

Dato
21.01.2016

Kk
Bedri t

kba
Sør-Troms HMS-tjenest

rincrs:6-v

x

x

x

a2.013) N1
04/01/2016

Side 1

Totaloversikt kontaktregi strering pr. bedrift
Bedrift :
KVÆFJORD KOMMUNE m/underavd
elinger
Bransje :
Alle
Søkeord bedrift : Alle søkeord på bedrift
Tidsrom :
01/01/2015
- 31/12/2015
Avdeling :
Sør-Troms HMS-tjeneste
Klienttype :
Bedrifts-, ansatt-og pasientkontakter
Bedrift

Kontakt

Antall

KVÆFJORD KOMMUNE
KVÆFJORD KOMMUNE
Bedriftkontakter
13.3a) Periodevisetilbakemeldinger
13.3a) Årsplan
13.3.a)Årsrapport
Administrasjon avmedlemskap
DeltakelseAMU
Reisetid
c) Psykososialt
Yrkeshygiene
bistå arbeidsgiver
g) Konflikthåndtering
g) Ryggombud/forflytnings
veileder
g) Verneombudetsdag
Sum:
Sum avdeling:
KVÆFJORD KOMMUNE/HELSE OG OMSORG
Bedriftkontakter
Administrasjon avmedlemskap
Reisetid
c) Risiko
c) Yrkeshygiene
g) Konflikthåndtering
g) Psykososialtarbeidsmiljø
g) Vold og trusler
Sum:
Pasientkontakter
Journalhåndteringu/kontakttype
h) AMP- Sykepleier
Sum:
Sum avdeling:
KVÆFJORD KOMMUNE/HE LSE OG OMSORG /BOAS
Bedriftkontakter
d) bistå arbeidsgiver
g) Ryggombud/forflytningsv
eileder
Sum:
Sum avdeling:
K VÆFJORD KOMMUNE/HE LSE OG OMSORG /Borkenes omsorgsgr
Bedriftkontakter
c) Yrkeshygiene
d) Ivaretakelseav ravidarbeidstaker
Sum:
Pasientkontakter
f) Trekantsamtalegravid
Sum:
Sumavdeling:
K VÆFJORD KOMMUNE/HEL SE OG OMSORG /Borkenes omsorgsgr
Bedriftkontakter
Reisetid
c) Risiko
d) Ivaretakelseav gravidarbeidstaker
Sum:
Pasientkontakter

3 / 1(-1
1

Timer

Min

3
2
2
14
2
5
2
1
1
5
I
1
39
39

2
2
3
7
6
4
2
0
1
15
0
0
47 t
47 t

25
30
0
25
30
40
45
10
30
30
45
0
10min
10min

1
3
3
1
1
2
4
15

0
3
4
0
2
I
12
22 t

15
0
10
15
0
15
0
55min

1
3
4
19

0
4
4t
27 t

5
20
25min
20min

2
2
4
4

1
8
9t
9t

50
0
50min
50min

5
7
12

10
2
12 t

0
50
50min

1
1
13

2
2t
15 t

30
30min
20min

2
6
I
9

2
11
0
13 t

0
25
20
45min

Oversikt over gjennomført vernerunder
År 2015
Januar:

V.O 2
V.O 3

Oms.grp Trastad , Markv
VAF - Myrestua

Mars:

V.O 1

Ergio-Fysioterapi enheten

April:

V.O 12

Oms.grp Borkenes: Rødgården 7 B, Nyv. 21, Bygdev. 50

V.O 10
V.O 11

Flesnes oppvekstsenter
Kommuneadministrasjonen, servicebygget

November

V.O 12

Oms.grp Borkenes : Nyv. 21, Bygdev. 50

Desember:

V.O 4
V.O 7
V.O 8
V.O 12
V.O 14

Oms.Grp. Berg , Åsveien
Kvæfjordheimen sykehjem og Husby sykehjem
Borkenes skole , små-mellom ungdomsskole ,Kvæfjordhallen
Oms.Grp . Borkenes , Rødgården
Sykepleietjenesten

TOTALT

10 av 16 verneområder

Februar:

Mai:
Juni:
Juli:
August:
September:
Oktober:

Sammenlignet med tidligere år :
2014 - 8 av 16
2013 – 10 av 19
2012 – 13 av 19
2011 – 14 av 19

Neil Markussen
Hovedverneombud
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Fra: Hovedverneombudet (Hovedvernombudet@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 05.02.2016 09:28:57
Til: Linda Robertsen
Kopi:
Emne:
Vedlegg: Oversikt gjennomført vernerunder år 2015.doc
Hei her kommer oversikten over gjennomført vernerunder fra i fjor
Hilsen
Neil M
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Kvæfjord kommune
Administrasjonssjefen
Merete Hessen

5.02.2016

Årsrapport
over innmeldte skademeldings- og avvikstilfeller
år 2015
For året 2015 er det innmeldt skademeldings- og avvikstilfeller fra 9 verneområder i
kommunen.
Verneområdene er: 2, 3 , 4 , 7 , 8 , 12, 13, 14 , 16
Antall innmeldte skademeldingsskjemaer/avviksmeldinger for år 2015 er 98 stk.
Totalt 45 personer har levert skademeldingsskjemaer/avviksmeldinger.
Dette er en økning fra år 2014.
39 personer har levert skademeldingsskjema pga. utfordrende adferd.
Antallet innmeldte tilfeller viser en økning i forhold til år 2014.
Fra verneområde 12 er det innlevert avviksmeldinger (Et eget KUS skjema ) og ikke
Kvæfjord kommunes eget interne skade og avviksmeldingsskjema.
Denne fremstår som avvik i skjemaoversikten i vedlegget.
Tilbakemelding er gitt vedrørende hvilke skjema som er ønsket.
De aller fleste av de innmeldte skadetilfellene er av kategorien ” Ingen /ubetydelig skade”.
Antall tilfeller innen utfordrende adferd viser økning på fysisk angrep i forhold til år 2014.
Av kategorien ” førstehjelp/ legehjelp/ avbrekk av arbeid/ egenmelding/ sykemelding”.
er antall tilfeller 10 stk. (enten eller og).
5 av tilfellene skyldes utfordrende adferd
5 av tilfellene skyldes andre årsaker.
Sammenlignet med årene :
2014: 12 (5/7) , 2013: 12(5/7), 2012: 10 (2/8), 2011: 13 (7/6), 2010: 30 ( 26/4)

Vedlegg:

Skademeldingstilfeller år 2015
med årsoversikt for årene 2010 – 2014

Neil Markussen
Hovedverneombudet
Kopi til:

Kultur og oppvekstsjef , Helse- og omsorgssjef, Personalkontoret
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Oversikt over innmeldte skademeldingstilfeller/avvikstilfeller

ÅR 2015 (Kolonnen til høyre ) og sammenlignet med tallene fra årene 2010 –2014
ÅR
År
Spesifikk
tilfeller

Total
antall
tilfeller
Tilfeller
Truende
adferd
Tilfeller
Fysisk
angrep
Avvik
Skadet kroppsdel
(Benevner de
flere en 10
tilfeller)

Medført
ant.:
Ubetydelig
skade
Første
hjelp
Lege
hjelp
Avbrekk
arbeid

Egen
melding
Syke
melding
Politi
rapport
Ant.person
levert skj

År
2015

År

År

År

2011

2012

2013

ÅR
2014

482

325

173

143

59

98

98

72

75

51

19

14

267

226

98

60

20

29

2010

44
Hode/ansikt
Hals/ nakke
Rygg/hoft
Armer/skulde
Hender
Ben tær
Magereg

Hode/ansikt
Armer/skulde
r
Hender
Ben tær

Hode/ansikt
Rygg Hofte
Armer/skulde
r
Hender

Hode/ansikt
Hode/ansikt
Rygg Hofte
Armer/skulde
Hender
Brystregion

356

284

148

109

42

48

21

2

2

3

5

4

2

8

6

5

3

3

3

3

2

2

1

2

2

1

1

1

2

2

4

4

2

3

0

1

0

2

0

0

1

0

92

76

67

65

36

45

Armer/
Skulder
hender

Oversikt over innmeldte skademeldingstilfeller/avvikstilfeller

ÅR 2015 (Kolonnen til høyre ) og sammenlignet med tallene fra årene 2010 –2014
ÅR
År
Spesifikk
tilfeller

Total
antall
tilfeller
Tilfeller
Truende
adferd
Tilfeller
Fysisk
angrep
Avvik
Skadet kroppsdel
(Benevner de
flere en 10
tilfeller)

Medført
ant.:
Ubetydelig
skade
Første
hjelp
Lege
hjelp
Avbrekk
arbeid

Egen
melding
Syke
melding
Politi
rapport
Ant.person
levert skj

År
2015

År

År

År

2011

2012

2013

ÅR
2014

482

325

173

143

59

98

98

72

75

51

19

14

267

226

98

60

20

29

2010

44
Hode/ansikt
Hals/ nakke
Rygg/hoft
Armer/skulde
Hender
Ben tær
Magereg

Hode/ansikt
Armer/skulde
r
Hender
Ben tær

Hode/ansikt
Rygg Hofte
Armer/skulde
r
Hender

Hode/ansikt
Hode/ansikt
Rygg Hofte
Armer/skulde
Hender
Brystregion

356

284

148

109

42

48

21

2

2

3

5

4

2

8

6

5

3

3

3

3

2

2

1

2

2

1

1

1

2

2

4

4

2

3

0

1

0

2

0

0

1

0

92

76

67

65

36

45

Armer/
Skulder
hender
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Årsrapport
over innmeldte skademeldings- og avvikstilfeller
år 2015
For året 2015 er det innmeldt skademeldings- og avvikstilfeller fra 9 verneområder i
kommunen.
Verneområdene er: 2, 3 , 4 , 7 , 8 , 12, 13, 14 , 16
Antall innmeldte skademeldingsskjemaer/avviksmeldinger for år 2015 er 98 stk.
Totalt 45 personer har levert skademeldingsskjemaer/avviksmeldinger.
Dette er en økning fra år 2014.
39 personer har levert skademeldingsskjema pga. utfordrende adferd.
Antallet innmeldte tilfeller viser en økning i forhold til år 2014.
Fra verneområde 12 er det innlevert avviksmeldinger (Et eget KUS skjema ) og ikke
Kvæfjord kommunes eget interne skade og avviksmeldingsskjema.
Denne fremstår som avvik i skjemaoversikten i vedlegget.
Tilbakemelding er gitt vedrørende hvilke skjema som er ønsket.
De aller fleste av de innmeldte skadetilfellene er av kategorien ” Ingen /ubetydelig skade”.
Antall tilfeller innen utfordrende adferd viser økning på fysisk angrep i forhold til år 2014.
Av kategorien ” førstehjelp/ legehjelp/ avbrekk av arbeid/ egenmelding/ sykemelding”.
er antall tilfeller 10 stk. (enten eller og).
5 av tilfellene skyldes utfordrende adferd
5 av tilfellene skyldes andre årsaker.
Sammenlignet med årene :
2014: 12 (5/7) , 2013: 12(5/7), 2012: 10 (2/8), 2011: 13 (7/6), 2010: 30 ( 26/4)

Vedlegg:

Skademeldingstilfeller år 2015
med årsoversikt for årene 2010 – 2014

Neil Markussen
Hovedverneombudet
Kopi til:

Kultur og oppvekstsjef , Helse- og omsorgssjef, Personalkontoret

Antall innmeldte skademeldingstilfeller i verneområdene
Måned

Januar

Februar Mars

April

ÅR 2015 , Januar - Desember
Mai

Juni

Sum
Ja- J

Verneområde
V.O 1

Juli

August

September

Oktober

November

Desember

Sum
J- D

0

Sum
2015

År

0

0

1

8

2

2

1

4

0

0

0

0

0

0

1

7

29

45

0

0

0

V.O 10

0

0

0

Flesnes oppvekstsenter
V.O 11

0

0

0

1

2

5

23

4

6

0

0

0

1

0

1

44

98

Fysio -Ergo- Rehab.tj
V.O 2

1

1

4

1

7

1

Oms.grp Trastad/Miljøarb.tj
0

V.O 3

1

1

VAF
V.O 4

2

1

3

1

Oms.grp Berg
V.O 5
Vik oppvekstsenter
V.O 6
Legesent,Helsestasjon
V.O 7

4

1

1

6

1

Kvæfjordheim/Husby
3

V.O 8

6

7

16

9

10

7

3

Borkenes skole/Sfo
V.O 9
Husby/Borkenes barnehage

Kommuneadministrasjon
V.O 12

1

1

1

Oms.grp. Borkenes
V.O 13

4

1

6

3

4

18

1

2

1

1

3

Oms.grp Husby
1

V.O 14

3

1

Sykepleietjen. - Boas
V.O 15
Kveldrobygget
V.O 16

1

Nattjenesten/ Kveldro Bosenter

V.O 2 og 14,en ettermelding

V.O 8 avviksskjema 44 stk

Sum

54

Sum
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År 2015

OVERSIKT OVER SKADETILFELLER SOM MEDFØRTE

Januar - Desember

VERNEOMRÅDE

Måned ÅRSAK

V.O 2 Oms.grp. Trastad

Januar
Mars

Utfordrende adf
Fysisk angrep JA

V.O12 Oms.gr Borkenes

Januar

Utfordrende adf

V.O 13 Oms.grp.Husby

Januar
Februar
Mars
Mai

Fysisk angrep
Fysisk angrep
Uhell
Uhell

Nov.
Des

Glatt føre
Glatt føre

V.O 16 Kveldro Bos./ Nattj.

Jan

Andre omstend

TOTALT ANTALL

10 Tilf.

V.O 14 Sykepleietj.

FØRSTEHJELP LEGEHJELP AVBREKK ARBEID EGENMELDING SYKEMELDING ANMELDELSE
JA

JA

JA
JA
JA
JA
JA

JA

JA

4 tilf.

JA

JA

3 tilf.

2 tilf.

2 tilf.

1 tilf.

0 tilf.

