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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Vegard Skogen Arkiv: 026  
Arkivsaksnr.: 17/825    

 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Protokollen fra møte i arbeidsmiljøutvalget 29.11.2016 godkjennes. 
 

 

 
 
Trykte vedlegg:  
Nevnte protokoll. 
 
 
 
 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
rådmann  
 

 



 

Vestre Toten kommune 

 

 

Postadresse: Vestre Toten kommune,  Rådhuset, 2830 Raufoss 
Tlf. sentralbord  61153300,  Telefaks: 61153555,  

E-post: Post@vestre-toten.kommune.no   Internett: www.vestre-toten.kommune.no 
Giro: 1503 34 50335/ 0801 54 57601 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Administrasjonsutvalget 
 

Møtested: Smia 
Møtedato: 29.11.2016 Tid: 11:00 - 12:00 
 

Innkalte: 
Parti Funksjon Navn Forfall Møtt for 
AP Leder Geir Hvam   
AP Medlem Siv Anita Midtskogen   
SP Medlem Arild N. Ødegaard FO  
 Medlem Morten Pettersbakken   
 Medlem Morten Løkken   
 Varamedlem Hans Kristian Thorsrud  Arild N. Ødegaard 
     
 
 
Fra adm. (evt. 
andre): 

Rådmann Bjørn Fauchald, adm.leder Anny Stenseth  

    
Fra/til saknr.: 7 – 10/16  
 
 
Det bekreftes at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. 
 
 
Raufoss, 30. november 2016 
 
 
 
Underskrifter: 
 
Bjørn Fauchald  
rådmann  

Anny Stenseth 
møtesekretær  
  

 
 
 



  

Side 2 av 3 

 

 

7/16   
16/2030 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE  
 
 
 
Vedtak: 
 
Protokollen fra møte i administrasjonsutvalget 11.10.2016 godkjennes. 
 
 
 

 

8/16   
16/2030 

MELDINGER FRA ADMINISTRASJONEN  
 
Behandling: 
 
Det ble orientert om følgende saker i møtet: 
 

 Rådmannen orienterte om organisering av Eiendomsavdelingen 
 
 
Vedtak: 
 
Meldingene tas til orientering. 
 
 
 
 
 

 

9/16   
16/114 

SPISEPAUSE SOM ARBEIDSTID ELLER FRITID - GENERELL GJENNOMGANG  
 
Behandling: 
 
Protokolltilførsel fra fagorganisasjonene: 
 
Tillitsvalgte påpeker at det er uenighet i forhold til løsninger på enkelte enheter. 
Tillitsvalgte registrerer at arbeidsgiver er åpen for at det tas nye drøftinger der det er 
gode argumenter for å se på ordningen på nytt. 
 
 
 
Vedtak: 



  

Side 3 av 3 

 
1. Ny ordning for pause, fleksitid samt innarbeiding i forbindelse med jul og nyttår 

gjelder fra 01.01.2017, eller noe seinere dersom det er behov for å få fastsatt 
f.eks ny turnus. 

2. Administrasjonsutvalget forutsetter at ledere tar opp saken på nytt dersom nye 
momenter framkommer. 

 
 
 
 
 

 

10/16   
16/1949 

SENIORTILTAK - ENDRING AV VILKÅR  
 
Behandling: 
 
 
 
 
Vedtak: 
 

1. Seniorpolitiske tiltak i Vestre Toten kommune videreføres ut 2017. 
2. Rådmannen igangsetter en involverende og bred prosess med å utrede en 

framtidsrettet og målrettet seniorpolitikk hvor det skal tas et balansert hensyn 
til både gode tiltak for seniorene, hensynet til tjenesteproduksjonen og 
konsekvensene for øvrige medarbeidere. Arbeidet skal være sluttført innen 
01.10.2017 slik at det kan fremmes sak for administrasjonsutvalget før 
sommerferien. 

 
 
 
ÅPEN POST 
Ingen 
 
 
 

 



SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Astri Aadnes Arkiv: 020  
Arkivsaksnr.: 17/23    

 
 
REFERATER / ORIENTERINGSSAKER - ARBEIDSMILJØUTVALGET 2017  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget tar referat/orienteringssaker til orientering 
 

 

 
 
Trykte vedlegg:  

Årsrapport 2016 fra hovedverneombud 
 
 

01/17 Vestre Toten ungdomsskole. Status v/  Gunnar Tofsrud 
 
02/17 Raufoss omsorgssenter. Status v/ Bjørn Fauchald 
 
03/17 Ansattes dag v/Bjørn Fauchald 
 
04/17 Lederutviklingsplan v/Bjørn Fauchald 
 
05/17 HMS grunnopplæring v/Astri Aadnes 
 
06/17 Årsrapport 2016 fra hovedverneombudet 
 
 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
rådmann Anny Stenseth 
 administrativ leder 
 

 



                     

Årsrapport 2016 for Hovedverneombudet. 

 

Hovedverneombud 

I virksomhet med flere verneombud skal det være hovedverneombud. Hovedverneombudets 

sentrale oppgave er å samordne verneombudenes arbeid. Hvis det er tvil om hvilket 

verneombud en sak hører inn under, kan hovedverneombudet avgjøre dette. 

 

Samarbeidsforum: Jeg er med i en gruppe sammen med Nav arbeidslivsenteret 

Svein Trondsen (han er ny for året), Anne Storlien fra Frisk HMS og Astri Aadnes 

HMS konsulent i VTK rundt aktuelle samarbeidsområder. 

Her tar vi opp og gir innspill til hva vi trenger av tematimer og hvem som kan ta 

de timene. Dette samarbeidet fungerer veldig bra. Her får vi også med oss det 

nye innen lover og regler fra for eksempel NAV der det kan søkes om midler til 

støtte for enkelt personer eller grupper.  

Rådmannens HEFA gruppe: Er medlem der, og vi tar opp f eks tematimer, og 

aktiviter som kan gjennomføres. Dette er hva som skal skjer her i VTK innen 

helsefremmende og inkluderende arbeid. Eksempel er viktige tiltak som 

planlegging og gjennomføring av Ansattes dag og Stenbergdagen. 

 AMU: Her er jeg fast medlem. Er også medlem i arbeidsutvalget for AMU. 

Dette er gruppa som planlegger saker til hvert AMU møte. 

Risikovurderinger: Har blitt med rundt på arbeidsplasser, der har jeg fungert 

som sekretær. 

Intern systemrevisjon: Her gjennomfører jeg og HMS konsulent revisjon på 2 

arbeidsplasser i året etter prioritering fra rådmann. 

OiU 2 (Omsorg i  Utvikling ) Her er jeg med som hovedverneombud som sitter i 

en gruppe som skal ta seg av tverrfaglig samarbeid.  Dette er i forbindelse av 

sammenslåing av hjemmetjenesten i VTK. 



Verneombud : Har vært på flere arbeidsplasser hvor jeg har fått snakket med 

verneombud og har hatt samling med dem på Stenberg. Får også tlf fra 

verneombudene , hvor de kan finne frem i Compilo? og lover og regler. 

Planlagt tiltak med verneombud: Jeg har tatt kontakt med Arbeidstilsynet og 

de vil komme og ha 2 timer med verneombudene på våren. Da skal vi snakke 

om nyttige verktøy- arbeidsmiljø-verneombudets rolle og funksjon.  

 

Vennligst hilsen Hovedverneombud 

 

Anne Karin Haarstad. 

 

 

 

 



SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Astri Aadnes Arkiv: 080  
Arkivsaksnr.: 17/811    

 
 
AVVIK- OG SKADESTATISTIKK 2016  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget tar saken til etterretning. 
 

 

 
 
Trykte vedlegg:  

Antall avvik 2016 med fordeling på kategorier og avdelinger 
 
Fakta: 

Registrerte ulykker og skader i 2016 er 217 avvik hvorav 11 med alvorlighetsgrad 
høy. Tilsvarende i 2015 var 222 avvik hvorav 31 med alvorlighetsgrad høy. 
 
Registrerte avvik fordelt på kategorier viser en nedgang i antall meldte avvik i alle tre 
kategorier.  

  2016 2015   2016 2015 

Kategorier Antall avvik Antall avvik Kategorier Antall avvik Antall avvik 

HMS 209 251       

      HMS 209 251 

      Organisasjon/internt 37 47 

      Tjeneste/bruker 57 78 

Organisasjon/internt 153 190       

      HMS 37 47 

      Organisasjon/internt 153 190 

      Tjeneste/bruker 48 55 

Tjeneste/bruker 646 700       

      HMS 57 78 

      Organisasjon/internt 48 55 

      Tjeneste/bruker 646 700 

 
 
 
Vurdering: 

 
Tallene viser færre meldte avvik i 2016 enn forrige år. Det er uvisst om dette 
beskriver de faktiske forhold eller om det eventuelt er underrapportering. Det kan i 
noen grad handle om opplæring og flere avdelinger gir tilbakemelding om at de har 
behov for veiledning i bruk av Compilo.  
 
 



 
Bjørn Fauchald  
rådmann Anny Stenseth 
 administrativ leder 
 

 



SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Astri Aadnes Arkiv: 043.0  
Arkivsaksnr.: 17/827    

 
 
KOMPETANSETILTAK FOR Å NÅ KOMMUNENS MÅL I HMS, IA OG LEAN 2017  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget tar Kompetansetiltak for å nå kommunens mål i HMS, IA 
og Lean 2017 til etterretning. 
 

 

 
 
Trykte vedlegg:  
Kompetansetiltak for å nå kommunens mål i HMS, IA og Lean 2017 
 
Fakta: 
Med bakgrunn i Handlingsplan for helsefremmende, inkluderende arbeid 2014-2018 
utarbeides det en årlig plan for kompetansetiltak. Tiltakene skal bidra til å nå målene i 
handlingsplanen og ivareta behov for kompetanseheving jfr HMS årsmelding hvert 
enkelt år. Det er rådmannens HEFA gruppe som utarbeider planen som har følgende 
inndeling:   

- Tema – større tiltak  
- Tematimer 
- Rundebordstema  

 
Vurdering: 
Behov for kompetansetiltak kan endre seg gjennom et helt år og planen er dermed 
under kontinuerlig vurdering.  
 
 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
rådmann Anny Stenseth 
 administrativ leder 
 

 



«Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær» 
Kompetansetiltak for å nå kommunens mål i HMS, IA og Lean 2017  

Tema – større tiltak Målgruppe 
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Ansattes dag Alle ansatte  x           

HEIA samling (Stenbergdagen) 
Oppfølging etter 10 Faktor. Kompetanseheving jfr faktorer 

Leder, tillitsvalgt, verneombud      x       

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

 x x x         

Lederutviklingsprogram. Oppstart 2017 Ledere x x x x x x x x x x x x 

  



«Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær» 
Kompetansetiltak for å nå kommunens mål i HMS, IA og Lean 2017  

 

Tematimer Målgruppe 
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Oppfølging av sykmeldt medarbeider. Bruk av Arbeidsplassbeskrivelse Leder, tillitsvalgt, verneombud     x        

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

Ledere         x    

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

Leder, tillitsvalgt, verneombud          x   

Kommunikasjon og helsefremmende arbeid. 
Nøkler i kommunikasjon  

Alle ansatte          x x x x 

Samling for verneombud Verneombud    x       x  

Hva er Lean Alle ansatte x            

Lean: Gevinster og sikring Lean ledere. Stedfortreder           x  

Lean: 5 S Lean ledere. Ansatte  x           

Lean: Lean verktøykasse  Lean ledere. Ansatte   x          

Lean: Avvik og forbedringskultur Lean ledere. Ansatte            x 

Lean: Mål og målepunkter Lean ledere. Stedfortreder        x     

Lean: Tavlemøteledelse og medarbeiderskap Lean ledere. Stedfortreder    x         

Lean: Kontinuerlig forbedring Lean ledere. Ansatte   x          

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

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

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

Leder, tillitsvalgt, verneombud     x        

 

 



«Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær» 
Kompetansetiltak for å nå kommunens mål i HMS, IA og Lean 2017  

Tematimer Målgruppe 
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Risikovurdering Leder, tillitsvalgt, verneombud             

Compilo: Statistikker   Ledere, superbrukere            x 

Compilo: Årshjul Ledere, superbrukere  x           

Compilo: Dokumenter – alle ansatte skal kjenne til og bruke 
dokumenter 

Ledere, superbrukere             

Den viktige samtalen, også Dialogsamtalen jfr oppf av sykmeldte Leder, tillitsvalgt, verneombud             

Dialogmøter - intensjon, rammer og innhold. Kommunikasjon Ledere             

Endringsarbeid. Omstillingsarbeid Hovedtillitsvalgte             

Håndtering av små og større kriser på arbeidsplassen Leder, tillitsvalgt, verneombud             

Hvordan jobbe etter mål? Sammenhenger mellom overordnet og 

delmål? Fra Styringsdokument til praktisk hverdag 

Leder, tillitsvalgt, verneombud             

Evaluering og korrigering av arbeidet med 10-faktor Leder, tillitsvalgt, verneombud         x    

Håndtering av vanskelige situasjoner/vold og trusler om vold  Leder, tillitsvalgt, verneombud    x         

Nytt fra NAV arbeidslivssenter? Leder, tillitsvalgt, verneombud             

Nytt fra Frisk HMS? Leder, tillitsvalgt, verneombud             

Nytt fra Stab støtte? Leder, tillitsvalgt, verneombud             

 
 

 

 

 



«Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær» 
Kompetansetiltak for å nå kommunens mål i HMS, IA og Lean 2017  

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

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

HMS årsrapport. Praktisk bruk ved planlegging av HMS arbeidet Leder, tillitsvalgt, verneombud x            

Medarbeidersamtalen Ledere        x     

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

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

Leder, tillitsvalgt, verneombud   x          

 



SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Astri Aadnes Arkiv: 043.3  
Arkivsaksnr.: 17/25    

 
 
HMS - ÅRSMELDING 2016  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget tar HMS årsmelding 2016 til etterretning.  
 

 

 
Trykte vedlegg:  
HMS årsmelding 2016 fra tjenesteområder og driftsenheter i Vestre Toten kommune 
 
Fakta: 
HMS årsmelding skal gi et best mulig grunnlag for planlegging av nye HMS aktiviteter 
ved å reflektere over hva som er gjort siste år. Vi skal også sikre at vi følger HMS 
lovverk og få oversikt over aktuelle forbedringsområder som kan være fellestiltak. 
Leder, verneombud og tillitsvalgt gjennomgår aktuelle spørsmål med ansatte ved sitt 
tjenesteområde/driftsenhet. Arbeidsmiljøutvalget skal ha årlig tilbakemelding om 
HMS arbeidet.  
 
HMS konsulent ga tilbud om veiledning ved utfylling. Det var 3 avdelinger som 
ønsket dette. 1 ble avlyst, 1 ble gjennomført via telefon og 1 i et møte.  
 
Det er innlevert 37 årsmeldinger pr 080216. Disse ligger vedlagt saken.  
 
Vurdering: 

Antall innleverte svar vil variere noe fra år til år pga organisering/omorganisering. For 
2016 skulle det vært minimum 45 innleveringer.  
 
Noen tall er oppsummert (punkt 2-8):  

 Antall arbeidstakere på attføring/arbeidsavklaring innvilget i 2016:  11 stk 

 Antall ansatte med delvis AFP      14 stk 

 Antall ansatte avsluttet arbeidsforholdet med hel AFP   11 stk 

 Antall ansatte med delvis ufør      16 stk 

 Antall ansatte med hel ufør        1 stk 

 Antall som har benyttet ordningen «seniortiltak»   33 stk 

 Antall enheter som har gjennomført medarbeidersamtale  25 stk 
 
 
Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(Internkontrollforskriften) beskriver hva internkontroll i virksomheten innebærer:  

1. Sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som 
gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig 
viktighet for virksomheten  

2. Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det 



systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer 

3. Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes 

 

Noe skal dokumenteres skriftlig:  

4. Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet  

5. Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og 
myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt 

6. Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide 
tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene 

7. Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i 
eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen 

8. Foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den 
fungerer som forutsatt 

 
 

o Av 37 avdelinger er det 7 som ikke har utarbeidet egne mål for HMS arbeidet 
(pkt 11). Innføring av Lean forbedringstavle bidrar til at det arbeides enda mer 
målrettet med HMS. De ansatte måler bl a egen trivsel og kvalitet på tjenesten 
de gir.  

o Av 37 avdelinger er det 5 som ikke har dokumentert hvem som er tildelt 
ansvar og oppgaver knyttet til HMS (pkt 12).  

o Av 37 avdelinger er det 7 som ikke har en skriftlig beskrivelse av 
risikoforholdene ved sin avdeling (pkt 15) og 6 som ikke har utarbeidet planer 
og tiltak for å redusere disse (pkt 16). Alle avdelinger skal ha gjennomført 
risikovurdering jfr krav i lovverk. Opplæring i dette er derfor et prioritert område 
i samarbeidsplanen med Frisk HMS.  

 
7 avdelinger beskriver at de kan bli bedre på å bruke kvalitetssystemet Compilo. I 
dette systemet dokumenteres rutiner, avvik på rutiner og forbedringsforslag.  
 
Et av de nye punktene i HMS årsmelding er at det skal krysses av for om det blir 
gjennomført sluttintervju med ansatte som slutter. 14 nevner at det ikke er aktuelt da 
ansatte ikke slutter hos dem, noe som kanskje kan tolkes som høy trivsel på 
arbeidsplassen.  
 
Vestre Toten kommune har som mål å ikke har fravær over 7,5% innen 2018. Av 37 
avdelinger er det 25 som har fastsatt både legemeldt og egenmeldt fravær i samme 
periode. Noen beskriver at det kan være utfordrende å utarbeide slike mål.  
 
 
For å bli gode i HMS arbeid kan ledere og andre ansatte bruke tjenester fra flere 
hold.  
 
Vi har benyttet tjenester fra 

o NAV/NAV arbeidslivssenter  15 
o Frisk HMS     15 
o Andre (bl a psykolog)        3 



 
Dette har vi benyttet 

o Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd 6 
o Arbeidsplassvurdering   10 
o Reisetilskudd      1 
o Hjelpemiddel på arbeidsplassen    7 
o Kjøp av helsetjenester     2 
o Arbeidsmiljøkartlegging     3 
o Opplæring på arbeidsplassen    5 
o Dialogmøter     17 
o Veiledning over telefon     9 
o Annet         6 

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

o Risikovurdering               11 
o Kvalitetssystemet Compilo             11 
o Kommunikasjon      4  
o Hms grunnopplæring     5 
o Virkemidler i et inkluderende arbeidsliv   3 
o Praksisplasser      2 
o Konflikter       5 
o Den viktige samtalen     5 
o Roller og forventninger     4 
o Hms lovverk       3 
o Oppfølging av sykmeldte arbeidstakere   5 
o Dialogsamtaler      3 
o Medarbeidersamtaler     1 
o Senior        3 
o Avviksbehandling      3 
o Helsefremmende arbeid – faktorer som påvirker 4 
o Endringsarbeid – omstilling    4 
o Arbeid og psykisk helse     3 
o Annet:        4 

Eks forsikringer, førstehjelp og etikk i utviklingsarbeid 
 
Flere av disse temaene er lagt inn i Kompetansetiltak for å nå kommunens mål i 
HMS, IA og Lean 2017. Det vil være aktuelt å legge inn flere tiltak som tematimer 
utover året.  
 
 

o Punkt 21 tar for seg avvik og avvikshåndtering. Eksempler på avvik er 
utagering, vold og trusler, arbeidspress, fall, psykososiale forhold og 
legemiddelhåndtering. Det er 5 tilfeller som har ført til fravær. Dette er 

fallulykker og løftesituasjon. 
 

o Punktene 25 og 26 om arbeidsmiljøtiltak viser at enkelte avdelinger har 
arbeidet med mange ulike tiltak gjennom 2016 og at de har mange spennende 
tanker om tiltak for 2017. For at HMS årsmelding med forbedringsområder 



skal være et godt hjelpemiddel for å planlegge neste års aktiviteter, kan flere 
av punktene konkretiseres bedre. Veiledning er tilgjengelig for alle. 
 

Viser for øvrig til detaljer i vedleggene.  
 
 
 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
rådmann Anny Stenseth 
 administrativ leder 
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HMS årsmelding med forbedringsområder 
Helse – Miljø – Sikkerhet  
 
Tjenesteområde / Driftsenhet ___Helsesøstertjenesten______År__2016 
Økt mestring gir økt kvalitet som gir økt nærvær 
HMS årsmelding skal gi et best mulig grunnlag for planlegging av nye HMS aktiviteter ved å reflektere 
over hva som er gjort siste år. Vi skal også sikre at vi følger HMS lovverk og få oversikt over aktuelle 
forbedringsområder som kan være fellestiltak. Leder, verneombud og tillitsvalgt gjennomgår aktuelle 
spørsmål med ansatte ved sitt tjenesteområde / driftsenhet.  Arbeidsmiljøutvalget skal ha årlig 
tilbakemelding om HMS arbeidet. 

 

1 Antall arbeidstakere med fravær grunnet arbeidsrelatert 
belastningslidelse / arbeidsrelatert sykdom 

Under 
5 

5-10 Over 
10 

X   
 

2 Antall arbeidstakere på attføring / arbeidsavklaring 
innvilget i år 

2 

3 Antall ansatte med Delvis AFP 0 
 

4 Antall ansatte avsluttet arbeidsforholdet med Hel AFP 0 
 

5 Antall ansatte med Delvis ufør 2 
 

6 Antall ansatte med Hel ufør 0 
 

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

0 

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

14stk,  100% 

 
 

 Ja Nei 

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

X  

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

X  

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

X  

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

X  

13 Leder, verneombud og tillitsvalgt samarbeider aktivt i saker 
tilknyttet HMS og utvikling av inkluderende helsefremmende 
arbeidsplasser 
Kommentar/forbedringsområde: Vi har avtalt oppfølging vedr. 
kommunikasjon i arbeidsmiljøet med ekstern veileder- Anne 
Storlien. Vi jobber også med rombehov. 

X  
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14 Leder og verneombud har gjennomført HMS-runde  
Kommentar/forbedringsområde: helsesøstertjenesten har alt for få 
arbeidsplasser. Vi må dele på rom og PC (2-3 personer pr. rom) 
 

X  

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

X  

16 Med bakgrunn i risikovurderingen har vi utarbeidet planer og tiltak 
for å redusere risikoforholdene 
Kommentar/forbedringsområde: Elektriker vært her –ordnet 
komfyrvakter, «løse» ledninger og taklamper (huseier). Har ikke 
lenger levende stearinlys. 
 

X  

17 Vår avdeling har fokus på forhold ved HMS ved nyanskaffelser, 
ombygginger etc 
Kommentar/forbedringsområde: Ombygging – møterom, for å ta i 
bruk to arbeidsplasser i enden av rommet 
 

X  

18 Vi gir ansatte nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon for å 
unngå skader og sykdommer 
Kommentar/forbedringsområde: Tilbyr vaksinasjon (influensa), 
håndhygiene i fokus,  
 

X  

19 Vi gjennomfører sluttintervju med alle ansatte som slutter.  
Kommentar/forbedringsområde: Ingen sluttet i 2016, men vikar 
gått ned i prosent- har samtaler. Hatt samtaler med hver ansatt 
ved forandring av arbeidsavtaler (Asylmottak sluttet – ansatt i 
helsesøstertjeneste og omsorg) 
 
 

X  

20 Vi bruker mulighetene i kvalitetssystemet Compilo aktivt i vårt 
forbedringsarbeid 
Kommentar/forbedringsområde: Vi løfter bruken av Compilo opp i 
våre samarbeidsmøter ukentlig 
 

X  

21 Hos oss har vi hatt flest HMS avvik på disse områdene: Vansker med å finne 
arbeidsplass å sitte for å ta klientveiledning eller gjøre skriftlig dokumentasjon. 
Fører til vansker med trygg og sikker oppfølging av klienter gjennom dagen. Og 
til større rigiditet overfor brukeren. Enkelte arbeidstakere er avhengig av 
tilrettelagt arbeidsplass, hev/senk pult 
 
 
Disse har ført til fravær: 0 
 
 
Dette skal vi gjøre for å unngå HMS avvik fremover: Veileder – Anne Storlien 
Romsituasjonen jobbes det med – både ledelsesvei og via tillitsvalgtapperatet 
og verneombud 
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22 Vestre Toten kommune har som mål å ikke ha fravær over 7,5 % innen 2018. 
Vårt totale fravær har siste år vært på: 6 %  
Fordelt på legemeldt   9%+4%: 6,5% snitt og egenmeldt   1,5 % 
 
Målsetting:  
 

VTK legemeldt 5 % Vårt mål legemeldt     5 % 

VTK egenmeldt 2,5 % Vårt mål egenmeldt     2 % 
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23 Vi har benyttet tjenester fra  
X NAV / NAV arbeidslivssenter: JA planlegging av tiltak i 2017 
X Frisk HMS : Ja –planlegging av tiltak i 2017 

□ Andre 
 
Dette har vi benyttet – Skriver nei for ikke nytt i 2016 

□ Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd:     Nei          

□ Arbeidsplassvurdering: Nei                  

□ Reisetilskudd: nei                              

□ Hjelpemiddel på arbeidsplassen: Nei  

□ Kjøp av helsetjenester : Nei                

□ Arbeidsmiljøkartlegginger: JA  

□ Opplæring på arbeidsplassen: Tar opp det vi jobber med 

□ Dialogmøter: JA 

□ Veiledning over telefon: Ja 

□ Annet: 
 
 
 
 

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

□ Risikovurdering 

□ Kvalitetssystemet Compilo: Ønske om videre påfyll for ansatte 
X Kommunikasjon: Har bestilt kommunikasjonsveileder: «Jeg i mitt 
arbeidsmiljø» 
X HMS grunnopplæring: Vurdere oppdatering verneombud 

□ Virkemidler i et inkluderende arbeidsliv:  

□ Praksisplasser 

□ Konflikter 

□ Den viktige samtalen 

□ Roller og forventninger 

□ HMS lovverk 

□ Oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 

□ Dialogsamtaler 

□ Medarbeidersamtaler 

□ Senior 
X  Avviksbehandling: Kunne trenge mer på dette 

□ Helsefremmende arbeid – faktorer som påvirker: Alltid interessant 
X  Endringsarbeid – omstilling: Hvordan håndterer vi endringsarbeidet 
som hele tiden er der? Verktøy for å håndtere det. Fokus på 
holdninger. Hvor mange endringer tåler vi å håndtere  på en gang? 

□ Arbeid og psykisk helse 

□ Annet: 
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25 De viktigste arbeidsmiljøtiltak  / forbedringer vi har gjennomført/hatt fokus på 
dette driftsåret har vært: 
 
Oppdatering av risikoanalysen vår 2016.  
Kommunikasjon i arbeidsmiljøet. 
Intern veiledning med psykolog 
Sosialt miljø. Eks. alle helsesøstre med på kongress. (Støttet av 
sanitetsforeningen) 
 
 
Dette har gitt følgende effekter for oss: 
Bedre kjennskap til hverandre 
Større trygghet i etiske dilemmaer 
 
Jobbet for felles plattform og åpenhet i arbeidsmiljø 
Har gitt oss mulighet til å tenke videre 
 
 

26 Neste år vil vår arbeidsplass / HEIA gruppe konkret arbeide med å oppnå 
følgende mål innen HMS / Inkluderende arbeidsliv/ Helsefremmende 
arbeidsplasser (se også Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014-2018): 
 
Heiagruppen har ligget nede dette året vi må jobbe opp HEIA gruppe i våre 
tjenester igjen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Leder                ___Elisabeth Skaar Dyrud______________________________ 
 
 
Verneombud     __Vivi Strand Lønhaug____________________________________ 
 
 
Tillitsvalgt          _Kristin Tosterud____________________________________                               
 
 
 
 
Kopi sendes HMS konsulent innen 1. februar. Presenteres i AMU i februar.  
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HMS årsmelding med forbedringsområder 
Helse – Miljø – Sikkerhet  
 
Tjenesteområde / Driftsenhet _Gimletun__År 2016 
 
Økt mestring gir økt kvalitet som gir økt nærvær 
HMS årsmelding skal gi et best mulig grunnlag for planlegging av nye HMS aktiviteter ved å reflektere 
over hva som er gjort siste år. Vi skal også sikre at vi følger HMS lovverk og få oversikt over aktuelle 
forbedringsområder som kan være fellestiltak. Leder, verneombud og tillitsvalgt gjennomgår aktuelle 
spørsmål med ansatte ved sitt tjenesteområde / driftsenhet.  Arbeidsmiljøutvalget skal ha årlig 
tilbakemelding om HMS arbeidet. 

 

1 Antall arbeidstakere med fravær grunnet arbeidsrelatert 
belastningslidelse / arbeidsrelatert sykdom 

Under 
5 

5-10 Over 
10 

X   
 

2 Antall arbeidstakere på attføring / arbeidsavklaring 
innvilget i år 

0 

3 Antall ansatte med Delvis AFP 0 
 

4 Antall ansatte avsluttet arbeidsforholdet med Hel AFP 0 
 

5 Antall ansatte med Delvis ufør 1 
 

6 Antall ansatte med Hel ufør 0 
 

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

1 

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

Ny leder, oppstart 
samtaler 2017 

 
 

 Ja Nei 

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

X  

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

  

11 Vi har fastsatt egne skriftlige mål for HMS 
Kommentar/forbedringsområde: 
Utarbeide sammen med verneombud 

  

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

X  

13 Leder, verneombud og tillitsvalgt samarbeider aktivt i saker 
tilknyttet HMS og utvikling av inkluderende helsefremmende 
arbeidsplasser 
Kommentar/forbedringsområde: 
Bør bli bedre 
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14 Leder og verneombud har gjennomført HMS-runde  
Kommentar/forbedringsområde: 
 

X  

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

  

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

  

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

X  

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

  

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

  

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

 X 

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

22 Vestre Toten kommune har som mål å ikke ha fravær over 7,5 % innen 2018. 
Vårt totale fravær har siste år vært på: 6,80 %  
Fordelt på legemeldt  2,50 % og egenmeldt 4,30 % 
 
Målsetting:  
 

VTK legemeldt 5 % Vårt mål legemeldt       % 

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

□ NAV / NAV arbeidslivssenter JA 

□ Frisk HMS  

□ Andre 
 
Dette har vi benyttet 

□ Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd               

□ Arbeidsplassvurdering                  

□ Reisetilskudd                                

□ Hjelpemiddel på arbeidsplassen    

□ Kjøp av helsetjenester                   

□ Arbeidsmiljøkartlegginger 

□ Opplæring på arbeidsplassen 

□ Dialogmøter JA 

□ Veiledning over telefon  

□ Annet: 
 
 
 
 

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

□ Risikovurdering JA 

□ Kvalitetssystemet Compilo JA 

□ Kommunikasjon 

□ HMS grunnopplæring JA 

□ Virkemidler i et inkluderende arbeidsliv 

□ Praksisplasser 

□ Konflikter 

□ Den viktige samtalen 

□ Roller og forventninger JA 

□ HMS lovverk 

□ Oppfølging av sykmeldte arbeidstakere JA 

□ Dialogsamtaler 

□ Medarbeidersamtaler 

□ Senior 

□ Avviksbehandling 

□ Helsefremmende arbeid – faktorer som påvirker 

□ Endringsarbeid – omstilling 

□ Arbeid og psykisk helse 

□ Annet: 
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25 De viktigste arbeidsmiljøtiltak  / forbedringer vi har gjennomført/hatt fokus på 
dette driftsåret har vært: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette har gitt følgende effekter for oss: 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  
 
 
Leder                Anne Marte Pettersbakken 
 
 
Verneombud     Arvid Bonkerud 
 
 
Tillitsvalgt          Elin Myhre                             
 
 
 
 
Kopi sendes HMS konsulent innen 1. februar. Presenteres i AMU i februar.  
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HMS årsmelding med forbedringsområder 
Helse – Miljø – Sikkerhet  
 
Tjenesteområde / Driftsenhet Gimlevegen_År 2016 
 
Økt mestring gir økt kvalitet som gir økt nærvær 
HMS årsmelding skal gi et best mulig grunnlag for planlegging av nye HMS aktiviteter ved å reflektere 
over hva som er gjort siste år. Vi skal også sikre at vi følger HMS lovverk og få oversikt over aktuelle 
forbedringsområder som kan være fellestiltak. Leder, verneombud og tillitsvalgt gjennomgår aktuelle 
spørsmål med ansatte ved sitt tjenesteområde / driftsenhet.  Arbeidsmiljøutvalget skal ha årlig 
tilbakemelding om HMS arbeidet. 

 

1 Antall arbeidstakere med fravær grunnet arbeidsrelatert 
belastningslidelse / arbeidsrelatert sykdom 

Under 
5 

5-10 Over 
10 

X   
 

2 Antall arbeidstakere på attføring / arbeidsavklaring 
innvilget i år 

0 

3 Antall ansatte med Delvis AFP 1 
 

4 Antall ansatte avsluttet arbeidsforholdet med Hel AFP 0 
 

5 Antall ansatte med Delvis ufør 0 
 

6 Antall ansatte med Hel ufør 0 
 

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

3 

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

Ny leder. Oppstart 
samtaler våren 
2017 

 

 Ja Nei 

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

X  

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

  

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

 x 

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

X  

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

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

X  

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

X  

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

 X 

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

X  

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

X  

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

x  

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

 x 

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

22 Vestre Toten kommune har som mål å ikke ha fravær over 7,5 % innen 2018. 
Vårt totale fravær har siste år vært på: 12,1%  
Fordelt på legemeldt 5,90 % og egenmeldt 6,20% 
 
Målsetting:  
 

VTK legemeldt 5 % Vårt mål legemeldt       % 

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

□ NAV / NAV arbeidslivssenter X 

□ Frisk HMS  

□ Andre 
 
Dette har vi benyttet 

□ Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd               

□ Arbeidsplassvurdering   X              

□ Reisetilskudd                                

□ Hjelpemiddel på arbeidsplassen    

□ Kjøp av helsetjenester                   

□ Arbeidsmiljøkartlegginger 

□ Opplæring på arbeidsplassen 

□ Dialogmøter X 

□ Veiledning over telefon  

□ Annet: 
 
 
 
 

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

□ Risikovurdering X 

□ Kvalitetssystemet Compilo X 

□ Kommunikasjon 

□ HMS grunnopplæring X 

□ Virkemidler i et inkluderende arbeidsliv 

□ Praksisplasser 

□ Konflikter 

□ Den viktige samtalen 

□ Roller og forventninger X 

□ HMS lovverk 

□ Oppfølging av sykmeldte arbeidstakere X 

□ Dialogsamtaler 

□ Medarbeidersamtaler  

□ Senior 

□ Avviksbehandling 

□ Helsefremmende arbeid – faktorer som påvirker 

□ Endringsarbeid – omstilling 

□ Arbeid og psykisk helse 

□ Annet: 
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25 De viktigste arbeidsmiljøtiltak  / forbedringer vi har gjennomført/hatt fokus på 
dette driftsåret har vært: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette har gitt følgende effekter for oss: 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  
 
 
Leder                Anne Marte Pettersbakken  
 
 
Verneombud    Arvid Bonkerud 
 
 
Tillitsvalgt          Elin Myhre                               
 
 
 
 
Kopi sendes HMS konsulent innen 1. februar. Presenteres i AMU i februar.  
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HMS årsmelding med forbedringsområder 
Helse – Miljø – Sikkerhet  
 
Tjenesteområde / Driftsenhet Kultur / Fyrverkeriet bibliotek__År_2016_________ 
 
Økt mestring gir økt kvalitet som gir økt nærvær 
HMS årsmelding skal gi et best mulig grunnlag for planlegging av nye HMS aktiviteter ved å reflektere 
over hva som er gjort siste år. Vi skal også sikre at vi følger HMS lovverk og få oversikt over aktuelle 
forbedringsområder som kan være fellestiltak. Leder, verneombud og tillitsvalgt gjennomgår aktuelle 
spørsmål med ansatte ved sitt tjenesteområde / driftsenhet.  Arbeidsmiljøutvalget skal ha årlig 
tilbakemelding om HMS arbeidet. 

 

1 Antall arbeidstakere med fravær grunnet arbeidsrelatert 
belastningslidelse / arbeidsrelatert sykdom 

Under 
5 

5-10 Over 
10 

0   
 

2 Antall arbeidstakere på attføring / arbeidsavklaring 
innvilget i år 

0 

3 Antall ansatte med Delvis AFP 1 
 

4 Antall ansatte avsluttet arbeidsforholdet med Hel AFP 0 
 

5 Antall ansatte med Delvis ufør 0 
 

6 Antall ansatte med Hel ufør 0 
 

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

1 

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

100 

 
 

 Ja Nei 

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

x  

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

x  

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

x  

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

 x 

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

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

x  

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

x  

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

x  

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

x  

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

x  

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

x  

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

x  

21 Hos oss har vi hatt flest HMS avvik på disse områdene: 
Trusler / ubehagelige opplevelser i forbindelse med brukerkontakt 
 
 
 
Disse har ført til fravær: Nei 
 
 
 
 
Dette skal vi gjøre for å unngå HMS avvik fremover: 
Årlig gjennomgang av rutiner for å håndtere vold og trusler 

22 Vestre Toten kommune har som mål å ikke ha fravær over 7,5 % innen 2018. 
Vårt totale fravær har siste år vært på: _2,8__ %  
Fordelt på legemeldt_1_ % og egenmeldt _1,8__ % 
 
Målsetting:  
 

VTK legemeldt 5 % Vårt mål legemeldt     1  % 

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

□ NAV / NAV arbeidslivssenter 

□ Frisk HMS  

□ Andre 
 
Dette har vi benyttet 

□ Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd               

□ Arbeidsplassvurdering                  

□ Reisetilskudd                                
      Hjelpemiddel på arbeidsplassen    

□ Kjøp av helsetjenester                   

□ Arbeidsmiljøkartlegginger 

□ Opplæring på arbeidsplassen 

□ Dialogmøter  
X   Veiledning over telefon  

□ Annet: 
 
 
 
 

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

□ Risikovurdering 

□ Kvalitetssystemet Compilo 

□ Kommunikasjon 

□ HMS grunnopplæring 

□ Virkemidler i et inkluderende arbeidsliv 

□ Praksisplasser 

□ Konflikter 

□ Den viktige samtalen 

□ Roller og forventninger 

□ HMS lovverk 

□ Oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 

□ Dialogsamtaler 

□ Medarbeidersamtaler 

□ Senior 

□ Avviksbehandling 

□ Helsefremmende arbeid – faktorer som påvirker 

□ Endringsarbeid – omstilling 

□ Arbeid og psykisk helse 
X  Annet: Førstehjelpskurs 
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25 De viktigste arbeidsmiljøtiltak  / forbedringer vi har gjennomført/hatt fokus på 
dette driftsåret har vært: 
Vurdering av enkeltes arbeidsplasser med tanke på støy og forstyrrelser. Tiltak 
for å legge til rette for mer ro i arbeidssituasjonen for ansatte som deler kontor 
 
 
 
 
 
 
 
Dette har gitt følgende effekter for oss: 
Større bevissthet rundt hva som er forstyrrende og hvorfor. Gode samtaler rundt 
dette. Innkjøp av støyreduserende headset. 
 
 
 
 
 
 
 

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

- Sikre god medvirkning av ansatte i endrings- og forbedringsprosesser 
- Gjøre ansatte tryggere på egen mestring ved å gå gjennom rutiner for 

vold og trusler 
- Gjennomføre førstehjelpskurs for alle ansatte 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Leder                Mona Myrland___________________________ 
 
 
Verneombud     Egil Ulsrud  _____________________________ 
 
 
Tillitsvalgt          Ingvill Solberg_____________________________                               
 
 
 
 
Kopi sendes HMS konsulent innen 1. februar. Presenteres i AMU i februar.  
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HMS årsmelding med forbedringsområder 
Helse – Miljø – Sikkerhet  
 
Tjenesteområde / Driftsenhet ___Raufosstun 
sykehjem_____________________________År____2016______ 
 
Økt mestring gir økt kvalitet som gir økt nærvær 
HMS årsmelding skal gi et best mulig grunnlag for planlegging av nye HMS aktiviteter ved å reflektere 
over hva som er gjort siste år. Vi skal også sikre at vi følger HMS lovverk og få oversikt over aktuelle 
forbedringsområder som kan være fellestiltak. Leder, verneombud og tillitsvalgt gjennomgår aktuelle 
spørsmål med ansatte ved sitt tjenesteområde / driftsenhet.  Arbeidsmiljøutvalget skal ha årlig 
tilbakemelding om HMS arbeidet. 

 

1 Antall arbeidstakere med fravær grunnet arbeidsrelatert 
belastningslidelse / arbeidsrelatert sykdom 

Under 
5 

5-10 Over 
10 

x   
 

2 Antall arbeidstakere på attføring / arbeidsavklaring 
innvilget i år 

2 

3 Antall ansatte med Delvis AFP 0 
 

4 Antall ansatte avsluttet arbeidsforholdet med Hel AFP  
2 

5 Antall ansatte med Delvis ufør  
0 

6 Antall ansatte med Hel ufør  
0 

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

0 

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

20%(veldig mye 
organisering inn 
mot Raufosstun 
helsehus er 
prioritert) 

 
 

 Ja Nei 

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

x  

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

x  

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

x  

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

x  

13 Leder, verneombud og tillitsvalgt samarbeider aktivt i saker x  
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tilknyttet HMS og utvikling av inkluderende helsefremmende 
arbeidsplasser 
Kommentar/forbedringsområde: 
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14 Leder og verneombud har gjennomført HMS-runde  
Kommentar/forbedringsområde: 
 

x  

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

x  

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

x  

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

x  

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

x  

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

 x 

20 Vi bruker mulighetene i kvalitetssystemet Compilo aktivt i vårt 
forbedringsarbeid 
Kommentar/forbedringsområde:Lang prosess som blir intensivert 
nå. Har mål om at alt skal ligge i compilo fra 130317 ved oppstart 
av Raufoss Helsehus. 
 

x  

21 Hos oss har vi hatt flest HMS avvik på disse områdene: 
Ca.8 på medikmenthåndtering 
 
 
 
Disse har ført til fravær: 0 
 
 
 
 
Dette skal vi gjøre for å unngå HMS avvik fremover: Jobber kontinuerlig med 
dette. 

22 Vestre Toten kommune har som mål å ikke ha fravær over 7,5 % innen 2018. 
Vårt totale fravær har siste år vært på: ___10,3 %  
Fordelt på legemeldt___7,91 % og egenmeldt __2,4_ % 
 
Målsetting:  
 

VTK legemeldt 5 % Vårt mål legemeldt       % 

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

□ Andre 
 
Dette har vi benyttet 

xForebyggings- og tilretteleggingstilskudd               
xArbeidsplassvurdering                  

□ Reisetilskudd                                

□ Hjelpemiddel på arbeidsplassen    

□ Kjøp av helsetjenester                   

□ Arbeidsmiljøkartlegginger 

□ Opplæring på arbeidsplassen 
xDialogmøter  
xVeiledning over telefon  

□ Annet: 
 
 
 
 

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

xRisikovurdering 
xKvalitetssystemet Compilo 

□ Kommunikasjon 

□ HMS grunnopplæring 
xVirkemidler i et inkluderende arbeidsliv 
xPraksisplasser 
xKonflikter 
xDen viktige samtalen 
xRoller og forventninger 
xHMS lovverk 
xOppfølging av sykmeldte arbeidstakere 
xDialogsamtaler 
xMedarbeidersamtaler 

□ Senior 
xAvviksbehandling 
xHelsefremmende arbeid – faktorer som påvirker 
xEndringsarbeid – omstilling 
xArbeid og psykisk helse 

□ Annet: 
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25 De viktigste arbeidsmiljøtiltak  / forbedringer vi har gjennomført/hatt fokus på 
dette driftsåret har vært: Kontinuerlig leanarbeid. Forbedringsteam på VSA. Vi 
mener at et godt faglig arbeidsmiljø der pasienten og fagutviklinga i tråd med 
samfunnets og innbyggernes krav og forventninger er helt sentralt i IA arbeidet. 
Fokus på dette er avgjørende for å få de riktigere søkere på nye stillinger. Like 
viktig også for å beholde alle de flinke som allerede jobber her. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette har gitt følgende effekter for oss: Et godt faglig miljø. Alle ansatte er i 
forbedringsteam dvs. at alle har fagutviklingsansvar i å bidra til kontinuerlige 
forbedringer av tjenesten. God lagfølelse. God ansvarsfølelse for 
arbeidsplassen. Alle ansvarsområder er fordelt. Vi har høyere sykefravær i år. 
Viktig å se på statistikk som statistikk. Det er mange forklaringer bak ett 
sykefravær. 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 Neste år vil vår arbeidsplass / HEIA gruppe konkret arbeide med å oppnå 
følgende mål innen HMS / Inkluderende arbeidsliv/ Helsefremmende 
arbeidsplasser (se også Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014-2018): 
Vi oppretter fra 13 mars en egen gruppe hvor tilittsvalgt, verneombud,spl.1.,IA 
rådgiver fra NAV og leder deltar. Tenk møtehyppighet 4 ganger pr år. For å 
være i forkant av eventuelle problemstillinger og drøfte det i et 
trepartssamarbeid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Leder         Britt Jakobsen       
______________________________________________ 
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Verneombud     ____Ane 
Runningen_________________________________________ 
 
 
Tillitsvalgt          _Har ikke 
plasstilittsvalgt____________________________________________                               
 
 
 
 
Kopi sendes HMS konsulent innen 1. februar. Presenteres i AMU i februar.  
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HMS årsmelding med forbedringsområder 
Helse – Miljø – Sikkerhet  
 
Tjenesteområde: Brannvernavdelingen År: 2016 
 
Økt mestring gir økt kvalitet som gir økt nærvær 
HMS årsmelding skal gi et best mulig grunnlag for planlegging av nye HMS aktiviteter ved å reflektere 
over hva som er gjort siste år. Vi skal også sikre at vi følger HMS lovverk og få oversikt over aktuelle 
forbedringsområder som kan være fellestiltak. Leder, verneombud og tillitsvalgt gjennomgår aktuelle 
spørsmål med ansatte ved sitt tjenesteområde / driftsenhet.  Arbeidsmiljøutvalget skal ha årlig 
tilbakemelding om HMS arbeidet. 
 
1 Antall arbeidstakere med fravær grunnet arbeidsrelatert 

belastningslidelse / arbeidsrelatert sykdom 

Under 
5 

5-10 Over 
10 

X   
 

2 Antall arbeidstakere på attføring / arbeidsavklaring 
innvilget i år 

0 

3 Antall ansatte med Delvis AFP 0 
 

4 Antall ansatte avsluttet arbeidsforholdet med Hel AFP 0 
 

5 Antall ansatte med Delvis ufør 0 
 

6 Antall ansatte med Hel ufør 0 
 

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

0 

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

100 % (6 av 6) 

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

arbeidsområde   
Kommentar/forbedringsområde: 
 

X  

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

X  

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

X  

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

X  

13 Leder, verneombud og tillitsvalgt samarbeider aktivt i saker 
tilknyttet HMS og utvikling av inkluderende helsefremmende 
arbeidsplasser 
Kommentar/forbedringsområde: Det har ikke vært noe aktivt 
samarbeid i 2016, med unntak av enkeltsaker. 

(X) X 
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14 Leder og verneombud har gjennomført HMS-runde  

Kommentar/forbedringsområde: 
Rådhuset: NEI. Prøven: NEI 

 X 

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

X  

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

X  

17 Vår avdeling har fokus på forhold ved HMS ved nyanskaffelser, 
ombygginger etc 
Kommentar/forbedringsområde: Bl.a. i forbindelse med 
anskaffelser av kjøretøy (og prosjektering av ny brannstasjon) 

X  

18 Vi gir ansatte nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon for å 
unngå skader og sykdommer 
Kommentar/forbedringsområde: Vi har revidert risikovurderinger 
og handlingsplaner, samt sikker jobb rutiner i plenum på avd. i 
2016 for å sikre at alle får info og opplæring. 

X  

19 Vi gjennomfører sluttintervju med alle ansatte som slutter.  
Kommentar/forbedringsområde: 
Ingen har sluttet i 2016 (har rutine) 

X  

20 Vi bruker mulighetene i kvalitetssystemet Compilo aktivt i vårt 
forbedringsarbeid 
Kommentar/forbedringsområde: Ja, vi prøver. Ingen avvik er meldt 
i 2016. Ellers oppleves systemet som noe rotete og uoversiktlig, 
noe som nok begrenser bruken en del. 

X  

21 Hos oss har vi hatt flest HMS avvik på disse områdene: 
Ingen. 
 
 
Disse har ført til fravær:  
Nei. 
 
 
Dette skal vi gjøre for å unngå HMS avvik fremover: 
HMS er tema på alle avdelingsmøter. 
Evt. avvik gjennomgås og drøftes med tanke på evt. forbedringer, samt hvordan 
unngå gjentagelse. 

22 Vestre Toten kommune har som mål å ikke ha fravær over 7,5 % innen 2018. 
Vårt totale fravær har siste år vært på: 6,1 % (med forbehold om komplett 
statistikk for desember 2016). 
Fordelt på legemeldt 4,0 % og egenmeldt 2,1 % 
 
Målsetting:  
 
VTK legemeldt 5 % Vårt mål legemeldt  *     % 
VTK egenmeldt 2,5 % Vårt mål egenmeldt  *     % 

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

□ NAV / NAV arbeidslivssenter 
X   Frisk HMS  
□ Andre 

 
Dette har vi benyttet 

□ Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd               
□ Arbeidsplassvurdering                  
□ Reisetilskudd                                
□ Hjelpemiddel på arbeidsplassen    
X   Kjøp av helsetjenester                   
□ Arbeidsmiljøkartlegginger 
□ Opplæring på arbeidsplassen 
□ Dialogmøter  
□ Veiledning over telefon  
□ Annet: 
 
 
 
 

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

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

 
Ingen konkrete behov eller ønsker i 2017 (har gjennomført temamøte på avd. 
om kommunikasjon i januar 2017). Generelt vil det for mange av temaene over 
være interessant med kompetanseheving, enten for leder selv eller for både 
leder og ansatte. 
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25 De viktigste arbeidsmiljøtiltak  / forbedringer vi har gjennomført/hatt fokus på 

dette driftsåret har vært: 
Det er gjennomført arbeidshelseundersøkelse for alle ansatte på avd. hvor det 
bl.a. framgår at de oppfatter arbeidsmiljøet som bra. Det er ikke angitt konkrete 
tiltak som bør/må følges opp i samlerapporten. 
 
Det er gjennomført medarbeiderundersøkelse (10-faktor) hvor resultatene er 
gode og til dels godt over gjennomsnitt for kommunen. Det er litt sprik på to-tre 
av faktorene. Undersøkelsen er gjennomgått og (delvis) fulgt opp. 
 
Vi har arrangert et sosialt samvær utenom arbeidet i 2016. 
 
Vi har i løpet av høsten 2016 likevel erfart at vi har noen utfordringer rundt deler 
av arbeidsmiljøet som dels har hatt sin årsak i oppståtte uoverensstemmelser 
mellom et par av de ansatte. Dette ble tatt opp og fulgt opp og anses å være 
løst. Men det viser seg at kommunikasjon i slike saker/situasjoner er en 
utfordring (derfor temamøtet om kommunikasjon nå i januar 2017, som nevnt 
over). 
 
 
Dette har gitt følgende effekter for oss: 
Vanskelig å beskrive konkrete effekter, men en anser effektene for å være 
positive. 
 

26 Neste år vil vår arbeidsplass / HEIA gruppe konkret arbeide med å oppnå 
følgende mål innen HMS / Inkluderende arbeidsliv/ Helsefremmende 
arbeidsplasser (se også Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014-2018): 
Konkrete mål er i ferd med å utarbeides. Mål for HMS vil bli utarbeidet i løpet av 
januar 2017 og «vedtas» i avdelingsmøte 2. februar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Leder:   Bjørn Sondra Kjelsrud, brannsjef 
 
 
Verneombud : Egil Ulsrud (rådhuset), Morten Nerødegård (Prøven)  
 
 
Tillitsvalgt:  Morten Pettersbakken, Fagforbundet                               
 
 
 
 
Kopi sendes HMS konsulent innen 1. februar. Presenteres i AMU i februar.  
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HMS årsmelding med forbedringsområder 
Helse – Miljø – Sikkerhet  
 
Tjenesteområde / Driftsenhet  Gimle sykehjem avd 1  År 2016 

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

 

1 Antall arbeidstakere med fravær grunnet arbeidsrelatert 
belastningslidelse / arbeidsrelatert sykdom 

Under 
5 

5-10 Over 
10 

*   
 

2 Antall arbeidstakere på attføring / arbeidsavklaring 
innvilget i år 

0 

3 Antall ansatte med Delvis AFP  
0 

4 Antall ansatte avsluttet arbeidsforholdet med Hel AFP  
0 

5 Antall ansatte med Delvis ufør  
0 

6 Antall ansatte med Hel ufør  
0 

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

0 

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

Hvet ikke 

 
 

 Ja Nei 

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

*  

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

*  

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

 

 * 

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

*  

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

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

 * 

15 Vi har en skriftlig beskrivelse av risikoforholdene ved vår avdeling 
Kommentar/forbedringsområde: Ikke ved avdeling men på Gimle 

 

*  

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

 

*  

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

*  

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

*  

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

 
 

*  

20 Vi bruker mulighetene i kvalitetssystemet Compilo aktivt i vårt 
forbedringsarbeid 
Kommentar/forbedringsområde: Blir brukt men ikke godt nok, 
mange ansatte bruker det for lite. Må jobbes med. 

 

 * 

21 Hos oss har vi hatt flest HMS avvik på disse områdene: 
 
 
 
Disse har ført til fravær: Vet ikke 

 
 
 
 
Dette skal vi gjøre for å unngå HMS avvik fremover: . 
Se avd 3 

22 Vestre Toten kommune har som mål å ikke ha fravær over 7,5 % innen 2018. 
Vårt totale fravær har siste år vært på: 14,85  %  
Fordelt på legemeldt  13,68   % og egenmeldt 1,17   %  

Målsetting:  
 

VTK legemeldt 5 % Vårt mål legemeldt Se avd 3        

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

□ NAV / NAV arbeidslivssenter 

□ Frisk HMS  

□ Andre 
 
Dette har vi benyttet 

□ Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd               

□ Arbeidsplassvurdering                  

□ Reisetilskudd                                

□ Hjelpemiddel på arbeidsplassen    

□ Kjøp av helsetjenester                   

□ Arbeidsmiljøkartlegginger 

□ Opplæring på arbeidsplassen 

□ Dialogmøter  

□ Veiledning over telefon  

□ Annet: 
 
 
 
 

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

□ Risikovurdering 

□ Kvalitetssystemet Compilo 

□ Kommunikasjon 

□ HMS grunnopplæring 

□ Virkemidler i et inkluderende arbeidsliv 

□ Praksisplasser 

□ Konflikter 

□ Den viktige samtalen 

□ Roller og forventninger 

□ HMS lovverk 

□ Oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 

□ Dialogsamtaler 

□ Medarbeidersamtaler 

□ Senior 

□ Avviksbehandling 

□ Helsefremmende arbeid – faktorer som påvirker 

□ Endringsarbeid – omstilling 

□ Arbeid og psykisk helse 

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

Vet ikke 
 
 
 
 
Dette har gitt følgende effekter for oss: Vet ikke 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

26 Neste år vil vår arbeidsplass / HEIA gruppe konkret arbeide med å oppnå 
følgende mål innen HMS / Inkluderende arbeidsliv/ Helsefremmende 
arbeidsplasser (se også Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014-2018): 
 
Fra mars 2017 blir avd 3 og 1 på Gimle en avdeling. Se derfor HMS 
årsmelding Gimle avd 3  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Leder:              Oddbjørg Pedersen 
 
 
Verneombud:     Arvid Bonkerud 
 
 
Tillitsvalgt:          Elin Myhre                               
 
 
 
 
Kopi sendes HMS konsulent innen 1. februar. Presenteres i AMU i februar.  
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HMS årsmelding med forbedringsområder 
Helse – Miljø – Sikkerhet  
 
Tjenesteområde / Driftsenhet  Gimle sykehjem avd 3  År 2016 

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

 

1 Antall arbeidstakere med fravær grunnet arbeidsrelatert 
belastningslidelse / arbeidsrelatert sykdom 

Under 
5 

5-10 Over 
10 

*   
 

2 Antall arbeidstakere på attføring / arbeidsavklaring 
innvilget i år 

0 

3 Antall ansatte med Delvis AFP  
2 

4 Antall ansatte avsluttet arbeidsforholdet med Hel AFP  
0 

5 Antall ansatte med Delvis ufør  
0 

6 Antall ansatte med Hel ufør  
0 

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

3 

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

5% 

 
 

 Ja Nei 

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

*  

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

*  

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

 

 * 

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

*  

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

*  
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14 Leder og verneombud har gjennomført HMS-runde  
Kommentar/forbedringsområde: Har ikke gått runde i 2016 
 

 * 

15 Vi har en skriftlig beskrivelse av risikoforholdene ved vår avdeling 
Kommentar/forbedringsområde: Ikke ved avdeling men på Gimle 

 

*  

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

 

*  

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

 

*  

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

*  

19 Vi gjennomfører sluttintervju med alle ansatte som slutter.  
Kommentar/forbedringsområde: Har ikke hatt noen som har 
sluttet i 2016 
 
 

*  

20 Vi bruker mulighetene i kvalitetssystemet Compilo aktivt i vårt 
forbedringsarbeid 
Kommentar/forbedringsområde: Blir brukt men ikke godt nok, 
mange ansatte bruker det for lite. Må jobbes med. 
 

 * 

21 Hos oss har vi hatt flest HMS avvik på disse områdene: 
 
Har nok underrapportering på dette, de avvikene vi har er sparking, 
kloring, biting osv. 

 
 
Disse har ført til fravær: Ingen som har ført til fravær. 
 
 
 
 
Dette skal vi gjøre for å unngå HMS avvik fremover: Må være nøye med bruk 
av hjelpemidler der vi kan. Vi jobber med veldig syke pasienter og noen 
hendelser vil vi aldri unngå. Viktig å jobbe med kompetansehevende tiltak 
i forhold til dette. 

22 Vestre Toten kommune har som mål å ikke ha fravær over 7,5 % innen 2018. 
Vårt totale fravær har siste år vært på: 6.63 %  
Fordelt på legemeldt  5.41 % og egenmeldt  1,22 %  

Målsetting:  
 

VTK legemeldt 5 % Vårt mål legemeldt 5,5 %       

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

□ NAV / NAV arbeidslivssenter 

□ Frisk HMS  

□ Andre 
 
Dette har vi benyttet 

□ Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd               

□ Arbeidsplassvurdering                  

□ Reisetilskudd                                

□ Hjelpemiddel på arbeidsplassen    

□ Kjøp av helsetjenester                   

□ Arbeidsmiljøkartlegginger 

□ Opplæring på arbeidsplassen 

□ Dialogmøter  

□ Veiledning over telefon  

□ Annet: 
 
 
 
 

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

□ Risikovurdering 

□ Kvalitetssystemet Compilo 

□ Kommunikasjon 

□ HMS grunnopplæring 

□ Virkemidler i et inkluderende arbeidsliv 

□ Praksisplasser 

□ Konflikter 

□ Den viktige samtalen 

□ Roller og forventninger 

□ HMS lovverk 

□ Oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 

□ Dialogsamtaler 

□ Medarbeidersamtaler 

□ Senior 

□ Avviksbehandling 

□ Helsefremmende arbeid – faktorer som påvirker 

□ Endringsarbeid – omstilling 

□ Arbeid og psykisk helse 

□ Annet: 
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25 De viktigste arbeidsmiljøtiltak  / forbedringer vi har gjennomført/hatt fokus på 
dette driftsåret har vært: 
 
Arbeidsmiljø jobber vi med hele tiden. Det hjelper oss i hverdagen at 
ansatte har det bra på arbeidsplassen og vi har mye latter og humor. 
 
 
På grunn av mye uro, roping  og utagering har vi hatt mest fokus på å 
finne løsninger i hvert enkelt tilfelle. 

 
 
 
Dette har gitt følgende effekter for oss: 
 Har i noen tilfeller klart å finne løsninger som har hjulpet slik at 
hverdagen har blitt litt lettere. 

 
 
 
 
 
 
 
 

26 Neste år vil vår arbeidsplass / HEIA gruppe konkret arbeide med å oppnå 
følgende mål innen HMS / Inkluderende arbeidsliv/ Helsefremmende 
arbeidsplasser (se også Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014-2018): 
 
Fra mars 2017 blir avd 3 og 1 på Gimle en avdeling, det viktigste for oss 
nå blir å jobbe for at dette skal bli en god avdeling der ansatte og 
pasienter trives. 
 Vi må jobbe mye med arbeidsmiljø, rutiner, sykefravær/IA arbeid osv.  

 
Vi skal benytte Lean, personalmøter, etiske refleksjoner osv. i dette 
arbeidet. I tillegg må vi klare å gjennomføre medarbeidersamtaler med 
ansatte ganske tidlig etter oppstart ny avdeling. 

 
 
 
 
 
 
 

  
Leder:              Oddbjørg Pedersen 
 
Verneombud:     Arvid Bonkerud 
 
Tillitsvalgt:          Elin Myhre                               
 
 
 
 
Kopi sendes HMS konsulent innen 1. februar. Presenteres i AMU i februar.  
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HMS årsmelding med forbedringsområder 
Helse – Miljø – Sikkerhet  
 
Tjenesteområde / Driftsenhet : Kultur/idrett og fritidsavdelingen År: 2016 
 
Økt mestring gir økt kvalitet som gir økt nærvær 
HMS årsmelding skal gi et best mulig grunnlag for planlegging av nye HMS aktiviteter ved å reflektere 
over hva som er gjort siste år. Vi skal også sikre at vi følger HMS lovverk og få oversikt over aktuelle 
forbedringsområder som kan være fellestiltak. Leder, verneombud og tillitsvalgt gjennomgår aktuelle 
spørsmål med ansatte ved sitt tjenesteområde / driftsenhet.  Arbeidsmiljøutvalget skal ha årlig 
tilbakemelding om HMS arbeidet. 

 

1 Antall arbeidstakere med fravær grunnet arbeidsrelatert 
belastningslidelse / arbeidsrelatert sykdom 

Under 
5 

5-10 Over 
10 

X   
 

2 Antall arbeidstakere på attføring / arbeidsavklaring 
innvilget i år 

0 
 

3 Antall ansatte med Delvis AFP 0 
 

4 Antall ansatte avsluttet arbeidsforholdet med Hel AFP 0 
 

5 Antall ansatte med Delvis ufør 0 
 

6 Antall ansatte med Hel ufør 0 
 

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

1 

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

70 % 

 
 

 Ja Nei 

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

X  

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

X  

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

 X 

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

 X 

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

 X 



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

 

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

 X 

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

 X 

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

 X 

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

X  

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

X  

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

X  

20 Vi bruker mulighetene i kvalitetssystemet Compilo aktivt i vårt 
forbedringsarbeid 
Kommentar/forbedringsområde: 
Vi kan bruke systemet mye mer aktivt. 

X  

21 Hos oss har vi hatt flest HMS avvik på disse områdene: 
Ingen spesielle 
 
 
 
Disse har ført til fravær:  
0 
 
 
 
Dette skal vi gjøre for å unngå HMS avvik fremover: 
Fortsette det gode arbeidet 

22 Vestre Toten kommune har som mål å ikke ha fravær over 7,5 % innen 2018. 
Vårt totale fravær har siste år vært på: 17,9 %  
Fordelt på legemeldt 16,7 % og egenmeldt  0,9 % (en ansatt langtidssykmeldt) 
 
Målsetting:  
 

VTK legemeldt 5 % Vårt mål legemeldt   2,5 % 

VTK egenmeldt 2,5 % Vårt mål egenmeldt   2,0 % 
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23 Vi har benyttet tjenester fra  

□ NAV / NAV arbeidslivssenter 
XFrisk HMS  

□ Andre 
 
Dette har vi benyttet 

□ Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd               

□ Arbeidsplassvurdering                  

□ Reisetilskudd                                

□ Hjelpemiddel på arbeidsplassen    

□ Kjøp av helsetjenester                   

□ Arbeidsmiljøkartlegginger 

□ Opplæring på arbeidsplassen 
XDialogmøter  
XVeiledning over telefon  

□ Annet: 
 
 
 
 

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

XRisikovurdering 

□ Kvalitetssystemet Compilo 

□ Kommunikasjon 

□ HMS grunnopplæring 

□ Virkemidler i et inkluderende arbeidsliv 

□ Praksisplasser 

□ Konflikter 

□ Den viktige samtalen 

□ Roller og forventninger 

□ HMS lovverk 

□ Oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 

□ Dialogsamtaler 

□ Medarbeidersamtaler 
XSenior 

□ Avviksbehandling 

□ Helsefremmende arbeid – faktorer som påvirker 

□ Endringsarbeid – omstilling 

□ Arbeid og psykisk helse 
XAnnet: Forsikringer for støttekontakter, tiltaksplasser, ungdom i 
arbeidstreningsgruppa 
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25 De viktigste arbeidsmiljøtiltak  / forbedringer vi har gjennomført/hatt fokus på 
dette driftsåret har vært: 
Sosiale sammenkomster for å styrke arbeidsmiljøet. 
 
 
 
 
 
 
 
Dette har gitt følgende effekter for oss: 
Bedre kjent med hverandre. 
 
 
 
 
 
 
 

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

1. Risikovurdering med tiltaksplan 
2. Seniortiltak 
3. Forsikringer 
4. Avklaringer verneombud/tillitsvalgt 

 
 
 
 

  
 
 
Leder: Geir Sollie 
 
 
Verneombud: Må gjøres en avklaring med hovedvernombud. Jeg har mange ulike 
tjenester på forskjellige plasser 
 
 
Tillitsvalgt: Samme som verneombud                                      
 
 
 
 
Kopi sendes HMS konsulent innen 1. februar. Presenteres i AMU i februar.  
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HMS årsmelding med forbedringsområder 
Helse – Miljø – Sikkerhet  
 
Tjenesteområde / Driftsenhet : Sentral stab- og støtte   År: 2016 
 
Økt mestring gir økt kvalitet som gir økt nærvær 
HMS årsmelding skal gi et best mulig grunnlag for planlegging av nye HMS aktiviteter ved å reflektere 
over hva som er gjort siste år. Vi skal også sikre at vi følger HMS lovverk og få oversikt over aktuelle 
forbedringsområder som kan være fellestiltak. Leder, verneombud og tillitsvalgt gjennomgår aktuelle 
spørsmål med ansatte ved sitt tjenesteområde / driftsenhet.  Arbeidsmiljøutvalget skal ha årlig 
tilbakemelding om HMS arbeidet. 

 

1 Antall arbeidstakere med fravær grunnet arbeidsrelatert 
belastningslidelse / arbeidsrelatert sykdom 

Under 
5 

5-10 Over 
10 

x   
 

2 Antall arbeidstakere på attføring / arbeidsavklaring 
innvilget i år 

0 

3 Antall ansatte med Delvis AFP 
- 1 person fra 01.04.16 

2 
 

4 Antall ansatte avsluttet arbeidsforholdet med Hel AFP 3 (65 år eller mer) 
 

5 Antall ansatte med Delvis ufør 0 
 

6 Antall ansatte med Hel ufør 0 
 

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

1 fram til 30.06.16 

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

- Langtidsfravær har gjort dette vanskelig i 
forhold til prioritering mellom oppgaver 

0 

 
 

 Ja Nei 

9 Vi har oversikt over hvilke krav i HMS-lovgivningen som angår vårt 
arbeidsområde   
Kommentar/forbedringsområde: 
Det er gode og lett tilgjengelige dokumenter, rutiner og lover i 
Compilo. I tillegg nyttes arbeidstilsynets forskrifter og ikke 
minst deres anbefalinger 

x  

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

x  

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

x  

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

 x 

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

-  

 

14 Leder og verneombud har gjennomført HMS-runde  
Kommentar/forbedringsområde: 
Ikke gjennomført i 2016. 

 x 

15 Vi har en skriftlig beskrivelse av risikoforholdene ved vår avdeling 
Kommentar/forbedringsområde: 
Ikke alle – kun ved IKT og maskinelt utstyr 

 x 

16 Med bakgrunn i risikovurderingen har vi utarbeidet planer og tiltak 
for å redusere risikoforholdene 
Kommentar/forbedringsområde: 
Innen IKT er dette gjort. 

x  

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

x  

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

x  

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

x  

20 Vi bruker mulighetene i kvalitetssystemet Compilo aktivt i vårt 
forbedringsarbeid 
Kommentar/forbedringsområde: 
Stab- og støtte har inne totalt mer enn 500 dokumenter. Vi bør 
være mer aktive på forslag og avviksmelding.  

x  

21 Hos oss har vi hatt flest HMS avvik på disse områdene: 
Ingen HMS avvik er registrert. 
Vi har gitt tilbakemelding på avvik system, men ikke som behandler av avvik. 
 
 
Disse har ført til fravær: 0 
 
 
Dette skal vi gjøre for å unngå HMS avvik fremover: 

 Er mer opptatt av å få økt bruk av avvik. Ikke nødvendigvis innen HMS, 
men generelt 
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22 Vestre Toten kommune har som mål å ikke ha fravær over 7,5 % innen 2018. 
Vårt totale fravær har siste år vært på: 9 %  
Fordelt på legemeldt 7,8 % og egenmeldt  1,2 % 
 
Målsetting:  
 

VTK legemeldt 5 % Vårt mål legemeldt  1 % 

VTK egenmeldt 2,5 % Vårt mål egenmeldt  1 % 

2 % på totalt fravær. 

23 Vi har benyttet tjenester fra  
X  NAV / NAV arbeidslivssenter 
X  Frisk HMS  

□ Andre 
 
Dette har vi benyttet 
X Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd               
X Arbeidsplassvurdering                  

□ Reisetilskudd                                
X Hjelpemiddel på arbeidsplassen    
X Kjøp av helsetjenester                   

□ Arbeidsmiljøkartlegginger 

□ Opplæring på arbeidsplassen 
X Dialogmøter  

□ Veiledning over telefon  

□ Annet: 
 

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

□ Kvalitetssystemet Compilo 

□ Kommunikasjon 

□ HMS grunnopplæring 

□ Virkemidler i et inkluderende arbeidsliv 

□ Praksisplasser 

□ Konflikter 

□ Den viktige samtalen 

□ Roller og forventninger 

□ HMS lovverk 

□ Oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 

□ Dialogsamtaler 

□ Medarbeidersamtaler 

□ Senior 

□ Avviksbehandling 

□ Helsefremmende arbeid – faktorer som påvirker 

□ Endringsarbeid – omstilling 

□ Arbeid og psykisk helse 

□ Annet: 
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25 De viktigste arbeidsmiljøtiltak  / forbedringer vi har gjennomført/hatt fokus på 
dette driftsåret har vært: 
 
Startet oppføging i avd. møter - medarbeiderundersøkelsen 
 
 
Dette har gitt følgende effekter for oss: 
 
 
 

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

- Oppstart i 2017 med medarbeidersamtale 
- Få opp aktivitet og legitimitet ved å melde avvik på gjeldende 

prosedyrer/rutiner. 
- Risikovurdering på enkelte utsatte områder bør settes inn i handlingsplan 
- Oppfølging av arbeidsplassvurdering – ansattes eget ansvar 
- Avtalt vernerude med verneombud i 2017 

 

  
 
 
Leder                __Anny I Stenseth  
 
 
Verneombud     _____________________________________________ 
 
 
Tillitsvalgt          _____________________________________________                               
 
 
 
Kopi sendes HMS konsulent innen 1. februar. Presenteres i AMU i februar.  
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HMS årsmelding med forbedringsområder 
Helse – Miljø – Sikkerhet  
 
Tjenesteområde / Driftsenhet _Fysio- ergo ___År__2016 
 
Økt mestring gir økt kvalitet som gir økt nærvær 
HMS årsmelding skal gi et best mulig grunnlag for planlegging av nye HMS aktiviteter ved å reflektere 
over hva som er gjort siste år. Vi skal også sikre at vi følger HMS lovverk og få oversikt over aktuelle 
forbedringsområder som kan være fellestiltak. Leder, verneombud og tillitsvalgt gjennomgår aktuelle 
spørsmål med ansatte ved sitt tjenesteområde / driftsenhet.  Arbeidsmiljøutvalget skal ha årlig 
tilbakemelding om HMS arbeidet. 

 

1 Antall arbeidstakere med fravær grunnet arbeidsrelatert 
belastningslidelse / arbeidsrelatert sykdom 

Under 
5 

5-10 Over 
10 

1   
 

2 Antall arbeidstakere på attføring / arbeidsavklaring 
innvilget i år 

0 

3 Antall ansatte med Delvis AFP 1 
 

4 Antall ansatte avsluttet arbeidsforholdet med Hel AFP 0 
 

5 Antall ansatte med Delvis ufør 1 

6 Antall ansatte med Hel ufør  
0 

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

0 

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

100% 

 
 

 Ja Nei 

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

x  

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

x  

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

x  

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

X  

13 Leder, verneombud og tillitsvalgt samarbeider aktivt i saker 
tilknyttet HMS og utvikling av inkluderende helsefremmende 
arbeidsplasser 
Kommentar/forbedringsområde: har ikke eget verneombud – 
sammen med Raufosstun.  

X  



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

 

14 Leder og verneombud har gjennomført HMS-runde  
Kommentar/forbedringsområde: vi gjennomfører leanrevisjoner og 
der er HMS med , men fordi vi ikke har eget verneombud er ikke 
verneombudet med. Ola Vaktmester går brann og elrunder. Avtalt 
at det skjer etter ombygging 
 

 x 

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

x.  

16 Med bakgrunn i risikovurderingen har vi utarbeidet planer og tiltak 
for å redusere risikoforholdene 
Kommentar/forbedringsområde: vi har få risikoforhold og har laget 
rutiner for de vi har 
 

x  

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

x  

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

x  

19 Vi gjennomfører sluttintervju med alle ansatte som slutter.  
Kommentar/forbedringsområde: 
Et ble ikke gjennomført i fjor pga sykmelding ved fratredelse 

x x 

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

x  

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

22 Vestre Toten kommune har som mål å ikke ha fravær over 7,5 % innen 2018. 
Vårt totale fravær har siste år vært på: __8,7_ %  
Fordelt på legemeldt_7,6_ % og egenmeldt _1,1__ % 
 
Målsetting:  
 

VTK legemeldt 5 % Vårt mål legemeldt  2,5  % 

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

□ X  NAV / NAV arbeidslivssenter 

□ Frisk HMS  

□ Andre 
 
Dette har vi benyttet 

□ X Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd               

□ Arbeidsplassvurdering                  

□ Reisetilskudd                                

□ Hjelpemiddel på arbeidsplassen    

□ Kjøp av helsetjenester                   

□ Arbeidsmiljøkartlegginger 

□ Opplæring på arbeidsplassen 

□ Dialogmøter  

□ Veiledning over telefon  

□ Annet: 
 
 
 
 

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

□ Risikovurdering 

□ Kvalitetssystemet Compilo 

□ Kommunikasjon 

□ HMS grunnopplæring 

□ Virkemidler i et inkluderende arbeidsliv 

□ Praksisplasser 

□ Konflikter 

□ Den viktige samtalen 

□ Roller og forventninger 

□ X  HMS lovverk 

□ Oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 

□ Dialogsamtaler 

□ Medarbeidersamtaler 

□ Senior 

□ Avviksbehandling 

□ Helsefremmende arbeid – faktorer som påvirker 

□ X Endringsarbeid – omstilling 

□ Arbeid og psykisk helse 

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

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

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

 Godt sosialt miljø 

 God kommunikasjon 

 Klare ansvarsområder – for å gi mestring og eierskap til arbeidsoppgaver 
2. tilrettelegge for ansatte med diverse helseplager ved å 

 kjøpe inn utstyr 

 tilrettelegge arbeidstid og arbeidsoppgaver 

 bruke tilretteleggingstilskudd 
 

  
 
 
Leder                ______________________________________________ 
 
 
Verneombud     _____________________________________________ 
 
 
Tillitsvalgt          _____________________________________________                               
 
 
 
 
Kopi sendes HMS konsulent innen 1. februar. Presenteres i AMU i februar.  









































 

Vestre Toten kommune 
Plan 

 

 

Notat    

 

Til: Nina Nedberg,  

 

Kopi til: 

 

Eiendomsavdelingen 

 

 

Fra : Egil Ulsrud 

 

Sak : HMS - ÅRSMELDING 2016  

Saksnr./Doknr./Arkivkode Sted Dato 
17/25 - 4-043.3 RAUFOSS 30.01.2017 

 

HMS - RUNDE FYRVERKERIET KULTURSKOLE  
 

 

Det er gjennomført HMS-runde på Fyrverkeriet kulturskole 26.1.2017 ved Egil 

Ulsrud,verneombud og Nina Nedberg, rektor ved kulturskolen. 

I første del av vernerunde ble sjekkliste for HMS gjennomgått. Det er gode rutiner 

ved skolen og det generelle intrykk er at ansatte og brukere har gode rutiner på alle 

punkter som omhandler HMS.  

Det er gode og tilrettelagte lokaler, det som kan være grunn for å rette på er 

solskjerming på kontorene i 2 etasje som har vindu mot sør-vest og lokaler i 1 etasje 

som har vinduer mot vest. Her blir det veldig varmt på sommerstid og utvendig 

solskjerming er ønskelig. Eiendomsavdelingen får beskjed om ønsker. 

I andre del av vernerunde ble lokalene sett på og en sjekk foretatt.  

Lokalene i kulturskolen er bra og tilpasset skolens bruk og behov. Gode rutiner og 

ryddige rom og fellesområder. 

  

I tillegg til selve skolelokalene disponerer kulturskolen lokaler i Fyrverkeriet 

kulturhus, dette er kjellerlokaler og her er inneluft og varmeovner et eget tema. 

Inneluft og ventilasjon er for dårlig og de gamle varmeovnene bør skiftes ut. 

En vurdering og kommentar fra eiendomsavdelingen etterlyses vedr ventilasjon og 

utskifting av varmeovner. 

 

 

Egil Ulsrud, verneombud 
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Saksbehandler:  Astri Aadnes Arkiv: 026  
Arkivsaksnr.: 17/26    

 
 
ARBEIDSMILJØUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2016  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport 2016 tas til etterretning. 
 

 

 
 
Trykte vedlegg:  

Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport 2016 
 
Fakta: 

Årsrapporten oppsummerer utvalgets aktiviteter gjennom året. Den gir en samlet 
oversikt over hvilke saker som har vært til behandling og også oversikt over samlet 
sykefravær og registrerte avvik gjennom året.  
 
Vurdering: 
Skjemaet har inneholdt et par punkter vedrørende registrerte arbeidsulykker og 
tilfeller av sykdommer gjennom året. Disse er ivaretatt i andre saker. 
Det er lagt inn ett nytt punkt om totalt antall meldte avvik i kvalitetssystemet Compilo.  
 
 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
rådmann Anny Stenseth 
 administrativ leder 
 

 



 

 

 

 

ARBEIDSMILJØUTVALGETS 

ÅRSRAPPORT  
Vestre Toten kommune 

2016 
 

Organisasjonsnummer: 971028300 

Driftsår: 2016 

Antall årsverk: 754 

Antall ansatte: 893 

 

Om arbeidsmiljøutvalget (AMU) 

Dato for opprettelse av utvalget: Konstituert 23.02.2016 

Antall stemmeberettigede medlemmer i utvalget: 10 

Leder av AMU: Bjørn Fauchald 

Leder av AMU representerer:  Arbeidsgiver:  Ansatt: x 

Antall avholdte møter i AMU siste år: 3 

Antall AMU-medlemmer som 

representerer:  

Arbeidsgiver: 5 Ansatt: 5 

AKAN- kontakt: Morten Pettersbakken 

 

Om vernetjenesten  

Antall verneombud: 23 verneområder  

Navn på hovedverneombud: Anne Karin Haarstad 

 

Om opplæring for verneombud og medlemmer i AMU 

Har alle verneombud og medlemmer i AMU fått nødvendig 

HMS-opplæring? 

Ja  
x 

Nei 

 

Kommentar: Gjennomført HMS grunnopplæring våren 2016 i samarbeid med Østre 

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

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

tillitsvalgte, ledere og øvrige ansatte.   



 

 

 

Øvrig informasjon fra AMU vedrørende opplæring i driftsåret:  

Saker som er forelagt AMU / verneombud i rapporteringsåret 

- Årsrapport 2015 fra Frisk HMS 

- 10-faktor, oppfølging etter medarbeiderunderøskelsen 

- HMS årsmelding 2015 

- Intern systemrevisjon Fysio/ergoterapiavdelingen 

- HEFA og HEIA 

- Handlingsplan for helsefremmende og inkluderende arbeid 2014-2018 og 

Kompetansetiltak 2016 

- HMS Grunnopplæring 2016 

- AKAN-tematime 

- Ansattes dag 

- Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport 2015 

- Investeringsmidler arbeidsmiljøtiltak 2016 

- Skadestistikk 2015 

- Sykefraværsstatistikk 2015 

- Oppfølging ved sykefravær. Ny sjekkliste og skjema for arbeidsplassvurdering 

- Omvisning på Raufoss skole 

- «Stenbergdagen» 

- Lean. Status 

- Arbeidsmiljøprisen 2016 

- Aktivitetsplan arbeidsmiljøtiltak 2017 

- Samarbeidsplan 2016 – 2017 Frisk HMS og Vestre Toten kommune 

- Budsjett2017 og økonomiplan for perioden 2017-2020  

- Møteplan 2017 

 

Avvik og sykefravær 

Antall meldte avvik i kvalitetssytstemet Compilo: 893  

Totalt sykefravær i prosent: 8,6  

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

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

 

Brukes registrene i virksomhetens forebyggende arbeid?  Ja x Nei 

 

Arbeidstid 

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

Drøftes arbeidstidsordninger med tillitsvalgte / andre instanser? Ja x Nei 



 

 

 

 

Handlingsplan for arbeidsmiljøtiltak 

Er aktivitetsplan gjennomført? Ja x Nei  
 

 

 

 

Rapporten behandles i Arbeidsmiløjutvalget 21. februar 2017  
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Saksbehandler:  Astri Aadnes Arkiv: 043  
Arkivsaksnr.: 17/826    

 
 
ÅRSRAPPORT BEDRIFTSHELSETJENESTE - 2016  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Arbeidsmiljøutvalget tar årsrapport 2016 fra bedriftshelsetjenesten til etterretning. 

 

 
 
Trykte vedlegg:  

Årsrapport 2016 fra bedriftshelsetjenesten 
 
Fakta: 

Frisk HMS v/Anne Storlien har utarbeidet årsrapport for 2016. Den gir en beskrivelse 
over gjennomførte aktiviteter i perioden og gir overordnede anbefalinger for nest 
periode.  
 
 
 
 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
rådmann Anny Stenseth 
 administrativ leder 
 

 



 

 

 

Årsrapport fra bedriftshelsetjenesten 

Virksomhet: Vestre Toten kommune 

Gjelder for perioden: 01.01.2016 – 31.12.2016 

Rapport sendt til: Astri Aadnes  
 

             

Frisk HMS er en offentlig godkjent bedriftshelsetjeneste som leverer tjenester i henhold til 

arbeidsmiljøloven og forskrifter om bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste.  

 

1. Årsrapportens innhold 
Årsrapporten bygger på samarbeidsplanen mellom kunde og Frisk HMS. Årsrapporten inneholder 

ikke detaljerte anbefalinger basert på de aktiviteter, målinger og undersøkelser som er gjort i 

perioden, dette rapporteres løpende. Årsrapporten er i større grad en overordnet rapport som viser 

aktivitet og status for årets fokusområder. 

 

2. Oversikt over gjennomførte aktiviteter i perioden 
Type aktivitet/ evt. målgruppe Merknad 

Bistand risikovurdering ved to enheter Sammen med ledere og ansatte 
Helse, arbeidshelse, 
forebyggende og risiko for. 
Avklaringer og bevisstgjøring. 
Sundskogveien og Raufosstun 
Omsorgsboliger. 

Bistand sykefravær Løpende. Ledere tar kontakt for 
avtale. 

Frisksamtaler Løpende. Ledere tar kontakt for 
avtale. 

Bistand utfordrende saker. Veiledning. Møtedeltagelse. Ledere og ansatte. Avdeling. 

Ergonomi Arbeidsplassvurderinger, 
undervisning, rådgivning. Ved 
flere enheter. 

Bistand i Gruppeprosesser Startet opp ved et par enheter 

Bistand Temasamling. Dilemmaer kommunikasjon - rus  Ledere, Verneombud, 
tillitsvalgte 

Målrettede helseundersøkelser,- brann + teknisk I tillegg vaksiner og oppfølging 
etter dette. Rapport er sendt 
enhetene. 

Deltagelse Stenbergdagen og ansattes dag  

Deltagelse i amu  

Deltagelse 4A møter Overordnet og systematisk 



 

 

 

3. Kommentarer og overordnede anbefalinger for kommende periode 
 Erfaringer har gjennom året vist at behovet for bistand er noe endret og de såkalte 

Friskdager har endret noe innhold. Dette skyldes at det har vært lite pågang på de oppsatte 

datoer og planlagte dager og organisasjonen har behov for bistand andre dager i stedet.  

 Det har vært dialog med renhold, eiendom og kjøkken i forhold til videre oppfølging. De tar 

selv kontakt for avtale. 

 Friskfaktor prosess ved en enhet er ferdigstilt. 

 Frisk HMS har ikke vært kalt inn i forbindelse med tilsyn fra Arbeidstilsynet. 

 

 Frisk HMS opplever samarbeidet med Vestre Toten kommune som meget godt. 

 Ledere og ansatte gir uttrykk for at bedriftshelsetjenesten er et nyttig og viktig bidrag i det 
interne HMS arbeidet.  

 HMS konsulent fungerer som kontaktperson for Frisk HMS når det gjelder samarbeid og 
koordinering av leveranser fra Frisk HMS på overordnet nivå. 

  Frisk HMS har god kontakt med ansatte og ledere, og opplever gode og konstruktive møter 
med dem. 

 Det er også lagt til rette for at ansatte skal kunne ta direkte kontakt med 
bedriftshelsetjenesten. I de saker der dette skjer forankrer Frisk HMS leveransen på riktig 
nivå i organisasjonen/ kommunen. Det var ingen slike henvendelser i løpet av 2016. 
 

 
 

Moelv / 10.02.2017 

Anne Storlien 

For Frisk HMS AS 
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