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• ÅPEN POST 
 
 
 
Raufoss, 13. februar 2020 
 
 
 
 
Bjørn Fauchald 
kommunedirektør Astri Aadnes 
 møtesekretær  
 



SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Vegard Skogen Arkiv: 026  
Arkivsaksnr.: 20/421    

 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Protokollen fra møte 10.12.2019 godkjennes. 
 

 

 
 
Trykte vedlegg:  
Møteprotokoll - møte i arbeidsmiljøutvalget den 10.12.2019 

 
 
 
 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
kommunedirektør  
 

 



 

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 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Arbeidsmiljøutvalget 
 

Møtested: Smia 

Møtedato: 10.12.2019 Tid: 09:00 - 10:30 

 

Innkalte: 
Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Arbeidstakersiden Ane Runningen   

Arbeidstakersiden Kjetil Natrestad   

Arbeidstakersiden Morten Pettersbakken   

Arbeidstakersiden Kari Bjørnstad   

Arbeidstakersiden Kjersti Fremstad   

Arbeidsgiversiden Ivar M.Jahr   

Arbeidsgiversiden Alexander Jørgensen   

Arbeidsgiversiden Ole Petter Bergersen   

Arbeidsgiversiden TrineKløvrud   

Arbeidsgiversiden Bjørn Fauchald   

 
 

Fra adm. (evt. 
andre): 

Møtesekretær Astri Aadnes (fra 10.00) 

    

Fra/til saknr.: 15 – 19/19  

 
 
Det bekreftes at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. 
 
 
Raufoss, 2. januar 2020 
 
 
 
Underskrifter: 
 

Bjørn Fauchald   
Rådmann og sekretær i møtet  
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15/19   
19/2839 

KONSTITUERING AV ARBEIDSMILJØUTVALGET OG ARBEIDSUTVALGET  - 
VALG AV LEDER 2020 / 2021  
- VALG AV AKAN-KONTAKT 
Behandling: 
 
 
 
 
Vedtak: 
 

1. Til ny leder i arbeidsmiljøutvalget velges rådmann Bjørn Fauchald for årene 
2020 og 2021. Hovedvernombud Ane Runningen velges som nestleder for 
samme periode  

2. Leder, nestleder og sekretær utgjør arbeidsmiljøutvalgets arbeidsutvalg 

3. Til AKAN-kontakt gjenvelges Morten Pettersbakken  

 
 
 

 

16/19   
19/2829 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE  
 
Behandling: 
 
 
 
 
Vedtak: 
 
Protokollen fra møte 17.09.2019 godkjennes. 
 
 
 
 
 

 

17/19   
19/2829 

MELDINGER / ORIENTERINGER  
 
Behandling: 
Det ble orientert om følgende saker i møtet: 
 

• Strategi for HMS-Helsefremmende arbeid. Orientering om arbeid og status ved 
rådmannen 
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• Revitalisering HEIA grupper – spørreundersøkelse er ute nå med frist for 
tilbakemelding11. desember 2019 

 

• 10 Faktor medarbeiderundersøkelse 2020 gjennomføres i januar / februar 2020. 

 

• HMS grunnopplæring gjennomføres i samsvar med vedlagte plan. Påmelding i 
kursbasen. Alle som sitter i AMU må gjennomføre denne opplæringen 

 

• Innsynsbegjæring Oppland Arbeiderblad om avvik / brudd på arbeidsmiljøloven 
ble kommentert av rådmannen og kort drøftet. Det vil bli gjort noen endringer i 
fagsystemene for «å luke ut» feilkilder 

 

• Arbeidstilsynet – Søknad om samtykke. Fast arbeidsplass for Frisklivssentralen i 
Raufosshallen. Kort referert og ingen merknader fra AMU 

 

• IA-skolen. Omsorgssjefen orienterte om omsorg sin deltakelse og positive 
erfaringer. Følges opp videre og rapporteres tilbake til AMU 

 

• Compilo – ny versjon fra 2020 er på plass. Kort orientering ved HR-leder 

 

• Valg av verneombud. Status fra hovedvernombudet. Stort sett på plass 

 

• Møteplan for AMU 2020: Astri følger opp og innkaller 

  
 
 
 
 
Vedtak: 
 
Meldingene tas til orientering. 
 
 
 
 
 

 

18/19   
19/96 

ARBEIDSMILJØPRISEN  2019  
 
Behandling: 
 
Rammer og intensjoner for arbeidsmiljøprisen ble drøftet innledningsvis. Det er 
enighet om å gjennomgå «statuttene» på nytt 
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Vedtak: 
 
1. Arbeidsmiljøprisen for 2019 tildeles kulturavdelingen. 
2. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av Trine, Ivar, Ane og Kjersti som 

sammen med Astri får i oppgave å «modernisere» statuttene for 
arbeidsmiljøprisen. Forslag fremmes for rådmannen som bringer saken inn til 
AMU på nytt. Astri innkaller til møte i løpet av januar 2020. 

 
 
 
 
 
 

 

19/19   
19/1383 

BUDSJETT 2020 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2020 - 2023  
 
Behandling: 
 
Saken ble drøftet og det var full enighet om at det bør avsettes noen driftsmidler som 
kan stimulere aktivitet på arbeidsmiljøområdet.  
 
 
Vedtak: 
 
1. Arbeidsmiljøutvalget ber om at kommunestyret avsetter driftsmidler som AMU kan 

disponere til arbeidsmiljøtiltak 
2. Rådmannen bes følge opp saken   
 

    

 
 
 
 
 
 

ÅPEN POST 
 
Ingen saker under åpen post 



SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Vegard Skogen Arkiv: 026  
Arkivsaksnr.: 20/421    

 
 
ORIENTERINGER / MELDINGER  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Meldingene tas til orientering. 
 

 

 
 
Trykte vedlegg:  
Hovedverneombudets årsmelding. 
 
Fakta: 
Det vil bli orientert om følgende saker i møtet: 
 

• Strategi for HMS og helsefremmende arbeid (Bjørn) 

• 10 faktor medarbeiderundersøkelse. Resultater og videre jobbing (Bjørn) 

• Ansattes dag (Bjørn) 

• Driftsmidler arbeidsmiljøtiltak (Bjørn) 

• Revitalisering HEIA grupper. Resultater spørreundersøkelse (Astri) 

• Samling for nattevakter m/Frisk HMS (Astri) 

• MAHUS Brann og Redning (Astri) 

• Compilo. Ny versjon (Astri / Alex) 

• IA skolen (Trine) 

• Revidering av rutine for Arbeidsmiljøprisen. Referat etter gruppearbeid (Ane, 
Trine, Kjersti og Astri) 

• Hovedverneombudets årsmelding (Ane) 
 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
kommunedirektør  
 

 



Årsrapport 2019 for hovedverneombud. 

 

I virksomheter med flere verneombud skal det være et 
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. 

Fra 1.juni 2019 tok jeg over som hovedverneombud etter Anne Karin 
Haarstad. Det har vært en bratt læringskurve med mange spennende 
oppgaver. 

Jeg deltar i flere grupper som har ulike oppgaver. På den korte tiden 
som hovedverneombud har jeg dessverre ikke rukket å være med på  
alt, men det får jeg mulighet til i 2020. Velger likevel å tilføye grupper 
og oppgaver som jeg som hovedverneombud skal være med på. 

Hefa gruppa : Planlegger Ansattes dag og Stenbergdagen, det ligger 
en del arbeid for at alt skal gå på skinner. Der tar vi opp hva som 
trengs av påfyll for ansatte i VTK , og setter opp Tema timer.   

Er også med på ett prosjekt i KLPs arbeidsmiljønettverk sammen med 
Hefa gruppa.                                                                                                    

AMU: Er medlem og sitter nå som nestleder. 

Jeg får jevnlig henvendelser fra både verneombud og ledere i 
kommunen som angår saker innenfor HMS, om hvordan de skal løse 
saker de er usikre på.    

Regionalt samarbeid med HVO i Søndre Land, Nordre Land, Østre 
Toten, Gjøvik og Vestre Toten. Vi skal møtes 2 ganger pr. år. 



Det arrangeres 2 møter i året for verneombudene. På møtene kan 
temaer og utfordringer innen verneområder drøftes, og evt 
opplæring på temaer som etterspørres. På slutten av året besøkte jeg 
verneområdet på brannstasjonen og på vann/avløp. Fint å kunne 
møte andre verneombud og se hvordan de løser oppgavene på sitt 
verneområde. Det er ønskelig å kunne besøke flere verneområder i 
2020. 

Utover dette har jeg et tett samarbeid med HMS konsulent om 
temaer som angår HMS. 

Rådmannen og jeg er ute og deler ut Arbeidsmiljøprisen en gang i 
året, noe som er koselig og morsomt for dem og oss. Sist gikk prisen 
til kultur og de mottok prisen 12. desember 2019. 

 

Ser frem til et godt samarbeid i 2020. 

 

 

Hovedverneombud                 
Ane Runningen 

                           

 

 

 

 

 

 





Vestre Toten kommune 

 
 

  19/98   

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Astri Aadnes Arkiv: 048.2  
Arkivsaksnr.: 19/98    
 
 
SYKEFRAVÆRSSTATISTIKK 2019  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Sykefraværsstatistikk 2019 tas til etterretning 
 
 
 
 
Trykte vedlegg:  
Sykefravær rapport AMU 2019 
Sykefravær 2009 -2019 fordelt på alder, kategorier, kjønn og utvikling 
Sykefraværsutvikling pr kvartal 2008-2019 i Vestre toten kommune 
 
Fakta: 
Det totale sykefraværet i 2019 er 9,4 prosent. Grafen viser utvikling i sykefraværet i 
perioden 1996 – 2019. 
 

 
 
 
Legemeldt sykefravær sammenlignet med andre for 3. kvartal (tall fra NAV):  
 



  19/98  

 
 
For Vestre Toten kommune utgjør dette over ett år:  

 
 
Vurdering: 



  19/98  

Gjennom årene er det satt fokus på forebyggende arbeid for å unngå eller 
tilrettelegge ved sykefravær. HEIA gruppene, rutine for oppfølging og utarbeidelse av 
Arbeidsplassbeskrivelse er eksempler på tiltak. Et virkemiddel for å få fokus på 
kommunens målsetting om et fravær på 7,5 prosent er driftsenhetenes arbeid med 
HMS årsmelding med forbedringsområder. I denne setter de sine egne mål og tiltak 
for å nå disse. Ledere, tillitsvalgte og verneombud har fått tilbud om opplæring i bruk 
av årsmeldingen.  
 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
kommunedirektør Geir Steinar Loeng 
 administrativ leder 
 





























Sykefravær 2009-2019 fordelt på alder, kategorier, kjønn og utvikling. 
 
 
Sykefravær fordelt på alder i perioden: 
 

Alder 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
16-20 3,7 3,8 2,9 3,8 2,7 3,4 2,8 2,9 2,5 6,1 2,9 
21-29 8,7 9,0 6,7 9,8 8,6 7,7 7,2 8,8 8,8 10,4 8,8 
30-39 8,4 8,8 9,1 8,6 10,7 8,0 9,8 8,9 10,3 11,8 9,3 
40-49 6,6 8,0 10,5 7,0 8,6 7,9 7,8 8,2 9,4 9,3 9,6 
50-59 9,1 10,6 8,3 7,9 7,6 7,9 9,4 9,6 9,1 9,9 9,6 
60-69 9,4 7,1 8,4 6,8 9,3 9,0 7,9 8,3 9,5 6,4 9,2 

 
 
Sykefravær fordelt på kategorier:  
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Egenmelding 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,2 1,3 1,4 1,5 1,4 1,4 
Kronisk syk 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Sykmelding < 
16 dg 

1,2 0,9 1,2 1,0 1,0 0,8 0,9 0,9 1,1 0,8 0,8 

Sykmelding > 
16 dg 

5,6 6,3 5,8 5,7 6,3 5,9 6,0 6,4 7,4 6,8 7,0 

 
 
 
Nærværsprosent fordelt på kjønn: 
 

 Kvinner Menn 
2009 91,4 92,7 
2010 90,6 92,8 
2011 90,7 92,8 
2012 91,6 94,3 
2013 90,1 95,5 
2014 92,2 94,8 
2015 90,9 93,4 
2016 90,6 93,9 
2017 89,8 93,6 
2018 88,1 92,4 
2019 89,7 94,1 

 
 
Kvartalsvis utvikling av nærværsprosent: 
 

   1 kvartal   2 kvartal    3 kvartal  4 kvartal 
2009 90,9 92,3 93,0 90,4 
2010 90,4 91,0 91,9 90,6 
2011 91,7 90,5 92,3 91,5 
2012 90,8 92,6 93,8 90,3 
2013 87,9 90,8 93,3 91,2 
2014 90,4 92,3 93,4 91,8 
2015 90,6 91,4 93,3 90,1 
2016 90,4 91,5 93 90,3 
2017 88,7 91,3 92,6 90,1 
2018 88,7 91,1 93,1 89,1 
2019 89,6 90,9 92,6 89,1 

 
 
 
 
 



Sykefraværsutvikling  pr kvartal 2008-2018 i Vestre Toten kommune 

1. kvartal
Dagsverk Egenmelding Kronisk 1-16 dager over 16 dager Totalt NÆRVÆR

2008 1183 1,6 0,1 1,4 7,1 10,4 89,6
2009 1204 1,7 0,1 1,6 5,4 9,1 90,9
2010 1151 1,5 0,1 1,1 6,7 9,7 90,3
2011 1172 1,7 0,1 1,4 6,7 10,7 89,3
2012 1144 1,7 1,2 1,6 5,3 9,2 90,8
2013 1168 2,1 0,1 1,4 8,3 12,1 87,9
2014 1180 1,5 0,1 0,9 7,3 9,8 90,2
2015 1228 1,8 0,1 1,4 5,9 9,4 90,6
2016 1237 1,8 0,1 1,1 6,5 9,6 90,4
2017 1287 1,8 0,1 1,3 7,9 11,3 88,7
2018 1336 2,2 0,1 1,4 7,4 11,3 88,7
2019 1269 2,3 0 1,1 7,1 10,5 89,5

Snitt 12 år 89,7

2. kvartal
Dagsverk Egenmelding Kronisk 1-16 dager over 16 dager Totalt NÆRVÆR

2008 1153 0,9 0,1 1,1 6,3 8,8 91,2
2009 1167 0,8 0,1 1,1 5,5 7,7 92,3
2010 1141 0,9 0,1 0,9 6,7 8,9 91,1
2011 1158 0,9 0,1 1,4 6,6 9,5 90,5
2012 1157 0,9 0,1 0,6 5,7 7,4 92,6
2013 1168 1,1 0,1 0,9 7,1 9,2 90,8
2014 1145 0,9 0 0,8 6,1 7,8 92,2
2015 1200 1,2 0,1 1,9 6,1 8,6 91,4
2016 1218 1,1 0 0,9 6,4 8,5 91,5
2017 1235 1,2 0,1 1 6,3 8,7 91,3
2018 1239 1,1 0,1 0,8 6,8 8,9 91,1
2019 1251 1,1 0 0,6 7,3 9,1 90,9

Snitt 12 år 91,4

3. kvartal
Dagsverk Egenmelding Kronisk 1-16 dager over 16 dager Totalt NÆRVÆR

2008 1215 0,8 0,1 1 4,2 6,4 93,6
2009 1202 0,7 0,1 1,1 4,9 7 93
2010 1230 0,7 0,1 0,9 5,8 8,1 91,9
2011 1178 0,7 0,1 1 5,3 7,6 92,4
2012 1209 0,9 0,1 0,7 4,4 6,1 93,9
2013 1222 0,8 1,1 0,9 4,8 6,7 93,3
2014 1165 1,7 0,2 1,2 4,7 7,8 92,2
2015 1258 0,9 0,1 0,7 4,8 6,7 93,3
2016 1261 0,8 0 0,8 5,3 7 93
2017 1280 1,1 0,1 1,1 5 7,4 92,6
2018 1315 0,9 0,1 0,7 5,2 6,9 93,1
2019 1368 0,9 0 0,8 5,8 7,6 92,4

Snitt 12 år 92,9

4. kvartal
Dagsverk Egenmelding Kronisk 1-16 dager over 16 dager Totalt NÆRVÆR

2008 1159 1,2 0,1 1,5 5,2 8,5 91,5
2009 1145 1,5 0,1 0,4 6,4 9,7 90,3
2010 1149 1,6 0,1 1,2 6 9,7 90,3
2011 1140 1,4 0,2 1,3 5,1 8,4 91,6
2012 1163 1,4 0,1 1,1 6,8 9,7 90,3
2013 1193 1,4 0,1 1 6,3 8,8 91,2
2014 1187 1,5 0,1 1 5,5 8,2 91,8
2015 1232 1,4 0,1 1,1 7,2 9,9 90,1
2016 1211 1,8 0,1 1 6,8 9,8 90,2
2017 1232 1,6 0,2 1 6,9 9,9 90,1
2018 1280 1,4 0,1 1,5 7,9 10,9 89,1
2019 1228 1,5 0 0,9 7,9 10,4 89,6

Snitt 12 år 90,5

Totalt 
Dagsverk Egenmelding Kronisk 1-16 dager over 16 dager Totalt NÆRVÆR

2008 1348 1,1 0,1 1,1 5,7 8,3 91,7
2009 1358 1,1 0,1 1,2 5,3 7,8 92,3
2010 1352 1 0,1 0,9 6,4 8,8 91,2
2011 1400 1,2 0,1 1,2 5,8 8,7 91,3
2012 1351 1,2 0,1 0,9 5,3 7,8 92,3
2013 1378 1,3 0,1 1 6,3 8,8 91,2
2014 1397 1,2 0,1 0,8 5,9 8 92
2015 1413 1,3 0,1 0,9 6 8,6 91,4
2016 1408 1,4 0,1 0,9 6,4 8,7 91,3
2017 1505 1,4 0,1 1 6,7 9,4 90,6
2018 1560 1,4 0,1 1 6,7 9,3 90,7
2019 1532 1,5 0,1 0,8 7,1 9,4 90,6

Snitt 12 år 91,4
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  20/274   

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Astri Aadnes Arkiv: 043.3  
Arkivsaksnr.: 20/274    
 
 
ARBEIDSMILJØUTVALGET - ÅRSMELDING 2019  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport 2019 tas til etterretning. 
 
 
 
 
Trykte vedlegg:  
Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport 2019 
 
Fakta: 
Årsrapporten oppsummerer utvalgets aktiviteter gjennom året. Den gir en samlet 
oversikt over hvilke aktiviteter som har vært til behandling og også oversikt over 
samlet sykefravær og registrerte avvik gjennom året.  
 
 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
kommunedirektør Geir Steinar Loeng 
 administrativ leder 
 



 
 
 
 

ARBEIDSMILJØUTVALGETS 
ÅRSRAPPORT  
Vestre Toten kommune 

2019 
 
Organisasjonsnummer: 971028300 
Driftsår: 2019 
Antall årsverk: 765 
Antall ansatte: 737 kvinner og 223 menn 
 
Om arbeidsmiljøutvalget (AMU) 
Dato for opprettelse av utvalget: Konstituert 190219 
Antall stemmeberettigede medlemmer i utvalget: 10 
Leder av AMU: Anne Karin Haarstad, hovedverneombud/rådmann.  
Leder av AMU representerer:  Arbeidsgiver: x Ansatt: x 
Antall avholdte møter i AMU siste år: 4 
Antall AMU-medlemmer som 
representerer:  

Arbeidsgiver: 5 Ansatt: 5 

AKAN- kontakt: Morten Pettersbakken 
 
Om vernetjenesten  
Antall verneombud: 27 verneområder.  
Navn på hovedverneombud: Ane Runningen – ny fra sommer 2019 
 
Om opplæring for verneombud og medlemmer i AMU 
Har alle verneombud og medlemmer i AMU fått tilbud om 
pålagt HMS-opplæring? 

Ja  
x 

Nei 
 

Kommentar: Gjennomført 4 dager HMS grunnopplæring våren 2019 i samarbeid med 
Østre Toten, Søndre Land og Nordre 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 2018 fra Frisk HMS 
- Årsrapport 2018 Hovedverneombud 
- HMS årsmelding med forbedringsområder 2019 
- Revitalisering HEIA grupper, spørreundersøkelse, HEIA samling  
- KLP arbeidsmiljønettverk 2018-2020 
- HMS Grunnopplæring 2019/20 
- Ny Avtale om inkluderende arbeidsliv 2019-2022 
- Status Trafikksikkerhet i VTK 
- Ansattes dag 
- Ny Medarbeiderundersøkelse 2020 
- Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport 2018 
- Investeringsmidler arbeidsmiljøtiltak 2019 
- Avvik – og skadestistikk 2018 
- Sykefraværsstatistikk 2018 
- «Stenbergdagen», HEIA samlinger 
- Arbeidsmiljøprisen 2019 
- Samarbeidsplan 2019 Frisk HMS og Vestre Toten kommune 
- Budsjett 2020 og økonomiplan for perioden 2020-2023  
- Konstituering AMU – Ny sammensetning 
- Compilo – ny versjon 
-  Rammeavtale bedriftshelsetjeneste 
- Revisjon av rutine for Arbeidsmiljøprisen 
- Nytt hovedverneombud. Endringer i verneområder 
- Synliggjøring av AMU på hjemmesiden 
- Omvisning på Dag- og avlastningssenter i Lundersveg 
- Strategi for HMS og helsefremmende arbeid 
- Innsynsbegjæring OA. Avvik 
- Arbeidstilsynet. Søknad om samtykke 
- IA skolen. Omsorg 
 
Avvik og sykefravær 
Antall meldte avvik i kvalitetssystemet Compilo: 1270   
Totalt sykefravær i prosent: 9,4  
Totalt sykefravær i prosent forrige år: 9,3 (91,4 % nærvær) 
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 20. februar 2020 
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  20/353   

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Astri Aadnes Arkiv: 043.3  
Arkivsaksnr.: 20/353    
 
 
HMS - ÅRSMELDING MED FORBEDRINGSOMRÅDER - 2019  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
HMS årsmelding med forbedringsområder 2019 tas til etterretning.  
 
 
 
Trykte vedlegg:  
HMS årsmelding med forbedringsområder 2019 fra 24 avdelinger. 
 
Fakta: 
HMS årsmelding med forbedringsområdet er fast sak i Arbeidsmiljøutvalgets første 
årlige møte. Alle tjenesteområder og driftsenheter skal i utgangspunktet levere inn 
årsmeldinger for sitt område. Frist for innlevering det enkelte år er 1. februar. 
Påminnelse sendt ledere 4. og 12. februar. 
 
 
Vurdering: 
Gjennomgangen på den enkelte enhet skal gi et best mulig grunnlag for planlegging 
av nye HMS aktiviteter og det er HEIA gruppene v/leder, verneombud og tillitsvalgt 
som gjennomgår aktuelle spørsmål med ansatte ved sitt tjenesteområde/driftsenhet. 
HEIA gruppene fikk tildelt dette som oppgave av rådmann i 2018.  
For å gjøre HEIA gruppene bedre i stand til å nyttiggjøre seg årsmeldingen til 
målrettet HMS arbeid, ble alle invitert til tematime i januar.  
20 ledere/verneombud/tillitsvalgte deltok.  
 
Oppsummering fra innleverte skjema:  
 

 Antall arbeidstakere på attføring/arbeidsavklaring innvilget i 2019:   9  
 Antall ansatte med delvis AFP:         1  
 Antall ansatte avsluttet arbeidsforholdet med hel AFP:    11 
 Antall ansatte med delvis ufør:       19  
 Antall ansatte med hel ufør:          5  
 Antall som har benyttet ordningen «seniortiltak»:     33  

 
 
 
 
Vi har benyttet tjenester fra: 

o NAV/NAV arbeidslivssenter     12  
o Frisk HMS          5 
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o Andre (stab/støtte, utviklingsenheten, private)     4 
 
 
Dette har vi benyttet: 

o Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd        
o Arbeidsplassvurdering        7 
o Reisetilskudd           
o Hjelpemiddel på arbeidsplassen     2 
o Kjøp av helsetjenester         
o Arbeidsmiljøkartlegging      1  
o Opplæring på arbeidsplassen        
o Dialogmøter                10  
o Veiledning over telefon     4 
o Annet         5  

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

o Risikovurdering       10  
o Kvalitetssystemet Compilo      12 
o Kommunikasjon         6  
o Hms grunnopplæring        7  
o Virkemidler i et inkluderende arbeidsliv      3  
o Konflikter          7 
o Den viktige samtalen        5  
o Roller og forventninger        4 
o Hms lovverk          2  
o Oppfølging av sykmeldte arbeidstakere      6  
o Dialogsamtaler         1 
o Medarbeidersamtaler        4 
o Senior          2 
o Avviksbehandling         5 
o Helsefremmende arbeid – faktorer som påvirker      8 
o Endringsarbeid – omstilling         6 
o Arbeid og psykisk helse        3  
o Annet:          1  

 
 
 
Det kan være aktuelt og både gi tilbud om tematimer og også individuell veiledning til de 
som har spesifisert sine kompetansebehov.  Opplæring i bruk av ny versjon av Compilo 
og risikovurdering med grupper er gjennomført og/eller avtalt for noen enheter i 2020.  
 
 
 
 
 
Punkt 21 tar for seg HMS avvik og avvikshåndtering.  
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Eksempler på avvik slag, spark, vold og trusler, legemiddelhåndtering, fall, bilulykke, 
sprøytestikk, feilførte opplysninger, ustabilt nettverk, renhold, brannskade mm 
 
Eksempler på tiltak for å unngå HMS avvik fremover er økt fokus på risikovurderinger, 
fokus på rutiner, verneutstyr, opplæring i avvikshåndtering, bruk av Årshjul, HMS 
grunnopplæring mm  
 
 
Punkt 25 omhandler de viktigste arbeidsmiljøtiltak og forbedringer som har hatt fokus  
 
Eksempler er på tiltak er systematisk gjennomføring av møter, refleksjon, mål på Lean-
tavla, tilrettelegging ved bytte av arbeidsoppgaver, sosiale tiltak, tydeliggjøring av 
rammer og rutiner, bedre oppfølging av sykmeldte, arbeidsmiljøsamling, innkjøp av 
utstyr, fagdager, revidert HEIA gruppe, markedsføring, risikovurdering mm 
 
Oppgitte effekter er erfaringsdeling, økt trygghet, flere som jobber gradert, ny læring, mer 
forutsigbar hverdag, systematisk arbeid, tidsbesparelser, miljøvennlig, mindre prat i 
gangene, bedre kjent med hverandre mm 
 
 
Punkt 26 beskriver eksempler på hva de ønsker å arbeide videre med i 2020: 
 
Tidsbegrenset tilrettelegging, økt bruk av Lean-tavla, medarbeidersamtaler, økt fokus 
på helsefremmende tiltak, oppfølging etter IA-skolen, få i gang/videreutvikle HEIA 
gruppas funksjon, bruke Årshjul, økt bruk av Compilo, utarbeide 
Arbeidsplassbeskrivelse, gjennomgå HMS lovverk, risikovurdering mm 
 
 
 
 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
kommunedirektør Geir Steinar Loeng 
 administrativ leder 
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HMS årsmelding med forbedringsområder 
Helse – Miljø – Sikkerhet  
 
Tjenesteområde / Driftsenhet ______Planavdelingen______________År___2019___ 
 
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. 
 

Under 
5 

5-10 Over 
10 

1 Antall arbeidstakere med fravær grunnet arbeidsrelatert 
belastningslidelse / arbeidsrelatert sykdom 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  

100 

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

arbeidsområde   
Kommentar/forbedringsområde: 
Starte med å gå gjennom det som ligger i Compilo 

 x 

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

x  

11 Vi har fastsatt egne skriftlige mål for HMS 
Kommentar/forbedringsområde: 
Har noe, men ikke oversikt. Samle i avdelingens KS-system. 

 x 

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

 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: 
Overordnet prosedyre under utarbeidelse 

 x 

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

 x 

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

 x 

17 Vår avdeling har fokus på forhold ved HMS ved nyanskaffelser, 
ombygginger etc 
Kommentar/forbedringsområde: 
Riktig utsyr, kontorkabal, mv. 

x  

18 Vi gir ansatte nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon for å 
unngå skader og sykdommer 
Kommentar/forbedringsområde: 
Bør omfatte hele rådhuset som kontorsted 

 x 

19 Vi gjennomfører sluttintervju med alle ansatte som slutter.  
Kommentar/forbedringsområde: 
Ny praksis innført fra 2019 

x  

20 Vi bruker mulighetene i kvalitetssystemet Compilo aktivt i vårt 
forbedringsarbeid 
Kommentar/forbedringsområde: 
Kunne vært flinkere, men vi forsøker 

 x 

21 Hos oss har vi hatt flest HMS avvik på disse områdene: 
 
Skade ved ulykke (1 stk.) 
 
 
Disse har ført til fravær:  
 
Ja, korttids 
 
 
Dette skal vi gjøre for å unngå HMS avvik fremover: 
 
Sette HMS på dagsorden 

22 Vestre Toten kommune har som mål å ikke ha fravær over 7,5 % innen 2018. 
Vårt totale fravær har siste år vært på: _3,7_ %  
Fordelt på legemeldt_2,1_ % og egenmeldt _1,6_ % 
 
Målsetting:  
 
VTK legemeldt 5 % Vårt mål legemeldt  <1 % 
VTK egenmeldt 2,5 % Vårt mål egenmeldt  <3 % 
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23 Vi har benyttet tjenester fra  

□ NAV / NAV arbeidslivssenter 
□ Frisk HMS  
□ Andre 

 
Dette har vi benyttet 

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

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

□ Risikovurdering 
□ Kvalitetssystemet Compilo 
□ Kommunikasjon 
□ HMS grunnopplæring 
□ Virkemidler i et inkluderende arbeidsliv 
□ Praksisplasser 
□ Konflikter 
□ Den viktige samtalen 
□ Roller og forventninger 
□ HMS lovverk 
□ Oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 
□ Dialogsamtaler 
□ Medarbeidersamtaler 
□ Senior 
□ Avviksbehandling 
□ Helsefremmende arbeid – faktorer som påvirker 
□ Endringsarbeid – omstilling 
□ Arbeid og psykisk helse 
□ Annet: 
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25 De viktigste arbeidsmiljøtiltak / forbedringer vi har gjennomført/hatt fokus på 

dette driftsåret har vært: 
- Gjennomføre medarbeidersamtaler. 
- Lage stillingsbeskrivelser. 
- Lage funksjonsbeskivelser. 
- Innføre sluttintervju med alle som slutter på avdelingen som obligatorisk. 
- Holde kurs for alle på avdelingen i innhold og bruk av Compilo.  
- Leder skal ha gjennomgått HMS grunnopplæring. 
- Systematisering møtestrukur. 
- Opplæring i LEAN. 
- Arbeidsmiljø – trivselstiltak. 
- Budsjett og økonomistyring. 

 
Dette har gitt følgende effekter for oss: 

- Økt trivsel 
- Forutsigbare rammer.  
- Økt saksbehandlerkapasitet – bedret gjennomføringsevne. 
- Redusert stressnivå. 

 
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): 
 

- Få bedre oversikt over hvilke krav i HMS lovgivningen som gjelder for 
vårt område. 

- Samle dokumentasjon gjeldende egen avdeling i et «eget» KS-system. 
- Fremskaffe oversikt over hvem som er tildelt ansvar og oppgaver knyttet 

til HMS. 
- Gjennomføre risikovurdering, utsatt fra 2019. 
- Lage handlingsplan for reduksjon av risiko på bakgrunn av 

risikovurderingen, utsatt fra 2019. 
- Innføring av LEAN. 
- Ombygging av rådhusets 3.etg. – Kontorkabal, møblering mv. 
- Innføring, engasjement og opplæring i nye saks- og 

kommunikasjonssystemer. 
 
 

  
 
 
Leder                ______________________________________________ 
 
 
Verneombud     _____________________________________________ 
 
 
Tillitsvalgt          _____________________________________________                               
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Kopi sendes HMS konsulent innen 1. februar. Presenteres i AMU i februar. 
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HMS årsmelding med forbedringsområder 
Helse – Miljø – Sikkerhet  
 
Tjenesteområde / Driftsenhet 
___Allmenkultur_____________________________År__2019________ 
 
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. 
 

Under 
5 

5-10 Over 
10 

1 Antall arbeidstakere med fravær grunnet arbeidsrelatert 
belastningslidelse / arbeidsrelatert sykdom 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 

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

arbeidsområde   
Kommentar/forbedringsområde: 
 

x  

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

x  

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

x  

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

x  

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

x  
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14 Leder og verneombud har gjennomført HMS-runde  

Kommentar/forbedringsområde: 
 

 x 

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

 x 

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

 x 

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

x  

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

x  

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

x  

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

x  

21 Hos oss har vi hatt flest HMS avvik på disse områdene: 
 
0 
 
 
Disse har ført til fravær:  
 
0 
 
 
Dette skal vi gjøre for å unngå HMS avvik fremover: 
 
Følge ansattes arbeidhverdag tett 

22 Vestre Toten kommune har som mål å ikke ha fravær over 7,5 % innen 2018. 
Vårt totale fravær har siste år vært på: _14.9__ %  
Fordelt på legemeldt___14.3 % og egenmeldt _0.6__ % 
 
Målsetting:  
 
VTK legemeldt 5 % Vårt mål legemeldt       4% 
VTK egenmeldt 2,5 % Vårt mål egenmeldt       1% 
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23 Vi har benyttet tjenester fra  

X  NAV / NAV arbeidslivssenter 
□ Frisk HMS  
□ Andre 

 
Dette har vi benyttet 

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

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

□ Risikovurdering 
□ Kvalitetssystemet Compilo 
□ Kommunikasjon 
□ HMS grunnopplæring 
X   Virkemidler i et inkluderende arbeidsliv 
□ Praksisplasser 
□ Konflikter 
□ Den viktige samtalen 
□ Roller og forventninger 
□ HMS lovverk 
X  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: 
 
Planlegging av felles fagtur til Island 
 
 
 
 
 
 
Dette har gitt følgende effekter for oss: 
 
Forventning, arbeidsglede 
 
 
 
 
 
 

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): 
 
Lavere langtidsfravær 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Leder                _Elisabeth Lund 
_____________________________________________ 
 
 
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 Barneverntjenesten År 2019 
 
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. 
 

Under 
5 

5-10 Over 
10 

1 Antall arbeidstakere med fravær grunnet arbeidsrelatert 
belastningslidelse / arbeidsrelatert sykdom X   

 
2 Antall arbeidstakere på attføring / arbeidsavklaring 

innvilget i år 
1 

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  

93 % (2 stk ikke 
hatt pga sykdom) 

 
 
 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: Kan alltid bli bedre. Har koblet 
inn Arbeidslivssenteret/NAV fra januar 2020. I større grad 
være med på kommunens arrangementer. Først i 2019 at vi 
fikk eget VO (tidl. Sammen med helsestasjonen) 
 

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: Markere på org.kart hvem som 
er VO og TV 
 

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: Planlagt 1.kvartal 2020 
 

 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: Er gjennomført, men ikke 
formelt skrevet ned og arkivert. 
 
 

X  

20 Vi bruker mulighetene i kvalitetssystemet Compilo aktivt i vårt 
forbedringsarbeid 
Kommentar/forbedringsområde: Bv.leder benytter Compilo, men 
det kan benyttes i større grad i hele tjenesten. 
 

 X 

21 Hos oss har vi hatt flest HMS avvik på disse områdene: 
Tregt nettverk/fagsystemer som påvirker utførelse av arbeidsoppgaver. 
Men det har vært så tregt at de ansatte ikke kommer inn og får meldt 
avvik. 
 
 
Disse har ført til fravær:  
 
Ingen 
 
 
Dette skal vi gjøre for å unngå HMS avvik fremover: 
Vi får gjort lite med nettverket, men ved øvrige avvik, må vi ha større fokus 
på rutiner og gjennomgang av disse jevnlig. 

22 Vestre Toten kommune har som mål å ikke ha fravær over 7,5 % innen 2018. 
Vårt totale fravær har siste år vært på: 17,7 %  
Fordelt på legemeldt 14,8 % og egenmeldt 3,9 % 
 
Målsetting:  
 
VTK legemeldt 5 % Vårt mål legemeldt   7 % 
VTK egenmeldt 2,5 % Vårt mål egenmeldt 2,5 % 
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23 Vi har benyttet tjenester fra  

      X  NAV / NAV arbeidslivssenter 
□ Frisk HMS  
□ Andre 

 
Dette har vi benyttet 

□ Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd               
□ Arbeidsplassvurdering                  
□ Reisetilskudd                                
□ Hjelpemiddel på arbeidsplassen    
□ Kjøp av helsetjenester                   
□ Arbeidsmiljøkartlegginger 
□ Opplæring på arbeidsplassen 
X   Dialogmøter  

              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 
X   Helsefremmende arbeid – faktorer som påvirker 
□ Endringsarbeid – omstilling 
□ Arbeid og psykisk helse 
□ Annet: 
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25 De viktigste arbeidsmiljøtiltak / forbedringer vi har gjennomført/hatt fokus på 

dette driftsåret har vært: 
 
Roller og forventninger herunder tydelige rammer og rutiner. 
Bedre oppfølging av sykmeldte 
 
 
 
 
 
 
 
Dette har gitt følgende effekter for oss: 
 
Mer forutsigbar arbeidsdag og mindre stress. 
 
 
 
 
 
 

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): 
 
Redusere sykefraværet ved økt fokus på helsefremmende tiltak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Leder               Hanne Helgeland 
 
 
Verneombud     Randi-Irene Håkenstad 
 
 
Tillitsvalgt          Ikke tilstede pga sykdom                            
 
 
 
 
Kopi sendes HMS konsulent innen 1. februar. Presenteres i AMU i februar. 
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HMS årsmelding med forbedringsområder 
Helse – Miljø – Sikkerhet  
 
Tjenesteområde / Driftsenhet: Reinsvoll skole                              År: 2019 
 
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. 
 

Under 
5 

5-10 Over 
10 

1 Antall arbeidstakere med fravær grunnet arbeidsrelatert 
belastningslidelse / arbeidsrelatert sykdom 0   

 
2 Antall arbeidstakere på attføring / arbeidsavklaring 

innvilget i år 
0 

3 Antall ansatte med Delvis AFP  
0 

4 Antall ansatte avsluttet arbeidsforholdet med Hel AFP 1 
 

5 Antall ansatte med Delvis ufør 1 
 

6 Antall ansatte med Hel ufør  
0 

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

4 

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: 
Ønske om tid til helsefremmende fysiske aktiviteter.  
 

 X 

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

X  

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

X  

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

X  
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14 Leder og verneombud har gjennomført HMS-runde  

Kommentar/forbedringsområde: 
 

X  

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

X  

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

X  

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

X  

18 Vi gir ansatte nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon for å 
unngå skader og sykdommer 
Kommentar/forbedringsområde: 
Ønske om kurs for ansatte for håndtering av voldelige elever. 
 

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: 
Skolen har satt opp en egen pc på et møterom med brukermanual 
for alle ansatte. Ansatte er usikre på hva som skal legges inn i 
Compilo.  
 
 

 X 

21 Hos oss har vi hatt flest HMS avvik på disse områdene: 
 
Det finnes avvik der ansatte har blitt utsatt for spark, slag og truende utsagn fra 
elever. Dette er forhold det kontinuerlig jobbes aktivt med å forbedre. Ingen 
avvik er registrert i Compilo i 2019 til tross for at det har vært hendelser med 
spark og slag på ansatte. Ansatte er usikre på bruken av Compilo.  
 
Disse har ført til fravær:  
Ingen registrerte fravær.  
 
 
Dette skal vi gjøre for å unngå HMS avvik fremover: 
Oppfølging av leder og medansvar hos alle ansatte for planer og tiltak. Ansatte 
ønsker felles opplæring av bruken. Skolen har satt opp en egen pc på et 
møterom med brukermanual for alle ansatte. Det vil settes av tid til opplæring. 
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22 Vestre Toten kommune har som mål å ikke ha fravær over 7,5 %. Vårt totale 
fravær har siste år vært på: 8,4 %. 
Fordelt på legemeldt 6,4 % og egenmeldt 2,0 %.  
 
Hva kan vi gjøre for å nå målene?  
 
Målsetting:  
 
VTK legemeldt 5 % Vårt mål legemeldt   5 % 
VTK egenmeldt 2,5 % Vårt mål egenmeldt   1,5 % 

 
23 Vi har benyttet tjenester fra  

X NAV / NAV arbeidslivssenter 
X Frisk HMS  
X Andre (Privat aktør i arbeidet med enkeltelev, skolekontor og personalsjef 
i VTK) 

 
Dette har vi benyttet  

     Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd               
     Arbeidsplassvurdering                  
□ Reisetilskudd                                
□ Hjelpemiddel på arbeidsplassen    
□ Kjøp av helsetjenester                   
□ Arbeidsmiljøkartlegginger 
□ Opplæring på arbeidsplassen 
X   Dialogmøter  
X   Veiledning over telefon  
X   Veiledning av skolekontor og personalsjef i VTK 
 
 
 

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

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

 
25 De viktigste arbeidsmiljøtiltak  / forbedringer vi har gjennomført/hatt fokus på 

dette driftsåret har vært: 
 

 Arbeidsglede 
 Inkludering 

 
 
 

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

 Fokus på nærvær på arbeidsplassen 
 Å ville hverandre vel 
 Arbeidsglede og godt humør 
 Inkludering med forståelse for ulike roller  
 Alle følger opp de reglene vi er enige om (følge arbeidstid, være 

forberedt til undervisning, samarbeid på trinn/team) 
 Å dra i samme retning og vise engasjement for fellesskapet  
 Å framsnakke hverandre og være positive til hverandre 
 Sosiale arrangement som inkluderer alle ansatte 
 Personaltur eller personalseminar 
 Opplæring i bruk av Compilo 
 Be om samtale for å drøfte tiltak med rektor ved stress eller belastende 

livs- eller arbeidssituasjoner  
 

  
 
 

  
Leder:                
Kari-Ann Slåttsveen 
 
Verneombud:     
Tore Sønsteby  
 
Tina Nielsen (vara) 
 
Tillitsvalgt:  
Berit Finstad (Utdanningsforbundet) 
 
Evi Gjestvang (Fagforbundet)                        
 
 
 
 
Kopi sendes HMS konsulent innen 1. februar. Presenteres i AMU i februar. 
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HMS årsmelding med forbedringsområder 
Helse – Miljø – Sikkerhet  
 
Tjenesteområde / Driftsenhet Fysio- 
ergoterapitjenesten_____________________År_2019____ 
 
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. 
 

Under 
5 

5-10 Over 
10 

1 Antall arbeidstakere med fravær grunnet arbeidsrelatert 
belastningslidelse / arbeidsrelatert sykdom 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” 

0 

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

100%  
+ nyansatte 
samtaler og 1 
seniorsamtale, 1 
sluttsamtale  

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

arbeidsområde   
Kommentar/forbedringsområde: Vet hvor vi skal finne lovene. 
Skal revidere nyansatt rutine, felles med HELSE. Tilføye punkt for 
hvor man finner HMS- lovgivning.  
Informasjon settes på tavla fysio- ergo: informasjon Verneombud 
Ved lapper på LEAN ifht HMS- Tiltaksplan og informere 
Verneombud 
 

X  

10 Hos oss utvikler og benytter vi de ansattes ressurser for å fremme 
helsefremmende arbeidsplasser og godt HMS arbeid 
Kommentar/forbedringsområde: Har åpen dialog. Refleksjon, 
fagmøter, arbeidslean.  
Skal oppdatere kursoversikt ansatte- Visma ansatt  

X  
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En ansatt er med i HMS opplæringsprogrammet til VTK 
 
 

11 Vi har fastsatt egne skriftlige mål for HMS 
Kommentar/forbedringsområde: Risikoanalyse, HEIA plan. 
HEIA plan for 2020 utarbeides etter 10 faktor undersøkelse, 
lamineres og henges på møterom. Fast punkt i avdelingsmøte 

X  

12 Vi har en skriftlig oversikt over hvem som er tildelt ansvar og 
oppgaver knyttet til HMS 
Kommentar/forbedringsområde: Har laget Årshjul i Compilo 
generelt for fysio- ergo, barneteam og markedsføring. Rutiner på 
Compilo. Arbeidsfordelingskjema fysio- ergo er utarbeidet og 
revideres ved endringer 
Lage årshjul for andre områder i avd.  
 

X  

13 Leder, verneombud og tillitsvalgt samarbeider aktivt i saker 
tilknyttet HMS og utvikling av inkluderende helsefremmende 
arbeidsplasser 
Kommentar/forbedringsområde: Har verneombud sammen med 
Raufosstun Helsehus. Leder samarbeider aktivt med Tillitsvalgte 
og fagansvarlige på avdelingen. Økning i ansatte gruppa 
foregående år, resulterte i at HEIA gruppa ble for stor. Avd. fysio- 
ergo var en egen HEIA gruppe. 
I løpet av året etablert en HEIA gruppe bestående av Leder, 
tillitsvalgte fra NFF og Ergoterapeutene, fagansvarlige 
Voksenteam og barneteam og Verneombud for Raufosstun 
Helsehus 

X  

14 Leder og verneombud har gjennomført HMS-runde  
Kommentar/forbedringsområde: Leder fysio- ergo, TV 
Ergoterapeutene i 2018/2019,Helge Nordahl, vaktmester 
Raufosstun Helsehus og verneombud gikk HMS runde 25.01.19. 
Gikk gjennom HMS årsmelding etterpå.  
Har ansatte som har/ skal ha kontoerer andre steder (Totenbadet 
og Sagatunet) De må inkluderes på nevnte arbeidssteder og 
benytte Verneombud på disse stedene dersom det er noe med 
HMS og bygget. Felles rutine for de tjenestene man jobber med? 
Er utarbeidet med Helsestasjonen 
 

X  

15 Vi har en skriftlig beskrivelse av risikoforholdene ved vår avdeling 
Kommentar/forbedringsområde: Har risikoanalyse som revideres 
hvert år. Neste gjennomgang er februar 2020. Dette står i 
årshjulet. Risikoanalysen ligger på Compilo. Sender avvik på 
punktene i risikoanalysen.  
Skal ha nye punkt i risikoanalysen – uforutsette hendelser og 
verbale tilbakemeldinger fra brukere 

X  

16 Med bakgrunn i risikovurderingen har vi utarbeidet planer og tiltak 
for å redusere risikoforholdene 
Kommentar/forbedringsområde: Forslag om å knytte rutiner opp 
mot tiltak i risikoanalysen. Dette har vi ikke utført, men alle rutiner 
og EPL er revidert i løpet av året (Helhetlig pasientforløp). Nye 
rutiner utformet ved behov.  
 

X  

17 Vår avdeling har fokus på forhold ved HMS ved nyanskaffelser, X  



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

ombygginger etc 
Kommentar/forbedringsområde: Ønsker at andre tjenester i 
kommunen kan trekke fysio- ergo mer inn i byggeprosesser i en 
tidlig fase, da vi har god kunnskap om Universell utforming og 
ergonomi. Særlig i nybygg og samarbeid rundt UU.  
Ansatte kan melde behov for nyanskaffelser i forhold til HMS.  
 

18 Vi gir ansatte nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon for å 
unngå skader og sykdommer 
Kommentar/forbedringsområde: Har smitterutine og risikoanalyse. 
Jobber med det psykososiale miljøet, gode arbeidssituasjoner/ 
godt arbeidsmiljø. Refleksjon hver 14. dag.  
Har i løpet av året hatt ekstern veileder x 3 (+ 1 møte i forkant og 
etterkant) v/ NAV Arbeidslivssenter fra 08.02.19 og til 03.05.19 
Utarbeidet nye trivselsfaktorer 
Inkludert i overordnet hygiene gruppe om felles smitterutine Helse 
og Omsorg  
Felles førstehjelpskurs med Helsestasjonen og øvelse uforutsette 
hendelser lagt inn i årshjulet-  
Fysio- ergo holder forflytningskurs for andre avdelinger og andre 
internundervisninger. 
 

X  

19 Vi gjennomfører sluttintervju med alle ansatte som slutter.  
Kommentar/forbedringsområde: 1 ansatt som sluttet 
 
 

X  

20 Vi bruker mulighetene i kvalitetssystemet Compilo aktivt i vårt 
forbedringsarbeid 
Kommentar/forbedringsområde: Legger rutiner på leseliste. 
Compilo benyttes aktivt i det helhetlige pasientforløpet. Alle 
rutiner/ EPL/ maler er revidert i forbindelse med helhetlig 
pasientforløp. 
Hatt fokus på at vi ønsker flere avvik.  
Lagt alle rutiner/ EPL fysio- ergo og Frislivssentralens rutiner på 
Compilo. Ryddet på fedata (word) slik at rutiner/ EPL ikke ligger 
dobbelt. Det som må ligge dobbelt er opplastede dokument/fritekst 
(EPL). Men prøver å benytte oss mest mulig av prosedyre i 
Compilo 
Vi ønsker å benytte oss av Flytskjema modulen på ny versjon av 
Compilo.  
Kan bli flinkere til å ta ut statistikk fra Compilo på avvik.  
 

X  
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21 Hos oss har vi hatt flest HMS avvik på disse områdene: 
- Fall på fallforebyggende gruppe/ Nestenfall, fall i hjemmet/pas. går på 

egenhånd  
- Vurderinger av hjelpemidler- annen faggruppe lover hjelpemidler/ utlån 

av sykeseng/ feil hjelpemiddel 
- feilopplysninger journalført Gerica/ feil adresse/ feil reg. hendelse fra 

annen tjeneste 
- Manglende pas. opplysninger 

 
Disse har ført til fravær:  
Nei 
 
Dette skal vi gjøre for å unngå HMS avvik fremover: 

- Utarbeide og revidere egne rutiner/ EPL (Helhetlig pasientforløp) 
- Utarbeide tverrfaglige rutiner (Helhetlig pasientforløp og Tverrsektorielt 

samarbeid) 
- Fagmøter hver 14 dag 
- Refleksjon hver 14 dag 
- Avd. møte hver 14 dag 
- Arbeidslean hver 14 dag, arbeid med rutiner og tiltaksplan på LEAN tavla  
- Være to terapeuter på komplekse brukere/ vurderinger 
- Gå gjennom Nasjonale veiledere og faglige retningslinjer som angår 

fysio- ergo og få det inn i årshjulet 
- Gå gjennom taushetsplikt/ lover/ veiledere x 2 i året. Lagt i årshjulet 

 
22 Vestre Toten kommune har som mål å ikke ha fravær over 7,5 % innen 2018. 

Vårt totale fravær har siste år vært på: _5,1  %  
Fordelt på legemeldt 3,6___ % og egenmeldt  1,5__ % 
 
Målsetting:  
 
VTK legemeldt 5 % Vårt mål legemeldt  4 % 
VTK egenmeldt 2,5 % Vårt mål egenmeldt  1,5 % 

 
Kommentar: Vet om legemeldt fravær 
Fysio- og ergoterapeuter arbeider med høy grad av 
autonomi/selvbestemmelsesrett og det gjør at vi ved behov kan regulere 
arbeidsdagen og tilrettelegge arbeidsoppgaver i forhold til helse.  

23 Vi har benyttet tjenester fra  
XNAV / NAV arbeidslivssenter 
□ Frisk HMS  
□ Andre 

 
Dette har vi benyttet 

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

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

□ Risikovurdering 
□  Kvalitetssystemet Compilo 
X Kommunikasjon 
□ HMS grunnopplæring 
□ Virkemidler i et inkluderende arbeidsliv 
□ Praksisplasser 
X Konflikter 
x  Den viktige samtalen 
□ Roller og forventninger 
□ HMS lovverk 
□ Oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 
□ Dialogsamtaler 
□ Medarbeidersamtaler 
□ Senior 
□ Avviksbehandling 
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: 
 
 
Etterarbeid : 10 faktor undersøkelse  
-Rolleavklaringer: Klar oversikt over arbeidsoppgaver. Ingen faste ressurser 
tilknyttet institusjoner. 
 -Hele stillinger ( barn- og voksne)  
- Fått fagansvarlig stillinger- Voksenteam og barneteam.  
-Fordelt avdelingen i Voksenteam og barneteam. Frisklivssentralen. 
Fordelingsmøter i hvert team ut fra prioriteringsliste. Ny saksbehandling i 
journalsystemet. 
- Ekstern veiledning.  
- Utarbeidet nye Trivselsfaktorer for avdelingen 
- Helhetlig pasientforløp- revidert, laget nye rutiner Voksenteam  
- Fagdager Barneteam – utarbeidet rutiner. Deltatt i tverrsektorielt samarbeid 
rundt barn og unge.  
- Mindre HEIA gruppe  
- Markedsføring. Felles arbeidsantrekk. Utarbeidelse av plakat, power point og 
nye internettsider.  
 
- Fagmøter hver 14 dag.  
- Arbeidslean hver 14 dag 
- Refleksjon hver 14 dag 
- Avdelingsmøte hver 14 dag 
 -Lean tavlemøte x 1 i uka  
Jobbtur x 1 i året- Samhandling og kommunikasjon 
Ansatte HEIA tiltak- trening x 1 uka  
Sosiale velferdstiltak/arrangement 
 
 
Dette har gitt følgende effekter for oss: 
      -    Klarere oversikt over arbeidsoppgaver 

- Fastere struktur og trygghet i arbeidshverdagen. Ting tas i mindre 
møtefora.  

- Felles lagfølelse  
- Følelse av å være del av et faglig stimulerende miljø 
- Håndtere saker/ konflikter ved å ta det med direkte med den det gjelder, 

leder, TV, vernombud 
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): 
 
-Etterarbeid med ny 10 faktor undersøkelse 
- Tydelig rolleavklaring/ arbeidsoppgaver (kompetanse og mestring) 
- Fokus på fagutvikling i lederteam og i avdelingen (Utviklingsmuligheter) 
- Være med i arbeidsgrupper Helhetlig pasientforløp og Tverrsektorielt 
samarbeid ( Samarbeid/ Samhandling) 
- Sosiale tiltak, Trivselsregler, Refleksjon og nye Trivselsindikatorer på LEAN 
tavle (Arbeidsglede) 
- Bruk av Compilo og avvikssystemet 
 

 
 



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

 
Leder       _Silje Haugerud___________________________ 
 
 
Verneombud     Ane Runingen_________________ 
 
 
Tillitsvalgt     Mona S. Vinger  (Ergoterapeutene) og Åsne 
Løkken___(NFF)________________                               
 
 
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 År 2020 
 
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. 
 

Under 
5 

5-10 Over 
10 

1 Antall arbeidstakere med fravær grunnet arbeidsrelatert 
belastningslidelse / arbeidsrelatert sykdom    

 
2 Antall arbeidstakere på attføring / arbeidsavklaring 

innvilget i år 
1 

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  

100% 

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

arbeidsområde   
Kommentar/forbedringsområde: 
 

+  

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

+  

11 Vi har fastsatt egne skriftlige mål for HMS 
Kommentar/forbedringsområde: 
Ikke egne mål men har utarbeidet risikovurdering 
 

 + 

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

 + 

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

+  
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14 Leder og verneombud har gjennomført HMS-runde  

Kommentar/forbedringsområde: 
Har ikke verneombud, jobber med dette 
 

 + 

15 Vi har en skriftlig beskrivelse av risikoforholdene ved vår avdeling 
Kommentar/forbedringsområde: 
Har risikovurderinger men må jobbe videre med dette 
 

+  

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: 
 

+  

18 Vi gir ansatte nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon for å 
unngå skader og sykdommer 
Kommentar/forbedringsområde: 
 Har fokus på at hjelpemiddler skal benyttes 
 

+  

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

+  

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

+  

21 Hos oss har vi hatt flest HMS avvik på disse områdene: 
 
Slag, spark, kloring 
 
 
 
Disse har ført til fravær: Ingen har ført til fravær 
 
 
 
 
Dette skal vi gjøre for å unngå HMS avvik fremover: 
Kompeta 
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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: 16,37 %  
Fordelt på legemeldt  14,52 % og egenmeldt 1,85 % 
 
Målsetting:  
 
VTK legemeldt 5 % Vårt mål legemeldt       9 
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: 

 
 
 
 

 



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

 
25 De viktigste arbeidsmiljøtiltak  / forbedringer vi har gjennomført/hatt fokus på 

dette driftsåret har vært: 
 
 

- Jobbet mye for å få «ny» avdeling til å fungere godt og lage rutiner 
- Nærværsarbeid 

 
Dette har gitt følgende effekter for oss: 
 
 

- Føler at vi har klart å skape et trygt og godt arbeidsmiljø der ansatte 
trives, dette kom fram i medarbeidersamtalene i fjor høst. 

- Har hatt et høyt fravær i 2019, dette er på grunn av langvarige  
alvorlige sykmeldinger på store stillinger. 

- Klarte vårt mål når det gjelder egenmeldt fravær men alt for høyt på 
legemeldt 
  

 
 
 
 

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): 
 
 
-Nærvær/ arbeidsmiljø 
-Jobbe aktivt med arbeid i forhold til IA skolen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Leder                Oddbjørg Pedersen 
 
 
Verneombud     Har ikke  
 
 
Tillitsvalgt        Elin Myhre, fagforbundet.     Irene Hoff, Delta                              
 
 
 
 
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 Fyrverkeriet kulturhus og bibliotek __ År 2019 
 
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. 
 

Under 
5 

5-10 Over 
10 

1 Antall arbeidstakere med fravær grunnet arbeidsrelatert 
belastningslidelse / arbeidsrelatert sykdom 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 1 
 

5 Antall ansatte med Delvis ufør 0 
 

6 Antall ansatte med Hel ufør 0 
 

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

1 

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

100 

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

arbeidsområde   
Kommentar/forbedringsområde: 
 

x  

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

x  

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

 x 

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

 x 

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

x  
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14 Leder og verneombud har gjennomført HMS-runde  

Kommentar/forbedringsområde: 
 

 x 

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

x  

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

x  

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

x  

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

x  

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

x  

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

x  

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

22 Vestre Toten kommune har som mål å ikke ha fravær over 7,5 % innen 2018. 
Vårt totale fravær har siste år vært på: _3,3__ %  
Fordelt på legemeldt_0,5__ % og egenmeldt _2,9__ % 
 
Målsetting:  
 
VTK legemeldt 5 % Vårt mål legemeldt    1   % 
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: 
Felles studietur til København 
 
 
 
 
 
 
 
Dette har gitt følgende effekter for oss: 
Ny læring 
Utvikle fellesskap og samhold 
 
 
 
 
 

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): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
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 Barneverntjenesten År 2019 
 
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. 
 

Under 
5 

5-10 Over 
10 

1 Antall arbeidstakere med fravær grunnet arbeidsrelatert 
belastningslidelse / arbeidsrelatert sykdom X   

 
2 Antall arbeidstakere på attføring / arbeidsavklaring 

innvilget i år 
1 

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  

93 % (2 stk ikke 
hatt pga sykdom) 

 
 
 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: Kan alltid bli bedre. Har koblet 
inn Arbeidslivssenteret/NAV fra januar 2020. I større grad 
være med på kommunens arrangementer. Først i 2019 at vi 
fikk eget VO (tidl. Sammen med helsestasjonen) 
 

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: Markere på org.kart hvem som 
er VO og TV 
 

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: Planlagt 1.kvartal 2020 
 

 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: Er gjennomført, men ikke 
formelt skrevet ned og arkivert. 
 
 

X  

20 Vi bruker mulighetene i kvalitetssystemet Compilo aktivt i vårt 
forbedringsarbeid 
Kommentar/forbedringsområde: Bv.leder benytter Compilo, men 
det kan benyttes i større grad i hele tjenesten. 
 

 X 

21 Hos oss har vi hatt flest HMS avvik på disse områdene: 
Tregt nettverk/fagsystemer som påvirker utførelse av arbeidsoppgaver. 
Men det har vært så tregt at de ansatte ikke kommer inn og får meldt 
avvik. 
 
 
Disse har ført til fravær:  
 
Ingen 
 
 
Dette skal vi gjøre for å unngå HMS avvik fremover: 
Vi får gjort lite med nettverket, men ved øvrige avvik, må vi ha større fokus 
på rutiner og gjennomgang av disse jevnlig. 

22 Vestre Toten kommune har som mål å ikke ha fravær over 7,5 % innen 2018. 
Vårt totale fravær har siste år vært på: 17,7 %  
Fordelt på legemeldt 14,8 % og egenmeldt 3,9 % 
 
Målsetting:  
 
VTK legemeldt 5 % Vårt mål legemeldt   7 % 
VTK egenmeldt 2,5 % Vårt mål egenmeldt 2,5 % 
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23 Vi har benyttet tjenester fra  

      X  NAV / NAV arbeidslivssenter 
□ Frisk HMS  
□ Andre 

 
Dette har vi benyttet 

□ Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd               
□ Arbeidsplassvurdering                  
□ Reisetilskudd                                
□ Hjelpemiddel på arbeidsplassen    
□ Kjøp av helsetjenester                   
□ Arbeidsmiljøkartlegginger 
□ Opplæring på arbeidsplassen 
X   Dialogmøter  

              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 
X   Helsefremmende arbeid – faktorer som påvirker 
□ Endringsarbeid – omstilling 
□ Arbeid og psykisk helse 
□ Annet: 
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25 De viktigste arbeidsmiljøtiltak / forbedringer vi har gjennomført/hatt fokus på 

dette driftsåret har vært: 
 
Roller og forventninger herunder tydelige rammer og rutiner. 
Bedre oppfølging av sykmeldte 
 
 
 
 
 
 
 
Dette har gitt følgende effekter for oss: 
 
Mer forutsigbar arbeidsdag og mindre stress. 
 
 
 
 
 
 

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): 
 
Redusere sykefraværet ved økt fokus på helsefremmende tiltak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Leder               Hanne Helgeland 
 
 
Verneombud     Randi-Irene Håkenstad 
 
 
Tillitsvalgt          Ikke tilstede pga sykdom                            
 
 
 
 
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: 2019 
 
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. 
 

MERK at denne rapporten gjelder primært for tidligere Brannvernavdelingen, siden 
rapporteringsåret er 2019. Rapporten tar likevel for seg enkelte punkter knyttet til 
virksomhetsoverdragelsen (omorganiseringen) som ble forberedt i 2019 med virkning 
fra 1.1.2020, samt punkter som er relevante fom. 2020 for Brann og Redning 
(tjenesteområdets nye navn fra 2020). 
 

1 Antall arbeidstakere med fravær grunnet arbeidsrelatert 
belastningslidelse / arbeidsrelatert sykdom 

Under 
5 

5-10 Over 
10 

X (0)   
 

2 Antall arbeidstakere på attføring / arbeidsavklaring 
innvilget i år 

0 

3 Antall ansatte med Delvis AFP 0 
 

4 Antall ansatte avsluttet arbeidsforholdet med Hel AFP 0 
 

5 Antall ansatte med Delvis ufør 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  

6 av 6 (100 %) 

 

 Ja Nei 

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

X  

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

X  

11 Vi har fastsatt egne skriftlige 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  
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13 Leder, verneombud og tillitsvalgt samarbeider aktivt i saker 
tilknyttet HMS og utvikling av inkluderende helsefremmende 
arbeidsplasser 
Kommentar/forbedringsområde: 
Drøftinger i forbindelse med virksomhetsoverdragelse, samt 
inngåelse av avtaler i 2019 (med virking fom. 1.1.2020). 
Verneombud (beredskap) deltar i prosjektet med ny brannstasjon 
ved behov. 

X  

14 Leder og verneombud har gjennomført HMS-runde  
Kommentar/forbedringsområde: 
Ingen i 2019. 

 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, prosjektering av 
ny brannstasjon. 

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: 
Ingen har sluttet i 2019. 

X (X) 

20 Vi bruker mulighetene i kvalitetssystemet Compilo aktivt i vårt 
forbedringsarbeid 
Kommentar/forbedringsområde: 
1 avvik meldt i 2019. Vi har brukt Compilo lite (dvs. lite aktivt), men 
jeg henviser dit når det er relevant i f.m. div. informasjon. 

(X) X 

21 Hos oss har vi hatt flest HMS avvik på disse områdene: 
1 avvik – feiervesen. 
 
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. 
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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: 2,3 %  
Fordelt på legemeldt 0,8 % og egenmeldt 1,5 % 
 
Målsetting:  
 

VTK legemeldt 5 % Vårt mål legemeldt    5 % 

VTK egenmeldt 2,5 % Vårt mål egenmeldt   2,5 % 

Fra 2020 er vår bemanning økt med 20 medarbeidere, dvs. 26 til sammen på 
Brann og Redning (tidl. Brannvernavdelingen). 19 av disse er deltidsansatt i 
3,85 % stillinger. Hvordan sykefraværet vil se ut fra 2020 er usikkert, men en 
foreløpig målsetting vil være den samme som for VTK som helhet. 

23 Vi har benyttet tjenester fra  

□ NAV / NAV arbeidslivssenter 

□ Frisk HMS  

□ Andre 
 
Dette har vi benyttet 

□ Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd               

□ Arbeidsplassvurdering                  

□ Reisetilskudd                                

□ Hjelpemiddel på arbeidsplassen    

□ Kjøp av helsetjenester                   

□ Arbeidsmiljøkartlegginger 

□ Opplæring på arbeidsplassen 

□ Dialogmøter  

□ Veiledning over telefon  

□ Annet: 
 

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

□ Risikovurdering 
X   Kvalitetssystemet Compilo (ny versjon) 

□ Kommunikasjon 

□ HMS grunnopplæring 

□ Virkemidler i et inkluderende arbeidsliv 

□ Praksisplasser 

□ Konflikter 

□ Den viktige samtalen 

□ Roller og forventninger 

□ HMS lovverk 
X   Oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 

□ Dialogsamtaler 

□ Medarbeidersamtaler 

□ Senior 
X   Avviksbehandling 

□ Helsefremmende arbeid – faktorer som påvirker 

□ Endringsarbeid – omstilling 

□ Arbeid og psykisk helse 

□ Annet: 
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Pga. ny organisering og nye ledere, vil det være flere behov som etter hvert må 
dekkes opp. Nødvendig innføring og opplæring i ny Compilo, oppfølging av 
sykmeldte arbeidstagere og avviksbehandling (i Compilo) settes opp som 
prioriterte områder i 2020. I tillegg vurderer vi muligheten for å skaffe et 
alternativt system for HMS/IK som er mer spesifikt tilpasset brannvesen 
(«skreddersøm»). Det er imidlertid usikkert om vi finner noe vi mener er godt 
nok, og samtidig til en forsvarlig kostnad, i f.t. hva vi har. 

25 De viktigste arbeidsmiljøtiltak / forbedringer vi har gjennomført/hatt fokus på 
dette driftsåret har vært: 
Egentlig ingen spesielle i 2019. 
 
Vi har imidlertid hatt gjennomganger og fokus på lokalene i dagens 
brannstasjon (bygning 313 i industriparken) med tanke på at kommunen overtar 
som leietaker av deler av bygget fra 1.1.2020 og inntil ny brannstasjon står 
ferdig. 
 
Dette har gitt følgende effekter for oss: 
Ingen spesielle pr. d.d., men vi vil følge opp HMS i bygget og gjøre det beste ut 
av situasjonen fram til vi flytter inn i ny brannstasjon. Bygget har for lengst gått 
ut på dato og tilfredsstiller ikke dagens krav til arbeidsmiljø på noen måte. 
 

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 har ikke satt noen konkrete mål for 2020 enda. Vi er fortsatt i en 
omstillingsprosess i f.t. omorganiseringen vår med mye som «skal på plass», 
herunder også HMS. 
 

  
 
Leder   Bjørn Sondra Kjelsrud, brannsjef 
 
Rapporten er ikke gjennomgått og kvalitetssikret med nedenfor nevnte parter denne 
gangen. 
 
Verneombud  Morten Nerødegård/Prøven, Egil Ulsrud/Rådhuset, 

Jonny Holm/Brannstasjonen 
 
 
Tillitsvalgt  Morten Pettersbakken, HTV, Fagforbundet 
   Lars Erik Helle, plasstillitsvalgt, beredskap                               
 
 
 
 
Kopi sendes HMS konsulent innen 1. februar. Presenteres i AMU i februar.  











HMS Årsmelding for 2019 
Storkjøkken og Vaskeri 

 

Hjemler/ Årsverk/ Ansatte: 
Storkjøkken og Vaskeri har pr. 31.12.2019 totalt 17.05 årsverk fordelt på 19 hjemler. I tillegg 
kommer vikarer og personer knyttet til arbeidsutprøving. Enheten har 4 avdelinger fordelt på 
Storkjøkken og Mottakskjøkken-Gimle, Vaskeri Gimle, Mottakskjøkken-Raufosstun 
Helsehus og Kantinedrift på Rådhuset. 

Faggrupper: 
Storkjøkken og vaskeri har følgende faste stillinger: 
Driftsenhetsleder 100% 
Fagansvarlig 100% stilling.  
8 Fagarbeidere fordelt på 8 årsverk 
2 Vaktmester/ sjåfør fordelt på 1,6 årsverk 
4 Assistenter fordelt på 3,2 årsverk 
2,25 årsverk vakant. 

Kurs/ opplæring: 
HMS kurs for Verneombud og Driftsenhetsleder 
Arbeidsmiljøsamling for alle ansatte i enheten 
Ansattes dag for Verneombud og leder.  
Kurs matsikkerhet i regi Matpuls 
IA skole i regi Nav Arbeidslivssenter 

Viktige hendelser/ Utviklingstrekk 
Jobber for å opprettholde og videreutvikle ernæringskompetanse på kjøkken. 

HEIA gruppe er etablert og man har støtte fra Nav Arbeidslivssenter i forhold til å utvikle 
trepartssamarbeidet og samarbeidet mellom ledelse og de ansatte.  

Kommunestyret har besluttet bygging av nytt Storkjøkken og Vaskeri i kommunen.  

LEAN tavlen er ikke operativ. Denne skal restartes pga den ikke ble brukt på riktig måte. 
Restartes trolig høsten 2020.  

  



Nærvær 
Storkjøkken 93,62 % 
Vaskeri 92,09 % 
 

          Sum Sum    Nærværs 
    ANSVAR: Egenm. 1-16 d. Korttids langtids Totalt prosent 
Januar Storkjøkken 71170 1,80 1,50 3,30 13,30 16,60 83,40 
Februar Storkjøkken 71170 0,70 0,00 0,70 9,60 10,30 89,70 
Mars Storkjøkken 71170 1,40 2,20 3,60 3,10 6,70 93,30 
April Storkjøkken 71170 0,40 0,00 0,40 3,10 3,50 96,50 
Mai Storkjøkken 71170 3,30 0,00 3,30 3,00 6,30 93,70 
Juni Storkjøkken 71170 0,00 0,00 0,00 1,30 1,30 98,70 
Juli Storkjøkken 71170 0,40 0,00 0,40 4,90 5,30 94,70 
August Storkjøkken 71170 0,40 0,00 0,40 3,30 3,70 96,30 
September Storkjøkken 71170 0,70 0,00 0,70 2,70 3,40 96,60 
Oktober Storkjøkken 71170 1,20 0,00 1,20 5,90 7,10 92,90 
November Storkjøkken 71170 0,70 0,00 0,70 7,10 7,80 92,20 
Desember Storkjøkken 71170 4,10 0,00 4,10 0,50 4,60 95,40 
Totalt 2019     15,10 3,70 18,80 57,80 6,38 93,62 

 

          Sum Sum    Nærværs 
    ANSVAR: Egenm. 1-16 d. Korttids langtids Totalt prosent 
januar  Vaskeri 71110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
februar Vaskeri 71110 5,60 6,90 12,50 0,00 12,50 87,50 
mars Vaskeri 71110 8,30 0,00 8,30 0,00 8,30 91,70 
april Vaskeri 71110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
mai Vaskeri 71110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
juni Vaskeri 71110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
juli Vaskeri 71110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
august Vaskeri 71110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
september Vaskeri 71110 0,00 0,00 0,00 10,20 10,20 89,80 
oktober Vaskeri 71110 0,00 6,50 6,50 2,60 9,10 90,90 
november Vaskeri 71110 1,20 3,60 4,80 22,60 27,40 72,60 
desember Vaskeri 71110 1,20 3,60 4,80 22,60 27,40 72,60 
Totalt 2019     16,30 20,60 36,90 58,00 7,91 92,09 

 

 

 

Evaluering av satsningsområder: 
Målene for 2019 har blitt jobbet godt med, men uro i arbeidsstokken er problematisk for 
enheten. Man jobber i Heia gruppen for å løse problemene. Man har her også bistand fra Nav 
Arbeidslivssenter.  



Satsningsområder for 2019 

LEAN kontinuerlig forbedring reetableres høsten 2020 

Aivo flerkjøkkenmodell i samarbeid med kommunene rundt oss implementeres. Oppstart 
medio februar 2020.   

Fokus på helsefremmende arbeidsplasser for alle ansatte. 

HEIA gruppens funksjon videreutvikles.  

Forslag til årshjul for arbeidet i enheten er utarbeidet av leder. Denne revideres og fastsettes 
av Heia Gruppen.  

Planlegging og prosjektering av nytt Storkjøkken og Vaskeri prioriteres, Ansattes forslag skal 
utarbeides og komme godt frem i arbeidet.  

Målsetting om å få Ik mat/ Haccp over på digital plattform innen starten av 2021.  
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HMS årsmelding med forbedringsområder 
Helse – Miljø – Sikkerhet  
 
Tjenesteområde / Driftsenhet ____ 
Adm Omsorg____________________________År__2019________ 
 
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. 
 

Under 
5 

5-10 Over 
10 

1 Antall arbeidstakere med fravær grunnet arbeidsrelatert 
belastningslidelse / arbeidsrelatert sykdom 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  

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: Felles for Omsorg 
 

x  

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

x  

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

 x 
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rådhuset er ikke involvert. Kontaktes hvis behov 
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14 Leder og verneombud har gjennomført HMS-runde  

Kommentar/forbedringsområde: 
Sist i 2017 

 x 

15 Vi har en skriftlig beskrivelse av risikoforholdene ved vår avdeling 
Kommentar/forbedringsområde: 
Vurdert til ikke å være nødvending 

 x 

16 Med bakgrunn i risikovurderingen har vi utarbeidet planer og tiltak 
for å redusere risikoforholdene 
Kommentar/forbedringsområde: 
Tilpasser kontorutstyr og annet hvis behov 

  

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

x  

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

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: 
 
Ingen  
 
 
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: _11,4__ %  
Fordelt på legemeldt_8,2__ % og egenmeldt 3,1___ % 
 
Målsetting: 95% 
 
VTK legemeldt 5 % Vårt mål legemeldt     3,5 
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  
□ 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: 
 
 
Avklaring og fordeling av oppgaver 
 
 
 
Dette har gitt følgende effekter for oss: 
 
 
 
Alle i adm omsorg har fått endringer i større og mindre grad i sine oppgaver.  
Bedring i fordeling og arbeidsbelastning. Nye og interessante oppgaver. 
 
 
 
 

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): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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