
Om nærværsarbeid 

Kommunestyret 29. august 2019 



Strategiplanen 
- nest viktigste styringsdokument 

- vedtas i kommunestyret

Balansert målstyring 
- et verktøy

4 perspektiver: 

1. SAMFUNNET
2. TJENESTENE  
3. MEDARBEIDERNE
4. ØKONOMIEN

4 lovpålagte dokument i ett
• Kommuneplanens handlingsdel
• Økonomiplan
• Årsbudsjett
• Kommunal planstrategi 

Strategiplanen = bestilling til 
rådmannen: 
• Gjennomgående satsinger
• Fokusområder og mål   
• Innenfor den økonomiske rammen 

Rapportering: 
• Tertialvis + årsmelding 



Gjennomgående strategier

• Effektive tjenester og god kvalitet med lavere 
økonomisk ramme
- Digitalisering
- Innbyggerinvolvering
- Interkommunalt samarbeid

• Tidlig innsats, forebygging og helsefremmende 
arbeid, mestring 

• Barn og unge

• Bærekraftig samfunnsutvikling

• Ledelse, arbeidsmiljø, organisasjonskultur 

2019-
2022



Mål og rapportering

• Mål for nærvær settes i strategiplanen
• Det rapporteres om status i tertialrapportene og 

årsmeldingen
• Egen, årlig sak om nærvær i arbeidsmiljøutvalget –

med mange detaljer

Status: 
• Gausdal kommune har over år hatt høyere nærvær 

enn kommune-Norge
• Få sykemeldinger er arbeidsmiljørelatert
• Fokus over tid virker, herunder en stor bredde av 

virkemidler
• Vi snakker om kvalitet i tjenestene og god 

økonomistyring



Fokus

• Begrepet nærvær vs. sykefravær

• Forebygging er det viktigste, det vil si å ha gode 
og robuste arbeidsplasser, gode og robuste 
ledere, og best mulige arbeidsrelasjoner mellom 
ansatte. En styrkebasert kultur. 

• Ved sykdom / skade er det oppfølging som 
gjelder, for å få den ansatte raskest mulig tilbake, 
helt eller delvis.

• Ledelse er viktig!



Organisering av arbeidet

• Arbeid med organisasjonskultur er sentralt
• Oppgavefordeling og bruk av kompetansen 
• Forebygging er en sentral lederoppgave
• Arbeidsmiljøet: ta vare på hverandre og støtter hverandre 
• Oppfølging av sykemeldte er en viktig lederoppgave; for omsorg og 

evt. avtale om tiltak for å komme tilbake til jobb. Oppfølgingsplan 
(digital) og dialogmøter. 

• Retningslinjer og prosedyrer: 
- Arbeidsreglement
- Permisjonsreglement
- Risiko og sårbarhetsvurderinger
- Forebygging og tiltak mot vold og trusler  
- Retningslinjer for varsling



Noen konkrete tiltak

• Organisering av arbeidet, - bruk av 
kompetanse og arbeidsoppgaver

• Utviklingssamtale mellom leder og 
ansatt 

• Lederavtaler rulleres årlig, inkludert 
avtale om hjelp og bistand til 
avdelinger som har lavt nærvær

• Arbeid med styrkebasert kultur og 
verktøy 

• Medarbeiderundersøkelsen 10 -
faktor

• Sjekkliste for nyansatte, - opplæring
• Avtale med bedriftshelse-tjenesten, 

inkludert aktivitetsplan som rulleres 
årlig 

• IA avtale: Inkluderende arbeidsliv
• IA – utvalg, der tillitsvalgt deltar
• Utvidet rett til egenmelding
• Individuell oppfølgingsplan av 

sykemeldte 
• Dialogmøte mellom ansatt, leder, 

lege, NAV
• Topptrim – årlig sponsing av 

kommunalt ansatte
• Tilrettelegging for trim i arbeidstiden 

ved individuelle behov
• Bedriftsavtale med treningssentre
• Årlig vernerunde, jfr. 

arbeidsmiljøloven
• Samarbeid med Arbeidslivssenteret



Noen utfordringer

• Mye av kommunikasjonen går mellom ansatt og lege. 
Arbeidsgiver blir ikke involvert før etter sykemelding.  

• Leder har ikke tilgang til informasjon om diagnose. 
Kan være vanskelig å tilrettelegge godt nok. 

• Få leger vurderer «rest-arbeidsevne». 

Mulig tiltak: 

Lage retningslinjer – sammen 
med de tillitsvalgte - med formål 
at den ansatte må gå til leder, 
før en går til lege for å få 
sykemelding. En kan da avtale
tilrettelegging på arbeidsplassen,
av oppgaver, utstyr mv. 


