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Sak nr.   Dato 
002/19 Partssammensatt utvalg 04.06.2019 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 5/2018 og 1/2019 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
26.03.2019 Protokoll - Partssammensatt utvalg  - 26.03.2019 1407270 

27.11.2018 Protokoll - Partssammensatt utvalg  - 27.11.2018 1398034 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Partssammensatt utvalg 
 
 

 

Møtedato: 26.03.2019 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 1/2019 Til kl. 09:15 Møtested: Administrasjonsbygget, 
kommunestyresalen 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Jan Frode Setså  
Sissel Håkonsen Osnes  
Sølvi Torset  
Ottar Skjellhaug AP 
Jørn Stene FL 
Linda Wangen Salemonsen FL 
Nils-Christian Steinbakk FL 
Kristin Setså H 
Ronny Borge H 
 
Varamedlemmer Parti 
Sverre Hagen FL 
 
 
 
 
Møtenotater: 

Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 26.03.19 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Jørn Stene 
ordfører 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av Partssammensatt utvalg i møte nr           den 

 
 
  



Side 2 
 

Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
001/19 Endring av skolestruktur i Fauske kommune og innføring av 

kretsgrenser 
 

 
 
  



Side 3 
 

001/19: Endring av skolestruktur i Fauske kommune og innføring av kretsgrenser  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fra skoleåret 2019-2020 legges Hauan skole og Erikstad skole ned og elever flyttes fra 
Erikstad skole til Vestmyra skole og elever fra Hauan skole flyttes til Finneid skole.  
 
Fra skoleåret 2019-2020 innføres det skolekretser i Fauske kommune j.fr. forslag til 
forskrift om skolekretser.  
 
 

 
Arbeidsmiljøutvalg 21.03.2019: 
 
 
Behandling: 
Følgende omforente forslag ble fremmet: 
1. AMU har drøftet rådmannens forslag til endring av skolestruktur. 
2. AMU støtter rådmannens forslag til endring av skolestruktur da den vil ha de beste 
arbeidsmiljømessige effekter. 
Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt 
 
AMU- 004/19 Vedtak: 
Vedtak: 

1. AMU har drøftet rådmannens forslag til endring av skolestruktur. 
2. AMU støtter rådmannens forslag til endring av skolestruktur da den vil ha de beste 
arbeidsmiljømessige effekter. 

 
 
 
Partssammensatt utvalg 26.03.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PART- 001/19 Vedtak: 
Innstilling til oppvekst- og kulturutvalget: 

Fra skoleåret 2019-2020 legges Hauan skole og Erikstad skole ned og elever flyttes fra 
Erikstad skole til Vestmyra skole og elever fra Hauan skole flyttes til Finneid skole.  
 
Fra skoleåret 2019-2020 innføres det skolekretser i Fauske kommune j.fr. forslag til 
forskrift om skolekretser.  

 
 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Partssammensatt utvalg 
 
 

 

Møtedato: 27.11.2018 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 5/2018 Til kl. 09:55 Møtested: Administrasjonsbygget, 
Kommuestyresalen 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Jan Frode Setså  
Sissel Håkonsen Osnes  
Sølvi Torset  
Ottar Skjellhaug AP 
Gro Anita Olsen FL 
Jørn Stene FL 
Nils-Christian Steinbakk FL 
Leif Johan Lindstrøm FRP 
Kristin Setså H 
Ronny Borge H 
Per-Gunnar Kung Skotåm R 
 
Varamedlemmer Parti 
Ole Tobias Orvin SV 
 
Andre: 
Ann-Sølvi Johansen 
Berit Vestvann Johnsen 
Geir Mikkelsen 
Inger-Lise Evenstrøm 
Jonny Riise 
Kariann Skar Sørdahl 
Nils-Are Johnsplass 
Terje Valla 
Tom Erik Holteng 
Trond Heimtun 
 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. 

Orientering om sykefraværet v/nærværsrådgiver Ann-Sølvi Johansen 

 
 
 
 
 
 
 



Side 2 
 

 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 27.11.18 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Jørn Stene 
ordfører 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av partssammensatt utvalg i møte nr           den 

 
 
  



Side 3 
 

Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
011/18 Godkjenning av møtebok  

012/18 Årsbudsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022  

 
 
  



Side 4 
 

011/18: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 4/2018 godkjennes. 

 
Partssammensatt utvalg 27.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PART- 011/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 4/2018 godkjennes. 

 
 
 
012/18: Årsbudsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Partssammensatt utvalg tar saken til orientering. 
 

 
Partssammensatt utvalg 27.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannen forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

 
PART- 012/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Partssammensatt utvalg tar saken til orientering. 
 

 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/7763     
 Arkiv sakID.: 19/1465 Saksbehandler: Ann-Sølvi Johansen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
003/19 Partssammensatt utvalg 04.06.2019 
033/19 Formannskap 04.06.2019 
 Kommunestyre  

 
 
Nærværsarbeid i Fauske kommune 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret vedtar å beholde dagens sykefraværsmål på 7%, og aktivt jobbet mot å nå det. 
Kommunestyret vedtar også å beholde Fauske kommunes tidsfrister for oppfølging av sykmeldte. 
 
 

 
Vedlegg: 
28.05.2019 HMS-plan 1411954 

28.05.2019 Rettigheter og plikter ved sykefravær 1411955 

28.05.2019 Oppfølging av sykmeldte 1411956 
 

Sammendrag: 
Kontrollutvalget i Fauske kommune vedtok i sak 5/18, 28.02.2018 å gjennomføre en undersøkelse av 
sykefraværsoppfølgingen i Fauske kommune. Formålet med undersøkelsen var å vurdere om 
sykefraværsoppfølgingen i Fauske kommune er i overenstemmelse med lovgivning og interne 
retningslinjer.  

 
Under behandling av Salten kommunerevisjons rapport «Sykefraværsoppfølging» i K-sak 106/18, ba 
kommunestyret rådmann følge opp med en sak der en skulle vurdere og fastsette konkret måltall for 
sykefravær og tidsfrister for oppfølging av de sykmeldte. 

Revisjonen vurderte det dithen at Fauske kommune som arbeidsgiver følger opp lover og forskrifter 
samt egne planer og mål ved oppfølging av sykmeldte. I tillegg har Fauske kommune skjerpet sine 
retningslinjer, for en tettere oppfølging av sykmeldte enn det lovkravet tilsier. 

Fauske kommune jobber forebyggende, målrettet og systematisk for å oppnå målet om 7% sykefravær, 
og ser dette som en del av HMS-arbeidet i kommunen. Rådmann vil i det følgende redegjøre nærmere 
for hvordan Fauske kommune jobber med nærvær, arbeidsmiljø og oppfølging, og hvordan dette sees i 
sammenheng med måltall for sykefravær og tidsfrister for oppfølging av sykmeldte. 
 
 
Saksopplysninger: 
Det vises til kommunestyrevedtak 106/18 der kommunestyret ber om sak for vurdering av og fastsetting 
av konkret måltall for sykefravær og tidsfrister for oppfølging av de sykmeldte. 



 
IA-avtalen 
I oktober 2001 inngikk partene i arbeidslivet en intensjonsavtale om et mer inkluderende  
arbeidsliv, den såkalte IA-avtalen. En av forutsetningene for IA-avtalen er at arbeidet for et mer 
inkluderende arbeidsliv skal være en del av virksomhetens systematiske helse- miljø- og 
sikkerhetsarbeid (HMS). Tanken er å integrere IA-arbeidet i en allerede eksisterende HMS-strategi, og på 
den måten bringe ledelsen og vernetjenesten tettere sammen. HMS-systemet blir dermed et 
virkemiddel som skal bidra til realisering av IA-avtalen (Sintef, 2013). 
 
Fauske kommune inngikk i 2002 IA-avtale, og har siden den gang benyttet seg av dens virkemidler og 
tilbud. Fra 2019-2022 er det ny avtaleperiode, og avtalepartene er enige om å målrette innsatsen mot 
bransjer og sektorer som har et potensial for å redusere sykefravær og frafall, og på denne måten bidra 
til å nå de nasjonale målene for avtalen (Regjeringen, 2019). 

IA-avtalen skal omfatte hele det norske arbeidslivet, og man har i inneværende avtaleperioden gått bort 
fra egne IA-avtaler for organisasjonene/bedriftene. For å støtte opp under målene for IA-avtalen, er 
partene og myndighetene enige om å løfte frem satsinger for forebygging av sykefravær og frafall, og å 
målrette innsatsen mot lange og/eller hyppig gjentagende sykefravær. For å ha effekt må forebyggende 
arbeidsmiljøarbeid være kunnskapsbasert og rettet mot reelle behov på den enkelte arbeidsplass 
(Regjeringen, 2019).  
 
 
 
Sykefraværet i Fauske kommune 
Sykefraværet i Norge har hatt en jevnt nedadgående trend i årene etter 2009, og har holdt seg om lag 
uendret siden 2012 (Regjeringen, 2016). Ser vi derimot isolert på sykefraværsstatistikken for 
kommunesektoren i samme periode, viser den en annen utvikling. I kommunesektoren har sykefraværet 
økt fra 2009 og fram til 2018 (PAI/KS, udat.). I perioden 4. kvartal 2017 – 3. kvartal 2018 var 
sykefraværet i kommunesektoren 9,8% på landsbasis. 
 
Sykefraværet i Fauske kommune har de syv siste årene variert mellom 9,9% på det høyeste og 8,4% på 
det laveste.  Sykefraværet i Fauske kommune har ikke fulgt kommunesektorens økning, men har 
derimot hatt en nedadgående trend. Sykefraværsmålet i kommunen totalt er 7%, med lokale variasjoner 
innenfor de ulike samhandlingsområdene, enhetene og avdelingene. 
 
Sett ut fra sykefraværshistorikken vil dette være et realistisk mål å strekke seg mot. Hvis målene 
oppfattes som umulige å nå, vil innsatsen for å nå målene svekkes (Brochs-Haukedal, 2011). 
Å dreie fokus fra sykefraværsmål til mål som for de ansatte oppleves som personlig meningsfylte vil i 
større grad få oppmerksomhet og stimulere til innsats (Brochs-Haukedal, 2011).  Fokuset bør være på 
arbeidsmiljø framfor sykefravær. 
 
 
 
 
 
Oppfølging av sykmeldte  
 
Nærværsrådgiver 

I Fauske kommunes årsbudsjett for 2017 vedtok kommunestyret å omdisponere ressurser til 
en felles kommunal stilling som skal jobbe med sykefraværsoppfølging. Den skulle ha 
hovedfokus på å bidra til å redusere sykefraværet innad i, og på tvers av, 



samhandlingsområdene. Målet er først og fremst å bistå lederne ute i enhetene og 
avdelingene med tett oppfølging av ansatte som er, eller står i fare for å bli, sykmeldt. 
Nærværsrådgiver tiltrådte i mai 2017. 
 

Tidsfrister i oppfølgingen 
I tillegg til en rutine som beskriver arbeidstakers og arbeidsgivers rettigheter og plikter ved 
sykefravær, har Fauske kommune utarbeidet en kortfattet og skjematisk 
oppfølgingsbeskrivelse av sykmeldte. Denne inneholder tidsfrister, arbeidsgivers og 
arbeidstakers plikter i sykefraværsoppfølgingen, samt henvisninger til aktuelt lovverk og 
arbeidsreglement. Denne oppfordrer til tettere oppfølging enn det som beskrives i 
Folketrygdloven § 25-2, som sier at arbeidsgiver plikter å utarbeide oppfølgingsplan og 
gjennomføre dialogmøte etter arbeidsmiljøloven § 4-6 tredje og fjerde ledd og delta i 
dialogmøte etter folketrygdloven § 8-7 a andre og tredje ledd. 
 

Revisjon av sykefraværsoppfølgingen 
Kontrollutvalget i Fauske kommune vedtok i møte 28.02.2018 å gjennomføre en 
undersøkelse av sykefraværsoppfølgingen i Fauske kommune, sak nummer 05/18. Formålet 
med undersøkelsen var å vurdere om sykefraværsoppfølgingen i Fauske kommune er i 
overenstemmelse med lovgivning og interne retningslinjer. I undersøkelsen lå følgende 
problemstillinger til grunn:  
 

· I hvilken grad følger Fauske kommune som arbeidsgiver opp lover og forskrifter, samt egne 
planer og mål ved oppfølging av sykmeldte? 

· Har Fauske kommune etablert rutiner for føring av sykefravær og bruk av fraværsstatistikk i 
henhold til bestemmelser i regelverket? 

Revisjonen vurderte det dithen at Fauske kommune som arbeidsgiver følger opp lover og forskrifter 
samt egne planer og mål ved oppfølging av sykmeldte. Fauske kommune fører fraværsstatistikk i 
henhold til bestemmelser i lovverket. Forbedringspotensialet til kommunen er å dokumentere 
oppfølgingsplaner og dialogmøter som avdelingsleder har med ansatte som er helt eller delvis sykmeldt. 

Det var i forbindelse med behandling av denne saken at kommunestyret ønsket en redegjørelse av 
nærværsarbeidet, for vurdering av og fastsetting av konkret måltall for sykefravær og tidsfrister for 
oppfølging av de sykmeldte 

 
Samhandling mellom aktører tilknyttet sykefraværsoppfølging 
Som et ledd i etterarbeidet etter revisjonen, har det vært avholdt samhandlingsmøte med leger, NAV, 
Arbeidslivssenteret, HTV, HVO, avdelingsledere, enhetsledere og nærværsrådgiver. Formålet var å bidra 
til forebygging av sykefravær og raskere tilbakeføring til arbeid, og oppfølgingsplaner var tema på denne 
samlingen. Dette er samlinger som skal gjennomføres jevnlig, ca. 2 ganger per år, bl.a. for å skape felles 
forståelse for arbeidet med oppfølging av sykefravær. 

 
Tilretteleggingsgruppa 

Det er avsatt en dag i måneden til møte i tilretteleggingsgruppa. Personalkontoret har 
ansvaret for å organisere disse. I tilretteleggingsgruppa møter arbeidstaker, nærmeste 
leder, nærværsrådgiver, saksbehandler hos NAV, NAV Arbeidslivssenter, sykmelder ved 
behov, og tillitsvalgt dersom arbeidstaker selv ønsker dette. Formålet er å forebygge og 
redusere sykefravær, samt iverksette tiltak for å få sykmeldt arbeidstaker raskere tilbake i 



sitt arbeid. 
 
 

Forebyggende arbeid for å redusere sykefraværet  
 
HMS og arbeidsmiljø 
I IA-avtalen for perioden 2010 – 2013, er koblingen mellom virksomhetenes HMS-arbeid og IA-arbeid 
betydelig fremhevet. Likevel viser evalueringen av denne avtaleperioden at partene i stor grad har 
fokusert på sykefravær og oppfølging av sykmeldte, i stedet for HMS og arbeidsmiljø (Sintef, 2013). 

I avtaleperioden 2014 – 2018 var partene enige om at det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet skulle 
være en større del av det praktiske arbeidet. Dette støtter opp om arbeidsplassen som den viktigste 
arena for å forhindre og redusere sykefravær. Ved inngåelse av denne periodens IA-avtale, var det 
enighet om økt fokus på det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. Forebygging er vanskelig å måle, men 
samlet sett tyder kartlegging og tilbakemeldinger ifm. underveisevalueringen på at det fortsatt er 
potensiale for mer forebyggende arbeidsmiljøarbeid og tidlig innsats i virksomhetene (Regjeringen, 
2016). 

 

Systematisk, risikobasert HMS-arbeid 
SINTEF-forsker Solveig Ose (2016) påpeker at kommunesektoren bør bli flinkere til å jobbe 
systematisk med HMS-arbeidet, og da særlig konsentrere seg om de risikofaktorene som gir 
arbeidsrelatert fravær. Dette støttes av direktøren i STAMI, Pål Molander som innledet 
regionsamlingen «Arbeidsmiljø: Hvorfor og hvordan skal vi ta det neste steget i vår region?» 
9. oktober 2018. Her møttes partene i arbeidslivet for å diskutere hvorfor og hvordan man 
skal jobbe videre med arbeidsmiljø.  Forebyggende arbeidsmiljøarbeid basert på kunnskap 
om det som virker er en god investering – både for den enkelte arbeidstaker og for 
virksomheten. Men for at forebyggende arbeidsmiljøarbeid skal virke, kreves det kunnskap 
om hvilke arbeidsmiljøfaktorer som er viktige og mest relevante for den enkelte 
arbeidsplass, og det kreves forståelse for hvordan man kan jobbe med det. Pål Molander 
påpekte videre at det som skal til for at arbeidsmiljøtiltak skal virke, redusere det 
arbeidsrelaterte fraværet og være lønnsomme er at de må være behovsbasert, 
kunnskapsbasert og systematisk implementert. 
 
 

 
HMS-arbeid i Fauske kommune 

Målet for HMS-arbeidet i Fauske kommune er å sikre et godt, helsefremmende, 
inkluderende og skadefritt arbeidsmiljø. Arbeidstakerne skal få oppleve medvirkning, 
tilhørighet, gjensidig tillit og trygghet. Arbeidstakerne skal få bruke sine kvalifikasjoner i en 
meningsfull arbeidshverdag. 
 
HMS-arbeidet er organisert på følgende måte: 
 



 
 
 
 
 
Dette innebærer at rådmann har det overordnete ansvaret, mens kommunalsjef forvalter 
rådmannens ansvar innenfor sitt samhandlingsområde. Enhetsleder har ansvaret for HMS-
arbeidet i sin enhet, mens avdelingsleder har ansvar for oppfølging og rapportering av HMS-
arbeidet i sin avdeling. Hver avdeling skal ha en HMS-gruppe bestående av avdelingsleder, 
tillitsvalgt og verneombud. HMS-gruppa utarbeider avdelingens HMS-hjul, som gir en 
oversikt over alle HMS-aktiviteter som skal gjennomføres i løpet av inneværende år. HMS-
gruppene skal ha møter minimum 4 ganger i året, og informere om sitt arbeid og involvere 
de ansatte i HMS-arbeidet i påfølgende personalmøter. 
 

HMS – økt kvalitet, nærvær og arbeidsglede 
Høsten 2017 iverksatte Fauske kommune prosjektet ”HMS – økt kvalitet, nærvær og arbeidsglede”. 
Prosjektet har tatt utgangspunkt i evalueringen av IA-avtalen og forskning gjort av SINTEF og STAMI. 
Fokusspørsmålet et «hvordan kan vi sammen skape et arbeidsmiljø som hver enkelt av oss ønsker å 
være en del av og som holder oss friske?», mens målet er å redusere sykefraværet i kommunen. Selve 
prosjektet tar utgangspunkt i å identifisere og vurdere risikofaktorer som medfører arbeidsrelatert 
sykefravær, samt vurdere tiltak for å redusere eventuell risiko. Dette arbeidet skal implementeres i 
Fauske kommunes HMS-arbeid, for på den måten å jobbe mer systematisk, risikobasert og målrettet. 
Hensikten er å skape en felles forståelse for hvilke faktorer som er viktige for arbeidsmiljøet, og hvilken 
betydning de har for nærværet. 
 
Arbeidsmiljønettverk  
I desember 2017 fikk Fauske kommune støtte fra KLPs HMS-avdeling til et prosjekt for å gå dypere inn i 
arbeidet som startet høsten 2017. Dette innebærer deltakelse i KLPs Arbeidsmiljønettverk som er en 
toårig møteplass for prosjekter som jobber med arbeidsmiljøutvikling, – et kompetansefellesskap. Målet 
er å bidra til å sikre helsefremmende arbeidsplasser. 
 
Det er etablert prosjekt- styrings- og referansegruppe for Fauske kommunes prosjekt «Prima 
Arbeidsklima». Det er valgt ut fire avdelinger i Fauske kommune, hvor man skal kartlegge de 
risikofaktorene i arbeidsmiljøet som har signifikant effekt på arbeidsmiljøet og arbeidsrelatert fravær. Et 
godt arbeidsmiljø er viktig for å ha engasjerte ansatte, sikre kvaliteten i tjenesten og nærværet på jobb. 
Det vil kunne bidra til et godt omdømme og til å beholde og rekruttere medarbeidere.  
 
 



Faktorene som skal kartlegges: 
 

 
Gjennomføring av arbeidsmiljøundersøkelsen har oppstart våren 2019, og med bakgrunn i funn vil det 
iverksettes tiltak for å styrke arbeidsmiljøet og redusere risiki. 
 
 
Sykefravær – en kompleks utfordring 
Det er mange aktører som er involvert i arbeidet med å redusere sykefraværet i Norge, og sykefravær er 
et stadig tilbakevendende tema i arbeidslivet og politikken, i media og blant fagfolk. Bidragene som 
kommer i sykefraværsdebatten kan ofte synes banale, og diskusjonen fragmentert fordi man ikke evner 
å se kompleksiteten som ligger bak statistikken (Ose, 2016).   

Denne kompleksiteten kan også betegnes som «wicked problems». «Wicked problems» er problemer 
det ikke finnes noen åpenbar løsning på fordi problemet har mange og sammensatte årsaker – det er 
nært knyttet til andre nærliggende utfordringer og vanskelig å få skikkelig tak på. I tillegg er kunnskapen 
om årsak og virkning usikker, ulike tiltak vil ha ulike effekter avhengig av problemets lokale kontekster, 
samt at ulike aktører ofte har ulike oppfatninger om hva problemet egentlig er og hvilke løsninger som 
bør forsøkes. 
 
Det vil i denne sammenheng være av betydning å reflektere over økonomiske og politiske forholds 
innvirkning på sykefraværet i Fauske kommune. De økonomiske tilstandene kan påvirke den politiske 
budsjettbehandlingen, hvor tildelingen av midler til områder i kommunen blir gjort (Baldersheim & 
Rose, 2005). Kommunen kan heller sjelden isoleres fra den politiske viljen og legitimiteten, og er prisgitt 
stabile politiske forhold som styrer i tråd med hva som er hensiktsmessig (Strand, 2015). 
 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Gjennomsnittlig sykefravær i Fauske kommune for de siste syv årene er 8,9%, mens det gjennomsnittlig 
sykefravær i kommunesektoren i samme periode er 9,8%.  
Med bakgrunn i budsjettvedtak 2017, der en opprettet stilling som nærværsrådgiver, har fokuset i 
Fauske kommune flyttet seg mer fra sykefraværs- til nærværsarbeid. Det jobbes intensivt og systematisk 
med faktorer i arbeidsmiljøet som har sammenheng med det arbeidsrelaterte sykefraværet. 
 
Rådmannen er av den formening at 7 % sykefravær som framkommer i den overordnete HMS-planen er 
et ambisiøst, men realistisk måltall for Fauske kommune. Det er 2,8 % lavere enn snittet for kommune-



Norge i 2018. 
 
Videre ber kommunestyret om at det gis tidsfrister for oppfølging av sykmeldte. Rådmannen viser til at 
Fauske kommune følger tidsfristene i Folketrygdloven med forskrifter. I tillegg har kommunen selv 
skjerpet disse tidsfristene ved å oppfordre til en tettere og hyppigere oppfølging.  Eksempelvis 
oppfordres det til tett dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker både i forkant av og underveis i 
sykefraværet.  
 
Rådmannen er av den formening at dagens tidsfrister hva angår oppfølging av sykmeldte, innfrir 
lovverket og er tilfredsstillende.  
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Vedtatt i AMU 15.5.2018 
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1. Innledning 
 
Fauske kommune er en folkehelsekommune, og skal i rollen som arbeidsgiver ha spesielt 
fokus på helsefremmende arbeidsplasser. Dette forutsetter at kommunens HMS-arbeid 
forankres både planmessig, organisatorisk, faglig og økonomisk i alle enheter og 
underliggende avdelinger. Den enkelte enhet skal med utgangspunkt i denne overordnede 
HMS-planen lage sin lokale plan. 

2. Grunnlag for et godt HMS-arbeid  
 
Fauske kommune skal kjennetegnes av gjennomgående god ledelse med et godt forankret 
felles verdisyn. Fauske kommunes verdier er åpenhet, redelighet og ansvar. 

3. Hovedmål for HMS-arbeidet 
 
Målet for HMS-arbeidet i Fauske kommune er å sikre et godt, helsefremmende, inkluderende 
og skadefritt arbeidsmiljø. Arbeidstakerne skal få oppleve medvirkning, tilhørighet, gjensidig 
tillit og trygghet. Arbeidstakerne skal få bruke sine kvalifikasjoner i en meningsfull 
arbeidshverdag. 
 

3.1 Delmål 

3.1.1 Fauske kommune skal kjennetegnes av et godt psykososialt arbeidsmiljø 
og et godt organisatorisk arbeidsmiljø  

3.1.2 Det fysiske og ergonomiske arbeidsmiljøet skal være trygt og skadefritt – 
det gjelder personell, miljø og bygninger, Det samme skal det kjemiske og 
biologiske arbeidsmiljøet. 

 
Arbeidsmiljøloven stiller krav til forsvarlige arbeidsbetingelser på de nevnte 
områdene, les mer om det i Arbeidstilsynets Arbeidsmiljømodell 

3.1.3 IA- avtalen omfatter hele det norske arbeidslivet, og Fauske kommune skal 
være en aktiv IA-bedrift  
 
IA-avtalens overordnete mål for perioden 2019 – 2022 er:  
Å skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og 
frafall og på den måten bidra til å øke sysselsettingen. 
 
 Oppfølging av IA-avtalens delmål i Fauske kommune  
 
 Gjennomsnittlig tilstedeværelse på jobb skal være minimum 93 % 

o Den enkelte enhet setter egne mål for tilstedeværelse 
o Forebygging og oppfølging – To sider av samme sak 

 Hindre frafall og øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne 
 Øke gjennomsnittlig pensjonsalder gjennom gode seniortiltak  

 
  

http://www.idebanken.org/innsikt/artikler/helsefremmende-arbeidsplasser
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Etiske%20retningslinjer.docx
https://arbeidstilsynet.no/hms/arbeidsmiljomodellen/
https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/asd/dokumenter/2018/ia-avtalen-2019-2022.pdf
https://knuten.fauske.kommune.no/sites/Personal-og-Lonn/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/sites/Personal-og-Lonn/CommonDocuments/Forebygging%20og%20oppf%C3%B8lging%20-to%20sider%20av%20samme%20sak.pdf&action=default
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Seniorplan.docx
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4. Organisering av HMS-arbeidet 
Jf. Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i HMS-arbeid 

 

4.1 Rådmann og kommunalsjef 
Det overordnede ansvar for HMS-arbeidet og oppfølging av IA-avtalen ligger til 
rådmann. Kommunalsjef forvalter rådmannens ansvar innenfor sitt 
samhandlingsområde. 

 

4.2 Enhetsleder 
Enhetsleder har ansvar for HMS-arbeidet og oppfølging av IA-arbeidet i sin enhet. 

 

4.3 Avdelingsleder 
Avdelingsleder (styrere, rektorer, avdelingssykepleiere mm.) har ansvar for 
oppfølging og rapportering av HMS- og IA-arbeidet i sin avdeling.  
 

4.3.1 HMS-gruppa 
Hver avdeling skal ha en HMS-gruppe.  
HMS-gruppen består av avdelingsleder, tillitsvalgt og verneombud. Gruppas 
arbeid er iht. pkt. 5.2.1 

 

4.4 Arbeidstaker 
Den enkelte arbeidstaker skal medvirke ved utforming, gjennomføring og 
oppfølging av det daglige HMS-arbeidet ved avdelingen/arbeidsplassen. 
 
 
 

 

  

Rådmann/Kommunalsjef

Enhetsleder

Avdelingsleder

HMS-gruppa

Arbeidstaker

https://www.arbeidstilsynet.no/hms/roller-i-hms-arbeidet/arbeidsgiver/hms-opplaring-ledere/
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5. HMS-arbeidet i enheten/avdelingen

5.1 HMS-arbeid i enheten/avdelingen

(på enhetsnivå der det ikke er avdelinger)

HMS-gruppa fyller utavdelingens/enhetens HMS-hjul. HMS-hjuletgiren oversikt
over når tiltak skal gjennomføres:

Medarbeidersamtaler/seniorsamtaler
Risikokartlegging(gjennomføres på personalmøte, alle ansatte involveres)
Vernerunde
Brannøvelse
Nærværs-og trivselstiltak
IA-arbeidet, jf. punkt 3.1.3
Førstehjelpskursv/behov
Helseoppfølging av utsatte arbeidstakerev/behov
Budsjettarbeid -vurdere arbeidsmiljømessige konsekvenser
Utarbeide aktivitetskalender

o Kalenderen gjøres kjent for de ansatte og henges opp på
avdelingen

5.2 HMS-rapport
Nærværsrådgiver utarbeider en samlet rapport for HMS-arbeidet ienhetene, som
legges frem for AMU.

• Evaluering
risikovurdering/tiltak

• Analysere avvik

• Analysere avvik

• Risikovurdering
• Analysere avvik

•Årsrapport HMS
• Analysere avvik
• Avklare behov for

helseoppfølging av
utsatte arbeidstakere

4.
kvartal

1.
kvartal

2.
kvartal

3.
kvartal

H MS-rapport AMU

http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Risikokartlegging.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/HMS-aktivitetskalender.docx


HMS-plan for Fauske kommune 
2015 

Side 6 av 7 
 

Vedlegg 

1. Vernetjenesten 
 
Orientering om medvirkning og vernetjenesten 

1.1 Hovedverneombud 
Velges iht. AML for to år av gangen. 

1.2 Verneombud 
Verneombud som er valgt blant og av de ansatte innenfor sitt verneområde er valgt 
for to år. Fauske kommune vil legge til rette for at verneombudene skal kunne 
utføre sitt verv i tråd med AML, kapittel 6. Verneombudet deltar i verneområdets 
HMS-gruppe. Valg gjøres som hovedregel innen oktober måned.  
HMS-kurs arrangeres årlig.   

1.3 Brannvernleder 
For ethvert særskilt brannobjekt skal det være en brannvernleder som skal ivareta 
brannvernet, og som tilsynsmyndigheten kan forholde seg til. Brannvernleder kan 
være eier selv eller en representant for eier. 

2. Arbeidsmiljøutvalget 
 

I henhold til Fauske kommunes retningslinjer skal Arbeidsmiljøutvalget (AMU) bestå 
av fire representanter fra arbeidsgiver og fire fra arbeidstakerne. Videre deltar 
representant fra bedriftshelsetjenesten med tale og forslagsrett. Arbeidslivssentrets IA-
kontakt tiltrer møtene. AMUs oppgaver er nærmere beskrevet i AML kapittel 7.  
 

2.1 Sykefravær 
Her kan du lese mer om rettigheter og plikter ved sykefravær. 

2.2 Tilretteleggingsgruppa 
Her kan du lese om kommunens tilretteleggingsgruppe. 

3. AKAN-utvalget 
AKAN-utvalget er et underutvalg av AMU, er partssammensatt og består av:  
 Nærværsrådgiver 
 AKAN-kontakter  
 Hovedverneombud  
 Representant fra bedriftshelsetjenesten 

 
Individuelle AKAN-saker skal følges opp av nærmeste leder, med eventuell bistand 
fra avdelingens AKAN-kontakt. Man kan også få veiledning og informasjon fra 
AKAN kompetansesenter.  
 

https://www.arbeidstilsynet.no/hms/roller-i-hms-arbeidet/verneombud/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2002-06-26-847
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Rettigheter%20og%20plikter%20ved%20sykefravær.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Tilretteleggingsgruppe.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/AKAN%20retningslinjer.docx
http://akan.no/
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4. IA-avtalen 
IA-avtalen kan leses i sin helhet her.  

5. Prosedyre ved endringer og omstillinger 
Dette skjer iht. Hovedavtalens og Arbeidsmiljølovens bestemmelser.  

6. Avvik 
 

Avviksbehandling og skaderapportering er et lovkrav og hjemlet i AML §§ 3-1 og 5-1, og 
i internkontrollforskriften § 5, ledd 7.  

 
Et avvik er brudd på lover og forskrifter, etablerte prosedyrer og rutiner, skade på ansatte 
og uønskede hendelser knyttet til det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet, f.eks. vold, 
trusler, hygieneforhold og inneklima. 

 
Alle ansatte i Fauske kommune har et ansvar om å melde ifra når feil, skader eller 
uønskede hendelser inntreffer. Avviket skal da meldes i avviksmodulen i Riskmanager.  

7. Varsling ved kritikkverdige forhold  
 

Ved varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten skal Fauske kommunes rutiner for 
dette følges. Varsling gjøres i RISK. 

8. Personskade 
Noen typer skade krever spesiell oppfølging. Dette gjelder personskade som fører til 
medisinsk behandling og/eller fravær og/eller fare for senskader. Ved slike tilfeller skal 
følgende skjemaer fylles ut: 

 Melding om yrkesskade eller yrkessykdom påført under arbeid 
o Fylles ut og sendes til NAV lokalt 

 Skademelding for ulykkes-/yrkesskader (KLP) 
o Fylles ut og scannes inn på vedkommendes personalmappe i Fokus 

  

9. Samarbeidspartnere i HMS-arbeidet 
 

Til bistand med HMS-arbeidet har Fauske kommune følgende samarbeidspartnere: 
 

 Bedriftshelsetjenesten HEMIS 
 NAV 
 NAV Arbeidslivssenter  
 KLP  
 Statens Pensjonskasse (SPK)  
 Arbeidstilsynet  
 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

   

https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/asd/dokumenter/2018/ia-avtalen-2019-2022.pdf
https://www.ks.no/globalassets/hovedavtalen-01.01.2018-31.12.2019.pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62?q=aml
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62?q=aml
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127?q=internkontrollforskriften
http://rmavvik/Home/Start
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Varsling%20av%20kritikkverdige%20forhold.docx
https://www.nav.no/no/Person/Skjemaer-for-privatpersoner/skjemaveileder/vedlegg?key=235160&languagecode=53&veiledertype=privatperson
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Forenklet%20skademeldingsskjema%20KLP.doc
http://hemis.no/
http://hemis.no/
https://www.nav.no/Forsiden
https://www.nav.no/no/Lokalt/Nordland/NAV+Arbeidslivssenter+Nordland/Lokal+informasjon
https://www.klp.no/bedrift
https://www.spk.no/
http://www.arbeidstilsynet.no/
http://www.dsb.no/
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1. Fauske kommune som IA-bedrift 
 
Fauske Kommunes retningslinjer er utarbeidet i tråd med intensjonene for et godt IA arbeid. 
Dette betyr at arbeidsgiver og arbeidstaker/tillitsvalgte sammen skal bidra for å redusere 
sykefraværet og øke næreværet i kommunen. 
 
Arbeidet er tuftet på forebygging, utvikling og oppfølging, fokus på nærvær for å redusere 
fravær.  Arbeidsgiver er pliktig til å ha tett oppfølging av den som er fraværende fra jobb på 
grunn av sykdom.  Arbeidstaker har rettigheter når arbeidsevnen reduseres, men har også 
klare forpliktelser for å få utløst rettighetene.   
Nærmeste leder skal kontakte den syke første fraværsdag for å avklare følgende:  
 

 Arbeidstakers funksjonsevne 
 Hvor lenge fraværet antas å vare 
 Om jobben har skyld i fraværet  
 Om arbeidsgiver på noen måte kan tilrettelegge for den ansatte, eller om det er andre 

arbeidsoppgaver arbeidstakeren kan ha i en periode.  
 
For å ha rett til sykepenger stilles det krav om aktivitet og medvirkning fra arbeidstakeren. 
Arbeidstakeren skal:  

 Gi opplysninger om egen funksjonsevne 
 Bidra til hensiktsmessige tiltak med tanke på tilrettelegging 
 Bidra til utprøving av funksjonsevnen 
 Medvirke til utarbeiding av oppfølgingsplan og delta i dialogmøter/oppfølgingsmøter 

Dersom arbeidstaker ikke deltar på oppfølgingen kan retten til sykepenger opphøre. 

Dersom sykefraværet vedvarer over tid skal arbeidsgiver: 

 Kalle inn og gjennomføre samtaler og dialogmøter med den ansatte om 
arbeidsmuligheter 

 Lage oppfølgingsplan sammen med den ansatte og sende den til sykemelder og NAV 
 Dokumentere fortløpende om hvilke tiltak som er gjort, og evaluering av disse  

Det vises videre til aktivitetsplikt etter 8 uker lengre ned på siden.  

 NAVs retningslinjer for oppfølging av sykmeldte 
 Fauske kommunes retningslinjer for oppfølging av sykmeldte 
 Individuell oppfølgingsplan på papir (digital oppfølgingsplan skal benyttes der det er 

mulig) 
 

 

2. Generelt 
 
Hvis arbeidstaker blir syk skal vedkommende ringe så tidlig som mulig, og senest første 
fraværsdag begynnelse, til nærmeste leder eller dens stedfortreder og informere om fraværet 
og antatt lengde.   
 
Sykefraværet skal ikke meddelses på SMS, facebook eller e-post. Dette gjelder uansett 
fravær; egenmelding, syke barn/ barnepasser eller sykmelding.  

https://www.nav.no/no/Bedrift/Oppfolging/Sykmeldt+arbeidstaker/Relatert+informasjon/oppfolging-av-sykmeldte-arbeidstakere;cmsnavno_JSESSIONID=zK+OKaKBIbQr7PRKIYddHMlL
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Oppfølging%20av%20sykemeldte.docx
https://www.nav.no/_attachment/282002
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3. Egenmelding 
Jf. folketrygdloven §8-23 og § 8-24, 8-27 og arbeidsmiljøloven §§ 12-2, 12-3, 12-4, 12-5, 12-9, 12-10 

 
Partene er enige i at egenmelding som hovedregel skal benyttes før sykemelding, og brukes 
for hele dager. Dersom en ansatt blir syk i løpet av arbeidsdagen og må gå hjem, gis det 
permisjon med lønn.  
 
Arbeidstaker må ha vært ansatt i to måneder før egenmelding kan benyttes.  
 
Dersom arbeidstaker har vært i ulønnet permisjon over 14 dager må han/hun være tilbake i 
arbeid to måneder før egenmelding kan benyttes.   
 
Skyldes avbrudd i arbeid bedriftspermittering, lovbestemt permisjon (svangerskaps-, 
omsorgs- eller fødselspermisjon, barn/barnepassers sykdom eller omsorg for/pleie av 
nærstående) eller militær/siviltjeneste må arbeidstaker være i arbeid i fire uker etter endt 
permisjon for å kunne benytte egenmelding.  
 
Den enkelte ansatte har mulighet til å bruke 24 egenmeldte dager i løpet av 12 måneder. Det 
kan brukes inntil åtte sammenhengende dager i en egenmeldingsperiode. Blir man syk fra 
torsdag og fortsatt er syk mandag, telles fem egenmeldingsdager da disse er påfølgende 
dager.  
 
Fravær utover åtte påfølgende dager må være dokumentert av lege (sykmelding).   
 
Når det er brukt åtte egenmeldingsdager i løpet av en 16-dagers periode, må arbeidstaker 
jobbe i 16 sammenhengende dager for å kunne benytte seg av egenmelding igjen.  
 
Egenmelding kan ikke brukes i kombinasjon med  

 Gradert sykmelding 
 Kombinasjon med uførepensjon fra KLP/SPK og arbeidsavklaringspenger fra NAV 

 
Arbeidstaker kan bli fratatt muligheten for bruk av egenmelding dersom arbeidsgiver har 
rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom.  Se Tap av retten til bruk av 
egenmelding. 
 
Egenmelding skal leveres første arbeidsdag etter sykefraværet.  
 
Etter lengre tids fravær (mer enn 16 dager) må arbeidstaker gjeninntre i hele sin stilling i 16 
kalenderdager før retten til bruk av egenmelding igjen kan benyttes.  
 
Når arbeidstaker har brukt 10 egenmeldingsdager i løpet av 12 måneder, skal nærmeste 
leder kalle vedkommende inn til en oppfølgingssamtale. 
 
 

4. Egenmelding ved barns og barnepassers sykdom 
Jf folketrygdloven § 9-5 og 9-6,  arbeidsmiljøloven § 12-9 

 
Egenmelding ved barns og barnepassers sykdom kan benyttes til og med det året barnet 
fyller 12 år.  
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19/KAPITTEL_5-4#KAPITTEL_5-4
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62
file://///riskmanager/DavWWWRoot/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Tap%20av%20retten%20til%20bruk%20av%20egenmelding.docx
file://///riskmanager/DavWWWRoot/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Tap%20av%20retten%20til%20bruk%20av%20egenmelding.docx
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19/KAPITTEL_5-5#KAPITTEL_5-5
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62
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Arbeidstakere har rett til 10 dager fravær pr kalenderår, eller inntil 15 dager dersom 
arbeidstaker har omsorg for mer enn to barn. Dagene/deler av dagene kan også benyttes 
dersom barnet må til legeundersøkelse eller annen oppfølging i forbindelse med sykdom.   
For enslige forsørgere kan 20 dager benyttes. 
For enslige forsørgere av 3 barn eller mer kan 30 dager benyttes.   
Dette gjelder også hvor man er to om omsorgen hvor den ene har nedsatt funksjonsevne, 
innlagt i helseinstituasjon som langtidspasient eller tilsvarende forhold. For overføring av 
omsorgsdager til den ene av forsørgerne må vedtak fra NAV om fordeling av omsorgspenger 
foreligge og leveres arbeidsgiver.  
 
Barn med kronisk sykdom, langvarig sykdom og/eller nedsatt funksjonsevne kan 
arbeidstaker bruke 20 dager hvert kalenderår inntil det året barnet fyller 18 år.  
Vedtak fra NAV må foreligge og leveres arbeidsgiver. 
 
Dersom barnepasser er syk og ikke kan ivareta barnet, benyttes «syke barn-dager.» 

Det kreves legeerklæring fra 4. dags fravær.  
 
Syke barn-dager kan deles opp og brukes når barnet skal på helsekontroll/-undersøkelser, 
BUP, PPT og kjeveortoped.  
 
Arbeidstaker kan bli fratatt muligheten for bruk av egenmelding ved barns og barnepassers 
sykdom dersom arbeidsgiver har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom.  Se 
Tap av retten til bruk av egenmelding. 
 
 

5. Barn innlagt i institusjon 
 
For barn under 12 år brukes egenmelding for syke barn fra dag 1-7 dersom barnet er innlagt 
i institusjon.  Det søkes om pleiepenger fra dag 8.  Dette gjøres av behandlende lege. NAV 
innvilger pleiepenger fra dag 1 eller 8, avhengig av diagnose.   
 
Innvilges pleiepengene fra dag 8, må egenmelding for syke barn leveres arbeidsgiver for dag 
1-7 sammen med innlevering av søknad om pleiepenger.  
 
For barn over 12 år som er innlagt i institusjon, har ikke arbeidstaker krav på å være hjemme 
med lønn fra verken arbeidsgiver eller NAV.  
 
For å få dekt frafallet av inntekt kan arbeidstaker søke om følgende: 

 Velferdspermisjon med eller uten lønn 
 Ta kontakt med fagforening vedrørende eventuell forsikring  
 Ta kontakt med forsikringsselskap dersom man har privat barneforsikring 

 
5.1 Opplæringspenger 
Det kan søkes om opplæringspenger fra NAV dersom arbeidstaker har inntektstap for å 
delta på kurs eller annen opplæring som er nødvendig for å kunne ivareta et langvarig 
sykt eller funksjonshemmet barn han eller hun har omsorg for.  

 
  

file://///riskmanager/DavWWWRoot/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Tap%20av%20retten%20til%20bruk%20av%20egenmelding.docx
https://www.nav.no/no/Person/Familie/Sykdom+i+familien/Oppl%C3%A6ringspenger.1073751618.cms
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6. Sykmeldinger 
HTA kap 1 § 8.2.2 og Folketrygdloven §8-12 

 
Etter HTA kap 1. § 8.2.2 har arbeidstakere rett til lønn under sykdom fra første sykedag 
dersom vedkommende har tiltrådt stillingen.  
 
Når en arbeidstaker har mottatt sykepenger i til sammen 248 dager (lørdag og søndag ikke 
inkludert) i løpet av tre år, opphører retten til lønn under sykdom.  I tillegg kommer 
arbeidsgiverperioden på 16 dager og ferieavvikling.  
 
En arbeidstaker som har vært helt arbeidsfør i 26 uker etter at han sist fikk lønn under 
sykdom, har opparbeidet seg ny rett til sykepenger.  
 
Dersom arbeidstaker ikke er tilbake i arbeid etter ett år må det søkes om ytelser fra NAV 
og/eller aktuell pensjonskasse.  
 
Arbeidstaker plikter å bidra til å finne løsninger som kan ha betydning for å komme raskere 
tilbake i arbeid.  Arbeidstaker må være innstilt på å gjøre andre arbeidsoppgaver enn det 
ordinære så fremst arbeidsgiver kan tilrettelegge for, og at arbeidstaker er kvalifisert for 
dette.  Om arbeidstaker ikke medvirker i dette, kan NAV vurdere stans av sykepenger.  
 
Ved legemeldt fravær skal sykmeldingen håndteres på følgende måte:  
 
Oppfordre den ansatte til å benytte digital sykmelding. 
 

 Når den ansatte leverer sykmelding i papirform, oppfordre de til å følge lenken de har 
fått på mail/sms, for å levere sykmelingen digitalt 

 Hvis den ansatte absoluttt ikke ønsker å benytte seg av digital sykmelding, går 
prosessen i papirform som tidligere 

o Del B beholder den sykmeldte selv 
o Del C oppevares hos leder/på arbeidsplassen 
o Del D sendes lønn etter at leder har registrert fraværet i HRM  

 
Hvis den ansatte benytter seg av sykmeldingen digitalt, skal IKKE del D leveres til lønn. 
Refusjonskravet (del D) sender den ansatte selv digitalt, og refusjonen kommer raskere til 
arbeidsgiver.  
 
Når den ansatte søker om refusjon av sykepenger, skal leder påse at opplysningene 
stemmer. Hvis de ikke gjør det må leder gi beskjed til den ansatte som igjen  må endre 
opplysningene. 
 
Når leder får en digital sykemelding fra en ansatt, skal fraværet registreres i HRM (og i Notus 
for de som bruker det). 
 
Hvis du blir oppgitt som leder for en ansatt som du ikke er leder for, må du gi tilbakemelding 
til personal. Vær oppmerksom på at sykmeldinger fra sykehus eller annen behandler enn 
fastlege (f.eks. manuellterapeut) foreløpig ikke sendes ut digitalt. 
 

  

http://ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen-01.05.2014-30.04.2016.pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19/KAPITTEL_5-4#KAPITTEL_5-4
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7. Bestridelse av sykemelding/egenmelding 
 
Arbeidsgiver kan bestride en sykmelding dersom en har grunn til å tro at 
sykmeldingen/egenmeldingen ikke er reell, og dersom arbeidsgiver kan tilrettelegge for 
arbeidstakeren.   
 
Arbeidsgiver må kalle arbeidstaker inn til samtale for å legge frem hvordan arbeidet kan 
tilrettelegges.  Arbeidstaker plikter å være løsningsorientert for å finne gode alternativer.  
 
Det skal tungtveiende medisinske grunner til for ikke å prøve ut tilretteleggingen. Dersom 
arbeidstakeren stiller seg negativ til tilretteleggingen skal vedkommende gjøres oppmerksom 
på at retten til sykepenger da kan opphøre.  
 
Dersom arbeidstakeren ikke går med på tilretteleggingen skal det enten, sendes skriftlig brev 
til lokalt NAV-kontor med kopi til arbeidstakeren, eller til arbeidstaker med kopi til lokalt NAV-
kontor. E-post godtas ikke.  
For ytterligere informasjon og maler for brev trykk her. Dokumentmaler i punkt 5.    
 
Nærmeste leder må gi lønningskontoret beskjed om at lønnsutbetaling stoppes til saken er 
ferdigbehandlet hos NAV.   
 
Se Trygdens ansvar når arbeidsgiveren ikke betaler og Forskrift om behandling av tvister i 
arbeidsgiverperioden.  
 
 

8. Syk tilkallingsvikar 
Jf Folketrygdloven § 8-23 og 8-24  

 
Tilkallingsvikarer kjennetegnes ved at de tar enkeltstående vikartimer/dager og har ikke en 
fast forpliktende arbeidsavtale utover dette.   
 
Det kan være vanskelig for en tilkallingsvikar å tjene opp retten til å bruke egenmelding. Rett 
til bruk av egenmelding opparbeides etter to måneder.  Når den først er tjent opp kan det 
være vanskelig å beholde retten, fordi alle opphold på mer enn 14 dager vil medføre at retten 
til bruk av egenmelding må tjenes opp på nytt.    
 
8.1 Rett til bruk av egenmelding – timelønnet vikar  
 
For å kunne bruke egenmelding på en planlagt tilkallingsvakt, må tilkallingsvikaren innfri alle 
følgende punkter: 
 

 Opparbeidet seg rett til bruk av egenmelding.  Arbeidstakeren må ha jobbet i to 
måneder (gjelder dato til dato)  

 Må ha hatt vakter i løpet av de siste 14 dagene  
 Arbeidstakeren må ta tiltrådd vakten 

 
Avtales flere vakter på samme tidspunkt må arbeidstakeren tiltre den første vakten for 
å ha rett til bruk av egenmelding. 

 
Dersom en og en vakt avtales må han tiltre hver enkelt vakt for at egenmelding kan 
benyttes.  
Egenmelding kan ikke brukes på deler av dagen, og kan da heller ikke brukes på 
enkeltstående vakter til tross for at retten til bruk av egenmelding er oppbarbeidet.  

http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=275&categoryID=285
https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/%C2%A7+8-22+Trygdens+ansvar+n%C3%A5r+arbeidsgiveren+ikke+betaler.147589.cms
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1997-03-25-268
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1997-03-25-268
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19/KAPITTEL_5-4#KAPITTEL_5-4
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Dersom en tilkallingsvikar blir syk under vakten gis permisjon med lønn for resten av 
arbeidsdagen.  

 
 Sykefravær på vakter som utløser overtid, blir ikke lønnet, verken som timelønn eller 

overtid med mindre en går hele vakten. Tiden man har vært på jobb lønnes etter 
gjeldene lov og avtaleverk. 

 
8.2 Rett til sykepenger – timelønnet vikar 
 
Dersom arbeidstaker ikke har rett til bruk av egenmelding vil han kunne ha rett til sykepenger 
etter folketrygdlovens § 8-4.  
 
For å få rett til sykepenger må arbeidstaker ha vært i jobb i minst 4 uker umiddelbart før han 
eller hun ble arbeidsufør.   
 
Dersom det er 14 dager eller mer siden sist arbeidstakeren var i arbeid hos arbeidsgiver, 
anses ansettelsesforholdet som opphørt og retten til sykepenger i arbeidsgiverperioden må 
opparbeides på nytt. 
 
Arbeidsgiver plikter å betale sykepenger i arbeidsgiverperioden (de 16 første dagene) 
dersom arbeidstakeren har vært ansatt i 4 uker på følgende:  

 Avtalte vakter 
 Ikke avtalte vakter 

 
Arbeidsgiver må se på sannsynligheten for at arbeidstakeren ville fått vakter dersom 
vedkommende ikke hadde blitt syk ut fra gjennomsnitt av antall vakter de tre siste 
månedene på ordinær lønn.  
Sannsynligheten legges til grunn dersom det i de siste tre måneder før 
sykemeldingstidspunktet ikke har vært et avbrudd på 14 dager eller mer mellom de 
enkelte arbeidsforhold. Tre måneder må tolkes bokstavlig.  

 
Fraværet må dokumenteres med legeerklæring. 
 
Dersom rett til bruk av sykepenger eller egenmeldinger ikke er opparbeidet har ikke 
arbeidsgiver lønnsplikt for fraværet.  Det vil si at arbeidstaker ikke får utbetalt lønn.   
 
Tilkallingsvikaren må selv ta kontakt med NAV for å høre om det er mulig å få vurdert 
sykepengeerstatning dersom fraværet er over tid.   
 
 
 

9. Syk deltidsansatt som tar ekstravakt 
Folketrygdloven §8-18 

 
Arbeidstakere som jobber deltid og i tillegg tar ekstravakter hos samme arbeidsgiver har rett 
til sykepenger i arbeidsgiverperioden for avtalte og sannsynlige ekstravakter dersom 
arbeidstaker har vært ansatt i 4 uker i deltidsstillingen, uavhengig om vaktene er tiltrått eller 
ikke. 
 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19/KAPITTEL_5-4#KAPITTEL_5-4
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10. Oppdragstakere 
 

Avlastere er å anse som ansatt i kommunen og følger særavtale SGS1030 
 
En oppdragstaker er for eksempel støttekontakt, fosterhjem, besøkshjem og andre personer 
som utfører ulike former for oppdrag for kommunen.   
 
Oppdragstakere er ikke å anse som ordinær arbeidstaker, og har ikke rett til sykepenger fra 
arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden.   
 
Legeerklæring leveres til NAV og sykepenger utbetales derfra dersom retten til sykepenger 
er opprettholdt.   
 

11. Gravid arbeidstaker 
 
Dersom en arbeidstaker er sykmeldt på grunn av svangerskapsrelatert sykdom og 
tilrettelegging eller omplassering til annet arbeid i virksomheten ikke er mulig, skal 
arbeidsgiver utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden som normalt og deretter kreve 
refusjon av NAV. Skjema finner du her: Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar  
 
Behovet for omplassering må dokumenteres av lege/jordmor i tråd med NAV sine krav til 
dokumentasjon.  
 
Arbeidstaker som omplasseres etter denne bestemmelsen eller mottar svangerskapspenger 
har rett til full lønn frem til foreldrepermisjonen starter.  
 
Det bør i vaktordninger legges til rette for at gravide arbeidstakere etter 28. svangerskapsuke 
kan ha en arbeidssituasjon som ikke medfører unødig belastning.  
 
 
 

12. Sykepenger til ansatte som tar ut alderspensjon 
jf. HTA kap. 1, § 8.2 

 
12.1 Ansatte mellom 62 og 67 år 
Har rett til sykepenger etter de ordinære reglene i folketrygdloven.  Det betyr at denne 
gruppen har fulle sykepengerettigheter så fremst retten til sykepenger er opparbeidet og de 
er i arbeid.  
 
12.2 Ansatte over 67  
Etter HTA § 8.2.2 har arbeidstakere som fortsetter i tjenesten etter fylte 67 år,  rett til full lønn 
under sykdom i 60 dager, jf. folketrygdloven § 8-51. Etter utløp av stønadsdagene utbetaler 
arbeidsgiver differansen mellom full lønn og pensjon i inntil 50 uker. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ks.no/fagomrader/lonn-og-tariff/saravtaler/avlasteravtalen-sgs-1030-prolongeres/
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Støttekontakt%20oppdragsavtale.docx
https://tjenester.nav.no/nav-sok/?2&language=no&ord=+NAV+08-20.20
https://www.nav.no/no/Bedrift/Oppfolging+og+rapportering/Oppfolging+av+sykmeldte/Relatert+informasjon/Gravid+arbeidstaker.346454.cms
https://www.nav.no/no/Bedrift/Oppfolging+og+rapportering/Oppfolging+av+sykmeldte/Relatert+informasjon/Gravid+arbeidstaker.346454.cms
http://ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/hovedtariffavtalen-01.05.2014-30.04.2016.pdf
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13. Avtalepunkter og frister i sykfraværsoppfølgingen 
Se også Oppfølgingsrutine av sykemeldte 

 
13.1 Før sykefravær – dialogmøte 0 
 
Når arbeidstaker kjenner på belastning, helseproblemer som går ut over arbeidsevne 
uavhengig av om arbeidet er direkte årsak, skal vedkommende kontakte sin leder for å 
informere om dette. Sammen skal det utarbeides en oppfølgingsplan hvor tilrettelegging og 
muligheter er tema. Hensikten er å forhindre at den ansatte får sykefravær. Det oppfordres til 
dialog med leder før lege oppsøkes. 
 
13.2 4 uker 
 
Senest innen 4 uker skal arbeidsgiver lage en oppfølgingsplan i sammarbeid med 
arbeidstaker, om dette ikke ble gjennomført i dialogmøte 0. I tilfeller hvor det er åpenbart 
unødvendig ser en bort fra dette. For ansatte som leverer sykmelding digitalt skal 
oppføgingsplanen også utarbeides digitalt og skal da fortløpende holdes oppdatert. 
Oppfølgingsplanen skal sendes sykemelder og NAV.  

13.3 7 uker 
 
Senest innen 7 uker skal arbeidsgiver innkalle arbeidstaker som er helt sykmeldt til et 
dialogmøte, med mindre det er åpenbart unødvendig. Møtet skal avholdes for arbeidstakere 
som er gradert sykmeldt hvis arbeidsgiver, arbeidstaker eller sykmelder mener det er 
hensiktsmessig. Ved behov kan andre aktører, som for eksempel sykmelder, 
bedriftshelsetjenesten, NAV og/eller tillitsvalgt/verneombud delta. Arbeidstaker må samtykke 
dersom sykmelder innkalles. 

Det bør vurderes om den sykemeldte, uavhengig av sykemeldingsgrad skal meldes opp i 
kommunens tilretteleggingsgruppe. 

13.4 8 uker – aktivitetsplikt 
 
Aktivitetsplikten innebærer at man senest innen 8 uker så langt som mulig skal prøve seg i 
delvis arbeid eller annen arbeidsrettet aktivitet for å ha rett til sykepenger. Dersom den 
sykemeldte ikke er i arbeidsrettet aktivitet ved 8 ukers-tidspunktet, vil NAV vurdere 
midlertidig stans av sykepenger.   

Dersom tilrettelegging ikke er mulig, skal arbeidsgiver dokumentere dette til NAV og 
sykemelder via oppfølgingsplan. 

For fortsatt å ha rett til sykepenger med 100 % sykmelding, må sykmelder i tillegg 
dokumentere at det foreligger tungtveiende medisinske grunner som hindrer at arbeidstaker 
kan være i arbeidsrelatert aktivitet.  

NAV sender ut varsel om midlertidig stans av sykepenger til den ansatte med kopi til leder.   
I brevet oppfordres den sykemeldte til å kontakte arbeidsgiver for å snakke om tilpasninger i 
form av tilrettelegging eller gradert sykemelding på arbeidsplassen, slik at arbeidet kan 
gjenopptas. Leder må umiddelbart sende beskjed til lønningskontoret slik at det ikke betales 
ut lønn som ikke refunderes fra NAV.   

http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Oppfølging%20av%20sykemeldte.docx
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Dersom det er foretatt feilaktig lønnsutbetaling, og det er vedtak fra NAV om permanent 
stans av sykepenger, vil dette bli avregnet av utestående feriepenger.  Alternativt vil 
arbeidstakeren bli innkalt til møte med arbeidsgiver for å se på mulighetene for en 
tilbakebetalingsplan.  

13.5 26 uker  
 
Senest innen 26 uker skal NAV-kontoret innkalle arbeidstaker og arbeidsgiver til dialogmøte 
2.  Begge parter har møteplikt. Sykmelder skal delta hvis NAV mener det er hensiktsmessig. 
Arbeidsrettede tiltak skal vurderes. Alle parter kan be om at dialogmøte 2 blir gjennomført 
tidligere. 

Ved behov kan alle parter be om at NAV innkaller til et dialogmøte 3. 

13.6 52 uker 
 
Senest innen 1 år, som er maksimal tid for sykepenger, skal NAV-kontoret på ny vurdere 
rettigheter og behov for arbeidsrettede tiltak. 

14. Tilretteleggingsgruppen 
 
Fauske Kommune har en tilretteleggingsgruppe som består av nærmeste leder, 
personalkontoret, NAV, NAV Arbeidslivssenter, og den ansatte.  
Sykemelder kan delta ved behov etter forespørsel fra arbeisgiver, dersom det lar seg gjøre. I 
tilretteleggingsgruppen er fokuset på arbeidsevne, ikke på diagnose.  
 
Målet for gruppen er å finne ut hvordan arbeidstakeren skal kunne stå i arbeid, om det er 
muligheter for å tilrettelegge og/eller omplassere, eller om det skal søkes andre ytelser fra 
NAV, KLP eller SPK.  
 
Ofte er det nødvendig med en arbeidsevnevurdering fra bedriftshelsetjenesten for å 
kartlegge restarbeidsevne.   
 
For mer info om tilretteleggingsplikten, se «Tilrettelegging».  
 
NAV har utarbeidet en IA-funksjonsvurdering, «En samtale om arbeidsmuligheter» og en 
brosjyre «Forebygging og oppfølging – To sider av samme sak» som kan være en god 
veiledning.  
 
 

15. Fritak fra arbeidsgiverperioden 
 
Dersom en ansatt har høyt sykefravær på grunn av kronisk lidelse eller diagnose kan arbeidsgiver søke 
om fritak for arbeidsgiverperioden.  Det må vises til høyt sykefravær over tid.  Det er arbeidsgiver som 
søker, men det er arbeidstaker som får svar fra NAV og må melde dette til arbeidsgiver.  Fritaket 
gjelder for en gitt periode.   
Skjema for å søke fritak for arbeidsgiverperioden 
 
 
 
 
 

http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Tilretteleggingsgruppe.docx
https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/tilrettelegging/
https://www.nav.no/_attachment/1073749869?download=true
https://knuten.fauske.kommune.no/sites/Personal-og-Lonn/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/sites/Personal-og-Lonn/CommonDocuments/Forebygging%20og%20oppf%C3%B8lging%20-to%20sider%20av%20samme%20sak.pdf&action=default
https://tjenester.nav.no/nav-sok/?3&ord=fritak+for+arbeidsgiverperioden
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16. Hvilke sykmeldinger finnes det? 
 
Arbeidstaker kan friskmelde seg dersom han ikke lenger har behov for den utstedte 
sykemeldingen.  Dersom dette gjøres skrives det på egenerklæringen på sykemeldingen slik 
at dette rapporteres til NAV.  
 
16.1 Avventende sykmelding 
 
Arbeidstakeren har en avventende sykmelding fra legen hvor sykemelding kan unngås om 
arbeidsplassen tilrettelegger.  Arbeidsgiverperioden teller som normalt de første 16 dagene. 

16.2 Gradert sykmelding 
 
Arbeidstaker er sykmeldt i en prosentandel av sitt ordinære arbeid.   
Måten gradert sykmelding avvikles på må den ansatte være delaktig i.  
 
Eksempel: Ved 50 % gradert sykemelding må arbeidstaker og arbeidsgiver ha dialog om det 
skal: 

 jobbes fulle dager med 50 % av arbeidsoppgavene i løpet av hele arbeidsdagen 
 jobbes halve dager 
 jobbes annenhver dag 

16.3 100 % sykmeldt 
 
Arbeidstakeren er 100 % arbeidsufør og det er ikke mulighet for tilrettelegging i 
sykmeldingsperioden. 

17. Sykefravær og oppfølging etter 12 mnd 
 
Den sykmeldte mister sykepengerettigheten sin når vedkommenede har mottatt lønn under 
sykdom i til sammen 248 dager de tre siste år, jf punkt 4. Dersom arbeidstakeren ikke kan 
komme tilbake i arbeid av helsemessige årsaker må det søkes NAV om stønad. Det gjøres 
en individuell vurdering i hvert enkelt tilfelle hos NAV om dette innvilges.  Denne søknaden 
bør foreligge NAV i god tid før maks-dato når sykepengerettigheter opphører.   

Arbeidstaker må levere dokumentasjon til arbeidsgiver på eventuelt videre fravær. Dette kan 
være legeerklæring/sykemelding.  

Annen dokumentasjon på fraværet kan være:  

 Vedtak fra NAV om arbeidsavklaringspenger  
 Innvilgelse av uførepensjon fra pensjonsordningen (KLP/SPK) 
 Permisjonssøknad 

 Leveres ikke dokumentasjon, forventes det at arbeidstaker møter på jobb.   

For ansettelse i den sykemeldtes fravær vises det til kommunens tilsettingsrutiner.  

17.1 Videre oppfølging etter maksdato for sykepengerettigheter 
 

http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Utlysnings-%20og%20tilsettingsrutiner.docx
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Når en arbeidstaker har vært sykmeldt i ett år og gått over på AAP fra NAV eller andre 
ytelser fra pensjonsordningen, skal den ansatte fortsatt ha dialog med sin leder.  
Målet er at arbeidstakeren skal komme tilbake helt eller delvis i jobb. Arbeidstaker plikter å 
delta i oppfølgingen. 
 

18. Etter 2 års fravær  
 
Arbeidsforholdet opphører etter ett års sykemelding og ett år på AAP dersom: 
 

 Arbeidstakeren ikke er under behandling 
 Det er sannsynlig at arbeidstaker ikke vil gjenninntre i hele eller deler av stillingen 

innen rimelig tid.  Rimelig tid ansees som 2-4 måneder   
 Det foreligger vedtak om uførhet 
 Arbeidsgiver har fulgt opp arbeidstaker i henhold til gjeldene reglement 

 
Dersom oppsigelse ikke mottas, vil arbeidsgiver vurdere oppsigelse der vanlige formkrav og 
oppsigelsesfrister følges.  
 
Arbeidstakere som fratrer på et slikt grunnlag har fortrinnsrett til kvalifisert stilling i  
tre år etter oppsigelsesdato.  Arbeidstaker må selv kreve dette.  
 
 

19. Opparbeidelse av ny arbeidsgiverperiode og 
sykepengerett  

 
Arbeidsgiverperioden  
 
Arbeidsgiverperioden er de 16 første dagene av et fravær. Når arbeidsgiver har utbetalt en 
full arbeidsgiverperiode, må arbeidstaker være helt arbeidsfør og ha gjenopptatt arbeidet i 
16 kalenderdager før rett til ny arbeidsgiverperiode er opptjent.  
 
Å gjenoppta arbeidet  
 
Å gjenoppta arbeidet vil si at arbeidstaker må fysisk gjenoppta arbeidet og jobbe i den 
utstrekning arbeidsavtalen tilsier. 
 

 Arbeidstakere kommer tilbake i gradert stilling etter sykefravær vil ikke opparbeider 
seg ny arbeidsgiverperiode før arbeidet er gjenopptatt ihenhold til arbeidsavtale i 16 
kalenderdager  

 Ved sykemelding umiddelbart før ferie, vil ikke opptjeningen starte før arbeidstaker 
har gjenopptatt arbeidet etter ferien 

 
Dersom arbeidsavtalen endres tilsvarende faktisk arbeid  vil arbeidsgiverperioden 
opparbeides etter 16 dager.  
 
Konsekvenser for ansatte som er kommet gradert tilbake i arbeid etter sykefravær 
 

1. Ansatte som mottar uførepensjon fra KLP/SPK og som har endret arbeidsavtalen 
tilsvarende faktisk arbeid, vil ha opparbeidet seg ny arbeidsgiverperiode etter 16 
dager og ny sykepengerett etter 26 uker.  

 
I praksis betyr det  
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 Arbeidstaker kan levere egenmelding etter 16 dager i arbeidsgiverperioden 
 Arbeidstaker har ny sykepengerett etter 26 uker 
 Lønn stoppes fra 17. dag dersom arbeidstaker ikke har ny sykepengerett 
 Arbeidstaker må melde fra til KLP/SPK om økt uførhet i perioden 

 
 

2. Ansatte som mottar uførepensjon fra KLP/SPK og som ikke har endret 
arbeidsavtalen tilsvarende faktisk arbeid, vil ikke opparbeide seg ny 
arbeidsgiverperiode før arbeidet er gjennopptatt i sin helhet.  

 
Før 26 uker 

Ikke endret arbeidsavtalen tilsvarende faktisk arbeid 
Ikke opparbeidet seg ny sykepengerett 

 
 Ikke gjennopptatt hele stillingen 

 Mottar gradert uførepensjon fra KLP/SPK 

 Har ikke opparbeidet seg ny sykepengerett 

 Har ingen arbeidsgiverperiode 

 Må legitimere fraværet i form av sykemelding 

 Lønn skal stoppes fra første fraværsdag 

 Arbeidstaker er selv ansvarlig å melde fra til KLP/SPK om økt uførhet i 
perioden 

 
 

Etter 26 uker  
Ikke endret arbeidsavtalen tilsvarende faktisk arbeid 

Opparbeidet seg ny sykepengerett 
 

 Ikke gjennopptatt hele stillingen 

 Mottar gradert uførepensjon fra KLP/SPK 

 Har opparbeidet seg ny sykepengerett 

 Har ingen arbeidsgiverperiode 

 Må legitimere fraværet i form av sykemelding 

 Refusjon fra NAV fra første fraværsdag 

 Arbeidstaker er selv ansvarlig å melde fra til KLP/SPK om økt uførhet i 
perioden dersom fraværet medfører lønnstrekk 

 
 

Mottar arbeidsavklaringspenger fra NAV 
i tillegg til uførepensjon fra KLP/SPK 

 

 Ikke gjennopptatt hele stillingen i henhold til arbeidsavtale 

 Mottar ytelser fra NAV 

 Har ikke opparbeidet seg ny sykepengerett 

 Har ingen arbeidsgiverperiode 

 Må legitimere fraværet i form av sykemelding 

 Lønn skal stoppes fra første fraværsdag 
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 Arbeidstaker melder selv til KLP/SPK om økt uførhet i perioden 
 
 
 

Arbeidstakere med fritak for arbeidsgiverperioden 

 Jobber i henhold til arbeidsavtale 

 Har levert vedtak fra NAV om fritak for arbeidsgiverperioden 

 Kan bruke egenmelding om ikke sykemeldt  

 Det søkes refusjon fra første dag 
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Oppfølging av sykmeldte 

Fauske Kommune er IA-bedrift. Egenmeldinger skal som hovedregel benyttes før sykmelding.  
 
Arbeidstaker kan når som helst meldes kommunens tilretteleggingsgruppe dersom vedkommende er sykemeldt eller står i fare for å bli 
det.  For øvrig vises det til Rettigheter og plikter ved sykefravær.  
 

Når Arbeidstaker plikter Nærmeste leder Merknad/referanse 

Før sykdom Når arbeidstaker begynner å 
kjenne helseproblemer som går ut 
over arbeidsevne, og vurderer å 
oppsøke lege for dette, oppfordres 
den ansatte alltid å gå til sin 
nærmeste leder først for å vurdere 
tilretteleggingsmuligheter. 

Leder er åpen for tilrettelegging, 
og fyller, sammen med 
arbeidstaker, ut IA-
funksjonsvurdering. Hvis den 
ansatte fortsatt må til legen, skal 
den medbringes. 

Arbeidstaker skal medvirke i 
sykefraværsoppfølgingen jf. Arbeidsmiljøloven § 
2-3 

1. fraværsdag Arbeidstaker skal så tidlig som 
mulig ringe nærmeste leder (om 
nødvendig dens stedfortreder) for 
å: 

 melde fra om sykefraværet  
 melde hvor lenge fraværet 

antas å vare  
 
 

Nærmeste leder avklarer: 
 om sykefraværet er 

arbeidsrelatert 
 arbeidstakers 

funksjonsevne, ev. 
muligheter for 
tilrettelegging 

 
Avtale neste samtale/ 
oppfølging i 
egenmeldingsperioden. 

 24 egenmeldingsdager i løpet av 12 
måneder.   

 Kan bruke 8 sammenhengende 
kalenderdager. 

 Dersom 8 egenmeldingsdager blir brukt i 
løpet av en 16-dagersperiode må 
arbeidstaker jobbe i 16 dager uten fravær 
for å kunne bruke egenmelding igjen. 

 
Arbeidstaker må være ansatt i 2 måneder før 
egenmelding kan benyttes. 
Jf folketrygdloven § 8. 

http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Rettigheter%20og%20plikter%20ved%20sykefravær.docx
https://www.nav.no/no/Bedrift/Inkluderende+arbeidsliv/Relatert+informasjon/ia-funksjonsvurdering
https://www.nav.no/no/Bedrift/Inkluderende+arbeidsliv/Relatert+informasjon/ia-funksjonsvurdering
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62/KAPITTEL_2#§2-3
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62/KAPITTEL_2#§2-3
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19/KAPITTEL_5-4#KAPITTEL_5-4
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OBS – egne regler for timelønnet personell og 
pensjonister. Se Rettigheter og plikter ved 
sykefravær. 
 

1-8 dagers fravær 
(korttidsfravær) 

Egenmelding leveres nærmeste 
leder første arbeidsdag etter 
fravær. 

Nærmeste leder ringer 
arbeidstaker etter 3-4 dager 

 spør hvordan det står til  
 får en antydning om 

fraværets lengde.  
 
Ved hyppig korttidsfravær skal 
leder be om en avklarende 
samtale. 

Ved mistanke om misbruk av retten til bruk av 
egenmelding, se Tap av retten til bruk av 
egenmelding 

Etter 8 dagers 
sykefravær 

Arbeidstaker tar kontakt med 
nærmeste leder pr 
telefon/personlig for å informere 
om videre fravær:  
 

 Vurdere om fraværet 
skyldes forhold på 
arbeidsplassen. 

 
Arbeidstaker skal sende/levere 
sykemelding til nærmeste leder. 
 

Nærmeste leder skal ha en 
samtale med arbeidstakeren og 
vurdere behov for 
tilrettelegging.  
 
Ved legemeldt fravær fram i tid, 
fyller arbeidsgiver, i samarbeid 
med arbeidstaker, ut 
oppfølgingsplan.  
 
Se på mulighetene for med 
gradert sykemelding.  

 

Senest innen 4 
uker 

Delta i utarbeidelsen og 
gjennomføringen av 
oppfølgingsplan 

 
Bidra til å finne løsninger 
 

Nærmeste leder lager/oppdaterer 
oppfølgingsplan sammen med 
arbeidstaker. 
 
Unntak er i tilfeller hvor det er 
åpenbart unødvendig. 

Oppfølgingsplan sendes til sykemelder og NAV.  

http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Rettigheter%20og%20plikter%20ved%20sykefravær.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Rettigheter%20og%20plikter%20ved%20sykefravær.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Egenmeldingsskjema.doc
file://///riskmanager/DavWWWRoot/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Tap%20av%20retten%20til%20bruk%20av%20egenmelding.docx
file://///riskmanager/DavWWWRoot/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Tap%20av%20retten%20til%20bruk%20av%20egenmelding.docx
https://www.nav.no/394783/oppf%C3%B8lgingsplan
https://www.nav.no/394783/oppf%C3%B8lgingsplan
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Senest innen 7 
uker 
Dialogmøte 1 

Arbeidstaker har møteplikt til 
dialogmøter hvis ikke medisinske 
grunner forhindrer det: 

 Arbeidstaker skal gi 
beskjed til nærmeste leder 
dersom han/hun ønsker at 
sykemelder skal delta 
 

 Arbeidstaker kontakter 
selv tillitsvalgt/andre 
dersom en ønsker bistand 
fra disse  
 

 Arbeidstaker skal gi 
beskjed til nærmeste leder 
om hvem som skal delta 

 

Nærmeste leder skal innkalle til 
dialogmøte 1 

 ved 100 % sykemelding 
- med mindre det er 
åpenbart unødvendig  

 ved gradert sykemelding 
dersom det er 
hensiktsmessig 

 
 Ved behov kan for 

eksempel sykemelder, 
bedriftshelsetjenesten, 
NAV og/eller 
tillitsvalgte kalles inn av 
arbeidsgiver 
 

 Arbeidstaker må 
samtykke i at 
sykemelder deltar 

 

 

Innen 8 uker Arbeidstaker skal så langt som 
mulig prøve seg i delvis arbeid 
eller annen arbeidsrettet aktivitet 
for å ha rett til sykepenger.  
 
Det kreves en utvidet 
legeerklæring som dokumenterer 
at det er tungtveiende medisinske 
grunner som hindrer aktivitet. 
  
 

Arbeidsgiver skal så lagt som 
mulig legge til rette for at 
arbeidstaker får prøve seg i 
arbeidsrettet aktivitet. 
 

Aktivitetsplikt inntrer etter 8 uker.   
 
Dersom den sykemeldte ikke er i aktivitet ved 8 
ukerstidspunktet vil NAV vurdere midlertidig 
stans av sykepengene.  
 
Dersom tilrettelegging ikke er mulig skal dette 
dokumenteres via oppfølgingsplan til NAV. 

https://www.nav.no/394784/dialogm%C3%B8te-1-arbeidsgiver
https://www.nav.no/394784/dialogm%C3%B8te-1-arbeidsgiver
https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Sykmeldt%2C+arbeidsavklaringspenger+og+yrkesskade/Relatert+informasjon/hva-er-aktivitetsplikten
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Innen 6 måneder 
Dialogmøte 2 

Pliktig deltakelse på dialogmøte 2 
i regi av NAV med mindre det er 
medisinske grunner som 
forhindrer dette 
 
Arbeidstaker skal medvirke til å 
finne løsninger 
 
Arbeidstaker og arbeidsgiver kan 
be NAV om et tidligere møte 

Pliktig deltagelse på dialogmøte 
2 i regi av NAV  
 
Nærmeste leder skal sende inn 
revidert oppfølgingsplan til 
NAV senest en uke før møtet – 
denne skal sendes digitalt 
 
Arbeidstaker og arbeidsgiver 
kan be NAV om et tidligere 
møte 

NAV kaller inn arbeidstaker og arbeidsgiver, 
samt sykemelder dersom behov 
 
Alle parter er pliktig til å delta i møter innkalt av 
NAV  
 
 

10-12 måneder 
Dialogmøte 3 

 Nærmeste leder kaller inn til 
samtale for å diskutere 
gjenopptakelse av arbeid og 
eventuelt behov for 
tilrettelegging  
 
Informere om: 

 KLP/SPK 
 NAV 
 Når opparbeides nye 

sykepengerettigheter 
 

Arbeidstaker, nærmeste leder eller sykemelder 
kan be NAV om å kalle inn til dialogmøte 3 
 
Det er viktig at arbeidstaker henvises til 
personalkontoret for å søke ytelser via KLP/SPK. 
Dette fordi KLP/SPK kan i noen tilfeller dekke 
deler av lønnsbortfallet ved overgang til AAP fra 
NAV – og fordi arbeidstaker skal få en 
uførepensjon og stå innmeldt i den 
stillingsprosenten vedkommende hadde ved 
arbeidsuførheten inntraff.  

Fra 1 år 
 

Arbeidstaker og sykemelder bør 
vurdere om det er behov for:   
 

 bistand fra NAV  
 å søke om 

arbeidsavklarings-penger 
(AAP)  

Nærmeste leder skal melde fra 
til lønningskontoret om 
lønnstopp dersom arbeidstaker 
ikke kommer tilbake i arbeid 
etter at sykepengerettighetene 
opphører (maksdato) 
   
 

 

https://www.nav.no/no/Bedrift/Oppfolging/Sykmeldt+arbeidstaker/Relatert+informasjon/oppfolging-av-sykmeldte-arbeidstakere?kap=394785
https://www.nav.no/no/Bedrift/Oppfolging/Sykmeldt+arbeidstaker/Relatert+informasjon/oppfolging-av-sykmeldte-arbeidstakere?kap=394785
https://www.nav.no/no/Bedrift/Oppfolging/Sykmeldt+arbeidstaker/Relatert+informasjon/oppfolging-av-sykmeldte-arbeidstakere?kap=394785
https://www.nav.no/_attachment/282002
https://www.nav.no/no/Bedrift/Oppfolging/Sykmeldt+arbeidstaker/Relatert+informasjon/oppfolging-av-sykmeldte-arbeidstakere?kap=394785
https://www.nav.no/no/Bedrift/Oppfolging/Sykmeldt+arbeidstaker/Relatert+informasjon/oppfolging-av-sykmeldte-arbeidstakere?kap=394785
https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Sykmeldt%2C+arbeidsavklaringspenger+og+yrkesskade/Arbeidsavklaringspenger+%28AAP%29.217377.cms
https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Sykmeldt%2C+arbeidsavklaringspenger+og+yrkesskade/Arbeidsavklaringspenger+%28AAP%29.217377.cms
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Rett til sykelønn opphører.  
 
Dersom arbeidstaker ikke 
kommer tilbake i arbeid stopper 
lønnsutbetaling fra arbeidsgiver.  
 
Gyldig dokumentasjon på at 
arbeidstaker ikke kommer tilbake 
i arbeid (helt/delvis) må leveres 
arbeidsgiver.  
Dette kan være: 

 sykemelding  
 vedtak fra NAV  
 innvilget permisjon 

 

 
Fraværet skal registreres i HRM 
etter 12 måneder; permisjon 
uten lønn, 
arbeidsavklaringspenger m.m.  

12-24 måneder  Ha samtaler med arbeidstakeren 
for å avklare om vedkommende 
kommer tilbake i jobb/ status.  

Arbeidsforholdet opphører etter ett års 
sykemelding og ett år på AAP dersom:   

 arbeidstaker ikke er under behandling 
 arbeidstaker ikke kommer tilbake i hele 

eller deler av stillingen innen rimelig tid.  
Rimelig tid ansees som 2-3 måneder.  

 
Det vises til Rettigheter og plikter ved 
sykefravær. 
  

http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Rettigheter%20og%20plikter%20ved%20sykefravær.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Rettigheter%20og%20plikter%20ved%20sykefravær.docx
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Eksempler på tilfeller hvor dialogmøtet kan være 
åpenbart unødvendig 

 Tilfeller med alvorlige sykdomstilstander hvor det kan fastslås 
at vedkommende arbeidstaker ikke vil være i stand til å vende 
tilbake til arbeid 

 Tilfeller der det er åpenbart at arbeidstaker innen kort tid 
uansett vil vende tilbake til full jobb uten tilretteleggingstiltak 

 Tilfeller der det allerede er iverksatt tilretteleggingstiltak på 
arbeidsplassen som fungerer, og det er åpenbart at arbeidstaker 
uansett innen kort tid vil komme tilbake til full jobb 

 Alvorlige sykdomstilstander hvor årsaken til sykmeldingen er 
av en slik art at møtet ikke kan gjennomføres på en 
hensiktsmessig måte (det forutsettes i slike tilfeller at møtet 
hvis mulig avholdes på et senere tidspunkt) 

Arbeidsgiver må ha kontakt med den sykmeldte for å bringe på det 
rene om tilfellet kan falle inn under unntaket. 

 

Tilrettelegging - hva betyr det? 
 
Det må foreligge en funksjonsvurdering som tar utgangspunkt i hva 
arbeidstakeren kan eller ikke kan utføre av sine arbeidsoppgaver. 
Opplysninger kan innhentes fra lege dersom arbeidstaker samtykker.  
 
Tiltak kan være:  

 Fysisk eller ergonomisk tilrettelegging 
 Endring av arbeidstid, tidskrav, tempo mm 
 Omorganisering av arbeidet, rutiner eller funksjoner 
 Anskaffelse/tilpasning av teknisk utstyr 
 Endring/nye arbeidsoppgaver som kommunen har innenfor sin 

budsjettramme 
 Opplæring/omskolering 

 
Arbeidstaker kan meldes kommunens tilretteleggingsgruppe. 
 
 

Arbeidstakers plikter 

Arbeidstaker plikter til å medvirke i arbeidet med å utarbeide og gjennomføre oppfølgingsplanen.  Dersom arbeidstaker ikke vil medvirke vil 
arbeidsgiver bli fritatt fra sin plikt til å utarbeide en oppfølgingsplan. 

Arbeidstaker plikter å gi opplysninger om sin arbeidsfunksjon, men ikke plikt å gi medisinske eller private opplysninger. 
 

file://///riskmanager/DavWWWRoot/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Tilretteleggingsgruppe.docx
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Sak nr.   Dato 
004/19 Partssammensatt utvalg 04.06.2019 
034/19 Formannskap 04.06.2019 
 Kommunestyre  

 
 
Rekruttering 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret slutter seg til prinsippet om at det er rådmann som drøfter med 
arbeidstakerorganisasjonene og beslutter aktuelle insentiver i forbindelse med intern og ekstern 
rekruttering av ansatte. 

 
Sammendrag: 
 
Følgende fremkommer i kommentar til kommunestyrets budsjettvedtak i K-sak 116/18 i pkt 5: 

Kommunestyret ser behovet for å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft i Fauske kommune 
også i fremtiden. Dette gjelder i særdeleshet helsepersonell og pedagoger i skole og barnehage. 
Kommunestyret er opptatt av at Fauske kommune sikrer vekst og tilflytting av nye innbyggere. Da 
er det svært viktig at kommunen forblir attraktiv arbeidsgiver, dette for å sikre gode offentlige 
tjeneste for våre innbyggere. Med bakgrunn i dette ber kommunestyret rådmann utarbeide en 
rekrutteringsplan som fremlegges kommunestyret for behandling første halvår 2019. 

 
Kommunestyret vedtok gjeldende kompetanseplan i K-sak 148/12. 
Den skal rulleres i løpet av 2020.  Fokusområde 7 i planen tar for seg rekruttering. 
Der fremkommer: 

· at en skal framskrive rekrutteringsbehovet    
· at det kreves gode prosesser i forhold til egne ansatte med tanke på intern rekruttering 
· at det er fokus på hvordan Fauske kommune kan markedsføres med tanke på ekstern rekruttering 

 
Rekrutteringsbehovet 
Så langt har rådmann hvert år i budsjettsammenheng lagt fram rekrutteringsbehovet for stillinger utfra 
de hjemler som disponeres og de stillingskategorier som det har vært sterk konkurranse om:  

Eks: lærere, barnehagelærere, helsefagarbeidere, sykepleiere, leger og ingeniører. 
 

Pr dato ser rekrutteringsbehov utfra alderssammensetningen slik ut:  
 



 
 
 
Det er ikke fremkommet differensiering på type lærerstillinger, type ingeniørstillinger, type 
helsefagstillinger. Dette har til enhver tid vært avhengig av interne og eksterne føringer, - alt fra lokalt 
avdekkede behov til endringer i lov og avtaleverk og statlige pålegg. Blant annet har pedagogreformen i 
barnehager ført til større behov for pedagoger og mindre behov for barne- og ungdomsarbeidere.  
 
Videre har samfunnet sterkt fokus på digitalisering som igjen vil føre til nye og endrete stillingsbehov, bla 
i forhold til velferdsteknologi. 
 
KS understreker følgende i sitt dokument om arbeidsgiverstrategi, «Stolt og unik»: 
 

Kommunen bør konsentrere seg om to store arbeidsgiverutfordringer: 
• Evnen til utvikling og nyskaping 
• Tilgangen på og forvaltningen av egen arbeidskraft 

 
Kommunene er bærebjelken i velferdssamfunnet og representerer en infrastruktur som innbyggere 
og næringsliv er helt avhengige av. I kommunene er det medarbeiderne som skaper resultatene for 
innbyggere og brukere. En offensiv arbeidsgiverpolitikk som legger til rette for møtet mellom 
medarbeider og bruker eller innbygger blir avgjørende. Gapet mellom kommunens ressurser og 
forventningene fra omgivelsene vil bli enda større i framtiden. 
 
«Rikdommens dilemma» handler om at den private levestandarden øker i form av høyere 
reallønner. Økningen skjer som følge av effektivisering i produksjonen av varer og tjenester i en 
global økonomi. Kommunen leverer befolkningsnære og bemanningsintensive tjenester i en lokal 
økonomi. De samme høye effektiviseringsgevinster vil ikke være mulig å oppnå i kommunene, men 
lønnsnivået i kommunene må likevel følge utviklingen. Når lønnsnivået øker sterkere enn 
produktiviteten, blir kommunesektoren stadig dyrere å drive. Økt levestandard fører samtidig til at 
mange innbyggerne ønsker å kjøpe tilleggstjenester. 
 
Konkurransen med privat sektor om å utføre velferdsoppgavene kan også øke. Kommunenes 
arbeidskraftutfordringer vil være store framover. Dette vil kreve en betydelig innsats til å forvalte 
den arbeidskraften vi allerede har, og til å utnytte arbeidskraftreservene og evt. framtidig 
arbeidsinnvandring bedre. De demografiske endringene og «eldrebølgen» som kommer for fullt 
forsterker behovet for at kommunesektoren forbereder seg til bemanningsvekst. 

 
Gapet mellom ressurser og forventninger, og mellom behov og tilgang på kvalifisert arbeidskraft, 
utfordrer kommunene til utvikling og nyskaping. En må videreutvikling noe av det bestående i en ny 
retning.  
Studier viser at kommunene har stor evne til å forbedre og effektivisere eksisterende løsninger 
(utvikling), men har vanskeligere for å utvikle genuint nye løsninger (nyskaping). Utfordringene som 
kommunesektoren står overfor vil kreve mer nyskaping. 



Fauske og Kommune-Norge som sådan må få fram våre fortrinn. Vi kan blant annet tilby trygge 
ansettelsesforhold med faglig utfordrende jobbinnhold i stadig endring, og en god pensjonsordning, - 
men det er ikke nok. 
 
Kompetanseutvikling av egne ansatte  
Kvalifiserte arbeidstakere er vår sterkeste ressurs og viktigste ”arbeidskapital” i konkurransen med andre 
arbeidsgivere. Så langt har fokus mest vært rettet mot arbeidsgivers utfordringer med å rekruttere. Det 
kan synes som et paradoks at det har vært mindre oppmerksomhet rettet mot dem som faktisk er i 
jobbene i kommune-Norge. Vi må satse på begge deler. 
 

 
Tidligere ble arbeidssøkende spurt om hva de kunne tilføre bedriften, nå er situasjonen delvis snudd. Den 
søkende spør: ”Hva kan arbeidsgiver tilby meg for at jeg skal investere min tid, arbeidskapasitet, 
erfaring, kreativitet og motivasjon i denne organisasjonen?” Arbeidstakerne blir også stadig mer bevisste 
på hvilken leder de vil ha. Barrierene for å skifte arbeidsgiver er blitt langt mindre. 
 
Flere og flere arbeidsgivere tilbyr karriereutvikling som en sterk konkurransefaktor i kampen om å 
tiltrekke seg og beholde den attraktive arbeidskraften. Karrierebegrepet har endret seg, fra posisjoner i 
et hierarkisk system, til den enkeltes subjektive opplevelse av egen livssituasjon og livskvalitet, forholdet 
mellom arbeid og fritid, ønsket om å utvikle og pleie gode relasjoner og få mer tid sammen med familie, 
venner og kolleger. 
 
Partene i arbeidslivet må mer og mer drøfte – og bli enige om hva som kan virke stimulerende på 
arbeidsinnsats og faglig-/personlig utvikling, og iverksette tiltak en enes om. I det private næringsliv 
lages mer og mer personlige utviklings- og karriereplaner. De har definerte, personlige mål og har en 
tidshorisont for hver etappe. Medarbeiderne blir satt i fokus og får lov til å utvikle sine talenter, 
harmonisert med virksomhetens visjoner, mål og strategier. Rådmann mener dette vil være 
grunnleggende forutsetninger for å kunne rekruttere ny – og beholde og videreutvikle den attraktive 
arbeidskraften som allerede finnes hos oss. 
 
Fauske kommune får gjennom sitt ”medeierskap” i RKK god hjelp til kvalifisering av egne ansatte. Årlig 
innmeldes kompetaseutviklingsbehov fra enhetene som RKK så iverksetter opplæring i forhold til.  
RKK bidrar også sterkt til fortløpende informasjon om og hjelp til å søke prosjektmidler for videre 
utvikling  
Eks:           Kompetanseløftet 2015 ga midler til kompetansetiltak for sosial og helsepersonell. 

Hovedmålet med kompetanseløftet 2015 var å sikre personell til kommunens omsorgtjenester og å 
øke andelen personell med høyere utdanning i omsorgen 
 

Kompetanseutviklingen foregår hovedsakelig som følger: 



 
 
 
Fauske kommunes kompetanseplan bidrar til å strukturere arbeidet med kompetanseutvikling, både på 
avdelings-, enhets- og overordnet nivå.  

Ved å kartlegge og analysere organisasjonens kompetanse og kompetansebehov blir det utarbeidet og 
iverksatt ulike tiltak for å i størst mulig grad kunne håndtere kompetanseutfordringene. Kompetanse, -  
både formell og uformell - , som kan mobiliseres bedre hos våre medarbeidere skal også inngå i denne 
kartleggingen.   

Med utgangspunkt i organisasjonens behov, skal ansatte motiveres til å øke sine kunnskaper og styrke 
sin kompetanse. Fauske kommune skal vektlegge målrettet og planmessig opplæring og utvikling av sine 
ansatte gjennom interne og eksterne tilbud.  

 
Ekstern rekruttering 
 
Kontakt med utdanningsinstitusjoner og skoler 
Å gi ungdommene et positivt og realistisk bilde av kommunesektoren er første skritt på veien til å sikre 
kommunen framtidig arbeidskraft. De som best kan formidle et slikt bilde er unge yrkesutøvere selv. De 
kjenner hverdagen og kan fortelle om denne i et språk og en form som andre unge kan identifisere seg 
med.  
 
Yrkesveiledningen starter i ungdomsskolen, på noen skoler i 9. klasse, på andre i 10. klasse. Det er viktig 
å nå ungdom så tidlig som mulig i denne prosessen. Aktiv rekruttering kan begynne når som helst, for 
mange er arbeidsuka i 9. klasse det første møte med yrkeslivet. Arbeidsuka kan brukes aktivt av 
kommunen i rekrutteringsøyemed. Også elever på grunnkurs/videregående trinn 1 i helse- og sosialfag i 
videregående skole kan ha stor glede og nytte av å få informasjon om helse- og omsorgsfagene. 
 



Praksis og partnerskapsavtaler  
Kommunen kan bruke utplassering og praksisperioder som en aktiv del av rekrutteringen. For mange 
unge er en praksisperiode i løpet av skoleåret veien inn til et senere yrke. Noen elever har behov for 
utplassering et par timer i uka, andre kan få praksis integrert gjennom et helt utdanningsløp.  
Videre er Fauske kommune en av medlemsbedriftene i Trainee Salten. Så langt har vi av økonomiske 
grunner ikke benyttet oss av tilbudet. En bør se på dette mulighetsrommet og vurdere en aktivisering. 
 
Messer 
Fauske kommune deltar med stand på yrkesmesser arrangert av de videregående skolene. Yngre 
yrkesutøvere er med på standen. Kommunen har også deltatt med stand på Universitetet, men ikke som 
en fast ordning. Dette kan innføres. 
 
Hjemmesiden 
Mange kommunale nettsider er ikke forlokkende for ungdommen. De fleste klikker seg raskt videre hvis 
de ikke straks finner svar på spørsmålene sine.  
En egen ”knapp” med informasjon om jobbmuligheter for ungdom kan være en løsning, egne sider for 
ungdom en annen.  
 
Lærlinger 
I K-sak 53/07 ble det vedtatt at Fauske kommune til enhver tid skal ha 12 lærlinger i helsefag, - 6 
førsteårs og 6 andreårs. Videre har vi fortløpende hatt lærlinger i IT- og barne-/ungdomsarbeiderfagene. 
 
 Fra 2015 til i dag: 
  

Årstall Barne-/ungdomsarb. IKT Helsefag Sum 
     
2015-17 5 + 2 lønnet av andre 2 9 +  18 
   6 praksiselever  
2017-19 3 + 2 lønnet av andre 3 11 19 
     
Totalt antall lærlinger våren 2019 14 
  
Antall som tar fagbrev sommer høst 2019  6 
  
Nye høst 
2019 

1 1 9 11 

     
Totalt antall lærlinger fra september 2019 19 

 
Med oppstart fra høsten 2019 er det gått ut tilbud til elleve, av disse er ni innen Helse og omsorg, en IKT 
og en BUA.  
Noen av dagens lærlinger vil være ferdige med sin toårige læretid i løpet av sommeren eller tidlig høst. 
Totalt vil det da fra september være 19. 
I tillegg kan NAV finansiere utdanningstilbud for personer som trenger fagbrev. 
 
Framtidas Fauske 
Kommunestyret vedtok i budsjett 2018 å etablere prosjektet «Framtidas Fauske». Erfaringene fra 2017 
og 2018 forteller om et kritisk behov for effektivisering og omstilling i kommunen.  
 
Dette blir særlig begrunnet med omstillingsbehovet rådmannen ser fremover innenfor helse og omsorg, 



grunnet demografisk utvikling og økende krav til sektoren gjennom samhandlingsreformen. 
Samhandlingsreformen har og vil fortsatt pålegge oss nye oppgaver, spesielt i forhold til 
utskrivningsklare pasienter, rus og psykiatri m.m., uten at kommunen vil bli kompensert for det i stor 
utstrekning.  
 
Rådmannen har i årsmelding, økonomimelding og budsjett presisert at det er nødvendig å ta ned 
aktivitetsnivået i kommunen, - i første fase gjennom en nedskalering av aktivitetene i oppvekst, og en 
sterk vridning av tjenestene innen helse og omsorg. 
For å få til dette er det presisert at en må gjennomgå hele organisasjonen og tjenestetilbudene blant 
annet med tanke på å få fram  

· om tjenester kan omorganiseres, samordnes, avvikles 
· om tilgjengelige ressurser utnyttes best mulig 
· om kompetansebeholdningen er i henhold til vedtatt tjenestenivå 
· om det kan jobbes smartere   
· hva som er beste praksis  

 
Videre er planen å kanalisere ressurser fra de to andre samhandlingsområdene (oppvekst og samfunn) 
til fordel for helse og omsorg. Rådmannen gjør en rekke grep innenfor disse områdene for å skaffe 
kontroll over situasjonen, noe som vil få innvirkning på bemanningsbehovet. 
 
Dette arbeidet pågår og gjøres i tett samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene. 
 
Prinsipper for rekruttering 
Hva vi trenger/mangler av kompetanse og hvordan vi kan skaffe denne, -  internt eller eksternt  -  , blir 
sterkt påvirket av samfunnsutviklingen generelt.  
Rådmann er av den formening at det er rådmann som skal drøfte med arbeidstakerorganisasjonene og 
beslutte aktuelle insentiver i forbindelse med intern og ekstern rekruttering. Det er ledelsen og 
tillitsvalgte som til enhver tid vil ha oversikt over konkrete kompetanse- og rekrutteringsbehov. En 
eventuell konkret plan for rekruttering vil raskt bli foreldet og være vanskelig å holde fortløpende 
oppdatert.  
 

 
 
Intensiver som eventuelt kan brukes, men ikke generelt besluttes ut fra økonomiske hensyn, kan finnes 
blant følgende forslag fra arbeidstakerorganisasjonene: 

· Tilrettelegging for studier etter arbeidsgivers kompetansebehov 
· Arbeidsgiver bidrar med opptil 20-30 % av lønn som finansiering ved studier 
· Bindingstid kan være relevant i denne sammenheng 
· Stimulere fagarbeidere/høgskoleutdannede til å ta videreutdanning med intensiver 

fra arbeidsgiver  



· Lønn tilsvarende 8 års ansiennitet.  
· Gjelder i dag for pleie omsorg. Intensjonen var å vurdere utvidelse til andre områder 

i kommunen. Hovedtillitsvalgte ønsker dette virkemidlet brukt i områder hvor det er 
særlige rekrutteringsutfordringer. Kortsiktig (i et 5-6 års perspektiv) gjelder dette 
barnehagelærere, helsesykepleiere og helsefagarbeidere. Omfanget av et slikt tiltak 
utredes ut fra antall ansatte som er aktuelle og økonomisk kostnad. I 
barnehagesektoren kan et estimat være 5-10. 

· Mål om 100 % stillinger må fortsatt gjelde for alle i kommunen. Kommunen vil være mer 
attraktivt dersom vi har 100 % stillinger å tilby.  

· Veilederkompetanse for oppfølging av studenter/lærlinger som er i praksis i kommunen.  

· Sjansen for å få studenter/lærlinger tilbake etter praksis økes 
· Fagarbeidere oppfordres til å ta Fagskole og/eller annen tilleggsutdanning.  

· Permisjon med lønn på studiedager og ved praksis tilretteleggingstiltak 
· Gode turnusordninger utarbeides i samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. 

 
Høy kvalitet og effektivitet vil styrke kommunens posisjon som arbeidsgiver. For å møte utfordringene 
må vi ha en arbeidsgiverpolitikk som frigjør energi og inviterer medarbeiderne og tillitsvalgte til å 
arbeide sammen med ledelsen for nyskaping og en stadig bedre praksis. 
 
KS definerer arbeidsgiverpolitikk som følger: 

Arbeidsgiverpolitikkens kjerne kan defineres som de handlinger, holdninger og verdier som 
arbeidsgiver står for og praktiserer overfor medarbeiderne hver dag. Denne kjernen kan også 
beskrives ved arbeidsgivers konkrete evne til å frigjøre den menneskelige energien i 
organisasjonen. 

 
En god arbeidsgiverpolitikk utgjør et felles verdifundament for ledere, medarbeidere og tillitsvalgte, 
fremmer utvikling og måloppnåelse, arbeidsmiljø og trivsel og kan brukes i kommunikasjonen overfor 
omgivelsene for å øke kommunens attraktivitet. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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