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Handlingsplaner IHMS og IA – fra 2007 – 2015  

 
Inderøy kommune har hatt overordna handlingsplaner fra og med 2007. Fokusområdene og aktivitetene har variert i de ulike 
planperiode, og vi har deltatt i nasjonale satsninger som Kvalitetskommuneprogrammet og Saman om en bedre kommune. 
Fortsatt opplever Inderøy kommune at sykefraværet er en av de største utfordringene for oss som kommunal arbeidsgiver.  
 
Nasjonalt inviteres store kommuner som alle har et sykefravær over 10 prosent med i et nytt prosjekt "Ned med 
sykefraværet – IA ledelse 2.0".  Inderøy kommune er ikke deltaker her, men ønsker å følge prosjekt spesielt gjennom å 
invitere deltakerkommuner (fra Nord-Trøndelag) til erfaringsutveksling.  Prosjektet skal rettes spesielt mot barnehager og 
helse- og omsorgssektoren der sykefraværet er høyest. Bakteppet er avtalen om inkluderende arbeidsliv IA fra 2001. I den 
forpliktet kommunene seg til å få ned sykefraværet med 20 prosent, til 6,7 prosent. Det har de ikke klart etter 15 års innsats. 
Tvert imot, sykefraværet har økt med helse 15 prosent i perioden.  
 
Hvorfor mener partene at de skal  lykkes denne gangen? Det er forsket mye på årsakene til sykefravær og hva som fremmer 
nærvær. Vi vet mye om hva som skal til. Men vi vet også at det ikke fins noen kjappe og enkle løsninger. Kunsten blir å finne 
gode koblinger mot det arbeidet som allerede gjøres for å skape ringvirkninger. Drahjelpen består blant annet av hjelp til å 
holde innsatsen mot sykefravær høyt på dagsordenen. Vi skal hjelpe kommunene med å styrke lederne i barnehagene og 
omsorgssektoren. Videre skal vi bidra med ny kunnskap, nye verktøy og nye møteplasser slik at effekten skal bli større. 
Forskere vil følge prosjektet for å dokumentere og videreformidle nyttig kunnskap 
 
Rådmannen i Inderøy kommune vil i perioden 2017 og 2018 holde innsatsen høy og styrke arbeidet med å skape gode 
helsefremmede arbeidsplasser.  Fokusområdene vil være medarbeider, lederen og kvalitet i arbeidet med nærvær .   

 
 



IA-avtalens overordnede mål er: Å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre 
utstøting og frafall fra arbeidslivet. 
 
Delmål 1: Sykefravær - nasjonalt nivå skal ikke overstige 5,6 prosent 
 
Inderøy kommune - mål for 2017 – 2018  er 93 %, dvs. 7 % sykefravær 
 
Delmål 2:Hindre frafall og øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne. 
 
Inderøy kommune har hatt og har flere som er i en utprøvingsfase i samarbeid med NAV. Vi må har innen utløpet av 2016 
foreta en nærmere målsetting av hva som er et realistisk tall for hvor mange vi kan legge til rette for i forhold til eksterne 
utprøvinger. Inderøy kommune er en stor arbeidsgiver og det ligger forventninger om at vi i tillegg til å gi muligheter til våre 
egne ansatte bidrar i samarbeid med NAV til arbeidsutprøving.  
 
Delmål 3: . Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med tolv måneder. 
 
Inderøy kommune har pr. 01.01.17  ca. 95 årsverk i aldersgruppen 60 – 70 år. I våre  seniorpolitiske retningslinjer har vi satt oss 
følgende mål:  
 
Inderøy kommune har en inkluderende seniorpolitikk med mål om at flest mulig skal kunne arbeide fram til pensjonsalder. 
Seniorene skal oppleve at de får en verdig avslutning av arbeidslivet.  
 
Vi har satt følgende resultatmål for 2017 – 2018: 
 
Andelen AFP-berettigede som søker pensjon/nye uføre fra 62 år skal  avta og ligge på linje med  den nasjonale utviklingen. 
 
Stimulere til at det søkes om delvis AFP-pensjon i stedet for 100 %.  
 
Økt nærvær for medarbeidere 55+/reduksjon i antall uføretrygdede.  



  

Innsatsområde 

  

  

Mål 

  

Virkemidler/tiltak 

  

  

  

Nærvær 
 

Organisasjonspolitikk 

Vedtatt av 

kommunestyret 

  

  

I Inderøy kommune skal 

nærværsarbeidet bygge på 

løsningsfokuserte strategier. 

Forebyggende arbeid skal gis prioritet 
  

  

 Det skal stimuleres til utvikling av prosjekter 

og tiltak for å styrke nærværet 

 Løsningsfokusert tilnærming skal prege i 

nærvær/HMS opplæring 
  

  

  

  

Arbeidet med nærvær i Inderøy 

kommune skal være et felles 

satsingsområde der det legges vekt på 

aktiv involvering og medvirkning 
  

  

 Det skal utvikles arenaer for 

medbestemmelse og medvirkning på alle 

nivåer i organisasjonen 

 Verneombud skal aktivt involveres i arbeidet 

 Medvirkning og involvering skal inngå som 

tema i HMS opplæringen og 

lederopplæringen 

  

  

  

  

Det systematiske nærværsarbeidet i 

Inderøy kommune skal styrkes 

 HMS systemet skal revideres og inngå i vårt 

kvalitetssystem EQS. 

 Felles HMS-opplæring for ledere og verneombud 

 Ledere og vernetjeneste skal kunne søke råd, få 

støtte og veiledning i enkeltsaker og i det 

planmessige arbeidet.  

 Det skal gjennomføres kartlegging og vurdering 

(medarbeiderkartlegging)  



 

Handlingsplan  

HMS/IA 2017-2018 

 

Fokusområder 

 

 

Tiltak/aktivitet 

 

 

 

 

 

økt  

NÆRVÆR 
kontinuerlig arbeid 

 

 

 

Organisasjonspolitikk 

våre verdier må ha fokus 

i vårt nærværsarbeid 

Åpenhet 

Raushet 

Respekt 

 

 

Medarbeider 
Vernetjenesten 

Tillitsvalgte 

1) Opplæring 

• Fokus på nytilsatte/ mentorordning/årlige samlinger 

• Rolleavklaringer/hva forventes ? 

2) Relasjoner 

• Arbeidsmiljø - ansvarliggjøring 

• Sykefraværsprosedyre – informasjon/opplæring 

3) Utvikling 

• Endringskompetanse/ fokus på kontinuerlig forbedring 

• Medarbeiderkartlegging  - alle ansatte 2017 /2019 

 

Lederrollen 
Enhetsleder 

Tjenesteleder 

1) Opplæring 

• Erfaringsdeling/veiledning – lederstøtte/danne 

nettverksgrupper 

• Rolleavklaringer 

2) Relasjoner 

• Relasjonskompetanse – felles adferd og kultur 

3) Utvikling 

• Hvordan planlegge, gjennomføre, følge opp HMS/IA -prosjekt. 

 

Kvalitet i arbeid 

med nærvær 
Kvalitetshåndbok 

(EQS) 

 

1) Opplæring, oppfølging 

• Oppgaver og ansvar i HMS/IA arbeidet  

2) Implementering 

• HMS/IA –plan for enhetene - årlig - rapportering 

3) Utvikling 

• Saksgang/prosedyre 

• Kvalitetssikring 

 



Vedlegg /henvisninger  - Handlingsplan for HMS og IA – 2017  - 2018 
 
Ny IA-avtalen – behandlet i arbeidsmiljøutvalget – 21.03.14. 
4. mars 2014 – 31. desember 2018 (IA-avtalen) - IA-avtalens overordnede mål er: 
• Å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre 
utstøting og frafall fra arbeidslivet. 
 
Avtale med Bedriftshelsetjeneste 
Friskgården BBHT - Frisknett – avtalepartner for 2017/2018 – www.frisknett.no 
 
NAV Arbeidslivssenter 
Avtale med NAV Arbeidslivssenter  og egen rådgiver til Inderøy kommune 
www.nav.no 
 
Statens arbeidsmiljø institutt – forklaringsmodell – sykefravær 
Statens arbeidsmiljøinstitutt – det nasjonale forskingsinstituttet innenfor arbeidsmiljø og 
arbeidshelse (er organisert under Arbeids- og sosialdepartementet) 
 
En modell for å forklare sammenhenger.  
 
HMS/IA plan – mal for enheter/tjenester/arbeidsplasser – årlig revidering – frist februar 
 
Sykefraværsstatistikk – oppdateres månedlig  
 
 
 

 
 

http://www.frisknett.no/


Vedlegg - Kilde: Statens arbeidsmiljø institutt - forklaringsmodell 



Vedlegg 



Fokus i HMS- arbeidet 

Kilde: www.ihms.no 

Organisasjon 

Individ 

Reparasjon Helsefremming Forebygging 

Vedlegg 



Agresso fravær – datagrunnlag  26.10.16 

Sykefravær – egenmeldt, legemeldt. 

Fravær knyttet til barns sykdom, 

permisjon inngår ikke i datagrunnlaget.  

 

1756 Inderøy kommune - nærværsprosent 2016 

Mål 2016 – 93 %  

Vedlegg 



Vedlegg 



Vedlegg 



Statusrapportering  i planperioden 2017 - 2018 
 
- Rådmannen orienterer samt i tertialrapport/årsberetning 
- Arbeidsmiljøutvalget – hvert møte 
- Temamøter – enhetsleder/tjenesteledere 
- Fellesmøter med NAV Arbeidslivssenter, BHT og rådmann 
- Administrasjonsutvalget – temamøte – 1 gang hvert år 

 
 
 
 

Vedlegg 


