
Vedlegg til Pressemelding. 

 

Hemnes kommune er i ferd med å iverksette et nærværsprosjekt. Prosjektet bygger både på interne 

og eksterne ressurser.  Blant annet har kommunen, som en av 3 kommuner i Norge,  blitt invitert til 

å delta i Arbeids- og Velferdsdirektoratets prosjekt med utvidet rett til egenmelding. 

Mål:  

*Høyere tjenesteproduksjon, mer fornøyde brukere. 

*En attraktiv arbeidsplass som beholder sine arbeidstakere og er i stand til å omstille og rekruttere 

for framtidens behov. 

*Langt høyere nærværsprosent (lavere sykefravær) 

Bakgrunn:  

Hemnes kommune har et høyt og stadig stigende sykefravær. Tallene for første halvår 2012 var ca 

11% (over 15% i omsorgsektoren). 

På en felles «Arbeidsmiljøsamling» 4. september – der tillitsvalgte, verneombud og alle ledere med 

personalansvar deltok – var nærvær og sykefravær hovedtema. Det full enighet om at tiltak for å 

bedre situasjonen måtte iverksettes. Arbeidet med å utarbeide strategier og planer for dette startet 

opp. 

Ressurser / viktige samarbeidsparter: 

1. Prosjektleder. Det er avsatt en prosjektlederressurs i  50 % stilling for daglig oppfølging av 

arbeidet.   

2. Bedriftshelsetjenesten.  STAMINA Helse – vå nye leverandør av bedriftshelsetjenester fra 

01.01..13. vil få en sentral rolle i arbeidet, og er allerede aktivt involvert.  Vil ha en viktig rolle 

i arbeidet 

3. Andre samarbeidspartnere. Lokalt NAV-kontor, NAV-Arbeidslivssenter og kommunelegene i 

Hemnes er alle viktige deltakere. 

4. Deltakelsen i Arbeids- og velferdsdirektoratets prosjekt.  Dette vil sikre oss tilgang til 

veiledning og kompetanse, samt åpne nye muligheter. 

5. Ledere, tillitsvalgte ,verneombud. Alle har en nøkkelrolle i gjennomføring av prosjektet. 

 

Prosess: 

1. September  2012. Oppstartmøte. Planlegging for det videre arbeidet starter – mål strategier.  

2. Oktober  -  Prosjektleder ble utpekt av rådmann.  



3. Oktober Forespørsel fra Arbeid- og Velferdsdirektoratet om mulig deltakelse i 

«Egenmeldingsprosjektet» 

4. November. Gjennomføring av informasjons-/dialogmøter med alle ansatte.  Det vil arrangeres 

10 møter slik at alle ansatte får mulighet til å delta. 

Stamina Helse vil delta på alle møtene, der de får mulighet til å presentere seg og sin måte å 

arbeide på. 

5. 15. november.  Samarbeidsmøte mellom legene i kommunen, NAV, bedriftshelsetjeneste  og 

arbeidsgiver. 

6. November/desember. Avklaring- og oppstartsmøte med Arbeids- og Velferdsdirektoratet. 

7. 01.01.13. Stamina Helse tiltrår formelt som  kommunens bedriftshelsetjeneste.  

8. April / mai 2013. Nye Arbeidsmiljøsamling - underveisevaluering 

9. November /desember. Evaluering av prosjektet etter 1 år.  Det skal bl.a. avklares om 

kommune skal avsette egne/faste ressurser for å følge opp nærværet/sykefraværet. Dette ut 

fra de resultatene som en har oppnådd etter ett års prosjektinnsats.  

10. Prosjektet med utvidet egenmeldingsperiode varer ut 2015. 

 

Stikkord for innholdet i Nærværsprosjektet 

*Endret fokus 

-Fra diagnose til funksjonsevne 

-Fra uføregrad til restarbeidsevne 

-Fra passivitet til aktivitet 

-Fra sykefravær til nærvær 

 *Tidligere involvering 

    -Behov for tilrettelegging avklares før sykemelding er nødvendig. 

 -Bedriftshelsetjeneste bistår lege/ behandler før sykemelding er nødvendig. 

- Samarbeids-/samhandlingsmøter avholdes i alle fraværstilfeller over 3 uker.  Fast dag for avvikling av dialogmøte 

etableres. Bedriftshelsetjenesten deltar på dialogmøtene 

 - Tilrettelegging, omplassering eller avvikling avklares tidligere. 

* Bruk av oppfølgingsverktøy. 

 -Verktøy fra NAV Arbeidslivsenter «Dialog om arbeidsevne» tas i bruk etter nødvendig opplæring av ledere. 

 



* Forsøk med utvidet egenmelding. 

Hemnes kommune sendte en søknad om å få iverksette et prosjekt med utvidet egenmelding i 

kommunen for 3 år siden. Kommunen fikk avslag da. 

Hemnes kommune fikk i september i år en invitasjon fra Arbeids- og Velferdsdirektoratets om å delta 

i et nytt prosjekt om utvidet rett til egenmelding.  Prosjektet skal gå fra årsskiftet 2013 til 2015.  

Hemnes svarte positivt på invitasjonen. Rådmannen har informert formannskapet, HTV-gruppen og 

ledergruppen om invitasjonen og innholdet i prosjektet.  I tillegg har saken vært opp i AMU. Alle har 

vært positive til å delta i prosjektet.   

Etter en «kvalifiseringsrunde» er Hemnes nå formelt tatt opp som deltaker i prosjektet.  I tillegg er 

følgende virksomheter nå valgt ut til å delta i prosjektet: 

*2 skoler i Trondheim 

*Pleie -og omsorg i Os kommune 

*Pleie –og omsorg i Hemnes kommune 

*2 sykehus 

*2 industribedrifter. 

Direktoratet vektla: God forankring og forståelse av prosjektet.  Motivasjon blant ledelse og 

tillitsvalgte/ansatte. 

Innhold (oppsummert): 

I forlengelse av IA- avtalen skal det gjennomføres et forsøk med utvidet egenmeldingsperiode ( i 

inntil ett år) og tettere oppfølging av sykemeldte. Formålet med prosjektet er å finne ut om disse 

virkemidlene har effekt på sykefraværsoppfølgingen og arbeidsmiljøet.  Forsøket har tidligere vært 

prøvd ut i Kristiansand og Mandal kommune med positivt resultat. Forsøket starter opp tidlig i 2013 

og varer ut 2015. 

Forsøket administrerers av Arbeids- og Velferdsdirektoratet. Forsøket skal evalueres av Proba 

samfunnsanalyse og Arbeidsforskningsinstituttet. 

I dette forsøket vil egenmelding likestilles med sykemelding fra lege. Det er frivillig om ansatte vil 

delta, eller benytte sykemelding fra lege. Lege/behandler vil uansett stå for medisinsk oppfølging ved 

behov. 

Prosjekteier vil følge opp Hemnes kommune gjennom: 

 -Datainnsamling 

 -Arbeidsmiljøundersøkelser 

-Casebesøk/ intervjuer. 

-Oppfølging av virksomhetslogger 

-Veiledning underveis. 



Nøkkeltall, omsorgsenheten i Hemnes kommune pr. 31.10.12: 

*ca 280 ansatte fordelt på 173 årsverk. 

 -Administrasjon/stab/ tildelingskontor:     4  

 -Miljøtjenesten  (inkl. 1 sektor -og 4 avd.ledere):   48.74 

 -Korgen omsorgstjeneste  (inkl. 1 sektor- og 3 avd.ledere)   69.89 

 Hemnesberget   « (inkl. 1 sektor- og 2 avd.ledere)   51.61 

Gjennomsnittlig sykefravær 1. halvår 2012 :       ca 15% 

 

 

Korgen 12.11.12. 

 

 

Amund Eriksen 

Rådmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


