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Handlingsplan for inkluderende arbeidsliv ved Beiarn Kommune fra 2014-2018. 
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1. Overordnede føringer  
Intensjonsavtalens overmodnede mål: 

1. Reduksjon i sykefraværet med 20 prosent i forhold til nivået andre kvartal 2001. dette innebærer at 

sykefraværet på nasjonalt hold ikke skal oversige, 5,6%.  

2. Hindre frafall og øke sysselsettingen av personer med nedsatt funksjonsevne. 

3. yrkesaktivitet etter 50 år forlenges med 12 måneder. Med dette menes en økning sammenlignet med 

2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 år) 

 

Beiarn kommune legger til grunn at suksesskriterier for konstruktiv individuell tilrettelegging er:  

Reell forståelse hos ledere for betydningen av aktiv oppfølging av arbeidstakere med tilretteleggingsbehov  

 

Fokus på nærvær fremfor fravær, dvs. vekt på funksjonsevne og muligheter fremfor begrensninger  

God kommunikasjon, tillit og åpenhet mellom aktørene  

Individuell innretning på tiltak, tilpasset den enkelte medarbeiders konkrete forutsetninger og behov  

Eierskap til tiltakene, og det forutsetter at konkrete løsninger er utformet i samspill mellom arbeidstaker og 

arbeidsgiver  

Et godt IA arbeid henger sammen med fokus på det systematiske HMS-arbeid hvor man følger opp 

vernerunder og andre medarbeiderundersøkelser og bruker disse til å utvikle rutiner for å forebyggende tiltak  

Arbeidsgiver skal arrangere to møter pr år hvor IA-arbeidet er tema og hvor både ledelse, tillitsvalgte og 

verneombud er representert. 
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2. Resultat- og aktivitetsmål  
Beiarn kommune resultat- og aktivitetsmål er relatert til IA-avtalens tre delmål, dvs. konsentrert om 

sykefraværsoppfølging, tilrettelegging for personer med redusert funksjonsevne og 

aldersavgang/livsfaserelaterte tiltak. 

Delmål 1: Sykefravær. 
Beiarn kommune forventer at ledere på alle nivåer skal ha relevant kunnskap om og forståelse for 
betydningen av aktiv sykefraværsoppfølging. Det skal bidra til at langtidssykemeldte opprettholder kontakt 
med arbeidsplassen og utnytter sin restarbeidsevne, og gjennom det reduserer risiko for varig utstøting fra 
arbeidslivet.  
 

Nå situasjon Resultatmål Aktivitets mål 
Sykefravær oppfølging 
Beiarn kommune sykefravær i 2014 
var i snitt for hele virksomheten 3,4% 
fordelt på 112 årsverk. (ca. 140 
personer)  
 
Beiarn kommune har 
forbedringspotensialer mht. 
systematikk i 
sykefraværsoppfølgingen.  
 
Beiarn kommune har 
samarbeidsmøte annenhver måned. 

I samsvar med IA-avtalens nasjonale 
mål er Beiarn kommune ambisjon at 
sykefraværet i gjennomsnitt ikke skal 
overstige 5,0 %.  
 
Viktige mål er for øvrig at:  
 
Sykefraværsrutiner- og retningslinjer 
skal være kjent og følges opp  
Rollene skal være avklart, dvs. hvem 
gjør hva  
Oppfølgingsplaner skal være tydelige 
og målrettede  

 

Organisert kompetanseutvikling for å 
sikre at lokale ledere tar ansvar for 
forebyggende arbeid og operativ 
sykefraværsoppfølging i eget miljø  
 
Gi lokale ledere gode verktøy for aktiv 
sykefraværsoppfølging, som rutiner, 
systemer, rådgivning, veiledninger. 
Beiarn kommune benytter NAV’s plan 
i forhold til oppfølging av sykemeldte. 
 
Beiarn kommune benytter også 
retningslinjer fra arbeidstilsynet. 
 
Når avdelingene har sykemeldte bør 
arbeidsgiver ha dialog i hele 
organisasjonen, for å tilrettelegge 
arbeidet evt. Inn i andre avdelinger. 
Dette holdningsarbeidet skal tas opp 
på leder møter. 
 
Avdelingene utarbeider liste over 
alternative arbeidsoppgaver ved 
sykemelding/sykdom. 

 
Forebygging 
Avdelingen legger til rette arbeids 
oppgaver i forhold til den enkeltes 
helse. 
 
Nødvendig opplæring i forhold til 
arbeidsoppgaver som skal utføres. 
 
Kommunen følger forskrift om 
organisering, ledelse og medvirkning. 
§13-1 
 
 

Arbeidsgiver har plikt til å forebygge 
helseproblemer. God dialog mellom 
ledelse og 
ansatte/tillitsvalgte/verneombud 
med vekt på muligheter og løsninger 
er sentralt.  
jf. Aml § 3.1  

Sjekkliste for dette, finner vi på 
nav.no 

Benytte bedriftshelsetjeneste ved 
behov og i henhold til forskrift: 
organisering, ledelse og medvirkning. 
§13-2. 
 

Holde ansatte fysisk og psykisk friske 
på jobb. 
 
Beiarn kommune utarbeider 
retningslinjer og tiltak for AKAN 
arbeidet. 
 
Beiarn kommune skal årlig informere 
om IA-plan og IA arbeid på 
personalmøter årlig. 

Motivere til fysisk aktivitet 
Avdelingene har ikke lagt til rette for 

I løpet av første halvår 2015 skal alle 
avdelingene tilby treningskort/ 

Holde ansatte fysisk og psykisk friske 
på jobb 

https://www.nav.no/no/Bedrift/Oppfolging+og+rapportering/Oppfolging+av+sykmeldte/Relatert+informasjon/Oppf%C3%B8lging+av+sykmeldte+arbeidstakere.324061.cms?kap=1
http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78249
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3
https://www.nav.no/no/Bedrift/Oppfolging+og+rapportering/Oppfolging+av+sykmeldte/Forebygging.346058.cms
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1355#KAPITTEL_13
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1355#KAPITTEL_13
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fysisk aktivitet i 2014. trening under frisklivsentralen til de 
som står i faresonen for å bli 
sykemeldt.  
 
Dette skal individuelt avgjøres 
sammen med avd. leder. 
 
Arbeidsgiver skal jobbe målrettet 
med psykososiale tiltak, samt 
motivere ansatte til felles trening. 
 
Arbeidsgiver skal bevisstgjøre den 
ansatte om at hun/han er ansvarlig 
for egen helse, i forhold til utførelse 
av eget arbeid. 

 
 

 

  

http://www.beiarn.kommune.no/folkehelse1
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Delmål 2: Tilrettelegging for personer med redusert funksjonsevne  
Integrering av arbeidstakere med funksjonshemming inngår i Beiarn kommune ambisjoner om mangfold i 
arbeidsstyrken, og det skal gjenspeiles i rekrutterings- og tilretteleggingsrelaterte strategier. 
Funksjonshemmede er i den sammenheng målgruppe på linje med andre grupper som kan møte 
sysselsettingsmessige barrierer, eksempelvis knyttet til kjønn, etnisitet m.m.  
 

Nå situasjon Resultatmål Aktivitets mål 
For arbeidstakere som allerede er 
ansatt ved Beiarn kommune foregår 
det mye individuell tilrettelegging, 
men aktiviteten er ikke satt i system.  
 
Det tas inn en del personer som NAV 
har avklart for utprøving av 
arbeids/funksjonsevne.  
 
På ordinære stillinger som kunngjøres 
har Beiarn kommune sjelden søkere 
som oppgir å ha 
funksjonshemming/behov for særskilt 
tilrettelegging.  
 
Beiarn kommune tilrettelegger for 
funksjonsnedsettelse. 
 

 

Vi skal ha erkjennelse i alle ledd ved 
Beiarn kommune av at personer med 
nedsatt funksjonsevne ikke 
nødvendigvis har redusert 
arbeidsevne, men kan ha behov for 
praktisk tilrettelegging for å bruke sin 
arbeidsevne.  

 

Tydeliggjøre Beiarn kommune 
rekrutteringspolitikk i forhold til 
mangfold, og synliggjøre at vi er en 
IA-bedrift  
 
Benytte aktivt de muligheter NAV gir 
til bistand og virkemidler i 
tilretteleggingsarbeid  
 
Opprettholde dagens omfang av tiltak 
i samarbeid med NAV for å gi 
funksjonshemmede plass ved Beiarn 
kommune til utprøving av sin arbeids- 
og funksjonsevne. Vurdere om ansvar 
for organisering, koordinering og 
formidling av kandidater fra NAV skal 
ligge hos en sentral instans ved Beiarn 
kommune.  
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Delmål 3: Avgangsalder og livsfaserelaterte tiltak  
Mangfold i arbeidsstyrken krever blant annet evne til å møte medarbeideres individuelle behov i ulike faser 
og livssituasjoner. Beiarn kommune legger til grunn at alder i stadig mindre grad er egnet til å kategorisere 
mennesker i livsfaser, og at livsfaserelatert tilrettelegging dermed må ha en individuell og aldersuavhengig 
tilnærming.  
 

Nå situasjon Resultatmål Aktivitets mål 
Vi har seniorpolitisk plan som styrer 
individuell tilpassing av 
arbeidsoppgaver samt utvidet ferie 
fra fylte 62 til fylte 67. (jfr. 
Personalpolitisk plan) 
 
Individuelle samtaler og 
tilrettelegging for arbeidet i senior 
alder. 

Realisere ambisjonen nedfelt i Beiarn 
kommune personalpolitikk og 
seniorpolitisk plan. 
 
Synligjøre verdien av lang 
arbeidslivserfaring  

Seniorpolitikken integreres som ledd i 
strategi og virkemidler for individuell 
tilrettelegging gjennom hele 
karriereløpet.  

 
 

 

3. Rollefordeling i sykefraværsoppfølging  
Hoved ansvaret for oppfølging ligger hos nærmeste leder og hos arbeidstaker. 

Ansvaret for interne rammer og premisser ligger på Beiarn kommune overordnede arbeidsgivernivå, som 

eksempelvis etablering av personalpolitiske føringer, retningslinjer, praktiske prosedyrer og handlingsplaner. 

Operativ individuell oppfølging av medarbeidere skal ivaretas av den enkelte avdelingsleder.  

Rollefordelingen blant aktørene er for øvrig som følger:  

Arbeidsgiver skal  
 arbeide systematisk for å forebygge sykdom og skade, tilrettelegge arbeidet for den sykmeldte, og 

eventuelt finne nye oppgaver  

 følge opp ansatte i løpet av og i etterkant av en sykdomsperiode  

 i samarbeid med arbeidstaker utarbeide en oppfølgingsplan, med mindre dette er åpenbart 

unødvendig. Planen skal være ferdig senest når arbeidstaker har vært helt eller delvis borte fra arbeid 

i 4 uker  

 innkalle arbeidstaker til dialogmøte om innholdet i oppfølgingsplanen innen 7 uker etter at 

arbeidstaker ble helt eller delvis sykmeldt.  

 delta på dialogmøter som NAV-kontoret innkaller til  

 

Arbeidstaker skal  
 tidligst mulig samarbeide med arbeidsgiver om å finne løsninger som hindrer full sykmelding  

 delta i utarbeidelsen og gjennomføringen av oppfølgingsplan  

 være innstilt på å gjøre annet passende eller tilrettelagt arbeid, hvis det ikke er mulig å utføre de 

vanlige arbeidsoppgavene  

 delta på bedriftsinterne tiltak som kan bidra til hel eller delvis tilbakeføring til arbeid  

 delta på dialogmøter  
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Bedriftshelsetjenesten skal ved behov. 
 bistå arbeidsgiver i forebyggende arbeid  

 bistå ved individuell tilrettelegging og utarbeidelse av oppfølgingsplan  

 delta på dialogmøte etter 7 ukers sykmelding  

 

Tillitsvalgte og verneombud skal  
 bidra til å gjøre sykefraværsarbeid til en integrert del av HMS-arbeidet  

 når det er hensiktsmessig, gi arbeidstakerne råd og veiledning og bistå arbeidstaker i dialogen med 

arbeidsgiver og andre  

 delta på dialogmøtet når arbeidstakeren ønsker det  

 

 

NAV skal  
 bistå lokal arbeidsgiver med råd og veiledning ved behov  

 vurdere behov for virkemidler fra NAV, også arbeidsrettede tiltak dersom det ikke er mulighet for 

bedriftsintern attføring  

 avholde dialogmøte 2 mellom den sykmeldte arbeidstaker og arbeidsgiver senest innen 26 ukers 

sykmelding  

 avholde dialogmøte 3 ved behov  

 kontrollere om den sykmeldte, arbeidsgiver og sykmelder overholder sine oppfølgingsplikter, og evt 

iverksette sanksjoner  

 

 


