
 

1 
 

IA-avtalen 
Lokal handlingsplan for perioden 2019 – 2022 
 

IA-avtalens overordnede mål er «Å legge til rette for at så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig, så lenge som mulig.» 

Avtalens innsatsområder 
✓ Forebyggende arbeidsmiljøarbeid, kunnskapsbasert og rettet mot reelle behov på den enkelte arbeidsplass. Avtalen skal styrke partssamarbeidet om 

forebyggende arbeidsmiljøarbeid lokalt.  

✓ Innsats mot lange og/eller hyppig gjentagende sykefravær. 

Øyer kommunes arbeidsgiverstrategi 
«Vi skaper arbeidsglede gjennom mestring, engasjement og motivasjon.» 
 

Nærvær 
Nærværsprosenten skal økes i samsvar med styringskartet i økonomiplanen.  

Tiltak Ansvarlig 
(hovedansvarlig står 
med uthevet skrift) 

Evalueringsgruppas kommentarer 

Nærværsarbeid skal være tema i utvidet lederforum to ganger i året. Kommunedirektør Gjennomført snaut en gang pr år, dette er et 
viktig møtepunkt for kompetansepåfyll og 
lederstøtte. 

Vernerunde med fokus på risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres 
årlig. 

Leder, verneombud Gjennomført, unntatt høsten 2020 pga koronaen. 
Godt innarbeidede prosedyrer. 

Aktivitetsplan mellom Øyer kommune og Frisk HMS bedrifts-
helsetjenesten følges opp.  

Leder Fungerer under normale forhold, men en del 
aktiviteter er blitt forskjøvet pga koronaen.  

Medarbeidersamtale for alle ansatte gjennomføres årlig.  Leder Evalueringsgruppa mener at den tradisjonelle 
medarbeidersamtalen (en-til-en-samtalen) er 
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viktig og nødvendig. Lederne skal ha en 
forpliktelse til å gjennomføre og 
gjennomføringsgrad rapporteres i enhetenes 
styringskart.   

Medarbeiderundersøkelser gjennomføres i henhold til styringskartet i 
økonomiplanen. 

Leder Er i gang igjen fra januar 2021 ved gjennomføring 
av undersøkelser for 2020. Kompetanseheving i 
regi av KS Agenda AS gjennomføres i forkant av 
undersøkelsene.  

Rutinene for oppfølging av sykmeldte informeres om og følges.  

 

Leder, ansatt Viktig med regelmessige utvidede lederforum for 
påminning om rutinene og dialog om utfordringer 
(aktivitetsplikt og ferieproblematikk er mest 
utfordrende).   
Innspill: Ansatte informeres om sine forpliktelser 
bl.a. om at du som sykmeldt er sykmeldt fra 
arbeidsoppgavene, ikke fra jobben. Informasjon 
om dette og annen relevant informasjon sendes 
til alle ansatte f.eks. en gang pr år.  

Samarbeidet mellom ledere og HR-personal i arbeidet med lange og/eller 
hyppig gjentagende sykefravær styrkes. 

Leder, HR-personal Viktig å prioritere dette både fra personalledernes 
og HR-personal sin side. Kapasitet kan være en 
utfordring.  

 

Frafall  
Frafallet blant ansatte i Øyer kommune skal reduseres. 

Det skal legges til rette for at arbeidssituasjonen til den enkelte blir 
tilpasset den livsfasen den ansatte er i for at den ansatte skal stå i jobb 
lengst mulig. 

Leder, ansatt Viktig å prioritere dette fra personalledernes side. 
Styrke lederne slik at de tar ansvaret sitt, noen er 
veldig dyktige, trekke fram disse/dele erfaringer.   
Lette tilretteleggingen for lederne mht oversikt 
over de mulighetene/hjelpemidlene som finnes. 
Kapasitet og driftsmidler kan være en utfordring.  

Egne ansatte med redusert funksjonsevne ivaretas utfra de forpliktelser 
og det handlingsrom kommunen har. 

Leder, HR-personal Viktig med bevisstgjøring om at handlingsrommet 
er begrenset.  

 



 

3 
 

 

 

 

Partssamarbeid 
Samarbeidet mellom partene skal styrkes. 

Utvikle partssamarbeidet slik at ansattrepresentanter oppleves og 
opplever seg selv som aktive «med-ledere». 

 

✓ Rådmannens møter med de hovedtillitsvalgte (HTV) 
 

✓ Ledernes regelmessige møter med de plasstillitsvalgte og 
verneombud 

  

Kommunedirektør, 
hovedtillitsvalgt 

Månedlige møter, viktig møtepunkt. 

Leder, tillitsvalgt og 
verneombud 

Enhetene er ulike og behovene for møter likeså. 
Det er flere enheter som ikke har egne 
plasstillitsvalgte. Mange enheter har regelmessige 
møter med alle ansatte. I henhold til de 
tilbakemeldingene evalueringsgruppa har fått, 
fungerer dette som et alternativ til tiltaket slik det 
er beskrevet i handlingsplanen. Evalueringsgruppa 
ser ikke noe behov for å endre beskrivelsen av 
tiltaket.   

 

Helse/omsorg har for øvrig et tilleggsmøtepunkt: 
Kommunalsjef HO, tjenesteleder(e) og aktuelle 
hovedtillitsvalgte. 

 

NAV er på tilbudssida for å få dette møtepunktet 
til å fungere, fokus: «utvide innholdet i møtene, 
rolle og oppgaver i møtene». 

 

Rolleforståelse: Kontinuerlig fokus på god rolleforståelse gjennom 
regelmessig opplæring. 

Partene Dette er viktig opplæring som bør gjennomføres 
med jevne mellomrom, eksempelvis hvert tredje 
år. 
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Arbeidspraksis 
Øyer kommune har som mål å ta imot personer med behov for arbeidsprøving og - praksis fra NAV.  

Evalueringsgruppas kommentar med basis blant annet i tjenesteledernes tilbakemeldinger: 

✓ Dette er krevende 
✓ For å lykkes er det en forutsetning at det er god dialog mellom NAV/eventuelt annen «avgiver» og den enheten som skal sysselsette personen. 

Gjensidige forventninger må være tydelige/konkrete. Viktig med godt forarbeid for å sikre best mulig match mellom den som skal sysselsettes og 
mottakende enhet  

✓ Tjenestelederne melder om en del dårlige erfaringer, for å motivere til inntak trenger vi noen suksess-historier. 
 
Evalueringsgruppa mener at for å sikre større grad av måloppnåelse bør det nedsettes ei arbeidsgruppe som vurderer tiltak for bedre tilrettelegging for 
arbeidsprøving og -praksis i enheter i Øyer kommune.  
 

Rapportering 
Enhetene rapporterer sykefravær til kommunestyret pr tertial, rapportene legges også fram for AMU. 
Årsmelding: rapportering på aktiviteter i styringskartet.  
Oppfølging av lokal handlingsplan er fast punkt i oppfølgingssamtalene mellom personalleder og dennes nærmeste overordnede.  
 

Evalueringsgruppas kommentar: 

Rapportering av sykefravær (tertialrapportene) og aktiviteter i styringskartet (årsmeldingen) følges opp.  

Når det gjelder punktet om oppfølging av lokal handlingsplan i oppfølgingssamtalene erfarer evalueringsgruppa at dette ikke blir 

systematisk fulgt opp. Evalueringsgruppa mener punktet er viktig, det bør fortsatt stå i handlingsplanen og praksis bør skjerpes.  

 

 

NAV Arbeidslivssenter 
Øyer kommune ønsker i arbeidet med oppfølging av tiltakene i lokal handlingsplan å beholde vår faste kontaktperson hos NAV Arbeidslivssenter. Det er viktig å 

videreføre de faste samarbeidsmøtene der NAV Arbeidslivssenter deltar og det er av stor betydning for Øyer kommune å ha tilgang til de ressursene NAV 

Arbeidslivssenter har for å styrke ledernes generelle kompetanse.  

Evalueringsgruppa har ingen kommentar. 
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Evaluering 
Lokal handlingsplan evalueres innen utgangen av 2021. 

 

Tilleggsinnspill fra evalueringsgruppa: 

Formell og uformell lederkompetanse bør få økt fokus, det samme gjelder aksept av at oppfølging av lederfunksjonen krever tid. Uformell 

lederkompetanse bygges gjennom enda bedre oppfølging av tiltakene i lokal handlingsplan. Kommunen bør i tillegg vurdere krav til formell 

lederkompetanse for tjeneste- og avdelingsledere, f.eks. deltidsstudium i personalutvikling og ledelse (1 år). 
 

 

 

 

 

KST sak 2/20, møte 23.01.2020 


