Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Storfjord arbeidsmiljøutvalg
Møterom 1 - Salmen, Storfjord rådhus
21.09.2018
09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til
post@storfjord.kommune.no
Vararepresentanter møter kun etter nærmere beskjed.

Hatteng, 21.09.18

Jill Fagerli (s.)
Leder

Nina Kristiansen
møtesekretær
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Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

PS 8/18

Referatsaker Arbeidsmiljøutvalget 21.09.18

2018/74

PS 9/18

Sykefravær 2. kvartal 2018

2018/390
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2018/74 -4

Arkiv:

033

Saksbehandler:

Nina Kristiansen

Dato:

14.09.2018

Saksfremlegg
Utvalgssak
8/18

Utvalgsnavn
Storfjord arbeidsmiljøutvalg

Referatsaker Arbeidsmiljøutvalget 21.09.18
a)
b)
c)
d)

Vernerunderapporter
HMS-midler tildeling
Avvik
Arbeidsmiljøundersøkelse rådhuset - orientering

Rådmannens innstilling
Referatsakene tas til orientering.
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Saksbehandler: Nina Kristiansen
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Utvalgsnavn
Storfjord arbeidsmiljøutvalg

Møtedato
21.09.2018

Sykefravær 2. kvartal 2018
Vedlegg
1

Sykefravær 2. kvartal 2018

Saksopplysninger
Det vises til vedlegg over fraværsstatistikk for det enkelte arbeidssted for 2.kvartal.
Sykefraværsstatistikken for 2. kvartal (april – juni) 2018 viser egen- og legemeldt fravær på 8,96
%. Det er totalt 13 arbeidssteder som har høyere sykefravær enn måltallet for 2018, som er 7 %.
For 2.kvartal 2017, var fraværet 9,69 %. Sammenlignet med 2.kvartal i 2018 er det en nedgang
på 0,73 %. Årsak til fravær beskrives i rapport fra den enkelte avdeling.
Det er mottatt rapporter fra følgende avdelinger:
-

Skibotn skole
Valmuen verksted
Sykehjemsavdelingen
Omsorgen for utviklingshemmede
NAV Storfjord
IT-avdelingen
Vaktmestere og renhold / Drift
Hjemmetjenesten
Økonomiavdelingen
Flyktningetjenesten
Forebyggende avdeling
Brann og redning

Ikke mottatt rapport fra:
- Storfjord språksenter
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Sykefraværsoversikt:
2014

2015

2016

2017

Totalt for året

11,88

2012 2013
8,98

9,76

9,22

9,14

8,58

2018

Totalt for 1. kvartal

11,48 10,84

10,87

12,20

9,81

8,71

9,84

Totalt for 2. kvartal

10,61

9,69

8,96

Totalt for 3.kvartal

6,96

7,18

Totalt for 4.kvartal

8,91

7,94

Vurdering
Sykefraværsstatistikken for 2.kvartal 2018, viser at vi ligger 1,96 % over måltallet på 7 %. Flere
avdelinger har veldig høy fraværsprosent. Noe av dette kan forklares med at det er få ansatte ved
enkelte avdelinger, for eksempel ved Flyktningetjenesten, en ansatt, og dette gjør at
fraværsprosenten øker voldsomt. Innenfor helse- og omsorg er det høyt fravær.
Hjemmetjenesten jobber med både forebygging og kursing/opplæring av ansatte, med fokus på
sykefravær, og har i den forbindelse gjort noen oppsiktsvekkende funn i arbeidet med å få ned
sykefraværet. Dette kan det leses om i sykefraværsrapporten fra dem.
Arbeidsgiver har plikt til å tilrettelegge arbeidet så langt det er mulig. Arbeidstakeren har plikt
til å bidra til løsninger som hindrer unødig sykefravær.
Det må jobbes med å bevisstgjøre den enkelte om eget fravær og fraværsmønster. Vel så viktig
er det at den ansatte som er syk eller står i fare for å bli sykmeldt, plikter å delta i vurdering av
egen restarbeidsevne; hvilke arbeidsoppgaver som kan / ikke kan utføres og eventuelt om det er
andre arbeidsoppgaver som kan utføres for en periode.
Rådmannens innstilling
Sykefraværsrapportene tas til orientering.
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