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IA-mål Alta kommune 2015 – 2018  

Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en 
inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 – 2018. 

Inngåelse av samarbeidsavtalen innebærer at arbeidsgiver, tillitsvalgte, verneombud og øvrige 
ansatte i de ulike tjenesteområdene samarbeider målrettet for å oppnå en mer inkluderende 
arbeidsplass.  
 
Alta kommune, med sine virksomheter, har som hovedmål å arbeide systematisk for å 
forbedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og 
hindre utstøting fra arbeidslivet.  
 

Alta kommune har satt følgende tre delmål med tilhørende aktiviteter i arbeidet med å 
være en Inkluderende Arbeidsplass:  

 

Delmål 1: Øke nærværet  
 
 31.12.14 31.12.2015 31.12.16 31.12.17 31.12.18 
Mål nærvær 90, 5 % % 91,5 % 92,5 % 93,5 % 94,5 % 
 
 
 
Aktivitet i tjenesteområde:  
1. Nærværsarbeidet skal forankres i hele kommunen, både hos rådmannen og hans 

ledergruppe, hos politikerne og blant de tillitsvalgte og verneombudene. Dette skal gjøres 
gjennom at nærværsarbeidet er tema i rådmannens ledergruppe, administrasjonsutvalget 
og Arbeidsmiljøutvalget (AMU) hvert kvartal.  

 
2. Alta kommune skal årlig ha IA-arbeidet på agendaen som en integrert del av 

virksomhetens HMS plan. Dette møtet avvikles på rådmannsnivå sammen med 
hovedtillitsvalgte og hovedverneombud to ganger årlig. I tillegg arrangeres det en IA-dag 
under « Vi-vil uka» for alle ledere, verneombud og tillitsvalgte.  
Den enkelte virksomhet skal ha IA-som tema på sine interne møter når egen IA-
aktivitetsplan skal utarbeides og når planen skal evalueres og ny utarbeides.  

 
3. Nærværsteamet skal samarbeide med andre aktører om nærværsarbeidet. Dette innbefatter 

blant annet NAV arbeidslivssenter, Nav Alta, legene i Alta kommune, 
bedriftshelsetjeneste, Arbeidstilsynet, hovedverneombud og hovedtillitsvalgte. 

 



 

4. Hvert tjenesteområde skal synliggjøre nærværsarbeidet i sitt område ved å ha et 
systematisk HMS-arbeid og aktivt bidra til at virksomhetene ute i organisasjonen har 
fokus på dette. Nærværsarbeidet skal være en del av alle planverk som lages i Alta 
kommune.  

 
5. Kommunalleder etablerer sammen med nærværsteamet rutiner/strategier for hvordan 

tjenesteområdene følger opp sine virksomheter i forhold til nærværet. Kommunalleder 
skal særskilt følge opp virksomheter som har et lavere nærvær enn gjeldende måltall.  

 
6. Nærværsteamet tilbyr kurs/opplæring til ledere, tillitsvalgte, verneombud og andre 

aktuelle målgrupper i forebyggende og helsefremmende arbeid i samarbeid med aktuelle 
samarbeidspartnere. 

 
7. Nærværsteamet informerer, samt har opplæring i rutinene «Oppfølging av sykemeldte 

ansatte» som skal benyttes ved sykefravær. 
 

8. Tjenesteområdet skal ha fokus på arbeidsglede og helsefremmende arbeid ved å bruke 
Langtidsfrisk som metode i virksomhetene. Alta kommune skal ha fokus på trivsel, 
mestring, vi-følelse og yrkesstolthet.  

 
9. AMU og administrasjonsutvalget orienteres fortløpende om nærværet i Alta kommune.  

 
Aktiviteter på virksomhetsnivå: 
 

1. Virksomhetsleder, i samarbeid med partene (tillitsvalgt og verneombud), skal 
utarbeide en årlig IA-aktivitetsplan med konkrete aktiviteter i virksomheten. Innenfor 
tjenesteområder som har avdelinger, skal det også utarbeides aktivitetsplan av 
avdelingsleder i samarbeid med partene. 
IA-aktivitetsplan skal forankres blant alle ansatte. 
 

2. Virksomhetsleder og partene skal årlig evaluere egen IA-aktivitetsplan. Frist for 
evaluering og ferdigstillelse av ny IA-aktivitetsplan i løpet av 4. kvartal.   
  

3. Aktivitetsplanene skal sendes til kommunalleder og nærværsteamet jamfør årshjul for 
HMS. 
 

 
  



 

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

 
Delmål to er nasjonalt inndelt i to områder, hvor det ene handler om å ivareta egne 
arbeidstakere og det andre handler om personer som står utenfor arbeidslivet. Alta kommune 
skal arbeide med delmål 2 på følgende måte: 

 

1. Arbeidstakere i Alta kommune med nedsatt funksjonsevne 
 

Aktiviteter i tjenesteområde: 

1. Nærværsteamet utarbeider rutiner for vurdering av overføring til passende arbeid etter 
aml § 4-6 som godkjennes i AMU og presenteres i administrasjonsutvalget. 
Nærværsteamet implementerer rutinene via kurs og opplæring for ledere og 
tillitsvalgte. 
 

2. Nærværsteamet bistår leder og ansatt ved behov for utprøving i annet arbeid. 
 

3. Nærværsteamet gjennomfører årlig opplæring i «Oppfølging av sykemeldte ansatte» 
for ledere, verneombud og tillitsvalgte. 
 

4. Andre aktuelle kurs og opplæring vil bli gjennomført i samarbeid med ulike 
samarbeidspartnere etter behov og etterspørsel.  

 

Aktiviteter på virksomhetsnivå: 

1. Virksomhetsleder gjør seg godt kjent med rutiner for «Oppfølging av sykemeldte 
ansatte». Tillitsvalgte og verneombud må gjøre seg kjent med sin rolle i 
sykefraværsarbeidet.  
 

2. Virksomhetsleder skal, så langt det lar seg gjøre, tilrettelegge for arbeidstakere som 
står i fare for eller er blitt sykemeldt i henhold til rutinene for «Oppfølging av 
sykemeldte ansatte». Arbeidstakerne skal medvirke aktivt i dette arbeidet. 
 

3. Virksomhetsleder, tillitsvalgte og verneombud kartlegger hvilke alternative oppgaver 
som finnes i egen virksomhet dersom det skulle være behov for andre oppgaver en 
midlertidig periode  
 

4. Rutiner for «Oppfølging av sykemeldte ansatte» skal årlig være tema på 
personalmøter.  
 

5. Virksomhetsleder, tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte kan ta kontakt med 
nærværsteamet for støtte og veiledning i saker.  

IA-hovedkontakt på NAV Arbeidslivssenter kan bistå virksomheten med støtte og 
veiledning i saker. Virksomheten kan søke om forebyggings- og 
tilretteleggingstilskudd gjennom NAV Arbeidslivssenter. Ta kontakt med IA-rådgiver 
før søknad om tilskudd sendes.  



 

Alta kommune har avtale om bedriftshelsetjeneste. Ta kontakt med nærværsteamet for 
mer informasjon om hvordan BHT kan benyttes.  

 
2. Personer som behøver arbeidsutprøving via NAV. 
 

Alta kommune med sine virksomheter skal stille til disposisjon utprøvingsplasser (IA-
plass) slik at flere personer får muligheten til å prøve ut sin arbeidsevne i ordinært 
arbeidsliv. Ved å åpne for arbeidstrening, utprøving og avklaring for personer med 
redusert funksjonsevne kan Alta kommune bidra til at færre personer faller ut av 
arbeidslivet og at flere uten arbeidsforhold kan komme i arbeid. Det finnes gode ressurser 
hos mennesker som står utenfor arbeidslivet som kan bidra i arbeidslivet hvis de får 
muligheten til det. 
 
IA-plass kommer på toppen av normal bemanning og personen beholder de ytelser de har 
krav på eller allerede har fått innvilget fra NAV. Bruk av IA-plass foregår etter en konkret 
plan som utarbeides i samarbeid med NAV. Virksomheten må gi opplæring og ha 
oppfølging av personen som er på IA-plass. Alta kommune må avklare med sitt 
forsikringsselskap at deltakeren på IA-plass er dekket av den inngåtte forsikringsavtalen, 
med tilhørende premieberegning. Virksomheten kan søke om tilskudd fra NAV for å 
dekke kostnader. Dersom personen kommer fra annen IA-virksomhet kan virksomheten 
søke om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd fra NAV Arbeidslivssenter. Dersom 
personen kommer fra annen arbeidsgiver eller ikke har et arbeidsforhold vil virksomheten 
motta driftstilskudd fra NAV Alta.  

 

Aktiviteter i tjenesteområde: 

1. Rådmannens ledergruppe og nærværsteamet skal motivere virksomhetene til å tilby 
IA-plass. Tillitsvalgte og verneombud skal være pådrivere til dette arbeidet. 
 

2. Nærværsteamet skal bistå kommunalleder og virksomhetsleder med informasjon og 
avklaringer i forhold til IA-plasser 
 

3. Kommunalleder skal ha oversikt over bruk av IA-plass i sitt tjenesteområde. 
 

  



 

Aktiviteter på virksomhetsnivå: 

1. Virksomhetsleder skal i samarbeid med partene vurdere hvilke 
arbeidsoppgaver/stillinger de har som kan tilbys som IA-plass.  

2. Virksomhetsleder gir beskjed om mulige arbeidsoppgaver/stillinger som virksomheten 
kan stille til rådighet for arbeidsutprøving til nærværsteamet.  

3. NAV Arbeidslivssenter og NAV Alta vil fortløpende vurdere om det er noen aktuelle 
kandidater og ta kontakt med virksomhetsleder for en samtale. Selve utprøvingen og 
oppfølging m.m. foregår etter avtale med NAV Alta.  

 

Delmål 3: De ansatte skal ha ønske og mulighet til å arbeide helt frem mot pensjonsalder 
(67 år). 

Alta kommune skal legge til rette for at arbeidstakere velger å bli stående i arbeid i stedet for 
å gå av med pensjon. Retningslinjer ble vedtatt i kommunestyre i 15.09.014 (sak 73/14). Disse 
legger grunnlaget for oppfølgingen av delmål 3. 

 
Aktiviteter i tjenesteområde: 

1. Kommunalleder drøfter med sine virksomhetsledere praktisering av retningslinjer for 
seniorpolitikk i eget tjenesteområde. Det tilstrebes lik praktisering innenfor 
tjenesteområdene.  
 

2. Kommunalleder skal utarbeide en årlig oversikt over alderssammensetning i 
virksomheten de neste 4 år for aldersgruppen 58 og over.  
 

3. Kommunalleder skal gjennomføre seniorsamtale med sine arbeidstakere i henhold til 
retningslinjene.  
 
 

4. Personalavdelingen v/ ansvarlig rådgiver bistår med veiledning til virksomhetsledere 
og tillitsvalgte i forhold til retningslinjer for seniorpolitikk.  
 

5. Personalavdelingen tilbyr pensjonskurs gjennom våre pensjonsselskaper.  
 

  
 
Aktiviteter på virksomhetsnivå: 
 

1. Virksomhetsleder gjør seg kjent med retningslinjer for seniorpolitikk og informerer 
sine arbeidstakere om disse.  
 

2. Virksomhetsleder skal utarbeide en årlig oversikt over alderssammensetning i 
virksomheten de neste 4 år for aldersgruppen 58 og over.  



 

3. Virksomhetsleder skal gjennomføre seniorsamtale med sine arbeidstakere i henhold til 
retningslinjene.  
 
 
 

Evaluering av overordnede IA-mål og handlingsplan 
Arbeidsgruppen har bestått av kommunalleder Bengt Fjellheim, HTV Fagforbundet Grete J. 
Thomassen, leder UDF Alta Anette Berger, HVO Nils Arne Skum, NAV arbeidslivssenter 
ved Vibeke Brox og nærværsteamet ved Wenke Nilsen og Stian Lund-Lyngmo. 
 
Arbeidsgruppen vil i avtaleperioden årlig evaluere og revidere den overordnede IA-planen 
med tilhørende handlingsplan. Revisjon foretas i 4.kvartal. Revidert plane godkjennes i AMU 
og presenteres i administrasjonsutvalget. Eventuelle endringer gjøres kjent i hele 
organisasjonen.  
 


