
4-ÅRIG HANDLINGSPLAN FOR HMS 2016 – 2019. 

Revisjon:.   Revisjon: 

ALTA KOMMUNE      Utarbeidet av:       Dato: 

 Overordnede Mål Status Handling/tiltak Ressurs Ansv Frist 
Fysisk 
arbeids- 
miljø 

At alle arbeidsplasser 
og lokaler innrettes 
slik at arbeids- 
situasjonen er helse-
fremmende, sikker 
og meningsfylt 

Mange virksomheter har 
utfordringer i forhold til 
bygningsmassen. 
 
På rådhuset er det problem med 
ventilasjon og lufttilgang. 
 
Brann har fått pålegg om store 
forbedringer. 

Ombygging og nybygg på 
helsesenteret. 
 
Behov for ekstern teknisk vurdering 
med løsningsforslag. 
 
 
Vedtatt bygging av ny brannstasjon. 

   
 
 
 
 
 
 
2019 

Psyko- 
sosialt 
arbeids- 
miljø 
 

At medarbeiderne 
trives og tar 
medansvar for helse, 
miljø og sikkerhet 
 
 
 

Medarbeiderundersøkelsen viser at 
enkelte virksomheter har 
utfordringer. 
 

Oppfølgingsplaner etter 
medarbeider u.s. 
Medarbeidersamtaler der dette 
fanges opp. 
Styrke vi-følelse og trivsel med 
sosiale arrangement og vi-vil-uka.  
Lederutviklingsprosjekt 
 

  Kont. 
 
Årlig. 
 
Årlig 
 
2015-2017 

Nær- 
vær og 
IA-
arbeid. 
 
 
 
 
 

Øke nærværet. 
2016:  92,5 % 
2017: 93,5 % 
2018: 94,5 % 

Pr. 2015: 89,3 % IA-plan overordnet, og i hver 
virksomhet. 
Kontinuerlig fokus, opplæring og 
oppfølging 

 Nærværs-
teamet 

2015-2018 

Hindre frafall og øke 
sysselsettingen av 
personer med 
nedsatt 
funksjonsevne.  

 IA-plan overordnet, og i hver 
virksomhet. 
Være positiv til å ta inn personer 
med behov for arbeidsutprøving. 

  2015-2018 



Senior- 
Politikk 
 
 
 
AKAN 

Ansatte skal ha 
ønske og mulighet til 
å arbeide helt frem 
mot 
pensjonsalderen. 

Kommunen har vedtatt en 
seniorpolitikk som trådte i kraft 
01.04.2015. 

Seniorpolitikken skal evalueres i 
løpet av 2016. 
Seniorsamtaler med alle over 58 år. 

  2016 
 
Kont. 

Alta kommune 
skal ha et rusfritt 
arbeidsmiljø 

Kommunen har en definert 
rusmiddelpolitikk og AKAN 
retningslinjer. 

Alle virksomheter skal ha AKAN som 
tema. 

  1 x årlig 

Kompe-
tanse 

Å sikre at alle 
innehar nødvendig 
kompetanse for å 
utøve sin jobb. 

Personalavdelingen og 
Fellestjenesten har ansvar for 
kursplan for overordnete tema. 
Tjenesteområdene har kursplaner 
for faglig oppdatering. 

Kursplan for opplæring på 
overordnet nivå. 
 
Lederutviklingsprosjekt. 

 Pers. avd. 
 
 
Rådmann 

Årlig 
 
 
2015-2017 

Vern av 
ytre 
miljø 

Aktivitetene skal skje 
innenfor naturens 
bæreevne i et rent, 
ryddig og trivelig 
miljø. 

 Miljøbevissthet i forhold til innkjøp 
og forbruk. 
 

   

 
Om-
dømme 
 

 I perioder vil medieoppslag 
medføre  negativt omdømme. 

Bevissthet i forhold til bruk av 
media.  
Fremme gladsaker. 

  Alle 

 


