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1. INNLEDNING  
 

1.1 FØRINGER 
 
Våre verdier: Åpenhet, trygghet og respekt 
Alta vil  
Arbeidsgiverpolitisk dokument 
Virksomhetsplaner 
Overordnet IA-plan 
Lover og forskrifter 
 
 

1.2 OVERORDNEDE MÅLSETTINGER 
 

 Alta kommune skal fokusere på HMS, inkluderende arbeidsliv og nærvær.  
 
Alta kommune skal på både kort og lang sikt opptre inkluderende overfor medarbeiderne. Dette 
innebærer fokus på forebyggende HMS-arbeid og mulighetene for tilrettelegging rundt livets ulike 
faser. Ytre miljø, sikkerhet og organisatoriske/psykososiale faktorer i arbeid må ha nødvendig 
oppmerksomhet i vårt totale HMS og IA-arbeid.  
I Alta kommune skal alle ledere og ansatte medvirke til at bestemmelsene i gjeldende lov- og 
avtaleverk innen HMS- og IA-avtalen oppfylles. 
  

HMS-systemet skal bidra til: 
- At alle arbeidsplasser og lokaler innrettes slik at arbeidssituasjonen er 

helsefremmende, sikker og meningsfylt. 
- At medarbeiderne trives og tar medansvar for helse, miljø og sikkerhet.  
- At nærværet når måltallet i overordnet IA-plan 
- Å sikre at alle med arbeidsgiveransvar innehar nødvendig kompetanse innen HMS 
- Vern av ytre miljø 
- Et positivt omdømme 

 
 

1.3  ØKONOMI 
 
Bedriftshelsetjenesten er budsjettert med et fast årlig beløp. 
Nærværsteamet har en attføringspott som skal brukes til utprøving av våre ansatte. 
Kommunen kan søke om hjelp og støtte til HMS-arbeid fra våre forsikringsselskaper, og om 
tilretteleggingstilskudd fra NAV arbeidslivssenter. 
 
 
 
 
 



 
 

 
2.  FAKTA  OM  ALTA KOMMUNE 
 

2.1  Organisasjonskart 
 

 
2.2  HMS-organisering 

 
HMS-ansvarlig: Rådmann Bjørn Atle Hansen 
Hovedverneombud: Nils Arne Skum 
Antall verneområder: 69 
 

2.3. Andre fakta som har betydning for  HMS –arbeidet. 
   Antall ansatte pr. 01.01.16: 1763 
   Gjennomsnittlig nærvær i 2015: 89,3 % 
 
 
3.  HVORDAN SKAL HMS ARBEIDET IVARETAS I PERIODEN? 

  
Personalavdelingen er delegert oppgaven med å koordinere HMS-arbeidet i kommunen, og  
administrere AMU-møtene. 

 
AMU - møter: Det legges opp til 5 møter pr. år. Det innkalles til ekstra møter ved 
behov. 
IA-arbeid: Nærværsteamet har ansvar for opplæring og oppfølging av IA-avtalen. 



 
 

AKAN arbeid: Det er en AKAN-kontakt i hvert tjenesteområde. AKAN skal være tema i 
alle virksomheter minst en gang i året. Alta kommune har AKAN-rutiner som skal 
følges av alle virksomheter og avdelinger. 
Seniorpolitikk: Kommunen har utarbeidet en egen seniorpolitikk. 
Medarbeiderundersøkelse: Bedrekommune.no gjennomføres annethvert år. 
Resultatet følges opp med handlingsplaner i alle enhetene. 
Vi Vil: «Vi vil»-uke gjennomføres hver høst. Alle enhetene oppfordres til å ha tiltak 
som bidrar til å styrke vi-følelsen i kommunen. 

 
4. SKADEMELDINGER OG AVVIKSHÅNDTERING 
   
Skademeldinger: 

Fra 01.01.16 har kommunen alle personalforsikringene i KLP. Dette medfører en enklere 

rutine for melding av skader.  

Melding av avvik: 

Kommunen har vedtatt å anskaffe KF-avvik, som er et elektronisk avvikssystem. Dette vil 

medføre at kommunen kan få en bedre oversikt over avvik, og sikre at disse blir behandlet. 

Denne anskaffelsen krever opplæring og oppfølging for å få det i drift.   

5.  OPPLÆRINGSBEHOV 
 
40-timers HMS- grunnkurs arrangeres årlig, men vil vurderes etter behov. 
HMS-kurs for ledere: Skal arrangeres annethvert år. 
Verneombudssamling en hel dag hver høst. 
Det tilbys ulike kurs innen HMS, f.eks.  brannvernkurs, førstehjelpskurs og systematisk 
opplæring rettet mot vold og trusler. 
I tillegg tilbys det ulike fagkurs av Fellestjenesten og tjenesteområdene. 
 
 
 
 
Dato: 
 
 
 
Leder       Verneombud 


