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Skiptvet kommune inngikk avtale med trygdeetaten om Inkluderende Arbeidsliv i 
desember 2002. Den siste reviderte avtalen gjelder fra 21.03.2011.  
 
Et forhold som er nytt i den siste avtalen er at det skal avholdes to årlige møter hvor IA 
– arbeidet er eneste tema og hvor både ledelse, tillitsvalgte og verneombud er 
representert.  
 
I 2011 ble det avholdt to slike møter. 
 
Avtalen har 3 hovedmål: 
 
a) Redusere sykefraværet. 
 
b) Tilsette flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne (yrkeshemmede 

arbeidstakere, arbeidstakere på attføring, reaktiviserte uføretrygdede) enn i dag. 
 
c) Øke den reelle pensjoneringsalder (dvs den gjennomsnittlige avgangsalderen fra 

arbeidslivet). 
 
Skiptvet kommune har i løpet av avtaleperioden hatt følgende fraværsstatistikk 
(kommunens statistikk inkludert egenmeldt fravær): 
 
ÅR TOTALT 

FRAVÆR 
EGENMELDT 
FRAVÆR  

LEGEMELDT 
FRAVÆR 

2000   8,2%   
2001   7,6%   
2002   6,5%   
2003 10,0%   
2004 10,7%   
2005   8,6%   
2006    8,5%   
2007   8,2%   
2008   9,0%   
2009   9,4%   
2010   9,6%   1,1%   8,5% 
2011   9,5%   1,2%   8,3% 
 
Ved avtalens inngåelse ble det utarbeidet rutiner for oppfølging av sykefraværet i tråd 
med samarbeidsavtalen. Det skal også utarbeides en handlingsplan med delmål.  
 
 
 
 
 
 
 



Fra 2012 settes følgende delmål for Skiptvet kommune: 
 
Til hovedmål a): 
Skiptvet kommune skal redusere gjennomsnittlig sykefravær til 7,5% legemeldt 
fravær. 
 
Tiltak: 
Sykefraværet har vært høyt de siste årene og kommunen har derfor iverksatt to 
prosjekter som har som hovedmål å redusere sykefraværet. Det ene prosjektet er et 
”nærværesprosjekt” i alle barnehagene. Det andre prosjektet er initiert av 
Kommunaldepartementet: ”Sammen om en bedre kommune.” 
 
 
Til hovedmål b): 
Kommunen har en kontinuerlig vurdering av situasjonen til den enkelte arbeidstaker 
som av helsemessige årsaker har problemer med å utføre sine arbeidsoppgaver. Det er 
et mål at arbeidstakere med slike problemer skal om mulig få alternativt arbeide 
innenfor kommunen.  
 
Skiptvet kommune har inngått avtale med NAV om at vi til enhver tid skal ha 6 plasser 
for utprøving av arbeidstakere utenfra. Når det er ledig stillingshjemmel og 
arbeidstaker på utprøving er kvalifisert, kan de bli ansatt i kommunen. I 2011 ble det 
tilsatt en arbeidstaker som hadde vært på utprøving, i fast stilling i kommunen  
 
Det er ikke mulig å sette noe tall på dette delmålet. 
 
Til hovedmål c): 
Økning av den reelle pensjoneringsalderen er påvirket av flere forhold. Ikke minst 
avtaleverket (AFP) og pensjonsordningen. Disse forhold er utenfor kommunens 
styring.  
 
I Skiptvet kommune vil det viktigste tiltaket være en individuell oppfølging i forhold 
til de arbeidstakere som nærmer seg pensjonsalder. 
 
I medarbeidersamtaler skal lederen ta opp med den ansatte om det er behov for å gjøre 
endringer i arbeidssituasjonen eller legge til rette forhold som det er behov for. 
Skiptvet kommune har ikke mulighet til å opprette egne seniorstillinger, slik at en 
tilrettelegging må kunne foregå innenfor de rammer som hver virksomhet har til 
rådighet. Om det er aktuelt så må det også i samarbeide med andre avdelinger og etater 
kunne sees på om det er mulig å bytte arbeidsplass om kompetansekrav mv gjør dette 
mulig. 
 
Skiptvet kommune har innført seniorpolitiske tiltak hvor arbeidstakere innvilges flere 
fridager enn ferieloven tilsier. Disse blir flere med økende alder.  
 
Det er ikke mulig å sette noe tall på dette delmålet. 
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