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Kommunalt oppgavefellesskap om bedriftshelsetjeneste for Tysvær, Haugesund og
Karmøy
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Haugesund kommune deltar i kommunalt oppgavefellesskap om bedriftshelsetjeneste for Tysvær,
Haugesund og Karmøy kommuner. Oppgavefelleskapet får navnet «Kommune BHT».
Kommunedirektøren delegeres myndighet til å oppnevne Haugesund kommunes medlem i
representantskapet.

Saksutredning
Sammendrag
Kommuner som arbeidsgiver er etter arbeidsmiljøloven § 3-3 pliktig til å være tilknyttet en
bedriftshelsetjeneste. Haugesund og Tysvær kommuner har tidligere kjøpt denne tjenesten fra
private aktører, mens Karmøy kommune har hatt intern bedriftshelsetjeneste.
Fra og med 1.1.2021 inngås det et kommunalt oppgavefellesskap om bedriftshelsetjeneste for
Tysvær, Haugesund og Karmøy kommuner. Oppgavefelleskapet opprettes med hjemmel i
kommunelovens kapittel 19. Oppgavefellesskapet er et fellesprosjekt for deltakerkommunene og får
navnet Kommune BHT.
Målet med etablering av Kommune BHT er å legge til rette for et samarbeid som styrker arbeidet
med å utvikle gode helsefremmende arbeidsplasser. Gjennom å drifte og utvikle BHT-tjenestene i de
tre kommunene i felleskap, ønsker en å øke kompetansen på tvers av organisasjonene. Målet er at
Kommune BHT skal få et sterkt fagmiljø som gir gode bedriftshelsetjenester til de 7500 ansatte i
kommunene. Kommune BHT vil være en viktig innsatsfaktor for styrking av tjenestene ut til
innbyggerne.

Bakgrunn for saken
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Kommunene plikter etter arbeidsmiljøloven å ha en bedriftshelsetjeneste for de ansatte.
En bedriftshelsetjeneste skal bistå arbeidsgiver og arbeidstakere med å følge opp arbeidsmiljøet i
virksomheten. Den skal være fagkyndig og rådgivende innen forebyggende helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid og skal bistå arbeidsgiver og de ansatte med å følge med og følge opp
arbeidsmiljøet og komme med forslag til forbedringer.
Karmøy kommune har en intern BHT med medarbeidere som er fast ansatt i Karmøy kommune.
Bedriftshelsetjenesten i Karmøy er godkjent som bedriftshelsetjeneste av Arbeidstilsynet.
Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver i tråd med Arbeidsmiljøloven §3-3 og Forskrift om
organisering, ledelse og medvirkning kapittel 13 (vedlegg 1).
Haugesund og Tysvær kommuner har kjøpt BHT-tjenester fra private aktører. Avtalene som
kommunene hadde med de private leverandørene løp ut den 31.12.2020.
Våren/sommeren 2020 startet samtaler mellom de tre kommunene om mulighet for å gå sammen
om en felles intern bedriftshelsetjeneste. Mulighetene og gevinstene som ble framhevet var å skape
en felles styrket bedriftshelsetjeneste spisset mot behovene i de tre kommunene.
I forberedelsene til saken og avtalen, ble det innhentet en juridisk vurdering fra KS-advokatene.
Dette for å kvalitetssikre så langt som mulig at samarbeidet er i henhold til aktuell lovgivning, både
norsk lovgivning og EU-lovgivning.
KS-Advokatene har foretatt en juridisk vurdering hvordan et samarbeid best kan organiseres.
Anbefalingen er at samarbeidet organiseres som et oppgavefellesskap hjemlet i kommuneloven
kapittel 19 (vedlegg 2). På denne måten overholder kommunene både regelverk for offentlige
anskaffelser og offentlig støtte.
Vedlagte samarbeidsavtale er laget i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, og inneholder
nødvendige avklaringer knyttet til samarbeidet. Det vises til avtalens punkt 5 a) når det gjelder
bestemmelser om representantskap i samarbeidet (vedlegg 3).
For å kunne gjøre avtalen gjeldende må den vedtas i kommunestyret/bystyret i deltakerkommunene.
Målet var å ha vedtakene på plass til årets begynnelse, men de juridiske vurderinger har tatt lengre
tid enn forventet og saken kommer til behandling nå.

Innkomne merknader / Uttalelse fra parter
I forberedelsene til saken og avtalen, er det innhentet en juridisk vurdering fra KS-advokatene. Det
har vært nødvendig for kommunene å påse at samarbeidet er i henhold til aktuell lovgivning, både
norsk lovgivning og EU-lovgivning.

Konsekvenser
FNs bærekraftsmål
Kommunens menneskelige ressurser er en av de viktigste faktorene for å ha en drift som samsvarer
med FNs bærekraftsmål. For at kommunen skal skape et samfunn og gi tjenester som følger disse
målene, er det viktig at de ansatte har gode og helseskapende arbeidsforhold. En velfungerende
bedriftshelsetjeneste som kjenner organisasjonen godt er et viktig bidrag i det systematiske helse-,
miljø- og sikkerhetsarbeidet, som igjen er en avgjørende forutsetning for gode arbeidsforhold.
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Økonomiske konsekvenser
I budsjett for 2021 og økonomiplanperioden 2021-2024, er det satt av midler til økte kostnader
(500 000 kroner årlig). Tiltaket er et viktig bidrag i det systematiske helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeidet. Et systematisk godt arbeid på dette området vil erfaringsmessig ha betydning for
arbeidsforholdene i organisasjonen, noe som igjen har en betydning for sykefraværet. Tiltaket er ikke
en garanti for redusert sykefravær, men vil være et viktig bidrag i det forebyggende arbeidet i
organisasjonen. Kommunedirektøren har derfor en forventning om at tiltaket på sikt vil kunne
påvirke kostnadene knyttet til sykefravær i kommunen, noe som utgjør betydelig høyere beløp enn
de økte kostnadene på kort sikt.

Beredskap
En velfungerende bedriftshelsetjeneste vil gi en trygghet for at nødvendig beredskap knyttet til
arbeidstakernes forhold er på plass, noe som igjen vil gi en trygghet for at den tjenstlige beredskapen
i kommunen er ivaretatt. Bedriftshelsetjenesten vil kjenne organisasjonene og kunne være en viktig
bidragsyter i en beredskapssituasjon for kommunen.

Vurdering
En felles bedriftshelsetjeneste sammen med Karmøy og Tysvær, vil etter kommunedirektørens syn
sikre kommunene et bredt og robust fagmiljø som gir tjenester til alle ansatte. En
bedriftshelsetjeneste som kun betjener de tre kommunene vil få en sterk tilknytning til
organisasjonene og vil i langt større grad kunne påvirke utviklingen enn en ekstern leverandør. Dette
innebærer at bedriftshelsetjenesten vil være en enda viktigere støttespiller på alle nivåer i
kommunen, noe som vil være et viktig bidrag i arbeidet med å øke nærværet i kommunen. All
erfaring tilsier at ett tett og kontinuerlig arbeid gir best effekt på nærværet. Et samarbeid vil også gi
gevinster for alle kommunene ved at organisasjonene kan lære av hverandre og utvikle seg på tvers
av kommunegrensene.
Selv om samarbeidet medfører en liten økning i kostnadene, er kommunedirektørens syn at tiltaket
er vel investerte penger for å gi våre ansatte en trygg og helsefremmende arbeidshverdag. Våre
ansatte er en av de viktigste faktorene for å kunne utvikle kommunen videre og gi gode tjenester til
innbyggerne. Derfor er det viktig å legge forholdene til rette for at de ansatte skal kunne yte best
mulig. En reduksjon i sykefraværet vil i tillegg kunne gi betydelig reduksjon i kostnadene på lengre
sikt.
Kommunedirektøren har forventninger til samarbeidet og anser dette som et eksempel på godt
interkommunalt samarbeid mellom de tre kommunene.

Kommunedirektørens konklusjon
Kommunedirektøren foreslår at bystyret vedtar at Haugesund kommune deltar i kommunalt
oppgavefellesskap om bedriftshelsetjeneste for Tysvær, Haugesund og Karmøy kommuner. Det
foreslås videre at kommunedirektøren delegeres myndighet til å utpeke Haugesund kommune sitt
medlem i representantskapet.

Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.
Arbeidsmiljøloven
Kommuneloven
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Vedlegg:
Arbeidsmiljøloven og krav til BHT
Arbeidsmiljøloven og krav til BHT
Kommuneloven kapittel 19
Kommuneloven kapittel 19
Underskrevet samarbeidsavtale
Underskrevet samarbeidsavtale
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