VINDAFJORD KOMMUNE

– For to år siden slo
Ølen og Vindafjord seg
sammen til én kommune.
Det ble en ny giv. Vi ble
en ny kommune, vi satte
nye IA-mål og prioriterte
seniorpolitikken, sier et
samstemt og entusiastisk
lag. Fra v. Reimund
Reime, personalrådgiver,
Arne Sjo, hovedtillitsvalgt
Fagforbundet, Kristin
Helle, personalsjef, og
Steinar Holthe, hoved
verneombud.

Seniorpolitikk med stor valgfrihet
Vindafjord kommune vil ta vare på verdifull kompetanse og stabil arbeidskraft. Derfor
motiverer kommunen ansatte over 62 år til å fortsette i arbeid med en sjenerøs seniorpakke.
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Vindafjord kommune
Månedens IA-virksomhet i KS
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Alder ingen hindring
Alder ingen hindring er omkvedet i Vindafjord kommune.
Audhild Karlsen viser det i praksis. Hun er snart 63 år og jobber
fortsatt som renholder. Karlsen var den første som tegnet
senioravtale i fjor og har akkurat tegnet avtale for ett år til.
– Jeg liker jobben min og så lenge
helsa holder, fortsetter jeg, sier
Karlsen.
Hun tar ut tilretteleggingstilskuddet
som fridager og med 53 prosent
stilling blir det 21 fridager i året i
tillegg til de lovmessige ferieukene.
– Fridagene bruker jeg til å besøke
ungene mine, forteller Karlsen.
Sigrun Ørnes er leder for kom
munens 42 renholderne. Siden
seniorpolitikken ble vedtatt i fjor,
har syv renholdere inngått senio
ravtale. De fleste gjør som Karlsen
og tar ut fridager. Nesten alle ren
holderne jobber deltid, derfor er det
uproblematisk å skaffe vikar. Vikarene
betales av tilretteleggingstilskuddet.
– Vi praktiserer dette veldig fleksi

Audhild Karlsen (til v.), renholder, sammen med
lederen sin, Sigrun Ørnes.
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OM KOMMUNEN
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Vindafjord har 8111 innbyggere
Kommunen har 900 ansatte fordelt på 600 årsverk
27 resultatenheter
25 prosent av de ansatte i kommunen er over 55 år
Sykefraværet er på om lag 6 prosent

ORGANISATORISKE TILTAK
I SENIORPOLITIKKEN
• Fra 55 år skal den ordinære medarbeidersamtalen inneholde seniorelement
• Fokus på tilrettelegging av arbeidssitua
sjonen så langt som mulig innenfor gitte
rammer
• En egne infofolder om seniorpolitikken
deles ut til ansatte ved fylte 55 år
• Seniorpolitikken inngår i lederopplæringen/
ledersamlingene i kommunen
• Seniorsamlinger arrangeres andre hvert år
for ledere og ansatte over 55 år
• IA-arbeid/seniorpolitikk er tema i personal
møte hvert år
• Rapportering, slik at man får måltall for om
seniorpolitikken virker
• En sjekkliste skal sikre rett oppfølging av
seniorene

Telefon NAV NDU: 21 07 10 00
Internett www.idebanken.org
E-post post@idebanken.org

ØKONOMISKE TILTAK
Senioravtale ved fylte 62 år om å stå lenger i
jobb. Alle, inklusive undervisningspersonalet,
får tilbud om senioravtale. Avtalen gjelder for
ett år om gangen og rommer en seniorpakke
som består av et seniorvederlag og et tilrette
leggingstilskudd. Seniorvederlaget utbetales
fra fylte 63 år og er på 16 000 kroner per år
per årsverk. Tilretteleggingstilskuddet er på
24 000 kroner per år per årsverk og blir
utbetalt til enheten hvor senioren arbeider.
Tilretteleggingstilskuddet kan for eksempel
brukes til:
• Hjelpemidler
• Fysisk tilrettelegging av alle slag
• Støydempende tiltak
• Reduksjon i stilling
• Fridager
• Kursaktivitet
• Kortere arbeidsdager
• Færre helge-, kveld- og nattevakter
• Mindre areal å rengjøre
• Færre brukere
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I Idébanken finner du gode eksempler fra bedrifter og virksomheter som har lykkes med å få ned sykefraværet, har tilsatt arbeidstakere med redusert funksjonsevne,
har tiltak som gjør at ansatte over 62 år velger å fortsette i arbeid. Idébanken formidler også resultater fra forsøksvirksomhet og forskningsprosjekter fra arbeidslivet.

