VAKSDAL KOMMUNE

Samhold og entusiasme
i sykefraværsarbeidet.
Fra venstre Leif Inge Eide,
inspektør ved Dale
barne- og ungdomsskole,
Bjørg Djukastein, stabssjef i driftsenheten og
prosjektleder, May Britt
Eliassen, rådgiver NAV
Arbeidslivssenter
Hordaland, og Linda
Ulveseth Fossmark,
prosjektmedarbeider.

Bredt fokus over tid
Med stor entusiasme, mange tiltak og god systematisk tilnærming har sykefraværet
i Vaksdal kommune gått ned med 20,6 prosent på to år.
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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.

Sykefravær på tretallet
– Medbestemmelse over egen arbeidssituasjon, kunnskap og moderne utstyr ligger bak det
oppsiktsvekkende lave sykefraværet blant renholderne, mener Toni Søndergaard, leder for
enheten renhold, vaskeritjenester og eiendom.
– Renholderne tømte fraværet ut
med vaskevannet. Moderne utstyr
og metoder har bidratt til det lave
sykefraværet, sier Toni Søndergaard, leder for enheten renhold,
vaskeritjenester og eiendom.
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I dag jobber renholderne i team på
dagtid og bidrar selv i vurderingen av
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– Vi har alltid i mente at vi kan bli
bedre, sier han.
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