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AVTALENS HOVED TREKK

Alle tjenester som leveres innenfor avtalen skal være i samsvar med:

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om
godkjenning av bedriftshelsetjeneste (forskrift 600 fastsatt av Arbeids- og
inkluderingsdeparternentet 10. september 2009)
Forskrift om at virksomheter innen visse bransjer skal ha godkjent
bedriftshelsetjeneste (forskrift 501 fastsatt av Arbeids- og
inkluderingsdepartementet 11. februar 2009)
Lov av 17. juni 2005 om arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern med mer
(Arbeidsmiljøloven) § 3-3
Kommunens regelverk for attførings- og AKAN arbeid
HMS-instruks med veileder
Kommunens personalpolitiske strategi

Leverandøren skal kunne veilede ledere, vernetjenesten og HMS-gruppene i
internkontroll, risikovurdering og forebyggende HMS-arbeid. Leverandøren skal også
bistå HR-seksjonen med løpende ajourhold og videreutvikling av det overordnede HMS-
systemet.

Leverandøren skal kunne levere yrkeshygieniske målinger, samt gi råd og veiledning
innenfor fysiske, biologiske og kjemiske miljøfaktorer.

Leverandøren skal kunne gjennomføre målrettede helseundersøkelse for ansatte. Dette
gjelder ansatte som eksempelvis er utsatt for asbest, sopp, støy, støv og kjemiske stoffer,
samt for ansatte som utfører nattarbeid. Det skal gjennomføres frivillig arbeidsrelatert
helsekontroll/konsultasjon for arbeidstakere over 58 år.

Leverandøren skal kunne gjennomføre arbeidsplassvwderinger og gi
opplæring/veiledning i bedre arbeidsteknikker. Leverandøren skal kunne tilby fysisk
aktivitet for enkeltpersoner og grupper ansatte.

Leverandøren ska1 ha kompetanse til å bistå oppdragsgiver i konflikter mellom grupper
av ansatte, enkeltansatte, personalet og ledelsen. 1 tillegg skal leverandøren bidra med
forebyggende tiltak til et konfliktfritt arbeidsmiljø.

Leverandøren skal bidra med forebyggende råd etter FOR 2011-12-06 nr. 1357: «forskrift
om utførelse av arbeid» sist endret 20.juni 2013. Ved eventuelle stikkskader skal
leverandør bistå med faglige råd i forhold til gjeldende retningslinjer.

Leverandøren skal tilby rådgivning og vaksinasjonsprogram for ansatte som jobber i
smitteutsatte yrker, og ved tjenestereiser til land hvor vaksinasjon er nødvendig.

Leverandør skal bistå med faglige råd som gjelder forholdet mellom helse og arbeid, og
ha fokus på forebyggende sykefraværsarbeid. Leverandøren skal delta i dialogmøter med
sykmeldte. Når det inviteres til dialogmøter forventes det at leverandør bidrar til gode
løsninger for å få den ansatte tilbake til arbeidet og hindre langtidsfravær. Dette
innebærer at leverandør har god kjennskap til virkemidlene i NAV, bidrar med kreative
og realistiske løsninger for tilrettelegging og innehar god kunnskap om kommunal sektor.



Leverandør skal bistå med faglige råd i enkeltsaker angående rusbruk. Leverandøren skal
også bistå med utarbeidelse av AKAN avtaler, og samtidig ha en aktiv faglig rolle i
utforming av den årlige handlingsplan for virksomhetenes AKAN-arbeid.

Leverandøren skal kunne bistå med relevant kompetanse ved akutte arbeidsrelaterte
hendelser. Leverandøren skal være tilgjengelig på eget nødtelefonnummer for rådgiving
og veiledning 24 timer i døgnet, alle dager.  I  nødvendige/krise situasjoner som vold og
trusler, stikkskader, ran, overfall, brann, plutselige dødsfall eller lignende skal
leverandøren være på oppdragsstedet (uavhengig hvor i Sørfold oppdraget skal utføres)
så snart som mulig og innen 3 timer etter forespørselen er mottatt fra oppdragsgiver.

Ved behov skal leverandøren kunne bistå virksomhetene med trivselsundersøkelser
herunder forberede, gjennomføre og følge opp trivselsundersøkelser, fysisk og
psykososialt. For alle ansatte gjennomføres det en trivselsundersøkelse annethvert år, og
denne administreres av HR seksjonen. Sørfold kommune benytter verktøyet QMpluss.

Leverandøren skal minimum kunne levere følgende kurs:

Lovpålagte HMS-grunnkurs (40 timer)
Lederkurs - grunnopplæring i AML
AKAN-kurs
Kurs i forflytning, ergonomi
Kurs for verneombud
Inneklimakurs
Kjemikaliekurs
Arbeidsmiljørelaterte kurs

Leverandøren skal årlig utarbeid en hovedplan over hva bedriftshelsetjenesten i det
kommende år skal brukes til, i nært samarbeid med kommunes personalavdeling. I dette
inngår også forslag om prosjektarbeid/satsingsområder innen HMS

Deltagelse i utvalgsmøter skal skje ved at en person med de nødvendige kvaliflkasjoner
og kompetanse er representert fra leverandør. Den enkelte virksomhet skal godkjenne og
avgjøre hvilke kvalifikasjoner og kompetanse personen skal inneha. Deltagelse med flere
enn en person skal være særskilt begrunnet ut fra saker som er til behandling og avklares
med oppdragsgiver på forhånd.
Arbeidsmiljøutvalget: Leverandøren skal delta i utvalgets møter etter avtale med
virksomheten. Som representant uten stemmerett i AMU, har bedriftshelsetjenesten et
selvstendig ansvar for å påpeke helseskadelige forhold.
HMS-gruppemøter: Leverandøren skal delta i HMS-gruppemøter etter avtale med
virksomhet, og skal ha en aktiv faglig rolle i arbeidsmiljødiskusjoner, utforming av  HR-
plan, vurdering og gjennomføring av ROS-analyser, vemerunder med mer.

Alle leveranser skal være fritt levert Sørfold kommunes virksomheter og foretak i Sørfold
kommune. Alle kostnader i forbindelse med reisetid og transport skal være innarbeidet i
pristilbudet.

Leverandøren skal levere rapporter over gjennomførte aktiviteter pr virksomhet og
foretak tre ganger pr år



Pris:
Kurs og oppgitte priser skal være faste i hele avtaleperioden. Prisen skal inkludere
forberedelse av kurs, herunder dialog for å tilpasse standardkurs (case, eksempler, evt. annet)
og evaluering av gjennomført kurs mm._Prisene inkluderer også avgifter og gebyrer i form av
reisetid, bilgodtgjørelse, kilometergodtgjørelse, fakturagebyr, administrasjonsgebyr o.l.

Betalingsbetingelser og rutiner

Standardbetingelser Bodø kommune punkt 2.1: Betalingsbetingelsene skal være fri
leveringsmåned + 30 dager netto fra fakturadato, og utstedes etter bestilling/ levering av vare.
Det skal ikke beregnes noen former for gebyrer eller tillegg.

Øvrige bestemmelser i henhold til anbudsdokumenter, avklaringer og konkurransegrunnlaget.


