
  Utkast av 07.10.2014 etter 4. forhandlingsrunde 

 

1 

 

 
Forbedring av livskvaliteten på arbeidsplassen 

 
Europeisk avtale for GDF SUEZ 

UTKAST 
 

 
 
FORORD 
 
 
 
Selskapets prestasjoner og tilpasningsevne bygger både på kollektive arbeidsrelasjoner og 
en anerkjennelse av den plass hver ansatt innehar som person. 
 
Menn og kvinner utgjør selskapets strategiske hovedressurs, og selskapet må fokusere på 
fysisk, psykisk og sosial velvære for alle ansatte1. 
 
Når arbeidet utføres under korrekte forhold, utgjør det en kilde til sosialisering, anerkjennelse 
og selvrealisering. Livskvalitet på arbeidsplassen angår alle ansatte i GDF SUEZ, uansett 
hvilket selskap de tilhører og deres funksjon i organisasjonen. Hver og én spiller en rolle for 
livskvaliteten på arbeidsplassen, for seg selv og for andre. Livskvalitet på arbeidsplassen 
bidrar dermed direkte til GDF SUEZ' sosiale og økonomiske prestasjoner, og dermed også til 
selskapets bærekraftighet over tid. 
 
Livskvalitet på arbeidsplassen, fra en kollektiv og individuell synsvinkel, omfatter en rekke 
ulike forhold knyttet til organisering av arbeidet, miljø, bedriftskultur, meningsfullt arbeid, 
arbeidsforhold, graden av selvstyre og ansvar, likeverd, rett til å kunne feile, anerkjennelse 
og verdsetting av utført arbeid. 
 
En slik oppmerksomhet viet hver enkelt ansatt individuelt må blant annet konkretiseres 
gjennom den muligheten hver og én får til å uttrykke seg regelmessig og med tillit om sitt 
arbeidsliv og ulike forventninger. Uten å sette opp noen uttømmende liste, omhandler 
forventningene vanligvis følgende: 
 

- innholdet i det arbeidet som er tildelt samt forholdene det utøves under 
- mulighetene til yrkesutvikling 
- forståelsen av organisasjonsutvikling og arbeidsmetoder 
- balanse mellom yrkesliv og privatliv. 

 
Denne avtalen, som er inngått på europeisk nivå, definerer en referanseramme for 
iverksettelsen i hvert land og hver enhet, en dynamisk forbedring av livskvaliteten på 
arbeidsplassen gjennom sosial dialog og involvering av alle selskapets interesserte parter. 
 
Avtalen forlenger og utfyller de forpliktelsene som GDF SUEZ allerede har inngått gjennom 
konsernets avtaler og handlingsplaner innenfor helse og sikkerhet og yrkesmessig likestilling 
mellom kvinner og menn. 
 
 
  

                                                 
1
 Definisjonen av helse i henhold til forordet i konstitusjonen for Verdens helseorganisasjons 
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ARTIKKEL 1: AVTALENS OMFANG 
 
Denne avtalen gjelder for alle datterselskaper som er helhetlig integrert i det konsoliderte 
omfanget for GDF SUEZ, eller selskaper som er eiet med over 50 %, med forbehold om at 
kriteriet om dominerende innflytelse innen Den europeiske union og EFTA (Det europeiske 
frihandelsforbundet) overholdes. 
 
Avtalen vil derfor sendes ut til datterselskapene i kandidatland til Den europeiske union, som 
må overholde avtalens bestemmelser når de tas opp i Den europeiske union. Dersom en av 
selskapets fagforeninger ber om det, skal det uansett arrangeres et møte med selskapets 
ledelse for å diskutere den eventuelt frivillige anvendelsen av avtalen. 
 
 
 
ARTIKKEL 2: AVTALENS MÅLSETNING 
 
Denne avtalens målsetning er å tilrettelegge for arbeid som gir en bedring av livskvaliteten 
på arbeidsplassen, noe som innebærer følgende: 
 

- tilrettelegge for at de ansatte kan gi uttrykk for sine forventninger og oppfatninger hva 
angår livskvalitet på arbeidsplassen 

- øke bevissthet og forståelse om utfordringene knyttet til livskvalitet på arbeidsplassen 
for hver enkelt ansatt og de andre 

- mobilisere alle ledere, fra direktører til linjeledere, for de lederutfordringene som er 
knyttet til livskvalitet på arbeidsplassen 

- sette livskvalitet på arbeidsplassen i sentrum i en organisert og strukturende sosial 
dialog 

- gi enhetene en felles metoderamme for å kunne kartlegge de tiltak som må prioriteres 
gjennomført. 

 
 
 
ARTIKKEL 3: TEMAOMRÅDER KNYTTING TIL BEDRING AV LIVSKVALITETEN PÅ 
ARBEIDSPLASSEN 

 
For å tilrettelegge arbeidet med en bedring av livskvaliteten på arbeidsplassen, er det nyttig å 
foreta en systematisk vurdering av flere temaområder for å kunne kartlegge de ansattes 
største forventninger. 
 
Forventningene kan innebære objektive forhold som strukturerer selskapets organisasjon 
(1 og 2), mellommenneskelige forhold (3 og 4) og individuelle oppfatninger og forventninger 
(5 og 6). 
 
 
Dette er de kartlagte temaområdene: 
 
 

1. Selskapets generelle organisasjon: organisasjonskart som foreligger 
og/eller stilles til rådighet, oppdrag og aktiviteter ved de ulike 
lederavdelingene, styringsregler, driftsprosedyrer, kartlegging av risiko knyttet 
til virksomhetenes art i selskapet, administrativ prosedyre ved alvorlige 
hendelser osv. 
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2. Innholdet i arbeidet og arbeidsforholdene: klar definisjon av funksjoner og 
ansvarsområder, virksomhetsomfang og -volum, grad av selvstyre ved 
organisering av arbeidet, variasjon i oppdragene ut ifra den enkeltes 
kompetanse, fysisk arbeidsmiljø osv. 
 

3. Mellommenneskelige forhold og interne/eksterne arbeidsrelasjoner: 
sosial dialog, kjennskap til og deling av selskapets kultur og verdier, respekt, 
lytte til andre, anerkjennelse av gjennomført arbeid, deling av informasjon, 
deltakelse ved vurderinger og beslutninger, psykisk arbeidsmiljø (påvisning av 
situasjoner med faktisk eller potensiell isolering eller mobbing) osv. En slik 
fokus på kvaliteten i de eksterne, mellommenneskelige forhold retter seg også 
mot underleverandørene. 

 
4. Omstillinger og gjennomføring av endringen i forbindelse med 

organisasjonsutvikling og/eller utvikling av nye arbeidsmåter og -rapporter 
(effekten av digitalisering, hjemmekontor, prosjektarbeid osv.): årsaker og 
målsetninger for endringene, gjennomføringsmåter, deling på alle 
organisasjonens nivåer med respekt for de ansattes representative organers 
rettigheter, tilbakemeldinger osv. 

 
5. Muligheter til selvrealisering og yrkesutvikling: anerkjennelse og 

kompetanseutvikling gjennom opplæring, gjennomføring, deltakelse i 
tverrfaglige prosjekter og brukergrupper, veiledning og sikring av karriereløp, 
overføring av kunnskaper og erfaring (mentorordning og intern 
erfaringsoverføring osv.), opprykksmuligheter osv. 

 
6. Balanse mellom yrkesliv og privatliv: arbeidsrytme og -timer, respekt for 

familielivet, tilgang til nærhetstjenester (butikker, transport, fritid) osv. 
 
 
 
 
ARTIKKEL 4: METODERAMME FOR IVERKSETTING AV LOKALE HANDLINGSPLANER 
 
Ledelsen i hver enhet skal etablere et tverrfaglig team for å lede arbeidet med "livskvalitet på 
arbeidsplassen". 
 
 
 
Det tverrfaglige teamet sammensettes av: 
 

- som den ene part; ledelsen 
- som den andre part; de ansattes representanter: fagforeningsrepresentanter og/eller 

bedriftsutvalg og/eller oppfølgingsorganer for helse/sikkerhet, i henhold til regler og 
praksis i landet og enheten 
 

- Teamet assisteres av kvalifisert personell som for eksempel sakkyndige innen 
helse/sikkerhet og HR, bedriftsleger, sosialarbeidere, psykologer, ergonomer osv. 

 
 
Det tverrfaglige teamet leder hele arbeidet i henhold til de 3 etappene som her 
beskrives: 
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1. Dele og utveksle erfaringer i henhold til hvert av de 6 temaområdene som er 
oppført i denne avtalens artikkel 3, med følgende formål: 

- hvert medlem i det tverrfaglige teamet skal oppnå en god forståelse og 
tilhørighet til de individuelle forventningene rundt livskvalitet på 
arbeidsplassen 

- utarbeiding av en statusrapport over enhetens situasjon. 
 
Forholdene de ansatte utøver deres arbeid under og deres evne til å uttrykke seg og 
handle ut ifra arbeidets innhold er avgjørende for oppfatningen om livskvalitet på 
arbeidsplassen. Statusrapporten skal systematisk innebære en analyse av 
retningslinjer, praksis og verktøy som allerede er stilt til de ansattes rådighet, slik at 
de kan uttrykke deres oppfatning og forventninger om arbeidslivet (et hjelpemiddel for 
statusrapporten er foreslått som eksempel i vedlegg 1). 
 
Statusrapporten utfylles med alle de relevante sosiale indikatorene som finnes i 
enheten (jf. eksemplene på indikatorer i vedlegg 2). 

Psykososiale risikofaktorer vies særlig oppmerksomhet. 

 

 
2. Definere tiltak som skal gjennomføres: Hver enhet definerer en egen 

handlingsplan, knyttet til en utarbeidet og kunngjort statusrapport. Handlingsplanen 
skal inneholde oppfølgingsindikatorer og en tidsramme for iverksetting. 
 
Handlingsplanen skal særlig inneholde spesifikke tiltak som sikter på å styrke eller 
etablere ordninger hvor de ansatte kan uttrykke seg om oppfatninger og forventninger 
om arbeidslivet, som f.eks. et sosialt barometer, engasjementsundersøkelse, interne 
og/eller eksterne ordninger for å lytte til de ansatte, regelmessig avdelingsmøte osv. 

 
Hver enhet i konsernet definerer omfanget for gjennomføringen og hvordan arbeidet 
best mulig kan innarbeides. Arbeidet må nødvendigvis foregå over tid, det vil si flere 
år. 
 
Hver enhet må ha iverksatt de første 2 etappene av gjennomføringen (statusrapport, 
innhente forventninger og handlingsplaner) i løpet av 2015. Gjennomføringen vil 
deretter fornyes med jevne mellomrom i henhold til den enkelte enhet. 
 
 
Enhetene skal sørge for å utarbeide en ambisiøs handlingsplan som er i tråd med 
statusrapporten. 
 
De som allerede har iverksatt tiltak for å bedre livskvaliteten på arbeidsplassen, skal 
i løpet av 2015 undersøke om tiltakene må utfylles i forhold til de 6 temaområdene 
som fremgår av artikkel 3. Dette arbeidet (med å undersøke og eventuelt utfylle 
tiltakene) skal ledes av det tverrfaglige teamet, med sikte på kontinuerlig forbedring. 
 
 

3. Sørge for oppfølging og tilbakemelding om handlingsplanen for å måle effekten 
av den og eventuelt foreta nødvendige korrigeringer. Oppfølgingen skal 
gjennomføres én gang i året. 
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ARTIKKEL 5: KONSERNLEDELSENS FORPLIKTELSER VEDRØRENDE 
KOMMUNIKASJON OG GJENNOMFØRING 
 
Ledelsen i GDF SUEZ skal sørge for at denne avtalen kommuniseres til alle konsernets 
interesserte parter: 
 
 

- direktører og ledere, for å mobilisere dem i lederutfordringene med å bedre 
livskvaliteten på arbeidsplassen 

- alle de ansatte, da hver og én spiller en rolle for livskvaliteten på arbeidsplassen, for 
seg selv og for andre. Kommunikasjon skal gis på alle nødvendige språk 

- konsernets HR- og helse-/sikkerhetsavdelinger, for å gi lederne råd og støtte i 
utøvelsen av deres lederrolle og til bedringen av personellets arbeidsforhold 

- konsernets ansatterepresentanter og fagforeningene, som aktører i den sosiale 
dialogen 

- konsernets leverandører og underleverandører, ved å oppfordre til at denne avtalens 
prinsipper anvendes overfor deres ansatte, samt informere om at situasjoner som er 
bevist å ikke være i tråd med avtalens ånd, kan føre til endring i de kommersielle 
relasjonene underleverandørene har med konsernet. 

 
 
Hver bransjeledelse forplikter seg til å sørge for at denne avtalen iverksettes i bransjens 
forretningsenheter og enheter etter det definerte omfanget i artikkel 1, med en form som er 
tilpasset deres kontekst, noe som kan innebære forhandlinger.  
 
I tillegg - for å tilrettelegge til gjennomføring av avtalen - skal et europeisk oppstartsseminar 
arrangeres innen 6 måneder etter undertegning av denne avtalen, i samarbeid med de 
europeiske fagforbundene. Partene i arbeidslivet, ledelsen og representantene fra de 
aktuelle landenes HR- og helse-/sikkerhetsavdelinger skal delta på seminaret. 
 
 
 
ARTIKKEL 6: BESKYTTELSESKLAUSUL 
 
Denne avtalens bestemmelser kan ikke i noe tilfelle utgjøre et grunnlag for å redusere 
forpliktelser knyttet til temaet om livskvalitet på arbeidsplassen, som allerede er pålagt 
gjennom nasjonal eller europeisk lovgivning og/eller lokale kollektivavtaler. 
 
 
 
ARTIKKEL 7: AVTALENS IKRAFTTREDELSE OG VARIGHET 
 
Denne avtalen skal tre i kraft den dagen den undertegnes. 
 
Den er inngått for en ubegrenset tidsperiode. 
 
 
 
ARTIKKEL 8: OPPFØLGING AV AVTALEN 
 
Oppfølgingen av denne avtalen skal gjennomføres med en kommisjon bestående av 
15 medlemmer som samles én gang i året. Kommisjonen skal så langt det er mulig bestå av 
et likt antall menn og kvinner. 
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Ved tvister (manglende overholdelse av avtalen og anvendelsen av den), hvor den lokale 
drøftingsprosessen ikke har ført til noen løsning, kan saken fremlegges de europeiske 
fagforbundene med alle nødvendige dokumenter om tvisten. Et møte vil da arrangeres 
mellom en delegasjon fra de europeiske fagforbundene og ledelsen for å studere saken og 
vurdere egnede tiltak, for å finne frem til en løsning på tvisten. 
 
Medlemmene skal utnevnes av de europeiske fagforbundene som er signatarer til denne 
avtalen, etter forslag fra fagforeningene i de ulike land. 
 
 
 
ARTIKKEL 9: FORTOLKNING OG REVIDERING AV AVTALEN 
 
Denne avtalen vil oversettes til de språk som dekkes av avtalens anvendelsesområde. Det er 
bestemt at kun den franske versjonen (undertegnet versjon) er gjeldende for de 
undertegnende partene. 
 
Spørsmål som angår fortolkning av denne avtalen henvises til oppfølgingskommisjonen som 
er nevnt i artikkel 8. 
 
Avtalepartene skal kunne revidere denne avtalen ved å overholde oppsigelsestiden på 3 
måneder og kalle inn et særskilt forhandlingsutvalg, utnevnt av de europeiske fagforbundene 
som har undertegnet avtalen. 
 
 
 
 
ARTIKKEL 10: DEPONERING AV AVTALEN 
 
Denne avtalen vil deponeres ved regionskontoret for virksomheter, konkurranse, forbruk, 
arbeid og sysselsetting (DIRECCTE) i den regionen som har myndighet der hovedkontoret 
for GDF SUEZ SA er plassert. 
 
Et eksemplar vil også deponeres ved det registreringskontoret for arbeidsdomstolen som har 
myndighet i området der GDF SUEZ SAs hovedkontor er plassert. 
 
 
XX.XX.2014 
 
For GDF SUEZ SA og tilhørende datterselskap som tilfredsstiller de definerte vilkårene 
i avtalens artikkel 1: 
 
Konserndirektør: 
 

 
 
 
 
 
 
Gérard Mestrallet 

 
 
 
De to europeiske fagforbundene med mandat fra deres medlemmer: 
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EPSU 
 
 
 
 
 
 
Etternavn, Fornavn 

IndustriAll Europa 
 
 
 
 
 
 
Etternavn, Fornavn 

 
 
 
Utnevnt til det særskilte forhandlingsutvalget og har deltatt på forhandlingsmøtene: 
 
Tyskland: Herbert Frischmann 
Belgia: Wilfried Gemels, Marc Roedolf, Peter Vanautrijve 
Spania: José Luis Arrufat 
Frankrike: Nelly Charriat, Isabelle Herchen, Yves Ledoux, Didier Michel, Marie-Hélène 
Notis, Arnauld Prigent, Jacky Rouchouse, Thomas Clain 
Ungarn: Sandor Daru 
Italia: Antonino Mezzapelle 
Norge: Gunn Heidi Jentoft 
Polen: Leszek Kasinski 
Romania: Daniel Glevan 
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VEDLEGG 1: HJELPEMIDDEL FOR EGEN STATUSRAPPORT 
 

 
 
 
Vurdering av metoden 
 
Dette dokumentet utgjør et hjelpemiddel til statusrapporten, som det tverrfaglige teamet (jf. 
definisjonen i artikkel 4) selv kan velge å benytte seg av eller ikke. 
 
Det tverrfaglige teamet må fremfor alt ta eierskap til avtalen og ha felles målsetninger for 
arbeidet. Det er ønskelig at det tverrfaglige teamet deler måten utvekslingene organiseres på 
(bidrag, planlegging, beslutningsmetoder, utlevert informasjon osv.). 
 
Når det gjelder metoden, velger enheten den metoden som fremstår som mest relevant for 
utarbeidelse av statusrapporten, i forhold til sammenhengen og eksisterende forhold. 
Enheten skal sørge for å benytte informasjon og eksisterende studier best mulig for å 
gjennomføre statusrapporten, særlig det som direkte utgjør en del av de ansattes 
forventninger.  
 
Til slutt skal det tverrfaglige teamet analysere de ulike dataene og fastslå sterke sider og 
forhold som kan forbedres innen hvert av de 6 temaområdene avtalen påpeker. 
Handlingsplanen skal deretter utarbeides, hvor det fokuseres på ett eller flere prioriterte tiltak 
pr. tema. 
 
For å bistå det tverrfaglige teamet i å organisere handlingene hierarkisk, kan teamet benytte 
en analysetabell som plasserer handlingene i henhold til følgende vinklinger: enkel 
iverksetting og effekt. Ideer som er enkle å iverksette og som gir den beste effekten, vil 
derfor fremheves enklere gjennom analysetabellen. 
 
 
 
Presiseringer om innholdet 
 
Statusrapporten må evaluere hvert av de 6 temaene: 
 

1. Selskapets generelle organisasjon 

Dette temaet sikter på å vurdere hvorvidt det er mulig for en ansatt å få tilgang til informasjon 
om strategien, satsingsområdene, organisasjonen, samt regulerings- og prosessmåter for 
konsernet, bransjen, BU eller enheten. 
 
Det kan derfor bety at man f.eks. stiller spørsmål om det finnes organisasjonskart i enheten 
eller dokumenter som beskriver avdelingenes oppgaver i enheten. Det er også viktig å 
kontrollere at det finnes arbeidsprosedyrer og -prosesser. Informasjonen kan eventuelt 
foreligge som artikler i et tidsskrift eller nyhetsbrev som sendes ut til enhetens ansatte. 
 
 
Eksempler: 
Har dere stilt organisasjonskart og informasjon om selskapets generelle virkemåte til de 
ansattes rådighet? 
 



  Utkast av 07.10.2014 etter 4. forhandlingsrunde 

 

9 

 
Befinner den hierarkisk ansvarlige seg i de samme lokalene som deg? Hvis ikke, hvor mange 
ganger i året møter du ham/henne? 
 
Blir dere regelmessig informert om hva som foregår i enheten gjennom møter eller 
kommunikasjonsverktøy? Prosjekter, satsingsområder? 
 
Finnes det prosedyrer for risikostyring, og mer spesifikt; om håndtering av alvorlige 
hendelser: dødsulykker, selvmord, mobbing, utbrudd, utbrenthet osv.? 
… 
 
 

2. Innholdet i arbeidet og arbeidsforholdene 

Dette temaet søker å forstå de ansattes forventninger i forhold til deres oppgaver og 
aktiviteter, samt de forholdene arbeidet utøves under - fysiske eller psykologiske forhold. 
 
Eksempler: 
Har hver ansatt en årlig medarbeidersamtale (fastsetting av oppgaver, målsetninger og 
midler)? 
 
Må visse ansatte utføre arbeidet under forhold som eksponerer dem overfor eventuelle 
risikofaktorer for helsen (kjemiske produkter, støv, støy osv.)? 
 
Medfører noen av de ansattes arbeidsoppgaver vanskelige eller ukomfortable stillinger? Har 
det blitt gjennomført eller vurdert tilrettelegging? 
 
Kan de ansatte uttrykke seg om hvordan arbeidet er organisert? 
 
Blir ansatte med hyppig kundekontakt gitt opplæring for å ta imot kundenes forespørsler? 
 
Har de ansatte midler som gjør at de kan utføre arbeidsaktiviteten (egnet 
arbeidsbelastning/midler)? 
… 
 
 

3. Mellommenneskelige forhold og interne/eksterne arbeidsrelasjoner 

Dette temaet fokuserer på om det finnes en sosial dialog i enheten. Målsetningen er også å 
måle de ansattes mulighet til å uttrykke seg og oppnå anerkjennelse. 
 
Eksempler: 
Blir regelmessige møter mellom medarbeiderne og leder/hierarkisk ansvarlig (avdelingsmøte, 
medarbeidersamtale) planlagt for å fastsette målsetninger, vurdere fremskritt og fastslå 
nødvendige midler (opplæring, lærlingperiode osv.), og særlig når lederens og personellets 
arbeidssted ikke er det samme? 
 
Finnes det en integreringsprosess for nyankomne som tilrettelegger for at de kan starte i 
funksjon? 
 
Føler dere at dere bryr dere om trivselen til deres kolleger/medarbeidere/underleverandører? 
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Burde valget av underleverandører gjennomføres etter en studie, hvor det tas hensyn til 
hvordan bedriftene oppfører seg overfor deres ansatte? 
 
Blir det fremmet tilbud om opplæring/bevisstgjøring rettet mot ledelsen? 
 
Stimuleres det til samarbeid og utveksling mellom avdelingene i enheten? Foretar enheten 
en oppfølging av feil og er det aksept for å gjøre feil? 
 
Tilrettelegger enheten for hyggelig samvær? 
… 
 
 

4. Omstillinger og gjennomføring av endringen 

I dette kapitlet kartlegges for eksempel hvordan informasjon, kommunikasjon og eventuelt 
også opplæring fungerer ved organisasjonsendringer eller ved utvikling av nye arbeidsmåter 
(utvikling av verktøy osv.) 
 
Eksempler: 
Dersom enheten har opplevd eller gjennomgår organisasjonsutvikling/endringer i 
arbeidsmetoder, hvordan blir de ansatte informert om planene og etappene? Hvordan kan de 
diskutere sammen om planene? 
 
Finnes det i en endringsfase en prosess for å lytte og veilede/støtte medarbeiderne 
(opplæring, regelmessig informasjon, oppfølging osv.)? 
 
Har du muligheten til å uttrykke deg angående organiseringen av arbeidet/omorganiseringer? 
… 
 
 

5. Muligheter til selvrealisering og yrkesutvikling 

Dette aspektet muliggjør en kartlegging av eksisterende ordninger eller de områder som må 
styrkes for å støtte opp om anerkjennelse og kompetanseutvikling av medarbeiderne. 
 
Eksempler: 
Finnes det en ordning for å kunngjøre ledige stillinger i enheten/forretningsenheten? 
 
Planlegges det regelmessige medarbeidersamtaler mellom medarbeider og leder for å 
diskutere behov for veiledning, ønsker/behov knyttet til utvikling og om lønn? 
 
Verdsettes de ansatte når arbeidet er godt gjennomført? 
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6. Balanse mellom yrkesliv og privatliv 

Her vurderes særlig arbeidstid og møtetid. I tillegg kan det være snakk om å innhente 
informasjon om tilgang til nærhetstjenester (barnehage osv.). 
 
Eksempler: 
Gir enheten mulighet for tilgang til nærhetstjenester (barnehage, transport, idrett, 
nærbutikker osv.) 
 
Finnes det interne regler for møter og korrekt bruk av informasjonsverktøy, særlig angående 
e-post? 
 
Må de ansatte regelmessig utføre overtidsarbeid? 
Er arbeidstiden fleksibel?  
 
Blir det tatt hensyn til begrensninger på det familiære plan og personlige ønsker ved 
organisering av arbeidet? 
 
I hvilken grad tar selskapet ditt hensyn til problemer ved forflytning (reisetid, yrkesreise 
osv.)? 
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VEDLEGG 2: EKSEMPLER PÅ INDIKATORER FOR 
STATUSRAPPORTEN 

 

 
 
 
Som en rettesnor under statusrapporten, skal det tverrfaglige teamet kartlegge relevante 
indikatorer: 
 

- eksisterende - som allerede finnes i den sosiale rapporten (ikke finansielle), inkludert 

indikatorer for helse og sikkerhet 

 

- de som skal iverksettes i forbindelse med gjennomføringen av statusrapporten, med 

forbehold om enkel datainnsamling. 

 
Eksempler på indikatorer som kan benyttes under utarbeidelse av statusrapporten: 
 
Selskapets generelle organisasjon 
Enhetens kommunikasjonsverktøy: antall møter, antall utgaver av kommunikasjonsverktøy 
… 
Innholdet i arbeidet og arbeidsforholdene 
Antall betalte overtidstimer / antall avlagte arbeidstimer 
Fravær 
Frekvens for arbeidsulykker 
Antall personer utsatt jevnlig eller regelmessig overfor støy (>80 decibel) 
… 
Mellommenneskelige forhold og interne/eksterne arbeidsrelasjoner 
Antall møter med de ansattes representanter 
Årlig medarbeidersamtale arrangeres 
… 
Omstillinger og gjennomføring av endringen 
Kommunikasjon gis til de ansatte (dokumenter eller møter) ved prosjekter for 
organisasjonsutvikling 
Antall informasjonsmøter om utviklingsprosjektene 
… 
Muligheter til selvrealisering og yrkesutvikling 
Antall ansatte som forfremmes i løpet av året 
Antall personell som er gitt opplæring 
Det finnes et sted hvor interne, ledige stillinger lyses ut 
… 
 
Balanse mellom yrkesliv og privatliv 
Det finnes interne regler om arbeidstid 
Det finnes nærhetstjenester 
Mulighet for fleksitid 
… 
 


