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Forord 

 

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Skånland kommune har KomRev NORD IKS 

gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens forebygging og oppfølging av sykefravær, samt 

statistikkføring av sykefravær. I tillegg har revisjonen kartlagt sykefraværet i kommunen de siste 

fem årene, og undersøkt hvorvidt Skånland kommune har rutiner for innkreving og føring av 

refusjoner fra Nav. Kontrollutvalgets plikt til å påse at forvaltningsrevisjon gjennomføres følger av 

lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 77 nr. 4. Ifølge forskrift om revisjon i 

kommuner og fylkeskommuner m.v. (revisjonsforskriften) § 7 innebærer forvaltningsrevisjon å 

gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut 

fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. 

Før igangsetting av forvaltningsrevisjonsprosjektet har revisjonen vurdert egen uavhengighet 

overfor Skånland kommune, jf, kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften kapittel 6. Vi kjenner 

ikke til forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet. 

Vi vil takke representanter fra kommuneadministrasjonen for samarbeidet. 
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0 SAMMENDRAG 

 

På bestilling fra kontrollutvalget i Skånland kommune har KomRev NORD undersøkt ulike forhold 

som gjelder sykefravær i kommunen. På grunnlag av funn og vurderinger i undersøkelsen 

konkluderer revisor med følgende: 

 

Samlet sykefravær i Skånland kommune var lavere i 2016 enn i 2012; ifølge kommunens 

sykefraværsstatistikk gikk det samlede gjennomsnittlige sykefraværet ned fra 11,6 % til 10,6 % i 

perioden. I årene 2012-2016 var sykefraværet i kommunen vesentlig høyere enn gjennomsnittet for 

Norge, som var på 6,58 % hele perioden sett under ett. Det gjennomsnittlige egenmeldte fraværet i 

kommunen var i perioden 1,3 %, som er noe over landsgjennomsnittet på 1 %, mens det sykemeldte 

fraværet ble redusert med om lag ett prosentpoeng fra 2012 til 2016; fra 10,3 til 9,2 %. Da 

sykefraværet i perioden varierte både fra år til år og fra kvartal til kvartal, er det vanskelig å se noen 

entydig tendens i fraværsutviklingen for kommunen som helhet.  

 

Også når vi ser sykefraværet i kommunen sektorvis, er variasjonene i undersøkelsesperioden så 

betydelige at det er vanskelig å se noen klar utviklingstendens for noen av sektorene. I enkelte 

sektorer har det vært relativt store variasjoner i sykefraværet fra år til år, og omfanget og utviklingen 

i sykefraværet varierte sektorene imellom. Samlet sykefravær i sentraladministrasjon og NAV, 

undervisning og helse lå under gjennomsnittet for kommunen. I tillegg lå sykemeldt sykefravær i 

sektorene helse og sentraladministrasjon og NAV i 2016 under gjennomsnittet for det legemeldte 

fravær i Norge samme år. Tre sektorer skiller seg ut med relativt høyt sykefravær; pleie og omsorg, 

teknisk og barnehage. Pleie og omsorg hadde betydelig høyere fravær i 2014 enn i de andre årene 

som inngår i revisors undersøkelse, men sektoren hadde frem mot 2016 en nedgang på fire 

prosentpoeng i det sykemeldte fraværet. Samtidig økte egenmeldt fravær her med om lag et halvt 

prosentpoeng. Teknisk skiller seg ut ved at de hadde generelt høyt fravær sammenlignet med de 

andre sektorene, og fraværet varierte betydelig fra år til år i undersøkelsesperioden. Barnehage-

sektoren hadde relativt høyt fravær de to første årene i perioden, men tallene for de siste tre årene 

er betraktelig lavere.  

 

Revisor konkluderer videre med at Skånland kommune på noen områder oppfyller sin plikt til 

systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær, men vi ser også forbedrings-

behov på vesentlige områder hvor revisor vurderer at kommunen enten ikke innfrir eller ikke fullt 

ut innfrir relevante krav i blant annet arbeidsmiljølovgivningen. Konklusjonen bygger på blant annet 

at kommunen har 

 

- fastsatt skriftlige mål for arbeidet med helse-, miljø- og sikkerhet  

- skriftlig organisasjonsplan og ansvarsavklaring for gjennomføring av HMS-arbeidet 

- framlagt dokumentasjon på gjennomført femdagers HMS-opplæring som indikerer at 

kommunen sikrer at ansatte som skal lede eller kontrollere andre arbeidstakere, har 

nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og 

sikkerhetsmessig forsvarlig måte  

- inngått avtale med og benyttet tjenester og aktiviteter fra Sør-Troms HMS-Tjeneste, noe 

som viser at kommunen har knyttet seg til en bedriftshelsetjeneste og ved flere anledninger 

har brukt sakkyndig bistand 

- vurdert tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakerne  

- satt aktivitetsmål som forutsatt i IA-avtalen og gjennomført mellom ett og fem IA-møter 

sentralt per år  

 



Funn i revisors undersøkelse viser på den annen side at kommunen i liten grad har gjennomført 

risikovurderinger som en del av HMS-arbeidet og for å forebygge sykefravær. Videre indikerer våre 

funn at HMS-handlingsplaner og tiltakene i disse ikke er utarbeidet på bakgrunn av farer og 

problemer kartlagt i vernerunder. Etter revisors vurdering mangler kommunen systematisk 

overvåkning og gjennomgang av internkontrollen. Når det gjelder arbeidsgivers plikt til å gjøre 

ansatte kjent med ulykkes- og helsefarer forbundet med arbeidet, har revisor for lite opplysninger 

til å vurdere om kommunens praksis på området er i tråd med arbeidsmiljølovens krav.  

 

I undersøkelsen fant vi eksempler på at kommunen har iverksatt konkrete tiltak i form av 

tilpasninger av arbeidsoppgaver/arbeidsdagen, og de iverksatte tiltakene fremstår som realistiske. 

Dette indikerer etter revisors vurdering at kommunen iverksetter nødvendige tiltak for at 

arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne skal kunne beholde eller få et passende arbeid. Revisor har 

fått dokumentert og gjennomgått fire tilfeller fra én av kommunens enheter der sykemeldte 

arbeidstakere har fått utarbeidet oppfølgingsplaner. Etter revisors vurdering har disse planene noen 

mangler i forhold til relevante krav i arbeidsmiljøloven og Arbeidstilsynets faktaside. De påviste 

manglene og det at enhetene som ble valgt ut i revisors stikkprøvekontroll, ikke har dokumentert 

hvordan de arbeider med oppfølgingsplaner og dialogmøter, indikerer etter revisors vurdering at 

kommunen bare delvis etterlever krav til oppfølging av arbeidstakere som har fått redusert 

arbeidsevne. Revisors vurdering underbygges for øvrig av opplysninger i enkelte av kommunens 

årsmeldinger; at arbeidsplassene i kommunen gjennomfører relativt få lovpålagte dialogmøter 1, og 

at lege er lite deltagende i disse møtene. 

  

Det er også revisors konklusjoner at Skånland kommune ikke fullt ut oppfyller sin plikt til å føre 

statistikk på sykefraværet, og at kommunen har rutiner for innkreving og føring av refusjoner fra 

NAV. 

 

På bakgrunn av funn, vurderinger og konklusjoner som framkommer i rapporten, anbefaler revisor 

at Skånland kommune vurderer tiltak for å sikre  

• systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen  

• gjennomføring av ROS-analyser og vernerunder, og at slike kartlegginger legges til grunn 

for planer og tiltak for å redusere risiko 

• sykefraværsregistreringer i tråd med gjeldende regelverk  
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1 INNLEDNING 

 

I Skånland kommunes plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2019 er prosjektet 

Sykefravær prioritert høyest. Prosjektet ble endelig vedtatt i sak 13/17 i kontrollutvalgets møte 

30.5.2017. 

 

Kontrollutvalgets formål med prosjektet er å undersøke om kommunen følger gjeldende regelverk 

på området, og om det foreligger rutiner, mål og strategier for kommunens arbeid med forebygging 

og oppfølging av sykefravær i organisasjonen. Videre ønsker utvalget å få kartlagt utviklingen i 

sykefraværet og hvilke tiltak kommunen eventuelt har iverksatt for å forebygge fravær og for å få 

sykemeldte tilbake i arbeid.  

 

Når det gjelder problemstillingen om sykefraværet i kommunen, var det i kontrollutvalgets bestilling 

lagt til grunn at undersøkelsen gjaldt årene fra og med 2014 til 2016. For å få et bedre bilde av 

utviklingen i og omfanget av kommunens sykefravær har revisor utvidet undersøkelsesperioden til 

femårsperioden 2012-2016. Utvidelsen er avtalt med revisors kontaktperson i kommunen.  

 

 

2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 

2.1 Problemstillinger  

KomRev Nord har på bakgrunn av kontrollutvalgets bestilling utarbeidet følgende problem-

stillinger: 

 

1) Hvordan har omfanget og utviklingen av sykefraværet i kommunen vært de siste fem 

årene (2012-2016), og er det sektorer som skiller seg ut? 

 

2) Oppfyller kommunen sin plikt til systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av 

sykefravær? 

 

3) Oppfyller kommunen sin plikt til å føre statistikk over sykefraværet? 

 

4) Har kommunen rutiner for innkreving og føring av refusjoner fra NAV? 

 

2.2 Revisjonskriterier  

Revisjonskriterier er krav, normer og/eller standarder som kommunens praksis på det reviderte 

området skal vurderes i forhold til.  

 

Problemstilling 1 og 4 er deskriptivt formulerte, og de er besvart gjennom beskrivelser av kartlagte 

fakta. For deskriptive problemstillinger er det ikke relevant å utlede revisjonskriterier, og det følger 

av gjeldende revisjonsstandard at revisor ikke kan gjøre vurderinger uten revisjonskriterier. Denne 

delen av prosjektet vil dermed bli gjennomført som en kartlegging, analyse og oppsummering av 

innsamlede data uten at revisor gjør normative vurderinger av datamaterialet opp mot utledete 

revisjonskriterier. 
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Revisjonskriteriene for problemstilling 2 og 3 er utledet fra:  

• Lov 2005-6-17-62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. (arbeidsmiljøloven)  

• Forskrift 17-06-09-719 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) 

• Veiledning til internkontrollforskriften, Arbeidstilsynet januar 1997, endret siste gang 

desember 2014 

• Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 4. mars 2014 – 31. desember 2018 (IA-

avtalen)  

• Samarbeidsavtale mellom Skånland kommune og NAV arbeidslivssenter 4. mars 2014 – 

31. desember 2018: Inkluderende arbeidsliv i Skånland 2014-2018. Overordnet 

handlingsplan. 

• Arbeidstilsynets faktaside: 

https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/tilrettelegging/tilrettelegging-og-oppfolging-

av-sykmeldte-arbeidstakere/pageAsPdf?showAsImage=true 

• Lov 1997-02-28-19 om folketrygd (folketrygdloven)  

• Forskrift 1997-03-25-272 om føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns 

sykdom  
 

Problemstilling 2 

Arbeidsmiljøloven (aml) § 3-1 første ledd krever at arbeidsgiver, for å sikre at hensynet til 

arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal sørge for at systematisk helse-, miljø- 

og sikkerhetsarbeid utføres på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeids-

takerne og deres tillitsvalgte. Ifølge internkontrollforskriften § 4 skal den som er ansvarlig for 

virksomheten, sørge for at det innføres og utøves internkontroll, og at dette foregår i samarbeid med 

de ansatte og deres representanter. I tråd med aml § 3-1 andre ledd bokstav f må arbeidsgiver sørge 

for at virksomheten arbeider systematisk med forebygging og oppfølging av sykefravær. 

 

Internkontrollforskriften § 5 stiller krav til innholdet i internkontrollen. Av internkontrollforskriften 

§ 5 annet ledd nr. 4 – 6 og 8 fremgår det en rekke krav til HMS-arbeidet, og virksomheten må 

dokumentere at disse kravene er oppfylte. Dette omfatter: fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet; 

ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for 

arbeidet med HMS er fordelt; kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, 

samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene; og foreta systematisk 

overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt. 

  

Av aml § 3-2 første ledd bokstav a fremgår det at arbeidsgiver skal, for å ivareta sikkerheten på 

arbeidsplassen, sørge for at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være 

forbundet med arbeidet. Ifølge bokstav b skal arbeidsgiver også påse at de som har til oppgave å 

lede eller kontrollere andre arbeidstakere, har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at 

arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Arbeidsgiver skal, etter bokstav 

c, sørge for sakkyndig bistand når dette er nødvendig for å oppfylle lovens krav. 

 

Aml § 3-3 første ledd forplikter arbeidsgiver til å vurdere å knytte virksomheten til en bedriftshelse-

tjeneste godkjent av Arbeidstilsynet når risikoforholdene i virksomheten tilsier det. Aml § 3-4 

pålegger arbeidsgiver å vurdere å gjennomføre tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeids-

takerne. 

 

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) er et partssamarbeid mellom 

myndighetene, arbeidstakere og arbeidsgivere om å redusere sykefraværet, sikre at folk står lengre 

i arbeid og at personer med nedsatt funksjonsevne får forsøke seg i arbeidslivet. IA-avtalen har et 

https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/tilrettelegging/tilrettelegging-og-oppfolging-av-sykmeldte-arbeidstakere/pageAsPdf?showAsImage=true
https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/tilrettelegging/tilrettelegging-og-oppfolging-av-sykmeldte-arbeidstakere/pageAsPdf?showAsImage=true
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overordnet mål om å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær 

og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Skånland kommune har inngått en samarbeidsavtale 

med Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter. Avtaledokumentet har tittelen 

Inkluderende arbeidsliv i Skånland kommune 2014-2018. Overordnet handlingsplan og bygger på 

IA-avtalen 2014-2018. Gjennom samarbeidsavtalen er virksomheten pålagt å utarbeide egne 

aktivitetsmål for:  

- sykefraværsarbeidet 

- sykefraværsutviklingen  

- oppfølgings- og tilretteleggingsarbeidet overfor egne arbeidstakere med nedsatt 

arbeidsevne, for å hindre frafall fra arbeidslivet  

 

I gjeldende samarbeidsavtale om et inkluderende arbeidsliv mellom Skånland kommune og NAV 

Arbeidslivssenter fremgår det av aktivitetsmålene for sykefraværsarbeidet blant annet at det skal 

gjennomføres tre årlige samarbeidsmøter sentralt hvor også inkluderende arbeidsliv er tema. Dette 

er ment å styrke partssamarbeidet i IA-arbeidet, og ansvaret for gjennomføring ligger hos rådmann, 

ledere, tillitsvalgte og verneombud.  

 

Det fremgår av aml § 4-6 første ledd at arbeidsgiver så langt som mulig skal iverksette nødvendige 

tiltak for at arbeidstakere som har fått redusert arbeidsevne, skal kunne beholde eller få et passende 

arbeid. I paragrafens tredje ledd pålegges arbeidsgiver, i samråd med arbeidstakeren, å utarbeide en 

oppfølgingsplan for tilbakeføring til arbeid. Dette skal påbegynnes så snart som mulig, og planen 

skal være ferdig utarbeidet senest når arbeidstaker har vært helt eller delvis borte fra arbeid i fire 

uker. Denne oppfølgingsplanen skal omfatte en vurdering av arbeidstakers oppgaver og arbeids-

evne, aktuelle tiltak i arbeidsgivers regi, bistand fra myndighetene og plan for videre oppfølging. 

Av aml § 4-6 fjerde ledd framgår det at arbeidsgiver skal innkalle arbeidstaker til dialogmøte om 

innholdet i oppfølgingsplanen senest syv uker inn i arbeidstakers sykefravær. Dette skal gjøres med 

mindre det er åpenbart unødvendig. På Arbeidstilsynets faktaside1 stilles konkrete krav til hva en 

oppfølgingsplan skal inneholde. Her presiseres også at arbeidsgiver skal iverksette realistiske og 

konkrete tiltak som kan gjøre det mulig for arbeidstaker å utføre sine oppgaver helt eller delvis, 

eventuelt andre oppgaver. Videre er det listet opp aktuelle tiltak for arbeidsgiver. Aml § 4-6 femte 

ledd pålegger arbeidsgiver å kunne dokumentere hvordan bestemmelsene om oppfølgingsplan og 

dialogmøte har vært fulgt opp, herunder hvem som har vært innkalt og har deltatt i dialogmøte.  

 

Problemstilling 3 

I henhold til § 25-2 i folketrygdloven er arbeidsgiver pliktig til å føre statistikk over sykefravær og 

fravær ved barns sykdom. I forskrift om statistikk ved sykefravær § 4 første ledd bokstav a, b og c 

blir det spesifisert hvilke opplysninger som skal registreres. Arbeidsgiver er pålagt å registrere 

mulige dagsverk fordelt på kjønn og antall fraværstilfeller ved egen sykdom eller barns sykdom, 

fordelt etter kjønn. Antall fraværsdager i det enkelte fraværstilfellet skal registreres etter fraværets 

varighet: inntil tre dager (vanligvis egenmelding), fire dager til og med 16 dager 

(arbeidsgiverperioden), og mer enn 16 dager (fravær utover arbeidsgiverperioden og maks opptil 52 

uker). Etter forskriftens § 4 annet ledd bør langtidsfravær over åtte uker spesifiseres særskilt. 

Feriedager regnes ikke med i mulige dagsverk. Sykefravær under ferieavviklingen der det ikke skal 

ytes sykepenger fra arbeidsgiver eller trygden, skal ikke tas med, jf. forskrift om føring av 

sykefravær og fravær ved barns sykdom § 4 tredje ledd.  

 

Revisjonskriteriene vi har utledet, oppgis i tekstboks innledningsvis i kapitlene de brukes i.   

                                                 
1 Arbeidstilsynets faktaside: https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/tilrettelegging/tilrettelegging-og-

oppfolging-av-sykmeldte-arbeidstakere/pageAsPdf?showAsImage=true  

https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/tilrettelegging/tilrettelegging-og-oppfolging-av-sykmeldte-arbeidstakere/pageAsPdf?showAsImage=true
https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/tilrettelegging/tilrettelegging-og-oppfolging-av-sykmeldte-arbeidstakere/pageAsPdf?showAsImage=true
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3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført i henhold til gjeldende standard for forvaltnings-

revisjon2. I det følgende beskriver og drøfter vi hvordan vi har gått frem i undersøkelsen av de tre 

problemstillingene for prosjektet. Vi drøfter også dataenes gyldighet og pålitelighet, som vil si 

henholdsvis om dataene vi har samlet inn i undersøkelsen, utgjør et relevant og tilstrekkelig 

grunnlag for å vurdere den reviderte virksomheten opp mot revisjonskriteriene og problemstillingen, 

samt om datamaterialet er nøyaktig og korrekt og at undersøkelsen er gjennomført på en pålitelig 

og tillitsvekkende måte. 

3.1 Problemstilling 1 og 3 

For å besvare problemstillingene om hvordan omfanget og utviklingen av sykefraværet i kommunen 

har vært de siste fem årene og om kommunen oppfyller plikten til å føre statistikk over sykefraværet, 

har vi analysert skriftlig dokumentasjon og muntlige opplysninger fra kommunens personalsjef, som 

var prosjektets kontaktperson i kommunen.  

 

Revisor har mottatt kommunens sykefraværsstatistikk for de siste fem årene (2012-2016). 

Statistikken er hentet fra kommunens lønnssystem Visma. I rapporten har vi også referert tall for 

sykefravær slik disse er framstilt i kommunens årsmeldinger for årene 2012-2016. Sykefraværs-

tallene som framgår av årsmeldingene, avviker noe fra tallene i kommunens sykefraværsstatistikk. 

Revisor har tatt dette opp med kommunen v/kontaktpersonen for forvaltningsrevisjonsprosjektet, 

som mener at differansene skyldes sent innkomne egenmeldinger og ferieregistreringer. Vi ser at 

kommunen i årsmeldingene for 2013, 2014, 2015 og 2016 har opplyst å ha «forbedringspotensial» 

når det gjelder enhetenes innsending av egenmeldinger og sykemeldinger slik at disse blir registrert 

i systemet til rett tid. I tillegg har revisor avdekket feil i sykefraværstallene som er hentet ut fra 

Visma. Vi finner også differanser mellom det som er registrert som samlet sykefravær og summen 

av det registrerte egenmeldte og sykemeldte fraværet. Feilen gjelder fem av de tjue kvartalene som 

inngår i revisors undersøkelse. Det dreier seg imidlertid om små avvik, og i revisors analyser legger 

vi til grunn tallene i sykefraværsstatistikken.  

 

Der vi i rapporten omtaler sykefraværet i kommunen sektorvis, behandler vi sentraladministrasjonen 

og NAV sosial som én sektor. Det er gjort fordi NAV har få ansatte, og sykefraværsopplysninger 

om NAV kan derfor gjøre enkeltpersoner identifiserbare.  

 

Den tilsendte sykefraværsstatistikken fra kommunen er direkte relevant for både problemstilling 1 

og problemstilling 3, og for revisjonskriteriene revisor har utledet for problemstilling 3. Likeså 

vurderer vi kommunens personalsjef som relevant kilde for muntlig informasjon på området fordi 

vedkommende gjennom sin stilling har ansvar for og kunnskap om hvordan kommunen fører 

statistikk over sykefraværet.  På grunnlag av foranstående redegjørelse og med forbehold om mulige 

feil i sykefraværsregistreringen vurderer vi samlet at datagrunnlaget er relevant, tilstrekkelig og 

pålitelig for å kunne framstille omfanget og utviklingen av sykefraværet samt for å vurdere 

kommunens statistikkføring av sykefraværet i kommunen. 

3.2 Problemstilling 2 

For å besvare problemstillingen om kommunen oppfyller sin plikt til systematisk arbeid med 

forebygging og oppfølging av sykefravær, har vi samlet inn datamateriale med bruk av dokument-

analyse og intervju. Vi har intervjuet personalsjef, hovedverneombud og tre av kommunens 

enhetsledere, og vi har analysert skriftlig dokumentasjon på kommunens og enhetenes HMS-arbeid 

                                                 
2 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges kommunerevisorforbunds styre 1. februar 2011 
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samt kommunens oppfølging og forebygging av sykefravær. Blant dokumentasjon vi har analysert, 

er HMS-system, referater fra møter i IA-teamet, og avtale med Sør-Troms Bedriftshelsetjeneste. På 

spørsmål til kommunen om praksisen når det gjelder oppfølgingsplan og dialogmøter fikk revisor 

framlagt fire eksempler fra én enhet. For å utvide undersøkelsesutvalget gjorde revisor et tilfeldig 

utvalg av enheter for kontroll. Vi valgte ut én enhet i hver sektor, og for hver av disse enhetene ba 

vi kommunen om dokumentasjon på oppfølgingsplan og referat fra dialogmøte i én sak der 

arbeidstaker har vært delvis eller fullt sykemeldt i 2016 og/eller 2017 og der det etter regelverket 

skulle ha vært utarbeidet oppfølgingsplan og avholdt dialogmøte. Vi mottok ingen dokumentasjon 

fra de av kommunens enheter som ble valgt ut i stikkprøvekontrollen og fikk heller ingen andre 

tilbakemeldinger fra disse enhetene. Dokumentasjonen personalsjefen innledningsvis framla for den 

ene enheten, eksemplifiserer kommunens praksis på området. Eksemplene vil imidlertid ikke bli 

tillagt vesentlig vekt i revisors vurderinger fordi dokumentasjonen representerer bare én av 

kommunens enheter, og fordi vi ikke har fått dokumentert eksempler på praksisen i de enhetene 

revisor valgte ut for kontroll. I de samme enhetene som ble valgt ut for kontroll av oppfølgingsplaner 

og dialogmøter, har revisor gjort stikkprøvekontroller av hvorvidt enhetene har kartlagt farer og 

problemer og utarbeidet handlingsplaner for HMS-arbeid.  

 

Revisor vurderer opplysninger fremkommet i intervju og annen kontakt med personalsjef, hoved-

verneombud og enhetsledere som relevante data fordi disse personene er sentrale i og har kunnskap 

om kommunens arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær og med HMS.  Også skriftlig 

dokumentasjon vi har analysert og lagt til grunn som revisors funn i rapporten (bl.a. kommunens 

HMS-håndbok), har relevans for problemstillingene og utledete revisjonskriterier. Stikkprøvene 

revisor har gjennomført i undersøkelsen, er av ressurshensyn ikke gjort i alle resultatenhetene. Av 

den grunn er data innsamlet i stikkprøvene kun indikasjoner på kommunens praksis på de aktuelle 

områdene. Denne begrensningen i datas gyldighet har betydning for hvilke vurderinger og 

konklusjoner revisor kan gjøre på grunnlag av resultatene fra stikkprøvene. Med forbehold om 

nevnte begrensninger vurderer vi det innsamlede og analyserte datamaterialet samlet som et 

relevant, tilstrekkelig og pålitelig grunnlag for å vurdere kommunens forebygging og oppfølging av 

sykefravær opp mot de utledete revisjonskriteriene og problemstillingen om temaet. 

3.3 Problemstilling 4 

Spørsmålet om hvorvidt kommunen har rutiner for innkreving og føring av refusjoner fra NAV, er 

besvart med å analysere skriftlig dokumentasjon og muntlig informasjon fra kommunen og fra 

Skånland kommunes regnskapsrevisor i KomRev NORD. Dette er etter revisors vurdering relevant, 

tilstrekkelig og pålitelig datamateriale for å konkludere på problemstillingen. 

3.4 Generelt om pålitelighet og gyldighet 

Revisjonen har vurdert eventuelle feilkilder i det innsamlede datamaterialet. Vi har sammenliknet 

de ulike typene data med hverandre for å avdekke eventuelle motsetninger i opplysninger som 

fremkommer i dem. I tillegg har vi framlagt datamaterialet for kommunen og korrigert eventuelle 

faktafeil. På bakgrunn av disse vurderinger, sammenlikninger og verifiseringer, forutsetter 

revisjonen at det ikke er vesentlige feil i datamaterialet som presenteres i rapporten.  

 

Revisors grunnlag for analyser, vurderinger og konklusjoner fremgår tydelig av rapporten. Denne 

transparensen, eller gjennomsiktligheten, gjør undersøkelsen og datamaterialet etterprøvbart og 

bidrar til å sikre pålitelighet og gyldighet. 

 

Påliteligheten og gyldigheten i det presenterte datamaterialet er også søkt sikret gjennom 

revisjonens interne kvalitetssystem.  
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4 SYKEFRAVÆR I SKÅNLAND KOMMUNE 2012-2016 

 

Hvordan har omfanget og utviklingen av sykefraværet i kommunen vært de siste fem årene 

(2012-2016), og er det sektorer som skiller seg ut? 

4.1 Samlet sykefravær 

Revisors funn 

Diagram 1 er framstilt på grunnlag av Skånland kommunes sykefraværsstatistikk og tall som inngår 

i kommunens årsmeldinger. De to kildene oppgir litt ulike tall for årlig gjennomsnittlig sykefravær, 

men begge viser at det samlede sykefraværet i kommunen var lavere i 2016 enn i 2012. I perioden 

2012-2016 hadde Norge som helhet et gjennomsnittlig samlet sykefravær (egenmeldt og legemeldt 

sykefravær) på 6,58 %.3 Det betyr at i Skånland kommune var sykefraværet betydelig høyere enn 

landsgjennomsnittet i perioden revisjonens undersøkelse gjelder. 

 
Diagram 1. Samlet sykefravær 2012-2016, Skånland kommune (% av mulige dagsverk) 

Kilde: Skånland kommune 

 

I etterfølgende grafiske fremstillinger har vi brukt kun de sykefraværstallene som framgår av 

kommunens sykefraværsstatistikk.  

 

Diagram 2 på neste side viser at det egenmeldte sykefraværet for kommunen som helhet har vært 

nokså stabilt i perioden revisors undersøkelse gjelder – med et gjennomsnitt på 1,3 %. Nedgangen i 

det samlede sykefraværet fra 2012 til 2016 må derfor forklares med at det er det sykemeldte 

sykefraværet som er redusert i perioden. Gjennomsnittet for egenmeldt fravær i Norge i samme 

periode var på 1 %. Skånland kommunes gjennomsnittlige egenmeldte sykefravær lå nært dette 

landsgjennomsnittet, mens det sykemeldte fraværet i kommunen lå langt over landsgjennomsnittet 

på 5,58 %. 

 
 

 

  

                                                 
3 Kilde: SSB; https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/sykefratot (tallene for gjennomsnittlig sykefravær i 

Norge er sesong- og influensajustert) 

2012 2013 2014 2015 2016

Sykefravær ifølge kommunens
årsmeldinger

12,1 12,3 12 10,5 10,5

Sykefravær ifølge kommunens
sykefraværsstatistikk

11,77 11,54 11,71 10,56 10,59
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Diagram 2. Sykefravær 2012-2016, Skånland kommune (% av mulige dagsverk) 

 
Kilde: Skånland kommune 

 

I diagram 3 ser vi kvartalsvis omfang og utvikling av sykefraværet i undersøkelsesperioden. Som 

det fremgår av diagram 3 forekom de største svingningene i perioden 2013 til første halvdel av 2015. 

Det laveste sykefraværet var i 3. kvartal 2013 med 8,1 %. De to høyeste andelene var i 1. kvartal 

2013 og 1. kvartal 2014, begge på 13,6 %. Fraværet var noe lavere etter 1. kvartal i 2015 og ut 

undersøkelsesperioden, og uten like store variasjoner som de foregående årene, men etter 3. kvartal 

2015 har sykefraværet en oppadgående kurve. Et relativt høyt fravær på enkelte enheter innen pleie- 

og omsorgstjenestene, renhold, barnehager og skole trekker opp det totale gjennomsnittet for 

kommunens samlede sykefravær. 

 

Diagram 3. Kvartalsvis oversikt over samlet sykefravær, Skånland kommune (% av mulige dagsverk) 

 

Kilde: Skånland kommune 
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4.2 Sykefravær sektorvis  

Kommunens sykefraværsstatistikk er framstilt etter enheter, og på grunnlag av denne framstillingen 

har revisor fordelt enhetene på sektorer. Fordelingen er gjort av hensyn til framstillingen i revisors 

rapport og ut fra hvilke typer arbeidsoppgaver som ligger til de ulike enhetene. Når det gjelder de 

sektorene som har relativt få ansatte, vil enkelttilfeller av langtidssykemeldinger kunne trekke opp 

sykefraværsprosenten for sektoren vesentlig. Endringer i sykefraværsprosenten bør tolkes også i lys 

av dette.  

 

I det følgende presenterer vi sykefraværsdata etter slik sektorinndeling: 

sentraladministrasjonen og NAV består av ordfører, rådmann, økonomi, lønn- og personalkontor, 

servicekontor, data/IT, fagkontor, næringssjef, næringsutviklingsprosjekt, frivillighetssentral, 

bosettingskoordinator, SLT-koordinator, ruskoordinator, bibliotek, kulturadministrasjon og NAV 

sosial. 

undervisning: Skånland skole, Grov skole, Sandstrand skole, og tilhørende SFO  

barnehage: Sandstrand barnehage, Evenskjer barnehage, Ressan barnehage  

pleie og omsorg: hjemmetjeneste sør, hjemmetjeneste nord, Skånland sykehjem, Grovfjord Bo- og 

servicesenter, Sandstrand Bo- og servicesenter, felleskjøkken, Møllerstua, Revegårdsveien, 

Elvelund, dagsenter for demente  

helse: forebyggende helse, kommunefysioterapeut, legekontor, ETS – medisinsk senter, kommune-

overlege, offentlige legeoppgaver  

teknisk: renhold sør, renhold nord, brannberedskap, teknisk administrasjon, vedlikeholdsavdelingen 

 

Tabell 1 viser samlet sykefraværsprosent per år for de ulike sektorene i Skånland kommune i den 

reviderte perioden. Det fremgår av tabellen at sykefraværet varierte årene imellom i samtlige 

sektorer. Sentraladministrasjonen og NAV har lavt sykefravær sammenlignet med gjennomsnittet i 

kommunen, jf. diagram 1, og hadde i løpet av perioden en nedgang på nesten fire prosentpoeng. 

Også undervisning og helse hadde relativt lavt samlet sykefravær, men her svingte gjennomsnittet 

mer fra år til år.  

 
Tabell 1. Samlet sykefravær, egenmeldt og sykemeldt, i Skånland kommune, sektorvis inndeling. (% 

av mulige dagsverk) 

Kilde: Skånland kommune 

 

Barnehage hadde høyt sykefravær i 2012 og 2013 i forhold til gjennomsnittet i kommunen, jf. 

diagram 1, men som tabell 1 viser, er fraværet betydelig redusert de siste tre årene. Ifølge 

kommunens årsmelding for 2015 har kombinasjonen av utfordringer med å rekruttere barnehage-

lærere og høyt sykefravær skapt «økt press på ledelse og øvrig personale som gjør sitt beste for å 

opprettholde kvaliteten og lære opp nye vikarer som ofte ikke har erfaring fra barnehagesektoren.» 

Rådmannen i Skånland kommune etablerte i den forbindelse en arbeidsgruppe for å utarbeide 

forslag til rekrutteringsstrategi. Tiltaksplan for rekruttering av barnehagelærere i Skånland 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Sentraladministrasjon og NAV 9,4 7,1 7,3 7,0 5,6 

Undervisning 10,2 9,8 8,1 5,7 7,7 

Barnehage 13,5 15,1 8,9 11,2 10,7 

Pleie og omsorg 13,0 12,9 15,7 14,0 13,2 

Helse 6,6 11,8 8,1 8,7 4,9 

Teknisk 12,0 9,1 14,1 11,0 15,2 
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kommune ble vedtatt i kommunestyret 15.06.2016 under sak 28/16. Denne tiltaksplanen inneholder 

en redegjørelse av bemanningssituasjonen, tiltak for å nå ut til relevant målgruppe av pedagogisk 

personell og strategier for å nå mål om full dekning av kvalifisert personell i pedagogiske stillinger. 

 

Pleie og omsorg er den sektoren med flest dagsverk per år i Skånland kommune; 23 149 dagsverk i 

2016 som utgjør 39 % av alle dagsverk, og som totalt sett utgjør 59 236,4 dagsverk. Gjennomsnittlig 

sykefravær i pleie og omsorg i den reviderte perioden hadde et toppunkt på 15,7 % i 2014 for deretter 

å synke med 2,5 prosentpoeng frem mot 2016.  

 

Den samlede fraværsandelen i teknisk varierte betydelig fra år til år, og dette er den sektoren med 

størst variasjoner i sykefraværet i den reviderte perioden. Som det fremgår av tabell 1 vekslet det 

mellom nedgang og oppgang i sykefraværet annethvert år. Størst endring var det fra 2013 til 2014 

hvor det samlede sykefraværet økte med fem prosentpoeng.  

 

Tabell 2 nedenfor viser det egenmeldte sykefraværet for de ulike sektorene i Skånland kommune. 

Sentraladministrasjon og NAV, helse og teknisk hadde alle et relativt lavt egenmeldt sykefravær, 

som lå nært inntil landsgjennomsnittet på 1 %. Undervisning og pleie og omsorg hadde noe høyere 

egenmeldt sykefravær enn gjennomsnittet for Norge. Barnehagene har høyest egenmeldt fravær i 

den reviderte perioden. I denne sektoren er det tre enheter, og to av disse trekker opp gjennomsnittet 

ved at de i fire av de fem årene hadde et egenmeldt fravær på over 2 %.  

 
Tabell 2. Egenmeldt sykefravær i Skånland kommune, sektorvis inndeling. (% av mulige dagsverk) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Sentraladministrasjon og Nav 0,73 1,04 1,25 0,97 0,8 

Undervisning 1,05 0,95 1,38 1,21 1,43 

Barnehage 2,31 1,68 2,39 2,1 2,18 

Pleie og omsorg 1,26 1,35 1,14 1,35 1,59 

Helse 0,98 1,3 0,74 0,23 0,58 

Teknisk 1,1 0,78 1,26 1,01 0,72 
Kilde: Skånland kommune 

 

Oversikten i tabell 3 viser at sektorene teknisk og pleie og omsorg i den reviderte perioden hadde et 

gjennomsnittlig høyt sykemeldt fravær, og samtlige år lå det vesentlig over landsgjennomsnittet på 

5,58 % for perioden. Det samme gjelder barnehage fram til 2014, mens helse og teknisk hadde store 

variasjoner i andelen sykemeldt fravær i løpet av perioden, i likhet med mønsteret for det samlede 

fraværet som fremgår av tabell 1. Sentraladministrasjon og NAV i tillegg til undervisning var de 

sektorene i kommunen med gjennomsnittlig lavest sykemeldt fravær. Det gjennomsnittlige 

sykemeldte fraværet i Norge i 2016 var på 5,3 %, og dette året lå sentraladministrasjon og NAV og 

helse under landsgjennomsnittet for sykemeldt fravær. 

 
Tabell 3. Sykemeldt fravær i Skånland kommune, sektorvis inndeling. (% av mulige dagsverk) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Sentraladministrasjon og NAV 8,65 6,06 6,04 6,06 4,83 

Undervisning 9,15 8,88 6,67 4,48 6,25 

Barnehage 11,22 13,38 6,5 9,09 8,5 

Pleie og omsorg 11,73 11,59 14,6 12,61 11,61 

Helse 5,61 11,46 7,31 8,51 4,37 

Teknisk 10,87 8,3 12,9 9,97 14,5 
Kilde: Skånland kommune 
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4.3 Oppsummering og konklusjon 

Samlet sykefravær i Skånland kommune var lavere i 2016 enn i 2012; ifølge kommunens 

sykefraværsstatistikk gikk det samlede gjennomsnittlige sykefraværet ned fra 11,6 % til 10,6 % i 

perioden. I årene 2012-2016 var sykefraværet i kommunen vesentlig høyere enn gjennomsnittet for 

Norge på 6,58 % hele perioden sett under ett. Det gjennomsnittlige egenmeldte fraværet i kommunen 

var i perioden 1,3 %, noe over landsgjennomsnittet, mens det sykemeldte fraværet ble redusert med 

om lag ett prosentpoeng fra 2012 til 2016; fra 10,3 til 9,2 %. Da sykefraværet i perioden varierte 

både fra år til år og fra kvartal til kvartal, er det vanskelig å se noen entydig tendens i fraværs-

utviklingen for kommunen som helhet.  

 

Også i noen av sektorene i kommunen har det vært relativt store variasjoner i sykefraværet fra år til 

år, og omfanget og utviklingen i sykefraværet varierte sektorene imellom. Samlet sykefravær i 

sentraladministrasjon og NAV, undervisning og helse lå under gjennomsnittet for kommunen. I 

tillegg lå sykemeldt sykefravær i sektorene helse og sentraladministrasjon og NAV i 2016 under 

gjennomsnittet for det legemeldte fravær i Norge samme år.  

 

Tre sektorer skiller seg ut med relativt høyt sykefravær; pleie og omsorg, teknisk og barnehage. 

Pleie og omsorg hadde betydelig høyere fravær i 2014 enn i de andre årene som inngår i revisors 

undersøkelse, men sektoren hadde frem mot 2016 en nedgang på fire prosentpoeng i det sykemeldte 

fraværet. Samtidig økte egenmeldt fravær her med om lag et halvt prosentpoeng. Teknisk skiller seg 

ut ved at de hadde generelt høyt fravær sammenlignet med de andre sektorene, og fraværet varierte 

betydelig fra år til år i undersøkelsesperioden. Barnehagesektoren hadde relativt høyt fravær de to 

første årene i perioden, men tallene for de siste tre årene er betraktelig lavere.  

 

Også når vi ser sykefraværet i kommunen sektorvis, er variasjonene i undersøkelsesperioden så 

betydelige at det er vanskelig å se noen klar utviklingstendens for noen av sektorene. Og når det 

gjelder de sektorene som har relativt få ansatte, vil enkelttilfeller av langtidssykemeldinger kunne 

trekke opp sykefraværsprosenten for sektoren vesentlig. Endringer i sykefraværsprosenten bør 

tolkes også i lys av dette.  
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5 FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR 

 

Oppfyller kommunen sin plikt til systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av 

sykefravær? 

5.1 Forebygging av sykefravær 

 

Revisors funn 

I Skånland kommunes årsmeldinger i perioden 2012-2016 opplyser kommuneadministrasjonen å ha 

prioritert forebyggende tiltak med tanke på sykefravær og ha satt dette på dagsorden. Ett av tiltakene 

som nevnes i årsmeldingen for 2015, er at kommunen i perioden 2013-2015 deltok i prosjektet 

«Saman om ein betre kommune», i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet4, med 

fokus på sykefravær, overtidsbruk, kompetanseheving og uønsket deltid ved enheten Skånland 

sykehjem. I den forbindelse ble det angivelig utviklet konkrete mål for dette arbeidet, og 

konklusjonen i årsmeldinga 2015 på området for sykefravær var blant annet at enheten hadde 

opparbeidet mye kompetanse innen oppfølging av sykemeldte, det var innarbeidet sykefraværs-

rutiner og opprettet HMS-gruppe, og enheten var begynt å benytte seg rutinemessig av bedriftshelse-

tjenesten for oppfølging av langtidssykemeldte. Det opplyses også at sykefraværet ved enheten 

                                                 
4 Prosjektet ble igangsatt av det tidligere Kommunal- og regionaldepartementet. 

Revisjonskriterier: 

Som arbeidsgiver skal Skånland kommune sørge for å utføre systematisk helse-, miljø- og 

sikkerhetsarbeid på alle plan i sine virksomheter, som blant annet innebærer å: 

 

- Fastsette mål for HMS skriftlig 

- Ha skriftlig oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og 

myndighet for arbeidet med HMS er fordelt 

- Kartlegge farer og problemer skriftlig og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide 

tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene 

- Foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den 

fungerer som forutsatt, og dokumentere dette skriftlig 

- Sørge for at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med 

arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig 

- Sørge for at arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere har 

nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og 

sikkerhetsmessig forsvarlig måte 

- Sørge for sakkyndig bistand når dette er nødvendig for å gjennomføre lovens krav 

- Arbeidsgiver plikter å knytte virksomheten til en bedriftshelsetjeneste godkjent av 

Arbeidstilsynet når risikoforholdene i virksomheten tilsier det 

- Vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakerne 

- Utarbeide aktivitetsmål for sykefraværsarbeidet  

- Sette resultatmål for sykefraværsutviklingen 

- Sette aktivitetsmål for oppfølgings- og tilretteleggingsarbeidet overfor egne arbeidstakere med 

nedsatt arbeidsevne, for å hindre frafall fra arbeidslivet  

- Styrke partssamarbeidet i IA-arbeidet ved å gjennomføre tre årlige møter sentralt der 

inkluderende arbeidsliv er oppe som tema 

 
Kilder: Arbeidsmiljøloven, Internkontrollforskriften, Samarbeidsavtale mellom Skånland kommune 

og NAV Arbeidslivssenter 
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hadde vært stabilt høyt i perioden. Sykefraværsstatistikken som revisor mottok fra kommunen, viser 

at det samlede kvartalsvise sykefraværet for Skånland sykehjem varierte mellom 15,5 % og 31,3 % 

i den reviderte perioden, og sykehjemmet var den enheten i kommunen med det høyeste samlede 

fraværet, i gjennomsnitt 19,5 % i 2016.  

 

I Fafo-rapport 2016:08 blir overnevnte prosjekt oppsummert og evaluert, og der vises det til at 85% 

av de 102 deltagerkommunene opplevde økt nærvær ved utgangen av prosjektet uten at det nevnes 

hvilke kommuner det er snakk om.  

 

Generelle organisasjonsutfordringer som nevnes i kommunens årsmeldinger, er blant annet 

- tilrettelegging av arbeidet i forhold til personalets helse og alder – kunne bruke hele 

organisasjonen for å oppnå dette, herunder oppfylle IA-avtalens målsettinger 

- HMS-gruppenes forankring og fokus på handling og gjensidig forpliktende innsats for å 

redusere kommunens høye sykefravær  

- arbeidet med oppfølging etter vernerunder på driftsenhetene – hva som kan utbedres ved 

den enkelte enhet ved bruk av vedlikeholdsmidler og hva som må over på en 

prioriteringsliste for å komme inn i budsjett et og økonomiplanen videreføres   

 

Det går igjen i flere av kommunens årsmeldinger og referater fra IA-teamets møter som revisor har 

gjennomgått, at det forebyggende arbeidet ikke er tilstrekkelig fulgt opp fordi tidsressurser ikke har 

strukket til. Referater fra IA-teamets møter opplyser at det både i 2013 og 2016 ble vurdert å 

gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelser, men det har ifølge personalsjefen ikke blitt gjennomført. 

Det går igjen i noen av referatene at IA-teamet sjelden får henvendelser fra enhetene, og da 

samarbeidsavtalen mellom kommunen og NAV arbeidslivssenter skulle oppdateres, ble alle drifts-

enhetene invitert til å komme med innspill, men det var få enheter som benyttet seg av muligheten.  

 

5.1.1 Skriftlige mål for HMS-arbeidet 

Revisors funn 

Skånland kommune definerer målsettingene for arbeidsmiljø-, helse- og sikkerhetsarbeidet i HMS-

håndboka, og skiller mellom målene for det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet. Målene for 

det fysiske arbeidsmiljøet er: 

- at det skal tilrettelegges med hjelpemidler og tiltak for å lette det fysiske arbeidsmiljøet 

mest mulig 

- at nødvendig vedlikehold blir utført 

- å tilrettelegge arbeidet for de ansatte på en slik måte at man forebygger at det skal skje 

ulykker og skader på de ansatte 

 

Målene for det psykososiale arbeidsmiljøet er:  

- å ha et tilbakemeldingssystem hvor man skal kunne lokalisere problemer med de 

mellommenneskelige forhold. Målet er at det skal være et samarbeidsklima for å kunne ta 

opp saker som gjelder arbeidsmiljøet og spesielt saker som gjelder forholdet mellom 

mennesker 

- å kunne arbeide for å holde sykefraværet på et lavest mulig nivå 

 

Skånland kommune har i gjeldende samarbeidsavtale for et mer inkluderende arbeidsliv, ifølge 

Overordnet handlingsplan for et inkluderende arbeidsliv i Skånland kommune 2014-2018, satt et 

overordnet resultatmål for sykefraværsarbeidet og sykefraværsutviklingen. Målet er å øke arbeids-

nærværet med 0,5 prosentpoeng årlig. Nærværsmålet for 2014 var satt til 91 %, mens det i 2018 er 

satt som mål å ha et arbeidsnærvær på 93 %. Hver enkelt driftsenhet er i utgangspunktet ment å nå 
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det samme nærværsmålet, men de enhetene som normalt sett har et høyt sykefravær, kan ifølge 

samarbeidsavtalen benytte den forventede prosentvise årlige økningen som måltall.  

 

Målaktivitetene som fremgår av samarbeidsavtalen, er rettet mot: en nærværs- og tilretteleggings-

kultur for å forebygge sykefravær, hindre utstøting gjennom tett oppfølging og utprøving av 

arbeidsevner, kompetanseheving innen HMS blant tillitsvalgte, verneombud og ledere, økt bruk av 

egenmelding på bekostning av antallet sykemeldinger, og gi alle medarbeidere muligheten til faglig 

fornying og utvikling. Målaktivitetene er supplert med tiltak for hvordan oppnå målene samt 

ansvarsfordeling og tidsplan for gjennomføring. 

 

Revisors vurderinger 

I HMS-håndboka og i samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter har Skånland kommune 

fastsatt mål for arbeidet med helse-, miljø- og sikkerhet, og etter revisors vurdering oppfyller 

kommunen kravet om skriftlig fastsatte mål for HMS-arbeidet.  

 

5.1.2 Skriftlig oversikt over organisering av HMS-arbeidet  

Revisors funn 

Av Skånland kommunes HMS-håndbok fremgår det at rådmannen har det overordnede ansvaret for 

HMS-arbeidet i kommunen. I administrasjonsavdelingen er det koordinatorene for de fire tilhørende 

kontorene som har ansvaret for HMS, mens dette ansvaret på driftsenhetene ligger hos driftslederne, 

som i samarbeid med verneombud står for utførelsen av det daglige HMS-arbeidet. Verneombudets 

oppgaver er spesifisert i et eget kapittel i HMS-håndboka, hvor det vises til arbeidsmiljøloven og 

Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg5. Arbeidstakerne plikter ifølge HMS-håndboka å 

rette seg etter håndbokas bestemmelser om internkontroll. Det vises også til retningslinjer for 

gjennomføring av og ansvarsfordeling knyttet til vernerunder, samt skjemaer for gjennomføring av 

vernerunder og for etterarbeid etter disse. 

 

I tillegg til det skriftlige datamaterialet har vi fått muntlige opplysninger om hvordan HMS-arbeidet 

er organisert sentralt og ute på enheten. Ifølge personalsjefen i Skånland kommune er HMS-

systemet bygd opp slik at det er lønn- og personalavdelinga som håndterer systemet og følger det 

opp. Utover dette har kommunen et IA-team bestående av to representanter fra NAV, hovedverne-

ombudet, hovedtillitsvalgt og personalsjef, i tillegg til at hver enhet i kommunen skal ha en intern 

HMS-gruppe. HMS-gruppene består av enhetsleder, verneombud, tillitsvalgte samt andre relevante 

ansatte, og disse gruppene er ment å rapportere til IA-teamet. Kommunens personalsjef opplyser at 

alle driftsenhetene har sin egen HMS-gruppe, og at dette kom på plass i løpet av 2014. Ifølge 

personalsjefen er HMS-gruppene en viktig del av det forebyggende arbeidet, men at det er opp til 

hver enkelt enhet hvordan de gjennomfører dette arbeidet i praksis, og kommuneadministrasjonen 

har derfor ikke fullstendig oversikt over hva som konkret gjennomføres på enhetene. Kommunen 

har ikke et intranett, så dokumentasjon blir oppbevart i et mappesystem som ledere og 

administrasjon har tilgang til, og det av relevant informasjon som skal formidles til de ansatte, 

distribueres videre på personalmøter. 

  

Revisors vurderinger 

Revisors vurdering er at Skånland kommune oppfyller kriteriet om å ha en skriftlig oversikt over 

kommunens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med HMS 

er fordelt. 

                                                 
5 Forskriften er opphevet og erstattet av Forskrift 2011-12-06-1355 om organisering, ledelse og medvirkning som 

trådte i kraft 1.1.2013. 
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5.1.3 ROS-analyser6, vernerunder og tiltaksplaner 

Revisors funn 

Kommunens personalsjef opplyser at enhetene er pålagt å gjennomføre en årlig vernerunde, og at 

det er opp til hver enkelt enhet å gjøre risikovurderinger. Ifølge han er det gjennomført ROS-

analyser innenfor flere felt, men ikke innenfor sykefraværs- eller HMS-arbeid. Av HMS-håndboka 

fremgår det at alle enheter plikter å utarbeide spesielle rutiner knyttet til brann, elektrisk anlegg og 

kjemiske stoffer/væsker, og at det utover dette er opp til enhetsleder å vurdere hvorvidt det er andre 

risikofylte arbeidsområder hvor det burde være egne rutiner/prosedyrer. Enhetene er i HMS-

håndboka pålagt å sette opp handlingsplan årlig på det første personalmøtet. For øvrig framgår det 

av referat fra møte 2.6.2016 i IA-teamet at teamet «ber driftsenhetene sende inn ny/revidert 

handlingsplan så snart som mulig». I HMS-håndboka finnes også Hjelpeskjema for risikoanalyse, 

hvor det er mulig å føre inn risikoforhold relatert til farer og problemer, sannsynlighet for at det skal 

skje, konsekvens av risikoforholdet og hvilken prioritet det skal ha. 

 

I stikkprøvekontrollen revisor gjennomførte av kommunens praksis når det gjelder kartlegging av 

farer og problemer, valgte vi ut enhetene servicekontor, Ressan barnehage, Skånland skole, 

Hjemmetjenesten nord, ETS medisinske senter og tekniske tjenester. For hver av disse etterspurte vi 

dokumentasjon på gjennomført vernerunde og tilhørende handlingsplan/ tiltaksplan. 

Dokumentasjonen vi fikk tilsendt som svar på denne etterspørselen, ble formidlet av revisors 

kontaktperson i kommunen. 

 

Fra Ressan barnehage mottok vi utfylt vernerundeskjema datert 22.09.2017 og HMS-plan datert 

30.05.2017. 

 

Vi mottok ‘Arbeids- og tiltaksplan HMS-gruppe’ fra driftsenheten for tekniske tjenester. Denne er 

datert 22.05.15 og inneholder en tematisk gjennomgang av ulike områder og tilhørende tiltak som 

planlegges gjennomført i løpet av 2015. Områdene som nevnes i planen, er blant annet trivsel, 

organisasjonsendringer, kompetanseheving, aktiv bruk av BHT/IA/medarbeidersamtaler og 

verneutstyr. Sammen med arbeids- og tiltaksplanen fulgte et utfylt vernerundeskjema fra samme 

enhet, datert 01.10.15. Revisor oppfatter skjemaet som noe uoversiktlig ved at det for eksempel ikke 

fremgår tydelig hvor vernerunden er gjennomført. Vernerunden er datert i etterkant av datoen på 

‘Arbeids- og tiltaksplan HMS-gruppe’. Vi fikk opplyst fra vår kontaktperson at enheten for tiden 

(per 17.11.17) gjennomfører vernerunde, som er grunnen til at vi ikke har mottatt dokumentasjon 

på siste gjennomførte vernerunde.  

 

Dokumentasjonen vi fikk tilsendt angående Hjemmetjenesten Nord, inneholdt utfylt vernerunde-

skjema datert 10.10.2017, og HMS-årsplan for Omsorg Nord som omfatter blant annet Hj.tj. Nord, 

datert 13.09.2017. Vernerundeskjemaet omhandler forhold som gjelder fysisk arbeidsmiljø og bygg-

tekniske avvik. Årsplanen inneholder ulike mål og tiltak relatert til HMS, blant annet forebygging 

av muskel- og skjelettskader, rutiner for smittevern, sikkerhetsrutiner i møte med pasienter, og det 

psykososiale arbeidsmiljøet.  

 

For Skånland skole mottok vi utfylt vernerundeskjema datert 14.03.2017, der ulike faktorer relatert 

til fysisk arbeidsmiljø og byggtekniske forhold for undervisningslokalene og uteområdet blir 

vurdert, og en handlingsplan for HMS-arbeid. Handlingsplanen er datert mai 2016, og virker å være 

utformet etter samme oppsett som aktivitetsmålene i kommunens samarbeidsavtale med NAV 

Arbeidslivssenter.  

 

                                                 
6 Risiko- og sårbarhetsanalyser 



KomRev NORD IKS Sykefravær i Skånland kommune 

    

 

  Side: 21 

Når det gjelder servicekontoret, mottok vi handlingsplan for 2017 for sentraladministrasjonen7. 

Planen er datert 13.11.17 og inneholder mål og tiltak blant annet for å forebygge sykefravær, å 

tilrettelegge for økt nærvær, det psykososiale arbeidsmiljøet og hvordan HMS-arbeidet skal 

struktureres. Personalsjefen opplyste at de for tiden (per 17.11.17) var i gang med vernerunde. 

 

Fra ETS – medisinsk senter fikk vi i første omgang ingen av den etterspurte dokumentasjonen. 

Sammen med høringsuttalelsen vi mottok 22.12.17 fra konstituert rådmann i Skånland kommune, 

fulgte imidlertid utfylt vernerundeskjema for denne enheten, datert 18.09.17. Skjemaet inneholder 

vurderinger av blant annet lokaler, orden, renhold, ventilasjon og brannvern, og det fremgår at det 

på noen punkter er diverse feil eller mangler. Kolonnene for hvem som har ansvar for å rette opp i 

merknadene og når det skal være gjort er ikke fylt ut. 

 

I tillegg til dokumentasjonen fra enhetene revisor valgte ut i stikkprøvekontrollen, fikk vi oversendt 

HMS-/årsplaner og vernerundeskjemaer som gjaldt enheter vi ikke hadde etterspurt dokumentasjon 

fra. Vi mottok også dokumentasjon av vold- og trusselkartlegginger som Arbeidstilsynet hadde 

gjennomført ved tre av Skånland kommunes enheter innenfor pleie og omsorg. Sammen med 

kartleggingen av antall tilfeller av vold og trusler fulgte kommunens rutiner for å håndtere denne 

typen hendelser.  

 

Revisors vurderinger 

Revisors funn tilsier at kommunen i liten grad har gjennomført risikovurderinger som en del av 

HMS-arbeidet og for å forebygge sykefravær. Verken Arbeidstilsynets kartlegging av faktisk 

opplevde volds- og trusseltilfeller eller kommunens rutiner for håndtering av denne typen hendelser 

er risikokartlegginger eller -vurderinger. Revisor legger til grunn at kartlegging og vurdering av 

risiko innebærer å identifisere hva som kan gå galt, sannsynligheten for og konsekvensene av at noe 

går galt, samt mulige tiltak for å hindre/redusere denne sannsynligheten og konsekvensene dersom 

«noe skjer». 

 

Noen av handlingsplanene revisor har fått framlagt i stikkprøvene, er datert før vernerundene vi har 

fått dokumentert. Dette indikerer at handlingsplanene og tiltakene i disse ikke er utarbeidet på 

bakgrunn av eventuelle farer og problemer som en vernerunde er ment å kartlegge.  

 

Revisors vurdering er etter dette at kommunen i liten grad oppfyller kriteriet om å kartlegge farer 

og problemer for deretter å vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette 

tiltak for å redusere risikoen.  

 

5.1.4 Overvåkning og gjennomgang av internkontroll 

Revisors funn 

Ifølge HMS-håndboka for Skånland kommune ligger ansvaret for systemrevisjon hos rådmannen, 

og revisjon skal gjennomføres en gang i året sammen med leder med HMS-ansvar, virksomhets-

ledere, hovedverneombudet og HMS-tjenesten. Rådmannen har ansvar for å innkalle til møte for 

gjennomgang av «hva som fungerer og hva som ikke fungerer». Det fremgår av HMS-håndboka at 

siste revidering av innholdet ble gjennomført i oktober 2011, og at ansvaret for denne revideringa 

lå hos personalleder/kommunalsjef. I intervjuet med personalsjefen opplyste han til revisor at 

kommunens HMS-håndbok burde vært revidert, men at mye av revisjonsarbeidet har blitt 

nedprioritert på grunn av den pågående kommunesammenslåingen.  

 

                                                 
7 Servicekontoret er en del av sentraladministrasjonen. 
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Personalsjefen har opplyst til revisor at «det har ikke vært gjennomgang av internkontroll for HMS 

alene, men det ble i 2015 gjennomgått og foretatt risikokartlegging, kontroll mv på det den enkelte 

tjenesten vurderte som viktig ut fra sitt ståsted. Deriblant fokuserte noen enheter på hms». Han 

opplyste også at rådmannen siden 2014 har innarbeidet internkontrollrutiner hvor driftsledere sender 

inn tertialrapporter på flere tjenesteområder. Som eksempel mottok vi en tertialrapport fra enheten 

for tekniske tjenester. Denne rapporten inneholder blant annet opplysninger om økonomi, 

personalforvaltning/-ledelse, HMS og tjenesteproduksjon. Når det gjelder HMS, påpekes det blant 

annet at vernerunde ikke er gjennomført.  

 

Revisors vurderinger 

Revisor vurderer at Skånland kommune ikke har en systematisk overvåkning og gjennomgang av 

internkontrollen for å sikre at den fungerer, og dette kriteriet er dermed ikke oppfylt.  

 

5.1.5 Opplæring om ulykkes- og helsefarer og HMS-kurs 

Revisors funn 

På revisors spørsmål om kommunen har opplæringsplan når det gjelder ulykkes- og helsefarer, har 

personalsjefen opplyst at disse «mangler/ikke tilgjengelig». I intervju opplyste han at det er de 

enkelte enhetene som har ansvar for å gi de ansatte opplæring.  

 

Av HMS-håndboka under kapitlet for kompetanse og opplæring fremgår det at «Skånland kommune 

har ansvar for å sikre at arbeid som krever spesiell kompetanse, utføres av kvalifisert personale» og 

at «RÅDMANNEN har ansvar for at alle som har HMS ansvar vet hva det innebærer og at det er 

gitt opplæring for å kunne ivareta ansvaret. HMS ansvar må innarbeides i alle stillingsbeskrivelser 

med slikt ansvar. Opplæring gjennomføres i henhold til krav fastsatt i arbeidsmiljøloven § dvs. 40 

timers kurs for ledere og verneombud.» Personalsjefen har opplyst til revisor at alle som blir valgt 

til verneombud i kommunen, får opplæring gjennom ekstern kursing. 

 

Vi etterspurte kursbevis for gjennomført HMS-kurs for verneombudene i kommunen, men ifølge 

personalsjefen er det vanskelig å innhente slik dokumentasjon fra alle enhetene. Som eksempel på 

at kommunen besørger nødvendig kompetanse hos arbeidstakere som skal sikre at arbeidet 

gjennomføres på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte, ba revisor om dokumentasjon på 

HMS-kurs for én enhetsleder og ett verneombud. Vi fikk tilsendt kursbevis for personalsjef og 

verneombud ved Grovfjord bo- og servicesenter på femdagers HMS-opplæring i regi av bedrifts-

helsetjenesten.   

 

Revisors vurderinger 

Da kommunen ikke har opplyst konkret hvorvidt og hvordan ansatte gjøres kjent med ulykkes- og 

helsefarer forbundet med arbeidet, har revisor ikke grunnlag for å vurdere kommunens praksis opp 

mot revisjonskriteriet på dette punktet.  

 

Den framlagte dokumentasjonen indikerer etter revisors vurdering at kommunen oppfyller kriteriet 

om at ansatte som skal lede eller kontrollere andre arbeidstakere, har nødvendig kompetanse til å 

føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte.    

 

5.1.6 Bedriftshelsetjeneste og sakkyndig bistand 

Revisors funn 

Skånland kommune har avtale med Sør-Troms HMS-tjeneste (STHMS) om levering av bedrifts-

helsetjenester. Ifølge personalsjefen kjøper kommunen 150 timer konsultasjon årlig fra STHMS. 
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Revisor har fått tilsendt Årsplan for 2017-2019 som STHMS har utarbeidet. Av planen fremgår det 

hvilke tjenester og aktiviteter som er planlagt for de ulike driftsenhetene i denne perioden. Årsplanen 

for 2017-2019 omfatter ergonomikurs for kontorarbeidsplasser, kurs i forflytnings- og arbeids-

teknikk, HMS-rådgivning per telefon/epost, oppfølging av langtidssykemeldte og avklaring av 

arbeidsevne, deltakelse i AMU-møter og revisjon av årsplan.  

 

Personalsjefen opplyser at det har blitt hentet inn konsulentbistand på Skånland sykehjem for å 

arbeide med konflikthåndtering, kommunikasjon og arbeidsmiljø, noe som har blitt gjennomført i 

to runder de fire siste årene. Vi mottok rapport fra en arbeidsmiljøkartlegging ved Skånland 

sykehjem gjennomført av STHMS, datert 17.03.2015. Denne kartleggingen tok for seg jobbkrav, 

rolleforventninger, kontroll og forutsigbarhet i arbeidet, mestring, sosialt samspill, ledelse, 

organisasjonskultur og gruppearbeid, for å nevne noe. Rapporten fra STHMS konkluderer med at 

som følge av innrapportert lite tilfredshet når det gjaldt kommunikasjon, opplevelsen av konflikter, 

og samarbeid og ledelse, bør disse områdene være satsingsområder i arbeidet videre. 

 

I tillegg mottok vi kursplanen til et kurs om kommunikasjon bedriftshelsetjenesten holdt i juni 2015 

ved Skånland sykehjem. Kursplanen inneholder gjennomgang av ulike typer kommunikasjon, 

betingelser for god kommunikasjon og øvelser på å gi tilbakemeldinger blant annet. Den 4. 

september 2015 holdt STHMS kurs i forebygging og håndtering av konflikter/ mobbing, og 

kursplanen vi mottok, viste at de gjennomgåtte temaene var blant annet faktorer som bidrar til et 

negativt arbeidsmiljø, og hvilke som bidrar til et positivt miljø, kjennetegn ved konflikter og 

hvordan forebygge dem.  

 

Revisors vurderinger 

Revisors funn viser at Skånland kommune har inngått avtale med Sør-Troms HMS-Tjeneste, samt 

at kommunen har benyttet seg av tjenester og aktiviteter fra bedriftshelsetjenesten ved flere 

anledninger. Revisors vurdering er at Skånland kommune oppfyller kriteriene om å bruke sakkyndig 

bistand ved behov samt å knytte seg til en bedriftshelsetjeneste.  

 

5.1.7 Tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant kommunens ansatte 

Revisors funn 

På spørsmål fra revisor om de ansatte i Skånland kommune får tilbud om fysisk aktivitet, svarte 

personalsjefen at det ikke var noen sånn ordning i kommunen. Fra IA-teamets møte 17.12.2014 er 

følgende tatt inn i referatet: «Forsøke å legge til rette for at ansatte kan blir mer fysisk aktiv». 

Personalsjefen opplyser på epost 03.11.2017 til oss at «fysisk aktivitet som HMS-aktivitet er 

diskutert men ikke referatført. Ikke prioritert som generelt hms-tiltak for ansatte i kommunen».  

 

Revisors vurderinger 

Revisors funn tyder på at kommunen har vurdert tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeids-

takerne, og derfor vurderer revisor at Skånland oppfyller dette kriteriet.   

 

5.1.8 Målsetting i henhold til IA-avtalen  

Revisors funn 

I gjeldende samarbeidsavtale mellom Skånland kommune og NAV Arbeidslivssenter er det satt 

aktivitetsmål for sykefraværsarbeidet og sykefraværsutviklingen. Disse aktivitetsmålene innebærer 

blant annet at enhetene skal ha opprettet HMS-gruppe som har koordinerings- og framdriftsansvar 

for arbeidet med tiltak nevnt i handlingsplanen for IA-arbeidet, og rapporterer dette til rådmannen. 

Videre nevnes det at enhetene skal fremme en tilretteleggingskultur, sørge for at ledere, tillitsvalgte 
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og verneombud har tilstrekkelig HMS-kompetanse, gjennomføre trivselstiltak, samarbeid med 

bedriftshelsetjenesten og tett samarbeid med NAV Arbeidslivssenter. Det er den enkelte enhet som 

skal implementere disse aktivitetsmålene, tilpasset de lokale utfordringene. 

 

Når det gjelder oppfølging av arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne, forstår revisor kommunens 

samarbeidsavtale/overordnet handlingsplan for IA dithen at dette ansvaret påligger enhetslederne. 

Tiltakene som er ment å forhindre at enhetenes arbeidstakere støtes ut av arbeidslivet, inkluderer 

tidlig avklaring av arbeidsevne og tett oppfølging, tidlig tilrettelegging og aktiv bruk av virkemidler 

fra NAV. Ifølge samarbeidsavtalen skal alle arbeidstakere ha mulighet for faglig fornying, utvikling 

og omstilling gjennom hele yrkeskarrieren. Ansvaret for dette aktivitetsmålet ligger hos 

virksomhetslederne.  

 

Kommunen har også satt resultatmål for sykefraværsutviklingen. Resultatmålene er redegjort for i 

kapittel 5.1.1. 

 

Revisor mottok referater fra IA-teamets møter fra og med 2013 til og med 2016. På grunnlag av 

disse referatene oppfatter vi at det i 2013 ble gjennomført tre møter, fem møter i 2014, to møter i 

2015 og ett møte i 2016. 

 

Revisors vurderinger 

Revisors funn viser at Skånland kommune har satt aktivitetsmål og resultatmål som IA-avtalen 

forutsetter skal avtales mellom arbeidsgiver og NAV lokalt, og at det sentralt har blitt gjennomført 

mellom ett og fem IA-møter sentralt per år. Kriteriene for Skånland kommunes IA-arbeid vurderes 

derfor som i hovedsak oppfylte.  
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5.2 Oppfølging av sykefravær 

 

Revisors funn 

Skånland kommunes HMS-håndbok spesifiserer at Lønn og personal har ansvar for oppfølging av 

langtidssykemeldte, og det fremgår hvilken informasjon sykemeldte arbeidstakere skal motta og 

hvilke rettigheter de har. Kommunens overordnede sykefraværsrutiner beskriver ansvarsfordelingen 

mellom arbeidsgiver, arbeidstaker, tillitsvalgte, sykmelder og NAV, spesifisering av rutinene, samt 

tidsløpet i fraværsperioden. Rutinene angir at hver enkelt enhet også kan opprette lokale rutiner i 

tillegg til de overordnede. Noen av tiltakene som nevnes, er at arbeidsgiver innkaller til oppfølgings-

møte innen fire uker og avtaler slike møter jevnlig for å vurdere arbeidstakers arbeidsoppgaver og 

arbeidsevne. Formålet med møtene er å kunne tilrettelegge for den ansatte på best mulig måte i 

arbeidsgivers regi, evt. med hjelpemidler fra NAV. I tillegg til dette fremgår det av Skånland 

kommunes HMS-håndbok at målet med det fysiske arbeidsmiljøet er å tilrettelegge med 

hjelpemidler og tiltak i mest mulig grad.  

 

Personalsjefen har opplyst til revisor at arbeidstakere som har helseutfordringer i jobben og er 

avhengig av tilrettelegging, kan blant annet få redusert arbeidstid for å imøtekomme deres 

arbeidsevne. Av tabell 4 på neste side framgår eksempler på tiltak kommunen har iverksatt for 

arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne. 

 

Enkelte av kommunens årsmeldinger som revisor har gjennomgått, rapporterer at arbeidsplassene i 

Skånland kommune gjennomfører relativt få lovpålagte dialogmøter 1, og at lege er lite deltagende 

i disse møtene. Arbeidet med oppfølgingsplanene er i henhold til lovverk, ifølge årsmeldingene fra 

2012 og 2013. I intervju med personalsjefen fikk revisor opplyst at kommunens rutiner for 

oppfølgingsplaner er godt kjent og at kommunen blant annet har hatt interne kurs på dette temaet.  

 

Vi ba om å få se på stikkprøver på enhetenes arbeid med oppfølgingsplaner og tilhørende 

dialogmøtereferater, fra de samme tilfeldig valgte enhetene som er nevnt i kapittel 5.1.3. Vi har ikke 

mottatt dette fra noen av de nevnte enhetene, jf. kapittel 3.2.  

 

Revisjonskriterier: 

 

- Hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje 

e.l., skal arbeidsgiver, så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at 

arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid. 

- Arbeidsgiver skal i samråd med arbeidstaker utarbeide oppfølgingsplan for tilbakeføring 

til arbeid snarest mulig, med mindre dette er åpenbart unødvendig.  

- Oppfølgingsplan skal utarbeides senest når arbeidstaker har vært helt eller delvis borte fra 

arbeidet i fire uker.  

- Oppfølgingsplan skal omfatte en vurdering av arbeidstakers oppgaver og arbeidsevne, 

aktuelle tiltak i arbeidsgivers regi, bistand (bedriftshelsetjeneste/Nav), samt plan for 

videre oppfølging. 

- Arbeidsgiver skal innkalle til dialogmøte senest etter syv uker inn i arbeidstakers 

sykefravær.  

- Arbeidsgiver skal kunne dokumentere hvordan bestemmelsene om oppfølgingsplan og 

dialogmøte har vært fulgt opp, herunder hvem som har vært innkalt og deltatt på 

dialogmøte. 

- Arbeidsgiver skal iverksette realistiske og konkrete tiltak for at arbeidstaker kan utføre 

sine arbeidsoppgaver. 

 
Kilder: Arbeidsmiljøloven, Folketrygdloven, Arbeidstilsynets faktaside 



KomRev NORD IKS Sykefravær i Skånland kommune 

    

 

  Side: 26 

Den 26.06.2017 opplyste personalsjef til revisor at det er kun én av enhetene som sender inn 

oppfølgingsplaner til lønn- og personalkontoret, og at det derfor innebar mye arbeid å få hentet inn 

datamateriale fra ytterligere enheter. Revisor gikk gjennom fire oppfølgingsplaner som 

personalsjefen hadde tilgjengelig fra nevnte enhet, og i tabell 4 har vi framstilt revisors vurderinger 

av innholdet i disse planene  

 
Tabell 4. Informasjon fra kontrollerte oppfølgingsplaner for 2016 og 2017. Skånland kommune 
Sykefraværs- 

tilfelle 

Tilpasning  Oppfølgingsplan Oppfølgingsplan 

senest innen 4 uker  

Innhold: Vurdering av 

arbeidsevne og – oppgaver, 

aktuelle tiltak, bistand, plan 

for videre oppfølging 

Innkalle til 

dialogmøte 1, 

senest etter 7 

uker 

Dokumentere hvordan 

bestemmelser fra 

oppfølgingsplan og dialogmøte 

har blitt fulgt opp 

Realistiske 

og konkrete 

tiltak for 

arbeidstaker 

1 

 

Ja Ja Nei, innen 5 uker Ja.  

 

Ja Ja Ja 

2 

 

 

Ja Ja Ja, i forkant av 

sykefraværet pga. 

fremtidig operasjon  

Ja, med unntak av hvilken 

bistand den sykemeldte skulle 

motta 

Ja Ja Ja 

3 Ja Ja Nei, etter 6 uker og 

3 dager 

Ja Ja Fremgår ikke av 

dokumentasjonen 

Ja 

4 Ja Ja Fremgår ikke av 

dokumentasjonen 

Ja Fremgår ikke av 

dokumentasjonen 

Ja Ja 

Kilde: Skånland kommune 

 

 

Revisors vurderinger 

De fire oppfølgingsplanene kommunen har framlagt for revisor, viser eksempler på at arbeidstakere 

med nedsatt arbeidsevne har fått iverksatt konkrete tiltak i form av tilpasninger av arbeidsoppgaver/ 

arbeidsdagen, og de iverksatte tiltakene fremstår som realistiske. Dette indikerer etter revisors 

vurdering at kommunen iverksetter nødvendige tiltak for at arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne 

skal kunne beholde eller få et passende arbeid. 

 

Oppfølgingsplanene revisor har gjennomgått, er ikke helt i tråd med relevante krav i arbeidsmiljø-

loven og Arbeidstilsynets faktaside. I to av fire tilfeller ble tidsfristen for utarbeiding av planen 

overskredet, og i ett tilfelle framgår det ikke av dokumentasjonen hvorvidt kommunen overholdt 

fristene for utarbeiding av oppfølgingsplanen og innkalling til dialogmøte 1. Én av de gjennomgåtte 

sakene mangler dokumentasjon på hvordan bestemmelsene om oppfølgingsplan og dialogmøte har 

vært fulgt opp, herunder hvem som har vært innkalt til og deltatt i dialogmøte. De fire tilfellene 

revisor har gjennomgått, er alene ikke tilstrekkelig grunnlag for å vurdere kommunens praksis på 

området. Men de påviste manglene sammen med at enhetene som ble valgt ut i stikkprøvekontrollen, 

ikke har dokumentert for revisor hvordan de arbeider med oppfølgingsplaner og dialogmøter, 

indikerer etter revisors vurdering at kommunen bare delvis etterlever revisjonskriteriene for dette 

oppfølgingsarbeidet overfor arbeidstakere som har fått redusert arbeidsevne. Revisors vurdering 

underbygges for øvrig av opplysninger i enkelte av kommunens årsmeldinger; at arbeidsplassene i 

kommunen gjennomfører relativt få lovpålagte dialogmøter 1, og at lege er lite deltagende i disse 

møtene. 

 

5.3 Konklusjon 

På bakgrunn av revisors funn og vurderinger konkluderer vi med at Skånland kommune på noen 

områder oppfyller sin plikt til systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær, 

men vi ser også forbedringsbehov på vesentlige områder hvor revisor vurderer at kommunen enten 

ikke innfrir eller at de ikke fullt ut innfrir relevante krav i blant annet arbeidsmiljølovgivningen.  
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6 FØRING AV SYKEFRAVÆRSSTATISTIKK 

 

Oppfyller kommunen sin plikt til å føre statistikk på sykefraværet? 
 

 
 

Revisors funn 

Revisor fikk tilsendt Skånland kommunes kvartalsvise sykefraværsstatistikk for perioden 2012-

2016. Statistikken viser sykefraværet for alle enhetene i kommunen. Sykefraværsoversikten 

inneholder både egenmeldt og legemeldt sykefravær i antall dager og prosent av mulige dagsverk, i 

tillegg til det samlede fraværet. Utover dette inneholdt statistikken oversikt over fraværet fordelt på 

kjønn, antall ansatte ved enheten, antall mulige dagsverk, antall fraværstilfeller og samlet antall 

kalenderdager med fravær. Personalsjefen opplyste via e-post til revisor at det er kun ansattes eget 

fravær som registreres, og ikke fravær ved barns sykdom. Denne opplysningen har kommunen 

senere8 korrigert til at barns sykdom registreres, men at det ikke lages egen statistikk på dette slik 

det gjøres på eget fravær. Revisor spurt personalsjefen om fravær registreres i kategoriene inntil tre 

dager/fire til og med 16 dager/mer enn 16 dager og om fravær over åtte uker spesifiseres særskilt. 

Ifølge personalsjefen registreres det enkelte fraværstilfelles varighet slik det fremkommer i 

statistikken revisor har fått tilsendt, og at det skilles kun mellom egenmeldt og sykemeldt fravær.  

 

Som revisor har redegjort for i kapittel 3 har vi funnet summeringsfeil i kommunens sykefraværs-

statistikk i Visma. Og i flere årsmeldinger opplyser kommunen om forbedringspotensial når det 

kommer til korrekt registrering av egenmeldinger, sykemeldinger og ferieavvikling. 

 

Revisors vurderinger 

Da Skånland kommune ikke registrerer sykefravær etter fraværstilfellets varighet og heller ikke 

spesifiserer langtidsfravær over åtte uker særskilt, vurderer revisor at kommunen ikke oppfyller alle 

revisjonskriteriene som gjelder føring av statistikk over sykefravær.  

6.1 Konklusjon 

På grunnlag av funn og vurderinger konkluderer revisor med at Skånland kommune ikke fullt ut 

oppfyller sin plikt til å føre statistikk på sykefraværet. 

                                                 
8 Jf. rådmannens høringssvar 22.12.2017 til revisors rapport fra forvaltningsrevisjonsprosjektet 

Revisjonskriterier: 

Som arbeidsgiver plikter Skånland kommune å føre statistikk over sykefravær og fravær ved barns 

sykdom, som blant annet innebærer: 

- å registrere: 

o mulige dagsverk fordelt etter kjønn i registreringsperioden 

o antall fraværstilfeller ved egen sykdom eller barns sykdom, fordelt etter kjønn 

o antall fraværsdager i det enkelte fraværstilfellet skal registreres etter fraværets 

varighet: 

▪ inntil tre dager (vanligvis egenmelding) 

▪ fire dager til og med 16 dager (arbeidsgiverperioden) og  

▪ mer enn 16 dager (fravær utover arbeidsgiverperioden og maks inntil 52 uker) 

- at langtidsfravær over åtte uker skal spesifiseres særskilt  

 

Kilder: Folketrygdloven, Forskrift om føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom 
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7 FØRING OG INNKREVING AV REFUSJONER FRA NAV 

 

Har kommunen rutiner for innkreving og føring av refusjoner fra Nav? 
 

 

Revisors funn 

I Oppsummeringsbrev årsregnskap 2015 påpekte Skånland kommunes regnskapsrevisor i KomRev 

NORD at fordringskontoen for refusjon fra NAV til enhver tid hadde en betydelig saldo, og at det 

må være samsvar mellom regnskap og reskontro. For å sikre at bokført saldo er i samsvar med 

underliggende dokumentasjon, og underbygge at bokførte saldoer fremstår som rimelig og 

sannsynlig, samt for å sikre at en mottar den refusjon som en har krevd, må kontoen avstemmes 

terminvis gjennom året. I kommunens svar på oppsummeringsbrevet opplyste økonomisjefen at det 

ble jobbet med å få på plass bedre rutiner rundt avstemming og oppfølging av rutiner vedrørende 

sykefravær.  

 

Fra lønn og personal fikk revisor først opplyst på e-post 28.09.17 at kommunen ikke har skriftlige 

rutiner for refusjoner men følger anbefalinger fra Visma med hensyn til innkreving og purring - og 

at «Refusjonskrav blir sendt i etterkant av lønnskjøring hver måned, og blir også sendt minst en 

gang til pr mnd. Purring skjer pr telefon til NAV, etter anbefaling fra Visma.» Ifølge kommunen har 

dette i praksis vist seg å være effektivt etter at kommunen tok dette i bruk i siste kvartal 2016, og 

siste purring i året skjer slik at eventuelle innbetalinger som følge av purringen kommer senest i 

januar og blir ført i regnskapet på «inneværende år».  

 

Den 3.11.2017 mottok revisor et dokument fra personalsjef som inneholdt rutiner for krav, mottak 

av refusjon, purring og oppfølging, og kontroll av differanse ved årsavslutning.  

 

7.1 Konklusjon 

På bakgrunn av revisors funn konkluderer vi med at kommunen per dags dato har rutiner for 

innkreving og føring av refusjoner fra NAV. 
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8 HØRING 

Revisor sendte rapporten på høring 8.12.2017 til konstituert rådmann Bjørn-Tore Sørensen med 

kopi til personalsjef Lars Edvard Moen, med høringsfrist 22.12.2017. Rådmannen oversendte 

kommunens høringssvar den 22.12.2017. Høringssvaret er klippet inn nedenfor og er gjengitt i sin 

helhet. På grunnlag av høringssvaret har revisor gjort endringer i kapittel 5.1.3 og kapittel 6 når det 

gjelder henholdsvis vernerunder og registrering av fravær ved barns sykdom. 
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9 EVENTUELLE ANBEFALINGER 

På bakgrunn av funn, vurderinger og konklusjoner som framkommer i rapporten, anbefaler revisor 

at Skånland kommune vurderer tiltak for å sikre  

• systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen  

• gjennomføring av ROS-analyser og vernerunder, og at slike kartlegginger legges til grunn 

for planer og tiltak for å redusere risiko 

• sykefraværsregistreringer i tråd med gjeldende regelverk  

 

10 REFERANSER 

 

Lov 2005-6-17-62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. (arbeidsmiljøloven)  

 

Forskrift 17-06-09-719 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) 

 

Veiledning til internkontrollforskriften, Arbeidstilsynet januar 1997, endret siste gang desember 

2014 

 

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 4. mars 2014 – 31. desember 2018 (IA-

avtalen)  

 

Samarbeidsavtale mellom Skånland kommune og NAV arbeidslivssenter 4. mars 2014 – 31. 

desember 2018: Inkluderende arbeidsliv i Skånland 2014-2018. Overordnet handlingsplan. 

 

Arbeidstilsynets faktaside: 

https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/tilrettelegging/tilrettelegging-og-oppfolging-av-

sykmeldte-arbeidstakere/pageAsPdf?showAsImage=true 

 

Lov 1997-02-28-19 om folketrygd (folketrygdloven)  

 

Forskrift 1997-03-25-272 om føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom  

 

Skånland kommunes årsmeldinger 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016 

 

Referater fra Skånland kommunes IA-team-møter (2013-2016) 

 

Fafo-rapport 2016:08. «Sammen om en bedre kommune: En oppsummering» 

 

Skånland kommune HMS-håndbok 

 

Sør-Troms HMS-tjeneste årsplan 2017-2019 

 

Skånland kommunes kvartalsvise sykefraværsstatistikk for perioden 2012-2016, hentet fra Visma 

 

Brev 13.04.2016 fra KomRev NORD IKS til Skånland kommune Oppsumeringsbrev årsregnskap 

2015 

 

https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/tilrettelegging/tilrettelegging-og-oppfolging-av-sykmeldte-arbeidstakere/pageAsPdf?showAsImage=true
https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/tilrettelegging/tilrettelegging-og-oppfolging-av-sykmeldte-arbeidstakere/pageAsPdf?showAsImage=true
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Om selskapet og vår 
forvaltningsrevisjonskompetanse 

 

 

KomRev NORD IKS utfører helhetlig 

revisjon av kommuner, kommunale 

foretak, interkommunale selskaper, 

offentlige stiftelser, kirkeregnskap og 

legater. Selskapets eiere og oppdrags-

givere er Troms fylkeskommune, alle 

kommunene i Troms, ni kommuner i 

Nordland og fire kommuner i Finnmark.  

 

Vårt hovedkontor ligger i Harstad, og vi 

har avdelingskontor i Tromsø, Narvik, 

Sortland, Finnsnes og Sjøvegan.  

 

Vi har 36 medarbeidere som samlet 

innehar lang erfaring fra og god 

kunnskap om offentlig sektor og 

revisjon.  

 

Selskapet er uavhengig i forhold til 

kommuner, stat, privat næringsliv og 

andre institusjoner i samfunnet. 

 

Vårt forvaltningsrevisjonsteam består 

av ni medarbeidere med høyere 

utdanning innen ulike fag:  

 

• Rettsvitenskap 

• Samfunnsplanlegging 

• Sosiologi 

• Statsvitenskap 

• Samfunnsøkonomi 
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