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SAK 32/18 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGSMØTET 
27.09.2018 

 

Forslag til vedtak: 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 27.09.2018 godkjennes.  
 
Vedlegg:  
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte i Re 27.09.2018 

 
Saksframstilling: 
 
 
 
 



32/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 27.09.2018 - 18/00001-54 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 27.09.2018 : Protokoll fra kontrollutvalgsmøte i Re 27.09.2018, sign

1 
 

MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Re 
 
Dato: 27.09.2018 kl. 18:00 
Sted: VIKS' lokaler i Revetalgata 10 
Arkivsak: 18/00001 
  
Tilstede:  Magnus Theiste Østlie, leder  

Turid Evensen, nestleder  
Geir Morten Stenhaug, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 
Lars Sollie 
Helga Bjerkø 

  
Forfall:  Mona Røisgård Kirkevold, medlem  

Harald Bjerkesti Løken, medlem 
  
Andre: Trond Wifstad, rådmann i Re kommune, sak 23/18 – 26/18 og 

sak 30/18 punkt 1 
Mette Holmen, regnskapsrevisor Vestfold kommunrevisjon 
Anja Ottervang Eriksen, rådgiver VIKS 

 
Møteleder:  
 

 
Kontrollutvalgsleder Magnus Theiste Østlie 

Protokollfører: Anja Ottervang Eriksen  
  

 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

23/18 
18/00001-
42 

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 
06.06.2018 

3 

24/18 
18/00059-
21 

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 
"Gjennomgang av avviksystemet ved Re helsehus" 

3 

25/18 
18/00059-
22 

Orientering vedrørende særskilte brannobjekter i Re 
kommune 

4 
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26/18 
18/00059-
23 

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 
"Saksutredninger gjort av kommunen, oppfølging av 
vedtak og tilbakemelding til politisk organ" 

5 

27/18 18/00128-1 Forslag til budsjett for tilsyn og kontroll 2019 5 

28/18 18/00094-6 
Status for forvaltningsrevisjonsprosjektet "Sykefravær i 
Re kommune" 

6 

29/18 
18/00047-
13 

Plan for revisjon 2018 7 

30/18 
18/00046-
10 

Referatsaker 27.09.2018 8 

31/18 
18/00045-
10 

Eventuelt 27.09.2018 9 

    

 
Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen, og møtet ble satt kl. 18:00. Det var ingen 
merknader til innkalling eller saksliste.  
 
Sak 30/18 punkt 1 ble behandlet før sak 27/18.   
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Saker til behandling 

23/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 06.06.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 27.09.2018 23/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 06.06.2018 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 06.06.2018 godkjennes.  
 
 
 

24/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Gjennomgang 
av avviksystemet ved Re helsehus" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 27.09.2018 24/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Administrasjonens informasjon vedrørende oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapporten «Gjennomgang av avvikssystemet ved Re helsehus» 
tas til orientering.  
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsleder innledet med å informere om sakens forløp. Rådmann i Re 
kommune, Trond Wifstad, orienterte om hvordan de to anbefalingene fra 
forvaltningsrevisjonsrapporten er fulgt opp. Helse- og omsorgssektoren har gått 
igjennom alle sine rutiner og lagt disse inn i kvalitetssystemet «Compilo». Det er 
laget spesifikke rutiner på hvordan man registrerer og behandler avvik. Det er 
gjennomført opplæring, og administrasjonen har over tid oppfordret ansatte til å 
melde avvik. Kontrollutvalgets spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig.  
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Vedtak  
Administrasjonens informasjon vedrørende oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapporten «Gjennomgang av avvikssystemet ved Re helsehus» 
tas til orientering.  
 
 

25/18 Orientering vedrørende særskilte brannobjekter i Re 
kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 27.09.2018 25/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Administrasjonenes informasjon vedrørende særskilte brannobjekter i Re kommune 
tas til orientering.  
 
Møtebehandling 
Rådmannen orienterte kontrollutvalget om kommunens arbeid med kartlegging av 
særskilte brannobjekter i Re kommune. Arbeidet med kartlegging av risiko er delegert 
til Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB). Kommunen har hatt en brannfaglig 
gjennomgang av alle formålsbygg, og alle avvik er enten lukket eller planlagt lukket i 
2018. Brannsikring av kommunale utleieboliger må følges opp bedre, men dette 
arbeidet er nå igangsatt. 
 
I dag er det 47 bygg i Re kommune som er klassifisert som «særskilte 
brannobjekter» etter brann- og eksplosjonsvernloven § 13. Kontrollutvalget stilte 
spørsmål om kommunikasjonen mellom kommunen og brannvesenet i forbindelse 
med kartlegging av særskilte brannobjekter, og rådmannen opplyste om at det er 
igangsatt et arbeid for å få på plass elektroniske systemer/kommunikasjon mellom 
byggesaksavdelingen og brannvesenet. Det har vært tatt opp i møte mellom VIB og 
eierkommunene at det er et mål å få på plass felles rutiner.  
 
På bakgrunn av orienteringen fra rådmannen ble det foreslått å be om en skriftlig 
redegjørelse for hvordan samhandlingen mellom byggesaksavdelingen og VIB 
fungerer. Det ble videre foreslått å invitere brannsjefen i VIB til neste 
kontrollutvalgsmøte for å orientere om rutiner knyttet til kartlegging.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Administrasjonenes informasjon vedrørende særskilte brannobjekter i Re kommune 
tas til orientering. Kontrollutvalget ber om å få oversendt en skriftlig redegjørelse om 
hvordan samhandlingen mellom byggesaksavdelingen og VIB fungerer fra 
rådmannen. Brannsjefen i VIB inviteres til neste kontrollutvalgsmøte 08.11.2018 for å 
orientere nærmere om rutiner knyttet til kartlegging av særskilte brannobjekter.  
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26/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 
"Saksutredninger gjort av kommunen, oppfølging av vedtak og 
tilbakemelding til politisk organ" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 27.09.2018 26/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Administrasjonens informasjon vedrørende tilbakemelding fra administrasjonen til 
politisk utvalg tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmannen orienterte om hvordan administrasjonen arbeider for å følge opp vedtak, 
og hvilke rutiner som foreligger. Spørsmål fra kontrollutvalget ble besvart.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Administrasjonens informasjon vedrørende tilbakemelding fra administrasjonen til 
politisk utvalg tas til orientering. 
 
 
 
 

27/18 Forslag til budsjett for tilsyn og kontroll 2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 27.09.2018 27/18 

 
 

Forslag til innstilling: 
 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr 1.080.000 i budsjett 2019 til 
tilsyn og kontroll i Re kommune.  
 
Beløpet er fordelt slik: 
 
Revisjonstjenester        kr   725.000 
 

• Regnskapsrevisjon, enhetskontroll   kr   270.000 

• Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll   kr   365.000 

• Attestasjoner, andre tjenester, deltakelse og forberedelse 
av møter i kontrollutvalget og kommunestyret m.m.  kr    90.000 
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Sekretariatstjenester fra VIKS      kr   150.000 
 
Andre utgifter        kr   205.000 

• Møtegodtgjørelse     kr     90.000 

• Andre driftsutgifter, kurs/konferanse    kr     65.000 

• Kjøp av andre tjenester     kr     50.000 
 

Sum          kr 1.080.000 
 
Saken oversendes til kommunestyret for videre behandling. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsleder kommenterte de ulike postene i budsjettet, og utvalget diskuterte 
saken.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr 1.080.000 i budsjett 2019 til 
tilsyn og kontroll i Re kommune.  
 
Beløpet er fordelt slik: 
 
Revisjonstjenester        kr   725.000 
 

• Regnskapsrevisjon, enhetskontroll   kr   270.000 

• Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll   kr   365.000 

• Attestasjoner, andre tjenester, deltakelse og forberedelse 
av møter i kontrollutvalget og kommunestyret m.m.  kr    90.000 

 
Sekretariatstjenester fra VIKS      kr   150.000 
 
Andre utgifter        kr   205.000 

• Møtegodtgjørelse     kr     90.000 

• Andre driftsutgifter, kurs/konferanse    kr     65.000 

• Kjøp av andre tjenester     kr     50.000 
 

Sum          kr 1.080.000 
 
Saken oversendes til kommunestyret for videre behandling. 
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28/18 Status for forvaltningsrevisjonsprosjektet "Sykefravær i Re 
kommune" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 27.09.2018 28/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar revisors informasjon til orientering.  
 
 
Møtebehandling 
Regnskapsrevisor i Vestfold kommunerevisjon, Mette Holmen, orienterte om 
prosjektet «Sykefravær i Re kommune» og besvarte kontrollutvalgets spørsmål. For 
å sikre tilstrekkelig datagrunnlag ble leveringen utsatt til kontrollutvalgsmøtet 
08.11.2018. Det har blitt samlet inn data gjennom intervjuer og møter, samt 
spørreundersøkelser som har blitt sendt til alle ansatte i Re kommune. Fremdriften i 
prosjektet går nå som planlagt.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar revisors informasjon til orientering.  
 
 
 

29/18 Plan for revisjon 2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 27.09.2018 29/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar plan for revisjon 2018 for Re kommune til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Regnskapsrevisor Mette Holmen gjennomgikk plan for revisjon 2018, og besvarte 
kontrollutvalgets spørsmål.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar plan for revisjon 2018 for Re kommune til orientering. 
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30/18 Referatsaker 27.09.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 27.09.2018 30/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Møtebehandling 
Følgende referatsaker ble behandlet:  

• Notat fra Re kommune med svar på spørsmål fra kontrollutvalget vedrørende 
taushetserklæringer og saker unntatt offentlighet (behandlet før sak 27/18) 
Lars Sollie ba om en klargjøring av kommunens tilbakemelding vedrørende 
deling av informasjon i gruppemøter/innsyn i saker. Rådmannen besvarte 
spørsmålet, og informerte om at alle folkevalgte, også vararepresentanter, kan 
diskutere taushetsbelagte opplysninger i gruppemøter. Hvis det er andre enn 
folkevalgte til stede i gruppemøtene, kan taushetsbelagte opplysninger ikke 
diskuteres. Det var enighet i kontrollutvalget om å tilføye følgende til vedtaket:  
 

«Kontrollutvalget oppfordrer administrasjonen til å informere folkevalgte 
om hvem som kan delta på gruppemøter der taushetsbelagte 
opplysninger behandles.»  

 

• Protokoll fra styremøte i VIKS 
Kontrollutvalgsleder refererte kort fra styremøtet i VIKS 27.09.2018. Sakene 
knyttet til forespørsel til Sandefjord om inntreden i VIKS og mulig 
sammenslåing mellom TEMARK og VIKS ble særlig kommentert.  

 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering. Kontrollutvalget oppfordrer administrasjonen til å 
informere folkevalgte om hvem som kan delta på gruppemøter der taushetsbelagte 
opplysninger behandles.  
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31/18 Eventuelt 27.09.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 27.09.2018 31/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 

1. Utvalget tok opp at kontrollutvalget ønsker en tilbakemelding fra revisor 
vedrørende fordelingen mellom postene i budsjettet fra Vestfold 
kommunerevisjon. Videre ble det tatt opp at kontrollutvalget ønsker en 
redegjørelse fra revisor vedrørende fellesnemndas bruk av tildelte midler i 
forbindelse med sammenslåingen mellom Re og Tønsberg kommuner.   
 

2. Kontrollutvalgsleder orienterte om en henvendelse mottatt fra Ayla Backe 
25.09.2018. Henvendelsen omhandler ordføreren i Re kommune, Thorvald 
Hillestad, sin deltakelse i en debatt om avfallsdeponi i Grenland 09.05.2018. 
Det ble vurdert om kontrollutvalgsmøtet skulle lukkes etter kommuneloven § 
31. Kontrollutvalget konkluderte med at møtet ikke skulle lukkes.  

 
Henvendelsen ble diskutert av kontrollutvalget, og det ble foreslått å invitere 
ordføreren til neste kontrollutvalgsmøte 08.11.2018 for å orientere om sin rolle 
i deponidebatten i Porsgrunn 09.05.2018.  

 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  

1. Kontrollutvalget ber om en redegjørelse fra revisor vedrørende fellesnemndas 
bruk av tildelte midler. Kontrollutvalget ber videre om en tilbakemelding fra 
revisor vedrørende fordelingen mellom postene i budsjettet fra Vestfold 
kommunerevisjon. Spørsmålene tas opp under «Revisor orienterer» i 
kontrollutvalgsmøtet 08.11.2018.  
 

2. Kontrollutvalget viser til henvendelse fra Ayla Backe datert 25.09.2018 og 
inviterer ordføreren til neste kontrollutvalgsmøtet 08.11.2018 for å orientere 
om sin rolle i avfallsdeponidebatten som fant sted på Ælvespeilet i Porsgrunn 
09.05.2018.  
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Kontrollutvalgsmøtet ble avsluttet kl. 20:25.  
 
Neste møte i kontrollutvalget er 08.11.2018 kl. 18:00.  
 
 
Revetal, 28.09.2018 
 
For leder av kontrollutvalget i Re kommune, Magnus Theiste Østlie 
 
 
 
Anja Ottervang Eriksen 
Rådgiver 
VIKS 
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Arkivsak-dok. 18/00059-33 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 08.11.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 33/18 
ORIENTERING FRA BRANNSJEFEN OM RUTINER KNYTTET TIL 
KARTLEGGING AV SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER 

 

Forslag til vedtak: 
Brannsjefens informasjon om rutiner knyttet til kartlegging av særskilte brannobjekter 
tas til orientering. Rådmannens skriftlige redegjørelse vedrørende samhandlingen 
mellom kommunens byggesaksavdeling og Vestfold Interkommunale Brannvesen 
(VIB) tas til orientering.  
 
Vedlegg:  

 Henvendelse til kontrollutvalget fra Odd Gjerpe med vedlegg, datert 
21.10.2018 

 
Saksframstilling: 
I sak 22/18 «Eventuelt» fattet kontrollutvalget vedtak om å invitere rådmannen til 
kontrollutvalgsmøtet 27.09.2018 for å orientere om kommunens arbeid med å 
kartlegge særskilte brannobjekter i Re kommune i henhold til brann- og 
eksplosjonsvernloven § 13. Rådmannen orienterte kontrollutvalget i 
kontrollutvalgsmøtet 27.09.2018, sak 25/18, og på bakgrunn av orienteringen fattet 
kontrollutvalget følgende vedtak:  
 

«Administrasjonenes informasjon vedrørende særskilte brannobjekter i Re 
kommune tas til orientering. Kontrollutvalget ber om å få oversendt en skriftlig 
redegjørelse om hvordan samhandlingen mellom byggesaksavdelingen og 
VIB fungerer fra rådmannen. Brannsjefen i VIB inviteres til neste 
kontrollutvalgsmøte 08.11.2018 for å orientere nærmere om rutiner knyttet til 
kartlegging av særskilte brannobjekter». 

 
Brannsjefen i Vestfold Interkommunale Brannvesen, Per Olav Pettersen, har 
bekreftet at han kommer til kontrollutvalgsmøtet 08.11.2018 for å orientere. 
 
Skriftlig redegjørelse fra rådmannen om hvordan samhandlingen mellom 
byggesaksavdelingen og VIB fungerer er ikke mottatt i skrivende stund, og vil bli 
ettersendt til kontrollutvalgets medlemmer.  
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2 

Kontrollutvalget i Re v/ sekretariatet mottok 21.10.2018 henvendelse fra Odd Gjerpe 
vedørende denne saken. Henvendelsen inneholder informasjon og spørsmål som 
avsender mener er av interesse i forbindelse med behandling av denne saken i 
kontrollutvalget.  
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34/18 Orientering fra ordfører vedrørende deltakelse i debatt om avfallsdeponi i Brevik  - 18/00059-32 Orientering fra ordfører vedrørende deltakelse i debatt om avfallsdeponi i Brevik  : Orientering fra ordfører vedrørende deltakelse i debatt om avfallsdeponi i Brevik

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 18/00059-32 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 08.11.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 34/18 
ORIENTERING FRA ORDFØRER VEDRØRENDE DELTAKELSE I 
DEBATT OM AVFALLSDEPONI I BREVIK  

 

Forslag til vedtak: 
Saken legges frem uten innstilling.  
 
Vedlegg:  
Henvendelse fra Ayla Backe, datert 25.09.2018 
Notat fra ordfører til medlemmene i kommunestyret, datert 04.10.2018 
Henvendelse fra Ayla Backe, datert 04.10.2018 
Henvendelse fra Ayla Backe, datert 09.10.2018 

 
Saksframstilling: 
 
Kontrollutvalget v/ kontrollutvalgsleder Magnus Theiste Østlie fikk 25.09.2018 
oversendt henvendelse fra Ayla Backe vedrørende ordføreren i Re kommune, 
Thorvald Hillestad, sin deltakelse i debatt om avfallsdeponi i Porsgrunn 09.05.2018.  
Henvendelsen ble lagt frem for kontrollutvalget i kontrollutvalgsmøtet 27.09.2018, sak 
31/18 – Eventuelt, og det ble fattet følgende vedtak:  
 

Kontrollutvalget viser til henvendelse fra Ayla Backe datert 25.09.2018 og 
inviterer ordføreren til neste kontrollutvalgsmøtet 08.11.2018 for å orientere 
om sin rolle i avfallsdeponidebatten som fant sted på Ælvespeilet i Porsgrunn 
09.05.2018. 

 
Ordfører har bekreftet at han kommer til kontrollutvalgsmøtet 08.11.2018 for å 
orientere om sin rolle i debatten. Ordfører har også oversendt notat datert 
04.10.2018 som ble sendt ut til medlemmer av kommunestyret.  
 
Kontrollutvalget v/ sekretariatet har også mottatt to nye e-poster fra Ayla Backe i 
etterkant av forrige kontrollutvalgsmøte. Begge e-poster er vedlagt her og er datert 
henholdsvis 04.10.2018 og 09.10.2018.  
 
Det gjøres oppmerksom på at saken har vært omtalt i Kommunal Rapport 
(05.10.2018) og i Jarlsberg avis (09.10.2018).  
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Til kommunestyrets medlemmer 

Vil med dette orientere om at jeg er invitert til kontrollutvalgets møte den 8. november for å 

orientere om min rolle i et åpent debattmøte om avfallsdeponi i Brevik, avholdt i Porsgrunn 

den 9. mai i år. Bakgrunnen er en henvendelse kontrollutvalgets leder Magnus Østli har fått 

fra Ayla Backe, Brevik (vedlagt). Hun er etter hva jeg vet et aktivt medlem av aksjonsgruppen 

Vern om Grenland.  

I henvendelsen til kontrollutvalget står det at den er sendt som leserbrev til Tønsbergs Blad. I 

går fikk jeg telefon fra Kommunal Rapport som hadde fanget opp en henvendelse til 

Fylkesmannen fra Ayla Backe om det samme temaet. Historien dukker nok opp i denne 

avisen i neste uke antar jeg. 

Daglig leder i NOAH, Carl Hartmann kontaktet meg i april og spurte om jeg hadde anledning 

til å stille opp på debattmøtet i Porsgrunn. Han lurte på om jeg kunne fortelle om min 

opplevelse av NOAH som aktør og næringsdrivende i kommunen og om hvordan 

samarbeidet hadde vært gjennom alle disse årene. 

Jeg responderte positivt på henvendelsen med den største selvfølge. Det hadde jeg gjort 

overfor en hvilken som helst næringsdrivende i Re som hadde stilt det samme spørsmålet. 

Det å være tilgjengelig for næringslivet, det å være smørekanne framfor bremsekloss har 

alltid stått langt framme i pannebrasken i den rollen jeg har. Kan for øvrig tillegge at jeg 

hadde kontakt med hovedutvalgsleder i Drift, eiendom og næring Odd Gjerpe om 

henvendelsen. Han syntes det var riktig og viktig å møte opp i Porsgrunn og hadde planer om 

å dra dit selv, noe han imidlertid ble forhindret i. 

Dere har jo i kortere eller lengre tid lært NOAH å kjenne som en åpen og ryddig aktør i 

kommunen vår. Jevnlig inviteres vi til kontaktmøter hvor så vel miljørettet helsevern, leder 

av DEN og undertegnede deltar på fra Re. Der møter også representanter fra 

nabokommuner, fylkesmannen, miljøorganisasjoner og velforeninger. De sakene vi har hatt 

vedrørende NOAH i kommunestyret opp gjennom årene har vi så vidt jeg kan huske hatt 

enstemmige vedtak i. 

Ungdomshus er nevnt i henvendelsen fra Backe. Tankene om et slikt bygg på Revetal er ca 

fem år gamle. Ved en ungdataundersøkelse på Revetal ungdomsskole i 2013 kom dette 

ønsket fram. Våre folk på kulturkontoret med kultursjef Ida Johre i spissen har jobbet mye 

med dette. NOAH har gitt oss støtte til å arrangere Middelalderdagene i Re. Under et møte i 

den anledning mellom Carl Hartmann og Ida Johre i 2015 kom spørsmålet fra NOAH om det 

var noe vi hadde særlig behov for i Re. Dermed kom tankene om ungdomshus fram, noe 

Hartmann syntes det kunne være interessant å kikke nærmere på. Over en del tid ble 

arkitekt koblet inn, skisseprosjekt og grove kalkyler produsert.  

Kommunestyret ba så i juni om at det ble utarbeidet et forprosjekt. I slutten av måneden 

tilbød Gjelsten oss å dekke en tredel av den foreløpige kostnadsrammen på 20 mill kroner. 

Dette er det kommunestyret som avgjør om vi skal takke ja til. Saken kommer opp når det 

endelige prosjektet er klart med tilhørende kostnadsoverslag og finansieringsplan. 



34/18 Orientering fra ordfører vedrørende deltakelse i debatt om avfallsdeponi i Brevik  - 18/00059-32 Orientering fra ordfører vedrørende deltakelse i debatt om avfallsdeponi i Brevik  : Vedr. henvendelse fra A.B

Håper dere synes det var greit med denne redegjørelsen før dere leser det som måtte dukke 

opp i mediene framover.  

 

Revetal, 04.10.2018 

Thorvald Hillestad 
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Arkivsak-dok. 18/00094-10 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 08.11.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 35/18 
BEHANDLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET 
"SYKEFRAVÆR I RE KOMMUNE" 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger i 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Sykefravær i Re kommune»:  
 

1. Re kommune bør revidere gjeldende overordnede rutine for oppfølging av 
sykefravær, slik at nye satsningsområder som bruk av arbeidsmetoden «Tett 
på» og funksjonsvurderingsskjema kommer tydelig til uttrykk i rutinen.  

2. Re kommune bør vurdere om de i tilstrekkelig grad har fulgt opp tiltak i 
etterkant av revisjonsrapport fra 2009.  

3. Re kommune bør ved eventuell utarbeidelse av ny IA-handlingsplan sørge for 
at denne blir koblet til kommunens øvrige arbeid med sykefraværsoppfølging.  

4. Kommunen bør implementere handlingsplanen til prosjektet «Tett på», og 
sørge for å ha tilstrekkelig dokumentasjon for å vurdere måloppnåelse.  

5. Re kommune bør vurdere om de kan benytte funn fra revisors 
spørreundersøkelser i det videre arbeidet med sykefraværsoppfølging. 

 
Kontrollutvalget registrerer at det er igangsatt arbeid på området og at revisors 
spørreundersøkelse vil gå inn i det videre arbeidet med å systematisere 
sykefraværsarbeidet. Kontrollutvalget ber om at rådmannen innen 05.09.2018 skriftlig 
rapporterer til kontrollutvalget om oppfølging av revisors anbefalinger.  
 
Kommunestyret innbys til å fatte følgende vedtak:  
Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og revisors anbefalinger i 
forvaltningsrevisjonsrapporten «Sykefravær i Re kommune».  
 
Rådmannen bes rapportere skriftlig til kontrollutvalget innen 05.09.2018 om 
oppfølgingen av revisors anbefalinger.  
 
Vedlegg:  
Forvaltningsrevisjonsrapporten «Sykefravær i Re kommune» fra Vestfold 
kommunerevisjon 
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Saksframstilling: 
 
Vestfold kommunerevisjon har på bestilling fra kontrollutvalget gjennomført 
forvaltningsrevisjon om sykefravær i Re kommune. Rapporten ble bestilt i 
kontrollutvalgsmøtet 03.05.2018, sak 11/18.  
 
Formålet med prosjektet har vært å undersøke hvordan Re kommune jobber med å 
følge opp, forebygge og redusere sykefraværet. Revisjonen har også undersøkt om 
kommunens ledelse etterlever rutiner og tiltak, og hva ansatte mener om 
kommunens arbeid på området.  
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten behandler følgende problemstillinger:  
 

 Hvilke rutiner og tiltak har Re kommune for å følge opp, forebygge og 
redusere sykefraværet i kommunen? 

 I hvilken grad etterlever kommunens ledelse rutiner og tiltak for å følge opp, 
forebygge og redusere sykefraværet? 

 Hva mener de ansatte om kommunens arbeid med å følge opp, forebygge og 
redusere sykefraværet i Re kommune? 

 
Slik sekretariatet vurderer forvaltningsrapporten, svarer den på problemstillingene 
som kontrollutvalget vedtok i forbindelse med godkjenning av prosjektplanen.  
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten konkluderer med følgende anbefalinger:  
 

1. Re kommune bør revidere gjeldende overordnede rutine for oppfølging av 
sykefravær, slik at nye satsningsområder som bruk av arbeidsmetoden «Tett 
på» og funksjonsvurderingsskjema kommer tydelig til uttrykk i rutinen.  

2. Re kommune bør vurdere om de i tilstrekkelig grad har fulgt opp tiltak i 
etterkant av revisjonsrapport fra 2009.  

3. Re kommune bør ved eventuell utarbeidelse av ny IA-handlingsplan sørge for 
at denne blir koblet til kommunens øvrige arbeid med sykefraværsoppfølging.  

4. Kommunen bør implementere handlingsplanen til prosjektet «Tett på», og 
sørge for å ha tilstrekkelig dokumentasjon for å vurdere måloppnåelse.  

5. Re kommune bør vurdere om de kan benytte funn fra revisors 
spørreundersøkelser i det videre arbeidet med sykefraværsoppfølging. 

 
Rådmannens uttalelse til forvaltningsrevisjonsprosjektet er vedlagt rapporten, og det 
vises til denne. I høringsuttalelsen beskriver rådmannen det arbeidet som har vært 
gjennomført siden forrige revisjon på området i 2009, og det arbeidet som nå er 
igangsatt. Rådmannen skriver at revisors spørreundersøkelse har gitt verdifull innsikt 
og at «resultater fra denne vil gå inn i videre arbeid med å systematisere 
sykefraværsarbeidet».  
 
Revisor vil legge frem forvaltningsrevisjonsrapporten for kontrollutvalget i møtet 
08.11.2018.  
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0. SAMMENDRAG  
 

På oppdrag fra kontrollutvalget i Re kommune har Vestfold kommunerevisjon gjennomført 

forvaltningsrevisjonsprosjektet Sykefravær i Re kommune. Revisjonskriteriene, som er lagt til 

grunn for revisjonens vurderinger, går fram av rapportens kapittel 3. Kapittel 4 omhandler 

fremgangsmåte og metode. For faktagrunnlag og mer utfyllende versjon av revisjonens 

vurderinger vises det til kapittel 5 i rapporten, samt vedlegg. Rådmannens høringsuttalelse til 

rapporten fremgår i kapittel 10. 

 

Revisor konkluderer med at Re kommune har rutiner som oppfyller lovkravene og langt på 

vei virker å ha tilstrekkelige verktøy og tiltak i sykefraværsoppfølgingen. Kommunens 

manglende måloppnåelse med 94 % nærvær, tyder på at selve utfordringen ligger i 

etterlevelsen av rutinene og tiltakene. Revisor konkluderer også videre med at kommunen kan 

vise til et systematisk og godt arbeid med sykefraværsoppfølgingen i 2018, og vil anta at dette 

arbeidet på sikt vil gi gode resultater.  

 

Hvilke rutiner og tiltak har Re kommune for å følge opp, forebygge og redusere 

sykefraværet i kommunen?  

 

Revisor har ikke funnet det hensiktsmessig å plassere rutiner og tiltak enten som 

forebyggende, oppfølgende eller som reduserende for sykefraværet. Fokuset er lagt på at 

rutiner og tiltak må ses på som samlet og samtidig, og at det er for eksempel flere tiltak over 

tid som vil gi de beste resultatene.  

 

Re kommune har utformet rutiner for sykefraværsoppfølging som er i tråd sentrale krav i lov 

og regelverk. Ansvar for oppfølging av arbeidet er beskrevet i den overordnede rutinen for 

sykefraværsarbeid. Her er det blant annet beskrevet hvem som har rådgivende og 

koordinerende ansvar, det partssammensatte arbeidet og samarbeidsaktører. Det fremheves 

også hvilket ansvar som pålegges nærmeste leder og den ansatte selv, i tråd med arbeidsgivers 

oppfølgingsansvar og den ansattes aktivitets- og medvirkningsplikt i henhold til krav i 

arbeidsmiljøloven. Gjennom kvalitets- og avvikssystemet Compilo kan også kommunen vise 

til at de har samlet rutiner på ett sted, og at de har et system for håndtering av HMS-avvik.  

 

I kommunens overordnede rutine for sykefraværsoppfølging vektlegges aktuelle tiltak som 

skal igangsettes i oppfølgingen av den sykemeldte. Av tiltak som fremheves er det etablering 

av logg, individuell oppfølgingsplan, dialogmøter og avklaring av økonomiske virkemidler. 

Revisor registrerer at Re kommune har i rutinen vektlagt at den første tiden av 

fraværsoppfølgingen er viktig. Ledere pålegges her å etablere en tidlig dialog, hvor det er 

stopp-punkt til første fraværsdag, etter tre dager, etter 2 uker og innen 4 uker (hvor det da skal 

skrives oppfølgingsplan). Hvis fraværet/ sykemeldingen varer over 4 uker, så inntrer det etter 

revisors vurderinger også et strengere krav om dokumentasjon tilknyttet oppfølgingsplan og 

dialogmøter.  

 

Kommunen kan også vise til en rekke tiltak som skal være igangsatt i forhold til 

sykefraværsarbeidet. En rekke tiltak skal være igangsatt i etterkant av revisjonsrapport fra 

2009 og handlingsplan knyttet til IA-avtalen. Med IA-handlingsplan og målsettinger i de siste 

årenes budsjett- og økonomiplaner har kommunen forpliktet seg til å arbeide for å forebygge 

og reduserte sykefraværet, hvor målsettingen er et nærvær på 94 %. Etter revisors vurderinger 

har kommunen hatt et ekstra fokus på arbeidet med sykefravær i 2018 hvor aktuelle tiltak er;  
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• Virksomhetene setter egne mål for nærvær 
• Fokus på det gode arbeidsmiljø 
• Kartlegge eget fravær  
• Innføre funksjonsvurderingsskjema som verktøy i samtaler 
• Prosjekt «Tett på» – starter på helsehuset 1.kvartal 2018 
• Tema på ledermøter og personalmøter 
• Rapportering på fravær hvert kvartal, sak til administrasjonsutvalget 
• Bruke gode hjelpere – BHT, NAV Arbeidslivssenteret, Fønix 

 

Den overordnede rutinen for sykefraværsoppfølging er sist godkjent i AMU i møte den 20/11-

2014, noe som betyr at kommunen bør oppdatere sin rutine slik at nye satsningsområder blir 

innlemmet i kommunen.  

 

I hvilken grad etterlever kommunens ledelse rutiner og tiltak for å følge opp, forebygge 

og redusere sykefraværet?  

Etterlevelse av den overordnede rutinen 

 

Svarfordelingen på undersøkelsen til lederne indikerer at kommunen i all hovedsak har klart å 

skape en klar ansvars- og oppgavefordeling når det gjelder oppfølging av sykemeldte. Revisor 

registrerer at 36 % av lederne ikke er entydig enig i at Compilo har rutiner/ prosedyrer lett 

tilgjengelig.  

 

Lederne uttrykker også i de i all hovedsak etterlever sin oppfølgingsplikt slik den kommer til 

uttrykk i den overordnede rutinen for sykefraværsoppfølging. Kommune vektlegger 

oppfølgning tidlig i sykefraværsperioden som et sentralt element i sine rutiner. 

Spørreundersøkelsen viser at 69 % av lederne mener de alltid tok kontakt med arbeidstaker 

etter tre dager for å vurdere om fraværet er arbeidsrelatert. Dette er etter revisors vurdering 

noe lavt i forhold til kommunens ønske om å etablere en tidlig dialog. Det er verdt å merke 

seg at lederne uttrykker at det er aspekter ved arbeidstakernes medvirkningsplikt som kunne 

vært bedre. Kun 53 % mener at arbeidstakerne bidrar i dialog og tiltak på en god måte for å 

komme tilbake raskere i arbeid. Det er også kun 66 % som mener at dialogmøtene fungerer 

etter sin hensikt.  

 

Revisor konkluderer basert på det overnevnte at det å etablere dialog mellom leder og 

medarbeider, knyttet til å få medarbeider så raskt tilbake i arbeid som mulig, oppleves 

utfordrende.   

 

Tiltak i etterkant av revisjonsrapport fra 2009 

 

Som ledd i oppfølgingen av revisjonsrapporten fra 2009, skulle kommunen gjennomføre en 

rekke tiltak. Revisor registrerer at kommunen har jobbet med en rekke av tiltakene, men at 

disse per september 2018 i stor grad ikke er gjennomført.  Revisor registrerer at de formelle 

rutinene i forhold til de to første ukene av fraværet er det samme som fra 2009, og at spørre-

undersøkelsene indikerer at dette fortsatt bør være et fokus for kommunen. Det er sentralt å få 

etablert den tidlige dialogen. For at denne skal være i henhold til kommunens egen rutine, så 

skal dialogen være muntlig, i tillegg til at lederne skal ha etablert en logg fra dag 1.  

 



35/18 Behandling av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Sykefravær i Re kommune" - 18/00094-10 Behandling av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Sykefravær i Re kommune" : VKR-Forvaltningsrevisjon- Sykefravær- Re kommune

Forvaltningsrevisjon - Sykefravær i Re kommune.  

6 

Tiltak som skulle igangsettes i etterkant av revisjonsrapporten, fokuserte i stor grad på 

oppfølging av ledere. Kommunen har gjennomført lederutviklingsprogrammet Smart ledelse 

høsten 2016 – sommer 2017. Deltakere var ledere med personalansvar, tillitsvalgte og 

verneombud. Utarbeidelse av handlingsplan for arbeid med å redusere sykefraværet i den 

enkelte virksomhet var et konkret oppdrag i programmet. Etter revisors forståelse har ikke 

kommunen gjennomført evaluering av dette lederutviklingsprogrammet. Kommunen har ikke 

gjennomført egne kurs i forhold til ansettelser, og det har kun vært gjennomført sporadiske 

kurs for oppfølging av prøvetiden. Det har heller ikke vært gjennomført kontinuerlige 

repetisjonskurs av ledere med personalansvar i regi av kommunen. Det har heller ikke vært 

gjennomført en systematisk opplæring av nytilsatte ledere. Dette er etter revisors vurderinger 

ikke i samsvar med planlagte tiltak som skulle igangsattes etter revisjonsrapporten fra 2009  

 

Kommunen opplyser at det fra høsten 2018 er blitt igangsatt ett nytt tiltak for nyansatte 

ledere. Det er utarbeidet en oppfølgingsplan som skal gjennomføres i prøvetiden. I planen er 

det en sjekkliste for oppgaver slik at man kan sikre en målrettet og god opplæring. Per oktober 

2018 er det to avdelingsledere som gjennomgår dette opplegget.  

 

Etterlevelse av IA-handlingsplan og Tett på- handlingsplan 

 

IA- handlingsplanen som er vedtatt av Arbeidsmiljøutvalget, er ikke førende for kommunen 

når det gjelder sykefraværsarbeidet. Revisors begrunnelse for dette er at det blant annet ikke 

rapporteres konkret på denne handlingsplanen fra avdelingslederne, og heller ikke i den 

kvartalvise saken til Administrasjonsutvalget. Revisor ser flere av tiltakene i IA-

handlingsplanen blir fulgt opp gjennom kommunens satsning «Tett på». Skal kommunen 

inngå en ny IA-avtale, er det viktig å være bevisst å skape en handlingsplan som viser 

kommunens helhetstekning innen sykefraværsarbeidet.   

 

«Tett på» er en svært sentral satsning i Re kommunes arbeid med sykefraværsoppfølging, og 

skal bli en varig arbeidsmetode. Per i dag har ikke kommunen tilstrekkelig dokumentasjon om 

måloppnåelse på Tett på-handlingsplanen, men nyetablert praksis med kvartalsmessige 

rapporteringer fra lederne kan være et godt utgangspunkt for ytterligere dokumentasjon.  

 

Oppfølging av øvrige politiske vedtak 

 

Kommunen har igangsatt en rekke tiltak i 2018, og mange av tiltakene er knyttet til satsningen 

«Tett på». Status per september 2018 er at arbeid gjenstår på følgende områder:  

 

 Virksomhetene må fortsatt ha fokus på å utarbeide egne målsettinger om nærvær, som 

skal tydeliggjøres med tiltak og prioriteringer i virksomhetsplanene.  

 Arbeidet med kartlegging av sykefravær har gjennomført på helsehuset, men må 

iverksettes i resten av kommunen.  

 Innføring av funksjonsvurderingsskjema må ytterligere forankres i organisasjonen.  

 

Revisor ser at personalavdelingen har også stilt seg til disposisjon, og vært rundt på ulike 

personalmøter. Det har i tillegg vært mye direkte dialog mellom virksomhetsledere og 

personalavdelingen. Revisor vil også fremheve at kommunens personalavdeling får en svært 

god tilbakemelding fra lederne, og i alt 88 % mener at dette samarbeidet fungerer på en 

hensiktsmessig måte.  
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Hva mener de ansatte om kommunens arbeid med å følge opp, forebygge og redusere 

sykefraværet i Re kommune?  

Oppfølging av overordnet rutine 

 

Ansatte mener at de i stor grad etterlever kommunens rutine om å melde muntlig fra til 

nærmeste leder ved første fraværsdag (i alt 91 %). Imidlertid viser revisors undersøkelser at 

ansatte i stor grad mener at ledere ikke tar kontakt etter tre dager for å vurdere om fraværet er 

arbeidsrelatert.  Kun 42 % var svært enig/ enig at lederen tok denne kontakten etter tre dager. 

Kontakt fra arbeidsgiver innen to uker for å diskutere tilrettelegging av arbeidsoppgaver, er 

også et aspekt som i alt 38 % mente ikke hadde forekommet. Etter revisors vurderinger støtter 

dette opp under at etablering av dialog den første tiden av sykefraværet, er utfordrende.  

 

Når sykemeldingen er et faktum, er det i all hovedsak nærmeste leder som tar seg av 

oppfølgingen. Tillitsvalgte og verneombud er i mindre grad involvert i enkeltsaker og 68 % av 

disse respondentene hadde aldri vært involvert i enkeltsaker.  

 

Revisor vurderer at arbeidet med oppfølgingsplanen og dialogmøtene har et 

forbedringspotensial. I alt 38 % av respondentene mente at det ikke ble utformet en 

oppfølgingsplan innen fire uker, og kun 48 % mente at denne planen i svært stor grad/ stor 

grad tydeliggjorde gode løsninger for å komme raskere tilbake til jobb. I alt 28 % mente at det 

ikke var blitt gjennomført dialogmøte etter 7 uker. Resultatene i spørreundersøkelsen for de 

ansatte samsvarer i stor grad med den opplevelsen lederne har (se problemstilling 2). Revisor 

konkluderer med at oppfølging tidlig i sykefraværsperioden ikke oppfylles i tilstrekkelig grad, 

og at det å få til en dialog som gir grunnlag for å få ansatte så raskt som mulig tilbake i jobb 

anses utfordrende, både fra ledere og ansatte.  

 

Oppfølging av IA-handlingsplan 

 

Vernetjenesten og de tillitsvalgte oppgir at de i mindre grad har kjennskap til IA- 

handlingsplanen. Kun 31 % av respondentene mener at de har i svært stor grad/ stor grad 

kjennskap til denne handlingsplanen. Verneombudene og de tillitsvalgte oppgir også at de i 

liten grad har arbeidet med de tre delmålene i IA-avtalen.  

 

Revisor konkluderer med at resultatene viser at det ikke er tilstrekkelig kjennskap til IA-

handlingsplanen, og at den ikke er inkludert i sykefraværsarbeidet på en god nok måte. 

Revisor mener det er viktig at IA-handlingsplanen er kjent for vernetjenesten og de 

tillitsvalgte, og at det arbeides aktivt med målene i avtalen.  

 

HMS-avvik- kunnskap og oppfølging 

 

Datagrunnlaget tyder på at det er enkelte områder knyttet til behandlingen av avvik, som er 

spesielt utfordrende. Aspekter som har fått spesielle lave score er knyttet til kulturen for å 

melde avvik, oppfølgingen av avvik og ivaretakelse av at den som melder avvik blir godt 

ivaretatt. Etter revisors vurderinger peker spørreundersøkelsene til de fast ansatte og til 

vernetjenesten/ tillitsvalgte, på områder som kan være aktuelle å jobbe mer med. Revisor har 

ikke gjennomført ytterligere undersøkelser, og kan derfor ikke konkludere hvorvidt praksis er 

i samsvar med kommunens rutine og målsettinger på området. Imidlertid kan det være 
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hensiktsmessig for kommunen å gjennomgå spørreundersøkelsene, for å vurdere hvorvidt 

funn her bør følges videre opp.  

 

Anbefalinger 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Re kommune bør revidere gjeldende overordnede rutine for oppfølging av 

sykefravær, slik at nye satsningsområder som bruk av arbeidsmetoden «Tett på» og 

funksjonsvurderingsskjema kommer tydelig til uttrykk i rutinen.  

 

2. Re kommune bør vurdere om de i tilstrekkelig grad har fulgt opp tiltak i etterkant 

av revisjonsrapport fra 2009. 

 

3. Re kommune bør ved eventuell utarbeidelse av ny IA-handlingsplan sørge for at 

denne blir koblet til kommunens øvrig arbeid med sykefraværsoppfølging.  

 

4. Kommunen bør implementere handlingsplanen til prosjektet «Tett på», og sørge for 

å ha tilstrekkelig dokumentasjon for å vurdere måloppnåelse.  

 

5. Re kommune bør vurdere om de kan benytte funn fra revisors spørreundersøkelser 

i det videre arbeidet med sykefraværsoppfølging.  
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1. INNLEDNING 

1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 
 

Dette forvaltningsrevisjonsprosjektet bygger på RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, 

som angir hva som er god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon. Prosjektet 

Sykefravær i Re kommune ble bestilt av kontrollutvalget i Re kommune i møte den 3.5.2018 

(sak 11/18).  

1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET 
Revisors problemstillinger fokuserer på begrepene forebygging, oppfølging og redusering av 

sykefraværet. Til en viss grad vil disse begrepene omhandle aspekter som glir over i 

hverandre. En forutsetning for å kunne redusere et sykefravær, er at en organisasjon kan vise 

til at de jobber godt både forebyggende og med det oppfølgende arbeidet. Et tiltak vil også 

kunne ha flere aspekter knyttet til seg, og kan omhandle både forebygging, oppfølging og 

redusering av sykefraværet. 

 

Spørreundersøkelsene som revisor har gjennomført inneholder også spørsmål om Compilo 

(kommunens kvalitetssystem) og behandling av HMS-avvik. Revisor har ikke gjennomført 

ytterligere undersøkelser vedrørende disse aspektene, noe som betyr at vi ikke kan konkludere 

hvorvidt praksis i forhold til avvikssystemet er i henhold til kommunens rutine på området. 

Hensikten med å få betraktninger om disse aspektene, er at kommunen selv kan vurdere 

hvorvidt det er aktuelt å sette inn tiltak med utgangspunkt i data som fremkommer fra 

spørreundersøkelsene.  

 

 

2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 

2.1 FORMÅL 
 

Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan Re kommune jobber med å følge opp, 

forebygge og redusere sykefraværet. Videre ønsker revisjonen å undersøke om kommunens 

ledelse etterlever rutiner og tiltak og hva ansatte mener om kommunens arbeid på området.  

2.2 PROBLEMSTILLINGER 
 

Det er utledet tre problemstillinger i prosjektet:  

 

Hvilke rutiner og tiltak har Re kommune for å følge opp, forebygge og redusere 

sykefraværet i kommunen?  

 

I hvilken grad etterlever kommunens ledelse rutiner og tiltak for å følge opp, forebygge og 

redusere sykefraværet?  

 

Hva mener de ansatte om kommunens arbeid med å følge opp, forebygge og redusere 

sykefraværet i Re kommune?  
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3. REVISJONSKRITERIER 
 

Revisjonskriterier er krav og forventninger revisor bruker for å vurdere avdekkede funn.  

I dette prosjektet er revisjonskriteriene primært utledet fra kommunens egne rutiner og 

målsettinger knyttet til forskjellige tiltak. Dette beskrives nærmere i kapittel 5.   

4. METODE OG KVALITET 
 

4.1 PRAKTISK GJENNOMFØRING 
 

Revisjonen er gjennomført i mai-oktober 2018. Tidsrammen for prosjektet var ca. 250 timer.  

 

Vestfold kommunerevisjon har: 

 

 sendt oppstartsbrev til kommunen 

 hatt oppstartsmøte med rådmannen og avdelingsleder personal  

 gjennomført møte med hovedverneombud og tillitsvalgte 

 gjennomført møte med virksomhetsleder Helse og omsorg og ledergruppen ved Re 

helsehus 

 gjennomført telefonmøte med rektor/ virksomhetsleder ved Solerød oppvekstsenter 

 gjennomført en anonym spørreundersøkelse til samtlige ledere med ansvar for 

sykefraværsoppfølging 

 gjennomført anonym spørreundersøkelse til samtlige ansatte i Re kommune med fast 

ansettelse 

 gjennomført en anonym spørreundersøkelse til vernetjenesten og tillitsvalgte 

 innhentet diverse informasjon og gjennomført dokumentanalyser 

 hatt løpende dialog med ressurspersoner i kommunen 

 

Vestfold kommunerevisjon vil takke alle i Re kommune som har bidratt konstruktivt med 

informasjon til rapporten. 

4.2 METODEVALG 
 

Metodene som er benyttet i forvaltningsrevisjonen omfatter intervju, dokumentanalyse og 

spørreundersøkelser. Det ble i alt sendt ut tre spørreundersøkelser: 1) til vernetjenesten, 

tillitsvalgte og hovedtillitsvalgte 2) til ledere med ansvar for sykefraværsoppfølging, og 3) til 

alle fast ansatte. Dette betyr at noen ansatte har mottatt to undersøkelser. Tabell 1 viser 

svarfordelingen til de ulike spørreundersøkelsene: 

 

 

Tabell 1: Spørreundersøkelser – Antall utsendte-  Besvart- svarprosent 

 

Vernetjenesten, tillitsvalgte 

og hovedtillitsvalgte 

Ledere med ansvar for 

sykefraværsoppfølging 

Fast ansatte 

55 utsendte.  

37 svar (67 %) 

40 utsendte 

35 svar (88 %) 

601 utsendte 

385 svar (64 %) 
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4.3 KVALITETSSIKRING 
 

Gjennomførte intervjuer er verifisert ved at møtedeltakere har fått kommentere møtereferater.  

Administrasjonen har også fått anledning til å korrigere faktafeil og avklare misforståelser i 

foreløpig rapport til høring. Revisjonen har også hatt løpende dialog med kommunen der vi 

har hatt behov for avklaringer eller nærmere forklaringer underveis i prosjektet.  

 

Revisjonen har gått bredt ut for å få ansattes vurderinger, gjennom tre spørreundersøkelser. 

Disse undersøkelsene har blitt kvalitetssikret fra administrasjonen fra kommunen, og vi har 

fått mange nyttige innspill om utforming av undersøkelsene.   

 

Kvalitetssikringen i prosjektet er også ivaretatt gjennom diskusjoner i revisjonsteamet om 

metode, veivalg, vurderinger og betydningen av enkelte funn. Kvalitetssikring av 

revisjonsrapporten er utført ved at oppdragsansvarlig revisor har gjennomgått og gitt innspill 

på den endelige rapportens utforming og innhold.  

4.4 PÅLITELIGHET OG GYLDIGHET 
 

Metodebruk skal sikre validitet (gyldighet) og reliabilitet (pålitelighet). Vurderinger av 

dataenes validitet skal sikre at kontrollens datagrunnlag samlet bidrar til å besvare 

problemstillingene. Vurderinger om reliabilitet fokuserer på om de dataene som er innsamlet 

er påvirket av den måten innsamlingen gjennomføres på. Revisor vurderer at empiren som 

ligger til grunn for rapportens konklusjoner er basert på data med høy grad av validitet og 

reliabilitet. Revisor skulle gjerne ha ønsket at svarprosenten hadde vært høyere på 

spørreundersøkelsene til de fast ansatte og til vernetjenesten/ tillitsvalgte. Selv om 

svarprosenten er under 70 % på begge disse to undersøkelsene, er undersøkelsene viktige 

kilder for vurderinger av kommunens sykefraværsarbeid. Datagrunnlaget skal kunne 

etterprøves, og revisor har utarbeidet en egen perm med innsamlet dokumentasjon, som er 

benyttet i rapporten.  

 

4.5 HØRING 
 

Rapporten ble sendt til høring til rådmannen den 11.10.2018, og rådmannens høringssvar 

fremkommer i punkt 10. 
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5.  FAKTA OG VURDERINGER 
 

I dette kapitlet presenteres statistikk for sykefraværet i Re for 2015-2018, samt en 

presentasjon av sentrale lovpålagte retningslinjer for sykefraværsoppfølging.  

  

5.1 Sykefravær i Re kommune 
 

5.1.1 Utviklingen av sykefravær i Re kommune 

 

Tabell 2 viser utviklingen av sykefravær i Re kommune i perioden 2015-2018. 

 

Tabell 2: Utviklingen av sykefravær i Re kommune (2015-2018) 

  

Virksomhet Ansatte/ 

årsverk*** 

Fravær 

2015 i % 

Fravær 

2016 i % 

Fravær 

2017 i % 

Fravær 

2018 i 

%* 

Stabstjenester, inkl. rådmann 42/ 37 4 6 7,2 13,2 

Ramnes skole 31/25,2 9,8 9,9 8 9 

Kirkevoll skole  73/55,8 10,1 9,6 10,2 14,2 

Solerød oppvekstsenter 32/28,8 4,0 12,0 5,9 12,9 

Røråstoppen skole 33/27,4 6,5 7,1 10,1 4,2 

Revetal ungdomsskole 50/42,9 7,4 6,3 9,1 7,7 

PPT 6/4,8 4,2 4,8 6,9 6,9 

Barnehage Sør**  12,3    

Barnehage Nord**  10,7    

Barnehager** 93/80,1  11,5 9,7 10,6 

Kultur  18/9,9 1,6 14,1 2,0 1,1 

Barn og unge 32/26,4 12,3 5,9 8,8 4,8 

NAV kommunalt ansatte 8/7 11,9 6,o 14 23,8 

Helse og omsorg 209/133,5 10,3 10,2 10,8 11,5 

Psykisk helse og miljøarbeid 112/77,5 8,5 9,3 9,7 10,7 

Miljørettet helsevern 5/5    4,1 

Teknikk og 

næringsinteresser**** 

 11,7 11,4 12,0  

Samlet Re kommune  9,2 9,4 9,6 10,6 

 

 

* Til og med 2. kvartal 

** Barnehagene var tidligere delt i to distrikt (sør og nord). 

*** Per 9.8.2018 

**** De ansatte fra teknisk ble overført til Tønsberg fra 1.1.2018.  

 

Kolonnen «Samlet Re kommune» viser både legemeldt og egenmeldt sykefravær. Tallene 

samlet for Re så langt i 2018 viser 10,6 % fravær, og baseres på rapportering for 1. og 2. 

kvartal. En gjennomgang av de to kvartalvise rapporteringene for 2018, viser at det var et høyt 

fravær for 1. kvartal (12,1 %) og en positiv utvikling for 2. kvartal (8,9 %).  
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Tabell 3 viser fordelingen av korttids/ langtidssykemelding: 

 

Tabell 3: Korttids/ langtidssykemelding (2015-2018) 

 

K= korttidsfravær 

L= langtidsfravær 

2015 2016 2017 2018* 

Virksomhet K L K L K L K L 

Stabstjenester, inkl. rådmann 2,2 1,8 2,6 3,4 2,1 5,2 1,4 11,7 

Ramnes skole 2,3 7,5 2,5 7,4 3,0 5,1 3,9 5,0 

Kirkevoll skole  2,0 8,1 2,4 7,2 2,7 7,5 2,3 11,7 

Solerød oppvekstsenter 2,0 2,0 2,7 9,3 3,1 2,8 3,1 9,7 

Røråstoppen skole 3,0 3,5 2,2 4,9 2,6 7,5 1,9 2,3 

Revetal ungdomsskole 1,6 5,8 1,0 5,3 1,7 7,5 1,8 5,8 

PPT 1,6 2,6 3,5 1,3 1,5 5,4 2,2 4,6 

Barnehage Sør 2,9 9,4       

Barnehage Nord 2,8 7,9       

Barnehager   3,1 8,4 2,8 6,9 2,8 7,6 

Kultur  1,6 0 1,8 12,3 0,9 1,1 1,1 0,0 

Barn og unge 1,9 10,4 2,3 3,6 1,7 7,1 2,0 2,8 

NAV kommunalt ansatte 2,1 9,8 2,2 3,8 1,1 12,9 2,6 21,1 

Helse og omsorg 1,9 8,4 2,0 8,2 2,0 8,7 2,5 9,2 

Psykisk helse og miljøarbeid 2,3 6,2 3,2 6,1 2,3 7,4 2,3 8,4 

Miljørettet helsevern --- --- ---- ----- ----- --- 0,5 3,5 

Teknikk og 

næringsinteresser**** 

1,5 10,2 2,1 9,3 1,6 10,4 ----- ----- 

Samlet Re kommune 2,1 7,1 2,4 7,0 2,2 7,4 2,4  8,2  

* til og med 2. kvartal.  

 

Grensen mellom korttids- og langtidsfravær er 16 dager (arbeidsgiverperioden). 

Korttidsfraværet kan være både egenmeldt og legemeldt.  

 

5.1.2 Diagnoser for det legemeldte sykefraværet 
 

I Re kommune har NAV sin IA-kontakt fra februar/ mars 2018 startet ukentlige registreringer 

av sykemeldt fravær. For å følge med utviklingen av fraværet fører NAV statistikk over det 

legemeldte fraværet. Re kommunens NAV IA-kontakt oppgir at statistikkene lages sentralt i 

NAV. Kjennetegnet er at psykiske lidelser og muskel/ skjelettlidelser utgjør 60-70% av 

fraværet, og at det er psykiske lidelser er den diagnosen som øker mest. Statistikken som tas 

ut viser «det store bildet», og det tas ikke ut statistikk i mindre enheter grunnet personvern. 

Beskrivelse av diagnosegrupper er basert på hva legene skriver på sykemeldingene og 

diagnoser. Revisor ba også NAV om å vurdere hvorvidt utviklingen i Re var sammenlignet 

med andre kommuner.  Tilbakemeldingen var hvis vi sammenligner Re med de andre 

kommunene i både Vestfold og andre fylker så er det svært likt, både i fraværs prosent og 

diagnoser.    
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5.1.3 Betraktninger om sykefravær 

 
Tabell 2 og 3 viser at det er til dels et veldig høyt fravær i enkelte virksomheter og at det også 

er store svingninger i fraværet i den enkelte virksomhet. Følgende virksomheter har hatt store 

svingninger i fraværet fra et år til ett annet:  

 

 Stabstjenester (fra 7,2 % i 2017 til 13,2 % til og med 2 kvartal 2018) 

 Kirkevoll skole (fra 10,2 % i 2017 til 14,2 % til og med 2. kvartal 2018) 

 Solerød oppvekstsenter (fra 5,9 % i 2017 til 12,9 % til med 2. kvartal 2018) 

 Røråstoppen skole (fra 10,1% i 2017 til 4,2 % til og med 2. kvartal 2018) 

 Barn og unge (fra 8,8 % i 2017 til 4,8% til og med 2. kvartal 2018) 

 NAV kommunalt ansatte (fra 14 % i 2017 til 23,8 % til og med 2. kvartal 2018) 

 
For å få ekstra betraktninger om sykefraværstallene og arbeidet med sykefravær, hadde 

revisor et intervju med daglig leder ved Solerød oppvekstsenter. Vedkommende har vært 

daglig leder i halvannet år. Dette senteret har i alt 32 ansatte, fordelt på 28,8 årsverk. 

Utviklingen av sykefravær viser at fraværet i 2015 var på 4 % i 2015, 12 % i 2016, 5,9 % i 

2017 og 12,9 % for 2018 (til og med 2. kvartal).  

 

Oppvekstsenteret har både barnehage og skole. Det har vært barnehagen som har dratt opp 

sykefraværsstatistikken, og daglig leder oppgir at det jobbes tett med barnehagestyrer om 

hvordan man kan legge til rette for at sykefraværet skal gå ned. Det er langtidsfraværet som er 

høyest, noe som slår veldig ut på tallene. Langtidsfraværene har ikke vært jobbrelatert. Når 

det gjelder å sette inn tilstrekkelig med vikarer ved sykefravær, er det slik at ved Solerød 

bruker man mest vikarer i barnehagen. Her er det forskjell på håndtering i skole og barnehage. 

På skolen har man klart i stor grad å benytte de ressursene som er på jobb. Daglig leder 

poengterte at det viktig å tenke forsvarlighet foran økonomi når man setter inn vikar. Det 

handler om forutsigbarhet og trygge rammer. Dette har betydd at oppvekstsenteret i perioder 

har valgt å ha litt mer folk enn hva det er rammer til, slik at man har lett tilgjengelig vikar i 

perioder med mye fravær. 

 

For daglig leder har det vært viktig å jobbe fokusert og målrettet med sykefravær, og dette 

arbeidet kan summeres opp i tre hovedpunkter:  

 Trygghet: Arbeidsplassen skal oppfattes som en trygg arena.  

 Tillit: Mine kollegaer og ledere har tillit til meg.  

 Forventing: Mine kolleger og ledere har forventninger til meg.  

Det er også viktig å stole på folk at de skal gjøre en god jobb. Eksempelvis i en barnehage kan 

det være «løse» arbeidsoppgaver, og arbeidsgiver skal søre for at arbeidshverdagen til 

arbeidstagerne ikke skal være uforutsigbar. Ansatte må vite sikkert hvilke arbeidsoppgaver de 

har. Dette betyr at lederne skal følge opp, men de skal heller ikke oppleves som 

kontrollerende. 

 

Daglig leder ved Solerød oppvekstsenter har en klar forventing om at ansatte skal melde 

muntlig fra til nærmeste leder, ved fravær og sykdom. Det er også viktig å rydde bort 

usikkerhet til for eksempel 48 –timers regelen. Dette praktiseres for syke barn- og skal ikke 

gjelde for voksne. Det har derfor vært viktig å ha dialog om at man ikke trenger å være borte i 

to dager. Det er lov å være syk, men det er viktig med dialog.  
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Daglig leder har bevisst jobbet på ledernivå om dette. Det skal ikke være usikkerhet knyttet til 

om ledere følger den samme praksisen som øvrige ansatte, og ledere er viktige rollemodeller i 

arbeidet med sykefravær. Det er også svært sentralt at folk er bevisste på at de fyller viktige 

arbeidsoppgaver og at arbeidsgiver er tydelig på hvilke forventinger man har om dette. Ledere 

må være tett på der de ser at ting er vanskelige. Det å ha en kultur hvor man tar opp 

vanskelige spørsmål er sentralt. For eksempel at det settes ord på hvordan slitasjen oppleves 

for de som er igjen på jobb. En sentral side ved arbeidet, er at man må våge å ta den 

vanskelige/den nødvendige samtalen.  Det at kommunen har et bevisst fokus på å tilføre 

ledere tilstrekkelig kunnskap og for å gjennomføre disse samtalene, er viktig i arbeidet 

fremover.   

 

5.2 Grunnleggende premisser for sykefraværsarbeid 

5.2.1 Det systematiske HMS-arbeidet 

 

Krav til forebygging og oppfølging av sykefravær er hjemlet i arbeidsmiljøloven, hvor det 

systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid beskrives. Å redusere sykefraværet krever at en 

virksomhet jobber godt med det systematiske HMS-arbeidet. Systematisk helse-, miljø- og 

sikkerhetsarbeid må prege alle ledd og nivåer i organisasjonen, og kjennetegnes ved:1 

 

 Kontinuerlig fokus av risikofaktorer knyttet til fysisk, psykososialt og organisatorisk 

arbeidsmiljø.  

 Gode systemer for internkontroll 

 Avviksmeldinger som brukes aktivt i forbedringsarbeidet.  

 

Ansvaret for oppfølging av sykemeldte er de senere årene forsterket gjennom samarbeidet om 

et mer inkluderende arbeidsliv (IA) og ved lovendringer i arbeidsmiljøloven og 

folketrygdloven. IA-avtalens overordne mål er å forebygge og redusere sykefraværet, styrke 

jobbnærværet og bedre arbeidslivet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. IA er en 

forkortelse for «inkluderende arbeidsliv» og stammer fra Intensjonsavtalen om et mer 

inkluderende arbeidsliv, og ble første gang inngått mellom partene i arbeidslivet i 2001. 

Gjeldende avtale ble inngått 4. mars 2014 og gjelder perioden 2014-2018. Intensjonsavtalen 

utpeker den enkelte arbeidsplassen som den viktigste arenaen for arbeidet med et mer 

inkluderende arbeidsliv. Det er arbeidstager og arbeidsgiver som er de sentrale aktørene, mens 

bedriftshelsetjenesten og sykemelder er viktige samarbeidspartnere som skal hjelpe til med å 

finne praktiske løsninger.  

 

Å arbeide forebyggende skal bidra til å forhindre at medarbeidere blir syke, skadet eller at 

allerede eksisterende helsebelastninger blir forverret. Det følger av arbeidsmiljøloven at 

arbeidsgiver har ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø. Arbeidstakere skal også medvirke til 

det forebyggende arbeidet og ved å prøve ut nye løsninger når problemer oppstår. 2 

 

Arbeidsgivers ansvar for organisering og tilrettelegging er tredelt:  

 

                                                           
1 Kilde: Partene i kommunal sektor: Best sammen- om å redusere sykefraværet i kommunal sektor.  
2 Kilde: Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet: Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av 

sykefravær på arbeidsplassen. 3 utgave 2015. 
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 Generell plikt til å drive et systematisk arbeid med å forebygge og legge til rette for å 

sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, jamfør arbeidsmiljøloven §§ 

3-1 og 4-1.  

 Generell plikt å organisere og legge arbeidet til rette for den enkelte ut fra arbeidsevne, 

kyndighet, alder og øvrige forutsetninger, jamfør arbeidsmiljøloven § 4-2.  

 Plikt til individuell tilrettelegging av arbeidet for arbeidstakere med redusert 

arbeidsevne på grunn av sykdom eller andre helsemessige forhold, jamfør 

arbeidsmiljøloven § 4-6.  

 

Samarbeid om forebyggende arbeidsmiljø og tilrettelegging på arbeidsplassen, krever blant 

annet at ledelsen er i aktiv dialog med både verneombud, tillitsvalgte og den enkelte 

arbeidstaker om hva som skaper nærvær, fravær og godt arbeidsmiljø i organisasjonen.3Dette 

betyr også at organisasjonens arbeidsmiljøutvalg må brukes aktivt og at det er et godt 

samarbeid med viktige aktører som fastlege, bedriftshelsetjeneste og NAV.  

 

Arbeidsgiver skal som en del av det systematiske helse, - miljø- og sikkerhetsarbeidet, 

forebygge og følge opp virksomhetens sykefravær. For å sikre dette arbeidet, er det nødvendig 

å ha prosedyrer og rutiner som dokumenteres skriftlig.  

 

5.2.2 Når sykemeldingen er et faktum 

 

Når sykemeldingen er et faktum, skal arbeidsgiver som ledd i det systematiske HMS-arbeidet 

ha rutiner for å følge opp sykefravær, jamfør arbeidsmiljøloven § 3-1 og § 4-6.  Oppfølging 

handler om oppfølging av sykemeldte og tilrettelegging for å vende tilbake til arbeid. 

Arbeidstilsynet vektlegger at arbeidsgiver skal utarbeide en skriftlig rutine for oppfølging av 

sykemeldte.4 Det vektlegges at arbeidsgiver bør komme tidlig i gang med 

oppfølgingsarbeidet. Rutinene må også være kjent for de ansatte, slik at de vet hvordan de vil 

bli fulgt opp ved eventuelt fravær og hva som forventes av den som er syk, jamfør 

internkontrollforskriften § 5-2.  

 

En prosedyre for oppfølging av sykemeldte har til hensikt å: 

  

 Sikre alle en lik behandling 

 Sikre forutsigbarhet for hvordan oppfølgingen av sykemeldte skal være 

 Forplikte involverte parter 

 Være et ledelsesverktøy for å gjøre en jobb som kan oppleves som vanskelig.  

 Sikre at arbeidsgiver oppfyller sine forpliktelser.  

 

Arbeidstilsynet har oppsummert hvilke krav arbeidsgivere og arbeidstagere har i forbindelse 

med tilretteleggingen og oppfølging av sykemeldte:5  

 

 Innen fire uker: Oppfølgingsplan. (Arbeidsmiljøloven § 4-6) Arbeidsgiver skal i 

samråd med arbeidstaker utarbeide en oppfølgingsplan for tilbakeføring av arbeidet, 

med mindre det er åpenbart unødvendig. Planen skal sikre at dialog mellom 

arbeidsgiver og arbeidstaker kommer raskt i gang, og at tiltak og muligheter for å 

                                                           
3 Kilde: Partene i kommunal sektor: Best sammen- om å redusere sykefraværet i kommunal sektor. 
4 Kilde: http://www.regelhjelp.no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Rutine-for-oppfolging-av-sykmeldte/ 
5 Kilde: ibid 
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komme i arbeid igjen vurderes grundig. Arbeidsgiver skal sende oppfølgingsplanen 

uoppfordret til sykemelder senest etter fire uker.  

 Innen sju uker: Dialogmøte. (Arbeidsmiljøloven § 4-6) Arbeidsgiver skal kalle inn 

arbeidstaker til dialogmøte om innholdet i oppfølgingsplanen, og på møtet kan 

arbeidstaker ta med seg verneombud eller tillitsvalgte hvis det er ønskelig. For å ha 

fortsatt rett til sykepenger etter åtte ukers sykemelding, er det etter folketrygdloven et 

krav om at arbeidstaker prøver seg i arbeidsrelatert aktivitet. Unntak kan gis fra NAV, 

eller hvor arbeidsgiver kan dokumentere at tilrettelegging ikke er mulig.  

  Innen 26 uker. Deltakelse på dialogmøte 2 arrangert av NAV.  (Folketrygdloven § 

8-7a) Arbeidsgiver skal sørge for at oppdatert plan sendes NAV senest en uke før 

dialogmøtet, jamfør folketrygdloven. Arbeidstaker, arbeidsgiver, sykemelder eller 

NAV kan ved behov be om at NAV innkaller til et tredje dialogmøte.  

 Senest innen ett år. Vurdering av rettigheter og behov. Ett år er maksimal tid for 

sykepenger etter folketrygdloven, og NAV skal vurdere behov og rettigheter for 

arbeidsrettede tiltak.  

 

Arbeidstaker har en aktivitets- og medvirkningsplikt, jamfør arbeidsmiljøloven § 2-3 og 

folketrygdloven §§ 8-4 og 8-8 og 8-6:  

 

 Skal ta kontakt med arbeidsgiver med sykdom, bidra til god dialog og tidligst mulig 

samarbeide med arbeidsgiver om å finne løsninger for tilbakeføring til arbeid og for å 

hindre sykefravær.  

 Har plikt å medvirke i arbeidet med å utarbeide og gjennomføre oppfølgingsplanen. 

Dersom en arbeidstaker ikke vil medvirke, vil arbeidsgiver bli regnet som fritatt for 

sin plikt til å utarbeide en oppfølgingsplan. Begrunnelsen for dette er at slike planer 

forutsetter en dialog mellom partene.  

 Krav til å delta på dialogmøte etter innkalling fra arbeidsgiver. Kan bli bistått av 

verneombud og tillitsvalgte.  

 Krav om arbeidsrelatert aktivitet for å få rett til sykepenger- noe som samtidig 

forutsetter tilrettelegging fra arbeidsgivers side.  

 Graderte sykepenger kan ytes hvis arbeidstaker delvis kan utføre arbeidsoppgaver 

 Arbeidsgivere har plikt til å gi opplysninger til arbeidsgiveren og NAV om egen 

funksjonsevne, og bidra til hensiktsmessige tiltak. Retten til sykepenger faller bort 

dersom arbeidstaker uten rimelig grunn nekter å ta imot tilbud om eks behandling og 

arbeidsrettede tiltak.  

 

5.2.3 Forebygging, oppfølging og redusering av sykefravær 

 

Revisor har lagt følgende premisser til grunn for presentasjonen/ vurderingene av Re 

kommunes arbeid med sykefravær:  

 

 Vi har ikke funnet det hensiktsmessig å plassere rutiner eller tiltak enten som 

forebyggende, oppfølgende eller som reduserende. Fokuset er heller at rutiner og tiltak 

må ses på som samlet og samtidig, og at det er flere tiltak over tid som vil gi de beste 

resultatene.6 

                                                           
6 Dette er i tråd med anbefalinger gitt i heftet Best sammen- forebygging, utvikling og oppfølging, utgitt av 

partene i kommunal sektor.  
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 Et viktig ledd for å redusere sykefraværet er knyttet til det systematiske og 

forebyggende HMS-arbeidet, jamfør arbeidsmiljøloven § 3-1 og intern-

kontrollforskriften § 5. For å kunne vurdere det systematiske HMS-arbeidet som 

helthet måtte revisor ha undersøkt en rekke forhold for å kunne konkludert.7 Revisor 

har valgt å ta utgangspunkt i et viktig aspekt i dette arbeidet, som er hvordan HMS-

avvik håndteres i kommunen. Arbeidstilsynet vektlegger at et avvikssystem er et av 

flere tiltak for å fange opp og håndtere uheldige fysiske eller psykiske belastninger i 

arbeidet. En god avvikshåndtering er positivt for sykefraværsarbeidet ved at man kan 

gripe tidlig inn utarbeide bedre rutiner og praksis for sine ansatte, slik at 

arbeidshverdagen oppfattes om god.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Aktuelle temaer for å vurdere det systematiske HMS-arbeidet er blant annet hvordan en organisasjon hadde 

arbeidet med vurderinger av risikofaktorer knyttet til det fysiske, psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet, 

systemer for interkontroll, involvering av ansatte, gjennomføring av vernerunder, dialog mellom ledelse og 

verneombud/ tillitsvalgte osv.  
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6.0 Problemstilling 1  

HVILKE RUTINER OG TILTAK HAR RE 

KOMMUNE FOR Å FØLGE OPP, FOREBYGGE 

OG REDUSERE SYKEFRAVÆRET I 

KOMMUNEN?  
 

6.1 Revisjonskriterier 

 

I beskrivende problemstillinger er det ikke krav til å utlede revisjonskriterier. Hovedhensikten 

med denne problemstillingen er å beskrive hvilke rutiner og tiltak kommunen har for å følge 

opp, forebygge og redusere sykefraværet. Revisor mener imidlertid at det er viktig å belyse at 

kommunen gjennom sine rutiner og tiltak, kan vise til at de oppfyller krav i lov- og regelverk. 

Revisor vil derfor i tillegg til å beskrive rutiner og tiltak, også vurdere hvorvidt disse er i 

samsvar med aktuelt regelverk som er beskrevet i punkt 5.2.  

 

6.2 Ansvar for oppfølging av sykefravær 

HMS-rådgiver/ personalrådgiver skal ha en rådgivende og koordinerende rolle i 

sykefraværsarbeidet. Dette betyr å være støtte for nærmeste leder i personalspørsmål, føre 

sykefraværsstatistikk, sikre at IA-avtalen overholdes og være sekretariat for attføringsutvalget 

(ATU).   

 

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er partssammensatt av 

arbeidsgiversiden, arbeidstakersiden, vernetjenesten, samt bedriftshelsetjenesten.  

 

Kommunen har også et Attføringsutvalg (ATU), hvor HMS-rådgiver, personalrådgiver, 

hovedverneombud, NAV Arbeidslivssenter, NAV Re og Rubicon bedriftshelsetjeneste er 

representert. Dette utvalget er et rådgivende samarbeidsorgan som er underlagt 

Arbeidsmiljøutvalget (AMU), og hovedoppgaven er å behandle personalsaker der det er 

behov for tilrettelegging.  

 

Bedriftshelsetjenesten (BHT) skal være en aktiv deltaker i kommunens IA-arbeid, men skal 

ikke overta ansvar fra ledelse og tillitsvalgte. Det utarbeides en årlig handlingsplan for 

bedriftshelsetjenestens arbeid i kommunen.  

 

NAV i den ansattes bostedskommune besørger utbetaling av sykepenger og andre økonomiske 

virkemidler. NAV har ansvar for å bistå på individnivå når interne tiltak er uttømt, og det er 

aktuelt med hjelp til bytte av jobb eller yrkesrettet attføring.  

 

NAV Arbeidslivssenter skal være veileder og rådgiver i alle saker knyttet til IA-avtalen, og 

kommunen har fått en egen kontaktperson i Arbeidslivssenteret som har en rådgivende rolle i 

forhold til HMS-rådgiver, personalrådgiver, virksomhetsledere og andre ledere med 

personalansvar.  
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Verneombud skal ivareta alle ansatte, og bidra til å gjøre sykefraværsarbeidet til en integrert 

del av HMS-arbeidet. Dersom et sykefravær er relatert til en konflikt mellom den ansatte og 

leder, kan verneombud/ tillitsvalgte kobles inn i saken.  

 

Sykemelder er som regel lege, og har ansvaret for å stille riktig medisinsk diagnose og 

planlegge/ iverksette eventuelle medisinske behandlingstiltak.  

 
 

Kommunen gjennomfører også samarbeids-/ medbestemmelsesmøter mellom rådmannen og 

hovedtillitsvalgte (frikjøpte tillitsvalgte). På disse møtene orienteres det om aktuelle saker i 

kommunen, og de tillitsvalgte kan ta opp ulike problemstillinger, blant annet relatert til 

sykefraværsarbeidet.  

 

6.3 Behandling i Administrasjonsutvalget, Arbeidsmiljøutvalget og 

Attføringsutvvalget 
 

Politisk behandling av kommunens arbeid med sykefravær forekommer gjennom 

Administrasjonsutvalget. Kommunen startet med denne praksisen i 2018, og personal oppgir 

at det sjelden tas politiske beslutninger i sykefraværssaker. Imidlertid holdes politikerne 

orientert, og kan komme med kommentarer eller føringer for videre rapportering. Ny praksis 

er at personal nå kommer til å rapportere kvartalvis til Administrasjonsutvalget.   

 

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) får også rapportering per kvartal om arbeidet med sykefravær, 

og denne praksisen har kommunen hatt i flere år. I utgangspunktet har AMU møter kvartalvis. 

Sykefravær og behandling av HMS-avvik er faste temaer som tas opp i utvalget.  

 

Gjennom Attføringsutvalget har kommunen jobbet frem hvordan Tett på- satsningen skulle 

innføres i Re kommune. ATU har tradisjonelt jobbet med enkeltsaker. Prosjektet «Tett på» 

har tatt over denne funksjonen i stor grad, men ATU har fortsatt noen enkeltsaker de drøfter.  

 

6.4 Innføring av Compilo 
 

Kommunen innførte i 2016/17 et nytt kvalitets- og avvikssystem, kalt Compilo. Her er alle 

kommunens reglement og rutiner/ prosedyrer innenfor HR og HMS samlet. Ved at ansatte går 

inn på kommunens intranettside, finner man en lenke til Compilo. Ved å klikke på lenken 

kommer man rett inn i systemet:  
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6.4.1 Rutiner knyttet til fraværsoppfølging 

 

Fraværsprosedyrene ligger under HMS Fraværsoppfølging:    
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Under Fraværsoppfølging ligger følgende dokumenter:  

 

 

6.4.2 Melding av HMS-avvik 
 

Re kommune har utarbeidet en rutine for avviksbehandling, som er datert den 18.10. 2016. 

Compilo er et avviks- og kvalitetssystem og alle avvik skal meldes her. Skjemaet for 

elektronisk registrering av avvik finnes i Compilo under «registrere avvik», og den som er 

pålogget pc-en vil stå som melder av avviket. Vedkommende registrerer når avviket skjedde, 

og hvor alvorlig man vurderer at hendelsen var. Avviket blir sendt til nærmeste leder med 

personalansvar. I utgangspunktet skal leder gjøre tiltak slik at avviket blir lukket. Hvis det 

ikke skjer går det videre til neste ledernivå. I ytterste konsekvens kan det gå helt til 

rådmannen. Verneombudet har lesetilgang på avvikene på sitt område, men må ikke foreta seg 

noe konkret. Den som har meldt avvikene har mulighet til å følge behandlingen og lese 

tilbakemelding om avviket.  

 

Det er i alt tre avvikskategorier: 

 

 HMS-avvik: Hendelser og situasjoner knyttet til helsen, miljøet eller sikkerheten til 

ansatte. Videre også hendelser som vedgår det indre eller ytre miljø på arbeidsplassen. 

For eksempel skade på utstyr, miljøutslepp, skade på ansatt osv.  

 Organisasjon/ internt: Hendelser og situasjoner knyttet til interne forhold på 

arbeidsplassen. Dette kan være samarbeid, organisering, avtaler osv. 

 Tjeneste/ bruker: Hendelser og situasjoner som angår tjenestemottagere. For 

eksempel elever, pasienter og lignende.  
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6.5 Overordnet rutine og prosedyre for oppfølging av sykemeldte 

 

Re kommune en overordnet rutine for å følge opp sykefraværet (se vedlegg 1). Kommunens 

overordnede rutine for sykefraværsoppfølging ble iverksatt med virkning fra 2003, og endret 

etter behandling i rådmannens ledergruppe 2009, 2011 og 2014. Sist vedtatte rutine er 

godkjent i AMU i møte den 20/11-2014.  

 

Tabell 4 viser kommunens «stopp-punkt» og hva som skal skje til de ulike tidene:  

 

Tabell 4: Kommunens overordnede rutine for sykefraværsoppfølging  

STOPP-punkt Hva skal skje?  
Første fraværsdag Arbeidstager melder fraværet til nærmeste leder. Leder etablerer logg, som kan 

legges ved individuell oppfølgingsplan på et senere tidspunkt. 

Etter tre dager Leder tar kontakt med arbeidstaker- og vurderer om fraværet er arbeidsrelatert. 

Leder skal avklare behovet for praktisk hjelp, og avtale ny kontakt dersom 

fraværet vil vare utover 8 dager. Den sykemeldte skal varsle nærmeste leder så 

tidlig som mulig om endring i forventet fraværslengde.  

Etter 2 uker Leder tar ny kontakt- hvis det er helsemessig forsvarlig diskuteres 

tilrettelegging. Dersom leder antar at fraværet blir langvarig, skal den ansatte 

settes inn i hvilke milepæler et fraværsløp har. Informasjonen skal vektlegge 

lederrollens ansvar for å kartlegge muligheter for aktivitet og nærvær, og 

ansattes medvirkningsplikt. Leder skal også vurdere tilgjengelige virkemidler fra 

NAV.  

Innen 4 uker Leder tar ny samtale fortrinnsvis på arbeidsplassen- oppfølgingsplan skrives og 

sendes sykemelder, med kopi til HMS-rådgiver og NAV. Oppfølgingsplanen 

skal være et levende verktøy som skal inneholde en vurdering av arbeidstakers 

arbeidsoppgaver og arbeidsevne. Det er ikke krav til å utforme oppfølgingsplan 

hvis dette er åpenbart unødvendig.  

Innen 7 uker Dialogmøte 1 med arbeidstager og arbeidsgiver (og som hovedregel også 

sykemelder) – og hvis det er hensiktsmessig BHT, NAV og personal. Dersom 

tilbakeføring til arbeid virker vanskelig, skal melding sendes ATU 

(attføringsutvalget), som skal behandle saken og vurdere muligheten for aktivitet 

andre steder i kommunen.  

Uke 8-26 Leder skal ha kontakt minst en gang per måned, og alltid i forkant av den 

ansattes neste legeavtale. Oppfølgingsplanen skal justeres ved behov.  

Innen uke 25 Oppdatert oppfølgingsplan sendes NAV (1 uke før dialogmøte 2) eller etter 

anmodning fra NAV.  

Uke 26 NAV innkaller til dialogmøte 2- leder og ansatt plikter å møte.  

Uke 26-uke 39 Leder skal ha kontakt minst en gang per måned, og justere oppfølgingsplanen 

ved behov.  

Uke 39 Statusmøte mellom leder, ansatt og HMS-rådgiver. Avklaring om hva som skjer 

etter/ innen maks dato- referat i justert oppfølgingsplan. Ved behov kan en av 

partene be NAV om å innkalle til dialogmøte 3.  

Innen 11 måneder Leder avklarer om arbeidstaker har søkt nødvendige ytelser. Leder gir melding 

til lønningskontoret om opphør/ endring av lønn.  

Etter 1 år Lønn opphører helt eller delvis, hvor ytelsen er arbeidsavklaringspenger/ 

uførepensjon/ pensjon fra KLP/SPK. Nærmeste leder har fortsatt et 

oppfølgingsansvar ovenfor den ansatte.  

1 år og 3 måneder Leder innkaller til nytt statusmøte, og leder sender ut oppdatert oppfølgingsplan, 

eventuelt referat.  

1 år og 9 måneder Nytt statusmøte, med justert oppdatert oppfølgingsplan/ referat.  

Innen 2 år Leder vurderer, sammen med personalrådgiver, om arbeidsforholdet skal bringes 

til opphør. En eventuell oppsigelse skal følge formkrav og 

saksbehandlingsregler i henhold til arbeidsmiljøloven.  
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Kommunen legger opp til at rutinen skal følges punktvis, men kan avsluttes tidlig hvis 

eksempelvis fraværsvarigheten er kort. Ved hyppige korttidsfravær skal leder ha en samtale 

med medarbeideren (og eventuelt andre samarbeidspartnere) og avklare om det kan være 

grunnlag for å iverksette tiltak som kan redusere fraværsmengden.  

 

6.6 Revisjonsrapport fra 2009 

 

Vestfold kommunerevisjon gjennomførte i 2009 en forvaltningsrevisjon om oppfølging av 

sykefravær i kommunen, med følgende problemstillinger 
 

6. Hvilke rutiner og metoder har Re kommune satt i gang for å nå definerte 

målsettinger om å redusere kort- og langtidssykefravær? 

7. I hvilken grad praktiseres de definerte rutiner og metoder i oppfølgingen av 

ansatte, både hva gjelder forebygging og ansatte som er sykemeldte? 

8. Hvordan er arbeidet med å redusere sykefraværet forankret i hele organisasjonen?  

9. I hvilken grad benyttes vikarer ved overtid ved sykefravær?  

10. Hva er de ansattes oppfatning og holdning til sykefravær og de tiltak som er 

iverksatt for å redusere dette?  

 

I rådmannens høringsuttalelse av 18. november 2009, fremheves at følgende tiltak skulle 

igangsettes som ledd i oppfølgingen av revisjonsrapporten:  

 

 Vektlegging av kontakt de to første ukene av fraværet og utarbeidelse av gode 

oppfølgingsplaner.  

 Opplæring i ansettelsesrutiner og oppfølging i prøvetiden.  

 Kontinuerlige repetisjonskurs i «sykefraværsoppfølging» av ledere med 

personalansvar.  

 Gjennomføre mer omfattende opplæring av nye ledere med personalansvar 

 Større proaktiv innsats fra sentral ressurs for oppfølging av sykefraværsarbeidet i 

virksomhetene.  

 Bidra til at ledere med personalansvar benytter seg av sentral ressurs, eksterne 

hjelpere, og de økonomiske virkemidlene som finnes i IA-arbeid i det individuelle 

sykefraværsarbeidet. 

 

6.7 IA- avtalen og kommunens handlingsplan 
 

Med inngått IA-avtale har Re kommune formulert målsettinger om å jobbe for å forebygge 

redusere sykefraværet. Re kommune har med utgangspunkt i den sentrale IA-avtalen, 

utformet en mål og handlingsplan for IA-arbeidet i Re kommune.  

 

I arbeidsmiljøutvalget den 20.11.2014, ble kommunens IA-handlingsplan for 2014-2018 

vedtatt. Sykefraværsoppfølging inngår som en sentral del i handlingsplanen (se vedlegg 2) I 

handlingsplanen skisseres tre delmål:  

 

 Delmål 1: Styrke Re kommunens helsefremmende arbeid med underliggende mål om 

et nærvær på 94 % innen utgangen av 2018.  
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 Delmål 2: Re kommune skal ha fokus på oppfølging og tilrettelegging ovenfor egne 

ansatte med redusert arbeidsevne og være villige til å åpne for utprøvning for personer 

NAV har avklart.  

 Delmål 3: Re kommune skal et livsfaseperspektiv som en del av sin personalpolitikk 

og aktivitetsmål for hvordan stimulere arbeidstakere til å forlenge yrkeskarrieren. 

 

Den vedtatte handlingsplanen, skisserer opp tre fokusområder:  

 

 Helsefremmende arbeidsmiljø 

 Forebyggende arbeidsmiljø 

 Reparerende arbeidsmiljø 

 

Planen har ulike delmål knyttet til disse fokusområdene, hvor ansvaret for oppfølging er 

fordelt mellom rådmann, personal, virksomhetsledere, vernetjenesten og tillitsvalgte.  

 

6.8 Prosjektet Tett På  
 

Re kommune har hatt et særskilt fokus på sykefraværsarbeidet i 2018, jamfør ADM-sak 4/18. 

I administrasjonsutvalgets møte den 1.2.2018, ble saken Tett på – reduksjon av sykefravær 

2018, lagt frem. Arbeidslivssenteret og NAV ønsker i samarbeid med Re kommune å 

gjennomføre et prosjekt hvor man bistår ansatte og ledere på et tidlig tidspunkt i 

oppfølgingen. Dette prosjektet har kommunen jobbet med fra høsten 2017, og prosjektet er 

organisert med milepæler og målsettinger. Kommunen har igangsatt prosjektet først ved Re 

helsehus, og deretter skal alle virksomhetene omfattes etter hvert. Tilnærmingen er at 

Arbeidslivssenteret og NAV ukentlig er på arbeidsplassen for å delta i tett og tidlig 

oppfølging. Lederne vil ha tilgang til de ulike virkemidlene som NAV har tilgjengelig. I 

prosjektet vil også NAV ha et fokus på legenes sykemeldingspraksis og at dialogmøtene skal 

bli viktige møtepunkter for avklaringer. Funksjonsvurderingsskjema og gode 

oppfølgingsplaner mellom leder og ansatt skal også bidra til en bedre dialog om muligheter og 

løsninger.  

 

Tett på er et totaltiltak, som har i seg målsettinger om at kommunen skal redusere 

sykefraværet ved å jobbe godt både forebyggende og gi god oppfølging ved sykefravær. 

Gjennom at NAV kommer tidlig inn både forebygger de og deltar i tidlig oppfølging. I tillegg 

er de med å avklare fraværstiltak (omskoleringer, uførhet, redusert arbeidsevne med mer) på 

et tidligere tidspunkt enn før. Det ble utarbeidet en handlingsplan for «Tett på»-prosjektet, 

hvor målene er formulert som følger:8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Se vedlegg 3 for handlingsplanen det er referert til.  
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Tabell 5: Prosjektet Tett på- målsettinger 

 

1- Reduksjon av fravær 1 %-poeng ned fra 3. jan 2018 

 

2- 100% oppfølgingsplaner med relevant innhold er sendt inn for alle sykemeldte innen 

4 ukers fristen.  

 

3- Alle legekontorer er orientert om ordningen før oppstart. NAV har en plan for 

hvordan sykemeldere skal veiledes. 

 

4. 100 % gjennomført Dialogmøter 1 innen 7 uker, og NAV deltar på alle der leder 

ønsker slik deltakelse 

4- 30 % gjennomført dialogermøter 2 innen 12 uker 

 

5- Ingen unntak på DM2, og alle er gjennomført innen uke 20 

 

6- MÅL: Re kommune må målsette sin del av denne driftsformen.  

 

 

6.9 Øvrige politisk vedtatte mål og tiltak 

 

Budsjett- økonomiplan for kommunen nærvær som fellesmål for alle rammeområder.  

 

 Budsjett 2018. Økonomiplan 2018-2021. Vedtatt i kommunestyret 12. desember 2017. 

Formulert målsetting om at nærværet blant kommunens ansatte er 94 %. 

 Budsjett 2017. Økonomiplan for 2017-2020. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016. 

Kommunestyret ga rådmannen i oppdrag om blant annet å prioritere tiltak som kan 

bidra til å redusere sykefraværet i kommunen. Formulert målsetting om at nærværet 

blant kommunens ansatte er 94 %. 

 Økonomiplan 2016-2019. Vedtatt i kommunestyret 12.10.2016. Fellesmål for alle 

rammeområde er at nærværet blant kommunens ansatte er 94 %.  

 

Utover ordinær sykefraværsoppfølging og prosjektet Tett på, vektla kommunen i ADM-sak 

4/1 at følgende tiltak har hatt fokus i 2018:  

 

Kartlegging sykefravær i hver virksomhet – med fastsetting av mål  

Den enkelte virksomheten må selv sette egne mål i sin virksomhetsplan. Dette bør gjøres i 

fellesskap mellom leder, tillitsvalgte og lokalt verneombud. Hvilke tiltak og prioriteringer 

som gjøres vil kunne variere ut fra hvilken virksomhet man er. Virksomhetene må også 

kartlegge sitt eget sykefravær. Virksomhetene skal også ha spesielt fokus på de som 

gjentagende høyt sykefravær, ettersom dette mest sannsynlig tyder på at de har for høy eller 

feil arbeidsbelastning i forhold til egen helse.  

 

Innføre funksjonsvurderingsskjema   

Kommunens sykefraværsrutine legger opp til at leder og ansatt skal ha kontakt i forkant av en 

eventuell sykemelding. For å få en god dialog mellom ansatte og leder om restarbeidsevne 

skal alle virksomheter utarbeide egne funksjonsvurderingsskjemaer for stillingene i 

virksomheten. Dette er et skjema som skal tilpasses den enkelte virksomhet. Etter revisors 
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forståelse er det en målsetting om at leder og ansatt skal ha god dialog i forkant av en 

eventuell sykemelding, og at funksjonsvurderingsskjemaet skal være et hensiktsmessig 

virkemiddel. Skjemaet er også sentralt i forbindelse med oppfølging av den sykemeldte 

underveis i sykemeldingsperioden.  

 

Tema på ledermøter og rapportering fra virksomheter  

Nærvær/ sykefravær skal settes på dagsorden på alle samarbeids-/ medbestemmelsesmøter og 

på ledermøter i hele organisasjonen. Det settes også krav om månedlig rapportering på 

sykefravær i forbindelse med økonomirapportering. Hensikten med dette tiltaket er å sette 

enda tydeligere fokus og lære av hverandre internt.  

 

Aktivt bruke samarbeidsaktører (Rubicon bedriftshelsetjeneste, NAV Arbeidslivssenter, 

Fønix) 

Re kommune skal benytte eksterne aktører som kan bistå, blant annet Rubicon bht, NAV 

Arbeidslivssenter og Fønix.  

 

6.10 Nødvendige verktøy og rutiner i sykefraværsarbeidet 
 

I Adm-sak 004/18 vektlegges det at lederne per i dag har de verktøyene og rutinene som 

trengs i arbeidet med sykefraværsoppfølgingen. Revisor ba også lederne om tilbakemelding 

vedrørende dette:  

 
Tabell 6: Ledernes oppfatning av verktøy og rutiner i sykefraværsarbeidet 

 
Hvor enig/ uenig er du i 

påstanden? 
Svært enig/ 

Enig 

Verken/eller Uenig/ Svært 

uenig 

Vet ikke Totalt 

Jeg, som leder i Re kommune, har de 

nødvendige verktøyene og rutinene 
som trengs i forbindelse med 

sykefraværsoppfølging 

25 (76 %) 3 (9 %) 4 (12 %) 1 (3%) 33 

 

Tabell 6 viser at lederne i stor grad sier seg enig med personal sin vurdering at kommunen har 

de verktøyene og rutinene som trengs. Et sentralt aspekt er faktisk etterlevelse av rutinene og 

tiltakene som er igangsatt, noe kommunen påpeker i Adm-sak 004/18:   

 

Det sentrale er at det er god dialog mellom ansatte og ledere, og at man gjennom 

dialog kan få til løsninger der man unngår sykemeldinger. Det er samtidig viktig at 

man avklarer de situasjoner der helseutfordringer gjør at man ikke kan gjeninntre i 

egen stilling helt eller delvis, og at man sammen med NAV finner gode permanente 

løsninger for den ansatte.  
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6.11 Revisors vurderinger og konklusjon 
 

Re kommunes rutiner for sykefraværsoppfølging er i tråd sentrale krav i lov og regelverk. Den 

overordnede rutinen beskriver ansvar for oppfølging av sykefravær. Her er det blant annet 

beskrevet hvem som har rådgivende og koordinerende ansvar, det partssammensatte arbeidet 

og samarbeidsaktører. Det fremheves også hvilket ansvar som pålegges nærmeste leder og 

den ansatte selv, i tråd med arbeidsgivers oppfølgingsansvar og den ansattes aktivitets- og 

medvirkningsplikt i henhold til krav i arbeidsmiljøloven. Gjennom kvalitets- og 

avvikssystemet Compilo kan også kommunen vise til at de har samlet rutiner på ett sted, og at 

de har et system for håndtering av HMS-avvik.  

 

I kommunens overordnede rutine for sykefraværsoppfølging vektlegges aktuelle tiltak som 

skal igangsettes i oppfølgingen av den sykemeldte. Av tiltak som fremheves er det etablering 

av logg, individuell oppfølgingsplan, dialogmøter og avklaring av økonomiske virkemidler. 

Revisor registrerer at Re kommune i rutinen har vektlagt at den første tiden av 

fraværsoppfølgingen er viktig. Ledere pålegges her å etablere en tidlig dialog, hvor det er 

stopp-punkt til første fraværsdag, etter tre dager, etter 2 uker og innen 4 uker (hvor det da skal 

skrives oppfølgingsplan). Hvis fraværet/ sykemeldingen varer over 4 uker, så inntrer det etter 

revisors vurderinger også et strengere krav om dokumentasjon tilknyttet oppfølgingsplan og 

dialogmøter.  

 

Kommunen kan også vise til en rekke tiltak som er igangsatt i forhold til sykefraværsarbeidet. 

En rekke tiltak skal være igangsatt i etterkant av revisjonsrapport fra 2009 og handlingsplan 

knyttet til IA-avtalen. Med IA-handlingsplan og målsettinger i de siste årenes budsjett- og 

økonomiplaner har kommunen forpliktet seg til å arbeide for å forebygge og reduserte 

sykefraværet, hvor målsettingen er et nærvær på 94 %. Etter revisors vurderinger har 

kommunen hatt et ekstra fokus på arbeidet med sykefravær i 2018 hvor aktuelle tiltak er;  

 
• Virksomhetene setter egne mål for nærvær 
• Fokus på det gode arbeidsmiljø 
• Kartlegge eget fravær  
• Innføre funksjonsvurderingsskjema som verktøy i samtaler 
• Prosjekt «Tett på» – starter på helsehuset 1.kvartal 2018 
• Tema på ledermøter og personalmøter 
• Rapportering på fravær hvert kvartal, sak til administrasjonsutvalget 
• Bruke gode hjelpere – BHT, NAV Arbeidslivssenteret, Fønix 

 

 

Revisor konkluderer med at Re kommune har rutiner som oppfyller lovkravene og har 

tilstrekkelig verktøy og tiltak i sykefraværsoppfølgingen. Kommunens manglende 

måloppnåelse med 94 % nærvær, tyder på at selve utfordringen ligger i etterlevelsen av 

rutinene og tiltakene. Den overordnede rutinen for sykefraværsoppfølging er sist godkjent i 

AMU i møte den 20/11-2014, noe som betyr at kommunen bør oppdatere sin rutine slik at nye 

satsningsområder blir innlemmet i kommunen.  
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7.0 Problemstilling 2 

I HVILKEN GRAD ETTERLEVER 

KOMMUNENS LEDELSE RUTINER OG TILTAK 

FOR Å FØLGE OPP, FOREBYGGE OG 

REDUSERE SYKEFRAVÆRET?  
 

7.1 Revisjonskriterier 

Revisjonskriteriene er hentet fra kommunens interne retningslinjer og politiske føringer, og  

Vestfold kommunerevisjon har utledet følgende kriterier:  

 

Kommunens ledelse må etterleve kommunens overordnede rutine for 

sykefraværsoppfølging.  

Kommunen må ha fulgt opp planlagte tiltak fra revisjonsrapporten fra 2009.  

Kommunen må ha fulgt opp vedtatt IA-handlingsplan, jamfør AMU-vedtak den 

20.11.2014. 

Kommunen må ha fulgt opp øvrige politiske tiltak, jamfør ADM-sak 004/18 og 013/18.  

 

7.2 Etterlevelse av overordnet rutine for sykefraværsoppfølging 
 

I Re kommunes overordnede rutine for sykefraværsoppfølging vektlegges arbeidsgivers 

oppfølgingsplikt ved sykefravær. Dette tydeliggjøres i kommunens rutiner ved at arbeidsgiver 

så langt det er mulig skal iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstakeren skal kunne 

beholde arbeidet sitt eller få et passende arbeid. Oppfølgingsplanen skal bidra til en 

tilbakeføring til arbeidet, og planen skal inneholde aktuelle tiltak og plan for videre 

oppfølging. Videre skal arbeidsgiveren innkalle til dialogmøte/r. Rutinen pålegger også leder 

til å ta tidlig kontakt med arbeidstager (første fraværsdag og etter tre dager), for å starte en 

tidlig og åpen dialog om helse og arbeid.  I spørreundersøkelsen til ledere med 

personalansvar, ble disse bedt om å vurdere hvorvidt det oppleves å være en klar ansvars- og 

oppgavefordeling når det gjelder oppfølging av sykemeldte og om tilgjengeligheten av 

aktuelle rutiner/ prosedyrer:   

 
Tabell 7: Ledernes oppfatning av ansvars- og oppgavefordeling og tilgang til rutiner/ prosedyrer ved oppfølging av 

sykemeldte.  

 

Påstand Svært enig/ 

Enig 

Verken/eller Uenig/ Svært 

uenig 

Vet ikke Totalt 

Kommunen har en klar ansvars- og 
oppgave-fordeling når det gjelder 

oppfølging av sykemeldte.   

31 (94 %) 
 

2 (6%) --- --- 33 

Kommunens rutiner og prosedyrer i 

forhold til sykefraværsoppfølging er 
lett tilgjengelig for meg på Compilo. 

21 (64 %) 

 

6 (18%) 3 (9 %) 3 (9 %) 33 

 

Tabell 7 gir en klar indikasjon at ledere med ansvar for sykefraværsoppfølging opplever at det 

er en klar ansvars- og oppgavefordeling ved oppfølging av sykemeldte. Spørreundersøkelsen 
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viser også at flertallet mener at aktuelle rutiner og prosedyrer er lett tilgjengelig på Compilo, 

selv om 36 % av lederne ikke entydig svarer positivt på dette.  

 

Revisor ba også lederne om å ta stilling til oppfølging av kommunens rutine for 

sykefraværsoppfølging:  

 
Tabell 8: Ledernes oppfatning av oppfølging av rutine for sykefraværsoppfølging 

 

Påstand Svært enig/ 

Enig 

Verken/eller Uenig/ Svært 

uenig 

Vet ikke Totalt 

Ved første fraværsdag melder alltid 

mine medarbeidere fraværet muntlig 
til meg.  

25 (78%) 1 (3%) 6 (19%) -- 32 

Etter tre dager tar jeg alltid kontakt 

med arbeidstager for å vurdere om 

fraværet er arbeidsrelatert. 

22 (69%) 7 (22%) 3 (10 %) -- 32 

Etter to uker tar jeg alltid ny kontakt 

for å diskutere tilrettelegging, hvis 

dette er hensiktsmessig forsvarlig. 

24 (75%) 7 (23%) 1 (3%) -- 32 

I all hovedsak klarer min 
avdeling/virksomhet å utforme 

oppfølgingsplaner som sikrer god 

dialog mellom leder og arbeidstaker. 

29 (91%) 
 

2 (6%) 1 (3%) -- 32 

I all hovedsak klarer min 

avdeling/virksomhet å utforme 

oppfølgingsplaner som tydeliggjør 
gode løsninger mellom leder og 

arbeidstaker. 

26 (81%) 4 (13 %) 2 (6%) -- 32 

Dialogmøtene fungerer etter sin 
hensikt som er å finne gode 

løsninger, sikre dialog og oppdatere 

oppfølgingsplanen. 

21 (66%) 6 (19 %) 4 (13%) 1 (3%) 32 

 

Tabell 8 viser at lederne i all hovedsak er svært enig/ enig i at de ulike aspektene i rutinen 

etterleves. Mest positiv tilbakemelding blir gitt på at det utformes oppfølgingsplaner som 

sikrer en god dialog mellom leder og arbeidstaker. I alt 91 % uttrykker enighet knyttet til 

dette.  Dialogmøtene har fått færrest positive tilbakemeldinger, ved at i alt 66 % mente at 

disse møtene fungerer etter sin hensikt. Det er også verdt å merke seg at i alt 32 % av 

respondentene har svart verken/ eller er uenige i at de etter tre dager alltid tar kontakt med 

arbeidsgiver for å vurdere om fraværet er arbeidsrelatert.  

 

I Re kommunes rutine for sykefraværsoppfølging, vektlegges også arbeidstakers 

medvirkningsplikt:  

 

 Meldeplikt for sykefraværet (sykefraværet skal meldes første fraværsdag).  

 Medvirkningsplikt i sykefraværsoppfølgingen (deltakelse på oppfølgingssamtaler og 

dialogmøter, og utarbeidelse/ gjennomføring av oppfølgingsplan) 

 Opplysningsplikt om arbeids- og funksjonsevnen (plikt til å informere arbeidsgiver og 

NAV om egen arbeids- og funksjonsevne) 

 

Lederne ble også bedt om å vurdere hvorvidt de opplever at arbeidstakere ivaretar sin 

medvirkningsplikt på en god måte, se tabell 9:  
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Tabell 9: Ledernes oppfatning av arbeidstakernes medvirkningsplikt  

 
Jeg opplever at arbeidstakerne 

ivaretar sin medvirkningsplikt på 

en god måte når det gjelder å:  

Svært enig/ Enig Verken/eller Uenig/ Svært uenig Totalt 

varsle arbeidsgiver om sykefraværet    26 (81%) 2 (6%) 4 (13%) 32 

bidra til å skrive oppfølgingsplan 20 (63 %) 8 (25 %) 3 (13%) 32 

bidra i dialog og tiltak for å komme 
raskere tilbake i arbeid når det er 

mulig 

17 (53%) 8 (25%) 7 (22 %) 32 

 

Svarfordelingen tyder på at ledere med ansvar for sykefraværsoppfølging i all hovedsak 

opplever at arbeidstakere ivaretar sin medvirkningsplikt. Det som scorer lavest er 

arbeidstakernes bidrag til å komme raskere tilbake i arbeid.  

 

7.3 Etterlevelse av tiltak fra revisjonsrapport fra 2009 

 

Følgende tiltak skal være gjennomført:  

 

 Vektlegging av kontakt de to første ukene av fraværet og utarbeidelse av gode 

oppfølgingsplaner.  

 Opplæring i ansettelsesrutiner og oppfølging i prøvetiden.  

 Kontinuerlige repetisjonskurs i «sykefraværsoppfølging» av ledere med 

personalansvar.  

 Gjennomføre mer omfattende opplæring av nye ledere med personalansvar 

 Større proaktiv innsats fra sentral ressurs for oppfølging av sykefraværsarbeidet i 

virksomhetene.  

 Bidra til at ledere med personalansvar benytter seg av sentral ressurs, eksterne 

hjelpere, og de økonomiske virkemidlene som finnes i IA-arbeid i det individuelle 

sykefraværsarbeidet. 

 

7.3.1 Kontakt de to første ukene av fraværet og utarbeidelse av gode 

oppfølgingsplaner 

 

Revisjonen får opplyst fra kommunen at de formelle rutinene i forhold til de to første ukene er 

i realiteten de samme som de var i 2009. Første fraværsdag skal arbeidstaker melde fravær til 

nærmeste leder, og leder skal etablere «logg». Etter tre dager skal leder ta kontakt med 

arbeidstaker – vurdere om dette er arbeidsrelatert. Etter 2 uker skal leder ta ny kontakt – hvis 

helsemessig forsvarlig diskutere tilrettelegging. Temaet har vært opp på ulike ledersamlinger, 

og hvordan man melder fravær har vært tatt opp (og tas opp) som tema på personalmøter i 

virksomhetene.  

 

Høsten 2018 har kommunen planlagt en work-shop i utarbeidelse av oppfølgingsplan. Dette 

vil i forbindelse med prosjektet «Tett på» videreutvikles ved at det vil bli tilbud om tilpasset 

opplæring i de ulike virksomhetene.  
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7.3.2 Opplæring av ansettelsesrutiner og oppfølging i prøvetiden 

 

Egne ansettelsesrutiner finnes i kvalitetssystemet Compilo. Det er også utarbeidet maler som 

kan benyttes. I kvalitetssystemet ligger det også mal for oppfølging i prøvetiden. Revisjonen 

får opplyst at det nå jobbes med maler og rutinene for å vurdere om det er behov for 

endringer. Kommunen oppgir at det ikke har vært gjennomført egne kurs i forhold til 

ansettelser, og at det kun har vært gjennomført sporadiske kurs i forhold til oppfølging av 

prøvetiden.  

 

7.3.3 Kontinuerlige repetisjonskurs i sykefraværsoppfølging av ledere med 

personalansvar. 
 

I perioden 2009 til sommeren 2016 ble det avholdt jevnlige kurs for ledere, tillitsvalgte og 

verneombud. Revisor får opplyst at på grunn av bemanningssituasjonen de siste to årene har 

det ikke vært egne kurs i regi av kommunen om sykefraværsoppfølging. Tilbudet har vært 

NAV-arbeidslivssenter som har hatt jevnlig kursing i forhold til oppfølging av sykemeldte. 

Fra senhøsten 2017 har personal blitt styrket på personalsiden, og har hatt større fokus på 

dialog med ledere når det gjelder sykefraværsoppfølgingen. Kommunen har også gjennomført 

lederutviklingsprogrammet Smart ledelse høsten 2016 – sommer 2017. Deltakere var ledere 

med personalansvar, tillitsvalgte og verneombud. Målsettingen med programmet var å styrke 

lederens verktøykasse for å kunne lede prosesser i egen virksomhet.  Programmet ble koblet 

direkte inn mot arbeid for å øke nærværet ved å bidra til utvikling av et godt arbeidsmiljø. 

Utarbeidelse av handlingsplan for arbeid med å redusere sykefraværet i den enkelte 

virksomhet var et konkret oppdrag i programmet. Etter revisors forståelse har ikke kommunen 

gjennomført evaluering av dette lederutviklingsprogrammet. 

 

 

Revisor ba ledere med personalansvar å vurdere hvorvidt de har fått kontinuerlige 

repetisjonskurs:  

 
Tabell 10: Ledernes oppfatning av kontinuerlige repetisjonskurs 

 
 Svært enig/ Enig Verken/eller Uenig/ Svært uenig Totalt 

Jeg har fått kontinuerlige 

repetisjonskurs om 

sykefraværsoppfølging.      

19 (57 %) 6 (18 %) 9 (27 %) 33 

 

Tabellen viser at på tross av at kommunen ikke har gjennomført egne kurs i sykefraværs-

oppfølging de to siste årene, så mener 57 % at de har fått kontinuerlige repetisjonskurs. 

Imidlertid er det 44 % som mener at de ikke har fått kontinuerlig kursing, noe som ikke er i 

samsvar med kommunens intensjon i etterkant av revisjonsrapporten fra 2009.  

 

I spørreundersøkelsen til lederne ble de spurt om det var områder, tilknyttet oppfølging av 

sykemeldte, hvor de gjerne skulle hatt mer opplæring/ kursing. I alt 10 av lederne ga 

tilbakemelding hvor følgende aspekter ble trukket frem;  

 

 Oppfølgingsplaner- hvordan utforme disse mest mulig hensiktsmessig. 

 Stønader og økonomiske støtteordninger. 

 Årlige repetisjoner av regelverk. 
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 Kunnskap om hvordan man skal følge opp sykemeldinger grunnet psykisk sykdom og 

de aller tyngste sakene. 

 Hvilke oppgaver og ansvar har en leder i oppfølgingen av den sykemeldte. 

 Hvordan tilrettelegge best mulig og økt kunnskap om verktøy/ kurs for å komme 

raskere tilbake i jobb.  

 Kursing i konflikthåndtering og «den vanskelige samtalen».  

 Opplæring om dialogmøter.  

7.3.4 Gjennomføre mer omfattende opplæring av nye ledere med personalansvar 
 

Kommunen opplyser at det ved nyansettelser har det vært dialog mellom ny leder og 

personalavdelingen. Kommunen kan imidlertid ikke vise til at det har vært gjennomført en 

systematisk opplæring, selv om man har gått igjennom aktuelle temaer med de nytilsatte 

lederne.  

 

Kommunen opplyser at det fra høsten 2018 er blitt igangsatt ett nytt tiltak for nyansatte 

ledere. Det er utarbeidet en oppfølgingsplan som skal gjennomføres i prøvetiden. I planen er 

det en sjekkliste for oppgaver slik at man kan sikre en målrettet og god opplæring. Per oktober 

2018 er det to avdelingsledere som gjennomgår dette opplegget.  

 

7.3.5 Større proaktiv innsats fra sentral ressurs  
 

Kommunen dedikerte i 2009 en 50 % stilling til å jobbe med sykefravær. I de første årene 

etter 2009 ble det jobbet proaktivt både med systemer, og med direkte kontakt og bistand til 

virksomhetsledere. Fra høsten 2016 til høsten 2017 har rollen ikke vært fylt. Fra senhøsten 

2017 har personal igjen hatt mer fokus på området, og det vil gjennom «Tett på» ha økt fokus 

i hele 2018 og videre. Fra juni 2018 er det to årsverk på personalavdelingen, og det planlegges 

for økt aktivitet høsten 2018. 
 

7.3.6 Bidra til at ledere med personalansvar benytter seg av sentral ressurs, 

eksterne hjelpere, og de økonomiske virkemidlene som finnes i IA-arbeid i det 

individuelle sykefraværsarbeidet.  
 

Personalavdelingen mener at ledere søker bistand ved behov. Det siste året melder både 

NAV-arbeidslivssenteret og Rubicon BHT at Re kommune sine ledere er flinke til å ta 

kontakt, og å søke bistand. Revisor ba lederne om å gi tilbakemelding om samarbeidet med 

ulike aktører:  
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Tabell 11: Ledernes oppfatning av samarbeid 
I hvilken grad fungerer samarbeidet på en hensiktsmessige måte i forbindelse med sykefraværsoppfølging mellom min virksomhet/ avdeling 

og: 

 
 Svært stor 

grad/ stor grad  

Verken/eller Svært liten 

grad/ liten 

grad 

 

Vet ikke 
Totalt 

 

kommunens personalavdeling      
28 (88 %) 2 (6%) 2 (6%) -- 32 

 

NAV Arbeidslivssenter 

21 (66 %) 6 (19 %) 5 (16 %) -- 32 

bedriftshelsetjenesten 18 (56 %) 8 (25 %) 4 (13 %) 2 (6%) 32 

fastlegene 10 (31 %) 12 (38 %) 10 (31 %) -- 32 

Verneombud/ tillitsvalgte 16 (52 %) 11 (35 %) 4 (13 %) -- 31 

 

Tabell 11 viser at kommunens personalavdeling får en svært god tilbakemelding fra lederne, 

og i alt 88 % mener at dette samarbeidet i svært stor grad/ stor grad fungerer på en 

hensiktsmessig måte. Samarbeidsrelasjonen som får lavest score er samarbeidet mot 

fastlegene.  Kun 31 % har gitt uttrykk for at samarbeidet med fastlegene fungerer på en 

hensiktsmessig måte.  

 

Lederne tok også stilling til egen kunnskap vedrørende økonomisk bistand i forbindelse med 

IA-arbeidet:  

 
Tabell 12: Ledernes oppfatning av kunnskap vedrørende økonomisk bistand. 
Jeg har tilstrekkelig kunnskap om hvilke muligheter jeg har når det gjelder å søke økonomisk bistand i forbindelse med IA-arbeidet 

 

Svært enig/ Enig Verken/eller Uenig/ Svært uenig Totalt 

20 (61 %) 5 (15 %) 8 (24 %) 33 

 

Tabell 12 tyder på at enkelte lederne fortsatt opplever at de har manglende kunnskap om 

hvilke muligheter man har for å søke økonomisk bistand. I alt 39 % av lederne har svart 

verken/ eller-kategorien, eller har svart uenig/ svært uenig i tilknytning til denne påstanden.  
 

7.4 Etterlevelse av mål- og handlingsplan for IA-arbeidet 
 

Personal mottar kvartalvise rapporteringer om sykefravær. I 2018 har kommunen etablert en 

ny praksis ved at det personal i etterkant av disse rapportene sender spørsmål til ledere om 

arbeid med sykefraværet (se punkt 7.5.4 for nærmere beskrivelse). Denne rapporteringen er 

utgangspunkt for iverksetting av eventuelle tiltak. I tillegg benyttes rapporteringen som 

utgangspunkt for en kvartalvis politisk sak til Administrasjonsutvalget. IA-handlingsplanen 

rapporteres det ikke konkret på, verken fra avdelingsledere eller i forbindelse med 

utarbeidelse av den politiske saken til Administrasjonsutvalget. Revisor får opplyst at mange 

av tiltakene i handlingsplanen følges opp, men at dette skjer gjennom kommunens satsning på 

prosjektet «Tett på».  

 

Den sentrale IA-avtalen mellom partene går ut 31.12.2018. Revisor får opplyst fra kommunen 

at per september 2018 vet man ikke om avtalen forlenges. Hvis den sentrale avtalen fornyes, 
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vil mest sannsynlig Re kommune lage en ny handlingsplan med tilsvarende lengde som den 

sentrale avtalen. 
 

7.5 Etterlevelse av Tett på- handlingsplan 

  

Kommunen har gitt revisor tilbakemelding om måloppnåelse så langt i prosjektet:  

 

Tabell 13- Status for målsettinger for Tett på-prosjektet- september 2018 

 

Mål                                                                                     Status fra kommunen 

Reduksjon av fravær 1 %-poeng ned fra 3. 

jan 2018 

 

Fraværet er redusert betydelig i 2. kvartal fra 

1. kvartal, men er fortsatt for høyt. Det er 

mye å jobbe med i forhold til langtidsfravær, 

både på avklaringssiden og på kultur og 

holdninger. Samtidig er det mange som er på 

jobb og som gjør en betydelig innsats. Det 

må vi også huske i det videre arbeidet vi 

gjør. 

100% oppfølgingsplaner med relevant 

innhold er sendt inn for alle sykemeldte 

innen 4 ukers fristen.  

 

Oppfølgingsplaner sendes nå via digital 

løsning. Per september 2018 har kommunen 

ingen oversikt, men det er planlagt at dette 

vil bli et spørsmål i forbindelse med 

3.kvartals rapportering 2018.  

Alle legekontorer er orientert om ordningen 

før oppstart. NAV har en plan for hvordan 

sykemeldere skal veiledes. 

 

Alle legekontor har fått tilsendt informasjon 

før vi startet. Det er også tema på legemøte 

som var 22. mars, og neste legemøte som er 

8. november 2018.  

100 % gjennomført Dialogmøter 1 innen 7 

uker, og NAV deltar på alle der leder ønsker 

slik deltakelse 

Her opplever kommunen at det er stor grad 

av måloppnåelse. Dette begrunnes med at 

lederne har fokus på at dette skal 

gjennomføres. Nav har også vært med på 

flere møter første halvår 2018.  

30 % gjennomført dialogmøter 2 innen 12 

uker 

 

Kommunen gir tilbakemelding om at de ikke 

har oversikt, men vil etterspørre å få 

tilbakemelding i tilknytning til 

rapporteringen 3. kvartal 2018. 

Ingen unntak på DM2, og alle er 

gjennomført innen uke 20 

 

Re kjører dialogmøte 2 slik det skal, det kan 

være at det er noe utsettelse fra andre NAV 

kontor, men kommunens ledere er bedre på å 

etterspørre disse møtene. 

 

Re kommune må målsette sin del av denne 

driftsformen.  

 

Kommunen jobber med dette parallelt med 

at arbeidsmetoden innføres. På den måten 

finner man en god driftsform, og realistiske 

mål. 

 

 

Re kommune har per september 2018 ikke hatt et eget evalueringsmøte om måloppnåelse av 

de ulike målene i handlingsplanen, men gjennom møtene i Attføringsutvalget oppsummeres 
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fremdriften. I tillegg følger kommunen opp i forhold til rapportering og statistikk på 

sykefravær. Det er planlagt at det skal være gjennomført oppstartsmøter med alle avdelingene 

og virksomhetene før jul. På disse oppstartsmøtene gjennomgås sykefravær, hva som er blitt 

gjort og hva som bør gjøres videre.  

 

7.6 Oppfølging øvrige politiske tiltak, jamfør ADM-sak 004/18 og 013/18.  

 

7.6.1 Sette egne mål for nærvær i virksomhetsplaner 
 

Fra ADM-sak 4/18: Den enkelte virksomhet skal sette egne mål i sin virksomhetsplan og dette 

arbeidet bør gjøres i fellesskap mellom leder, tillitsvalgte og lokalt verneombud. Tiltak og 

prioriteringer er avhengig av hvordan arbeidsplassen er.  

 

Dette arbeidet er i startfasen, og vil bli koblet opp mot Tett på. Ideen er at alle virksomheter 

skal sette seg et realistisk mål, samtidig som det skal være noe å strekke seg mot. Fra 

virksomhetsplanen 2019 skal alle virksomheter ha utarbeidet eget mål.  

 

Per september 2018 har virksomhet Psykisk helse og miljøarbeid satt et mål for 2018. Målet 

er et nærvær på 92 % (det vil si et fravær på 8 %). I 2017 hadde de et fravær i snitt for hele 

året på 9,7 %. Det er ikke beskrevet egne tiltak for hvordan dette skal oppnås i 

virksomhetsplanen. 

 

7.6.2 Kartlegging av sykefravær 
 

Fra ADM-sak 4/18: I forlengelsen av at det settes egne mål må virksomhetene kartlegge sitt 

sykefravær.    
 

I forbindelse med Tett på kartlegger kommunen alt fravær i virksomhetene. En slik 

kartlegging er gjennomført på helsehuset sammen med NAV, og kommunen skal fortsette på 

skolene i september. Rektorene er innkalt til disse kartleggingssamtalene. Det er ikke formell 

referatføring fra disse kartleggingssamtalene. 

 

Ved denne kartleggingen går man helt konkret inn og vurderer hvert enkelt fraværstilfelle. 

Fokuset er på hva kommunen videre kan bistå med, som eksempelvis om det bør 

gjennomføres nye dialogmøter osv.  
 

7.6.3 Innføring av funksjonsvurderingsskjema 

 

Fra ADM-sak 4/18: For å få en god dialog mellom den ansatte og leder om restarbeidsevne 

skal alle virksomheter utarbeide egne funksjonsvurderingsskjemaer for stillingene i 

virksomheten.  
 

I forkant av en sykemelding eller ved en sykemelding skal leder og ansatt gå gjennom denne 

listen. Hensikten med en samtale om arbeidsmuligheter er å sikre aktive arbeidsforhold, i 

stedet for passivt sykefravær eller for tidlig pensjonering. Fokuset er hva som kan 
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tilrettelegges på arbeidsplassen og på hva arbeidstakeren kan bidra med.  

 

Kommunen opplyser at funksjonsvurderingsskjema er benyttet flere steder i organisasjonen, 

som i barnehager, skole og på Re helsehus.  

 

Revisor spurte lederne om de trodde at innføringen av funksjonsvurderingsskjemaene ville få 

en effekt på oppfølgingen av de sykemeldte: 

 
Tabell 14: Innføring av funksjonsvurderingsskjema 
Tror du innføringen av funksjonsvurderingsskjema vil få effekt på oppfølgingen av de sykemeldte?  

 

Positiv effekt Ingen effekt Negativ effekt Vet ikke Totalt 

14 (56 %) 1 (4 %) 0 10 (40 %) 25 

 

Svarfordelingen i tabell 14 tyder på status per september 2018 er at det fortsatt er mange av 

lederne som ikke dannet seg et bilde av hvilken effekt funksjonsvurderingsskjemaene vil få. 

Av i alt 34 ledere som svarte på undersøkelsen, var det 9 som hoppet over spørsmålet. Av de 

25 lederne som besvarte spørsmålet, var det i alt 10 som krysset av for «vet ikke». Imidlertid 

var det ingen som mente at skjemaet ville få negativ effekt, og i alt 14 av de 25 som besvarte 

spørsmålet, mente at dette tiltaket ville få positiv effekt.  

 

7.6.4 Tema på ledermøter og rapportering fra virksomheter  

 
Fra ADM-sak 4/18: Nærvær/ sykefravær settes på dagsorden på alle samarbeids-/ 

medbestemmelsesmøter og på ledermøter i hele organisasjonen. Samtidig settes det krav om 

månedlig rapportering på sykefravær i forbindelse med økonomirapportering.  

 

 

Avdelingsleder personal har vært på alle virksomhetsledermøtene og snakket om sykefravær.  

Virksomhetsledere har også hatt tema oppe på sine interne møter. Dette er ikke referatsført. 

På virksomhetsledersamlingen i slutten av oktober 2018 vil sykefravær også være et sentralt 

tema.  

 

Personal har i 2018 utarbeidet en praksis med kvartalsmessig rapportering fra lederne. 

Sykefraværsrapportene sendes ut kvartalsvis, og det er i etterkant av denne at lederne skal 

rapportere. Spørsmålene til lederne per kvartal har variert i de to kvartalene lederne har 

rapportert.  

 

Spørsmål for 1. kvartal var: 
 

1. Er det spesielle forhold rundt sykefraværet i dette kvartalet? 

Eventuelt hvilke forhold: 

2. Har du /dere behov for bistand i oppfølgingsarbeidet? 

Eventuelt hvilken bistand: 

3. Opplever du/dere at sykefraværsrutinene våre godt nok kjent? 

Hva kan eventuelt gjøres hvis du mener de ikke er godt nok kjent: 

4. Har du /dere behov for opplæring i forbindelse med sykefraværsoppfølging? 

 
 



35/18 Behandling av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Sykefravær i Re kommune" - 18/00094-10 Behandling av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Sykefravær i Re kommune" : VKR-Forvaltningsrevisjon- Sykefravær- Re kommune

Forvaltningsrevisjon - Sykefravær i Re kommune.  

38 

Spørsmål for 2.kvartal var:  
 

5. Har du spesielle kommentarer til fraværet i din virksomhet/avdeling for 2.kvartal: 

6. Hvilket nærværsmål har virksomheten/avdelingen satt seg for 2018: 

7. Benytter du funksjonsvurderingsskjemaet i oppfølgingssamtaler: 

8. Hvis ikke, hva er begrunnelsen for det: 

9. Benytter du ekstern bistand i sykefraværsoppfølgingen din (NAV, NAV-

arbeidslivssenteret, Rubicon BHT, personal): 

10. Opplever du at det er vanskelig å få ekstern bistand når du har behov for det?: 

11. Er det tiltak i sykefraværsoppfølgingen du mener vi burde innføre (beskriv kort): 

 

Avdelingsleder personal foretar ikke en direkte oppsummering av svarene, men bruker de som 

grunnlag for den politiske saken som skrives til Administrasjonsutvalget. 

 

I ADM-sak 004/18 er det også beskrevet at det er satt krav om månedlig rapportering på 

sykefraværet i forbindelse med økonomirapportering. Personal opplyser at den månedlige 

rapporteringen kun går på regnskapstall og ikke omhandler sykefravær.  

 

7.6.5 Aktivt bruke samarbeidsaktører  

 
Fra ADM-sak 4/18: Re kommune har flere eksterne aktører som kan bistå, og som det er 

nyttig å bruke.  
 
Personal opplyser at det er mye kontakt med NAV og NAV-arbeidslivssenteret, og at dette er 

særlig knyttet opp mot «Tett på». Kommunens IA-rådgiver ved NAV Arbeidslivssenter bidrar 

da med gjennomføring av «Tett på», resultatmålinger, deltar i samtaler på arbeidsplassen, 

coaching og veiledning. I tillegg er en NAV-veileder koblet til prosjektet, primært for å kutte 

behandlingstid.  

 

Personal har hatt samarbeidsmøter med Fønix, og planen er å bruke de mer aktivt i 

avklaringssituasjoner. Rubicon BHT har vært en god del inne på skoler (vold/trusler), og noe i 

forhold til arbeidsmiljø og coaching av ledere. 
 

7.7 Revisors vurderinger og konklusjon 

Etterlevelse av den overordnede rutinen 

 

Svarfordelingen på undersøkelsen til lederne indikerer at kommunen i all hovedsak har klart å 

skape en klar ansvars- og oppgavefordeling når det gjelder oppfølging av sykemeldte. Revisor 

registrerer at 37 % av lederne ikke er entydig enig i at Compilo har rutiner/ prosedyrer lett 

tilgjengelig.  

 

Lederne uttrykker også i de i all hovedsak etterlever sin oppfølgingsplikt slik den kommer til 

uttrykk i den overordnede rutinen for sykefraværsoppfølging. Kommune vektlegger 

oppfølgning tidlig i sykefraværsperioden som et sentralt element i sine rutiner. 

Spørreundersøkelsen viser at 68 % av lederne mener de alltid tok kontakt med arbeidstaker 
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etter tre dager for å vurdere om fraværet er arbeidsrelatert. Dette er etter revisors vurdering 

noe lavt i forhold til kommunens ønske om å etablere en tidlig dialog.  

Det er verdt å merke seg at lederne uttrykker at det er aspekter ved arbeidstakernes 

medvirkningsplikt som kunne vært bedre. Kun 52 % mener at arbeidstakerne bidrar i dialog 

og tiltak på en god måte for å komme tilbake raskere i arbeid. Det er også kun 65 % som 

mener at dialogmøtene fungerer etter sin hensikt.  

 

Revisor konkluderer basert på det overnevnte at det å etablere dialog mellom leder og 

medarbeider, knyttet til å få medarbeider så raskt tilbake i arbeid som mulig, oppleves 

utfordrende.   

 

Tiltak i etterkant av revisjonsrapport fra 2009 

 

Som ledd i oppfølgingen av revisjonsrapporten fra 2009, skulle kommunen gjennomføre en 

rekke tiltak. Revisor registrerer at kommunen har jobbet med en rekke av tiltakene, men at 

disse per september 2018 i stor grad ikke er gjennomført.  Revisor registrerer at de formelle 

rutinene i forhold til de to første ukene av fraværet er det samme som fra 2009, og at spørre-

undersøkelsene indikerer at dette fortsatt bør være et fokus for kommunen. Det er sentralt å få 

etablert den tidlige dialogen. For at denne skal være i henhold til kommunens egen rutine, så 

skal dialogen være muntlig, i tillegg til at lederne skal ha etablert en logg fra dag 1.  

 

Tiltak som skulle igangsettes i etterkant av revisjonsrapporten, fokuserte i stor grad på 

oppfølging av ledere. Kommunen har gjennomført lederutviklingsprogrammet Smart ledelse 

høsten 2016 – sommer 2017. Deltakere var ledere med personalansvar, tillitsvalgte og 

verneombud. Utarbeidelse av handlingsplan for arbeid med å redusere sykefraværet i den 

enkelte virksomhet var et konkret oppdrag i programmet. Etter revisors forståelse har ikke 

kommunen gjennomført evaluering av dette lederutviklingsprogrammet. Kommunen har ikke 

gjennomført egne kurs i forhold til ansettelser, og det har kun vært gjennomført sporadiske 

kurs for oppfølging av prøvetiden. Det har heller ikke vært gjennomført kontinuerlige 

repetisjonskurs av ledere med personalansvar i regi av kommunen. Det har heller ikke vært 

gjennomført en systematisk opplæring av nytilsatte ledere. Dette er etter revisors vurderinger 

ikke i samsvar med planlagte tiltak som skulle igangsattes etter revisjonsrapporten fra 2009  

 

Kommunen opplyser at det fra høsten 2018 er blitt igangsatt ett nytt tiltak for nyansatte 

ledere. Det er utarbeidet en oppfølgingsplan som skal gjennomføres i prøvetiden. I planen er 

det en sjekkliste for oppgaver slik at man kan sikre en målrettet og god opplæring. Per oktober 

2018 er det to avdelingsledere som gjennomgår dette opplegget.  

 

Etterlevelse av IA-handlingsplan og Tett på- handlingsplan 

 

Handlingsplanen som er vedtatt av AMU, er ikke førende for kommunen når det gjelder  

sykefraværsarbeidet. Revisors begrunnelse for dette er at det blant annet ikke rapporteres 

konkret på denne handlingsplanen fra avdelingslederne, og heller ikke i den kvartalvise saken 

til Administrasjonsutvalget. Revisor ser flere av tiltakene i IA-handlingsplanen blir fulgt opp 

gjennom kommunens satsning «Tett på». Skal kommunen inngå en ny IA-avtale, er det viktig 
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å være bevisst å skape en handlingsplan som viser kommunens helhetstekning innen 

sykefraværsarbeidet.   

 

«Tett på» er en svært sentral satsning i Re kommunes arbeid med sykefraværsoppfølging, og 

skal bli en varig arbeidsmetode. Per i dag har ikke kommunen tilstrekkelig dokumentasjon om 

måloppnåelse på en rekke av målsettingene, men nyetablert praksis med kvartalsmessige 

rapporteringer fra lederne kan være et godt utgangspunkt for ytterligere dokumentasjon.  

 

Oppfølging av øvrige politiske vedtak 

 

Kommunen har igangsatt en rekke tiltak i 2018, og mange av tiltakene er knyttet til satsningen 

«Tett på». Status per september 2018 er at arbeid gjenstår på følgende områder:  

 

 Virksomhetene må fortsatt ha fokus på å utarbeide egne målsettinger om nærvær, som 

skal tydeliggjøres med tiltak og prioriteringer i virksomhetsplanene.  

 Arbeidet med kartlegging av sykefravær har gjennomført på helsehuset, men må 

iverksettes i resten av kommunen.  

 Innføring av funksjonsvurderingsskjema må ytterligere forankres i organisasjonen.  

 

Revisor ser at personalavdelingen har også stilt seg til disposisjon, og vært rundt på ulike 

personalmøter. Det har i tillegg vært mye direkte dialog mellom virksomhetsledere og 

personalavdelingen. Revisor vil også fremheve at kommunens personalavdeling får en svært 

god tilbakemelding fra lederne, og i alt 88 % mener at dette samarbeidet fungerer på en 

hensiktsmessig måte.  
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8.0 Problemstilling 3  

HVA MENER DE ANSATTE OM KOMMUENS 

ARBEID MED Å FØLGE OPP, FOREBYGGE OG 

REDUSERE SYKEFRAVÆRET I RE 

KOMMUNE?   
 

8.1 Revisjonskriterier 

 

I tilknytning til denne problemstillingen er det datagrunnlaget fra spørreundersøkelser rettet til 

alle fast ansatte i kommunen og til verneombud/ tillitsvalgte, som er utgangspunktet for 

besvarelse. Undersøkelsen som har gått ut til samtlige ansatte, er uavhengig av om 

vedkommende har lederansvar, er verneombud/ tillitsvalgt osv. I tillegg presenteres data fra 

undersøkelsen som ble utformet spesielt til verneombud/ tillitsvalgte.  

 

Med utgangspunkt i revisjonskriterier formulert i tilknytning til problemstilling 2, vektlegger 

Vestfold kommunerevisjon å belyse vurderinger av: 

 

Den overordnede rutinen for sykefraværsoppfølging.  

Oppfyllelse av IA-handlingplanen 

Håndtering av HMS-avvik, jamfør kommunens overordnede rutine.  

8.2 Oppfølging av overordnet rutine for sykefraværsoppfølging 
 

I denne spørreundersøkelsen er samtlige med fast ansettelse blitt inkludert. Dette betyr at både 

ledere, vernetjenesten og de tillitsvalgte inngår i denne undersøkelsen.  
 

8.2.1 De første fraværsdagene 

 

Alle ansatte fikk spørsmål om hvorvidt de meldte muntlig fra til nærmeste leder første 

fraværsdag, se tabell 15.  

 
Tabell 15: Første fraværsdag 
Ved første fraværsdag melder jeg alltid muntlig fra til min nærmeste leder.  

 
Fra rutinen: Første fraværsdag skal arbeidstaker muntlig melde fra til sin nærmeste leder 

Svært enig/ enig Verken/ eller Svært uenig/ uenig Vet ikke/ ikke aktuelt Totalt 

329 (91 %) 6 (2 %) 9 (2,5 %) 16 (4%) 360 

 

Ansatte fikk videre spørsmål om arbeidsgiver hadde tatt kontakt ved sykefravær mer enn tre 

dager:  
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Tabell 16: Etter tre fraværsdager 
Ved sykefravær mer enn tre dager, har alltid arbeidsgiver tatt kontakt med meg for å vurdere om fraværet er arbeidsrelatert.  

 

Fra rutinen: Leder skal ta kontakt med arbeidstaker- og vurdere om fraværet er arbeidsrelatert 

Svært enig/ enig Verken/ eller Svært uenig/ uenig Vet ikke/ ikke aktuelt Totalt 

85 (42%) 47 (23%) 64 (31 %) -- 205 

 

Tabell 16 viser at det er forholdsvis mange ansatte som mener at arbeidsgiveren ikke har tatt 

kontakt etter tre dager for å vurdere om fraværet er arbeidsrelatert. I tabellen har revisor tatt 

bort de av respondentene som har svart vet ikke/ ikke aktuelt, og det fremkommer at det er 42 

% som er svært enig/ enig i at leder tar kontakt etter tre fraværsdager.  

 

8.2.2 Antall sykemeldte i undersøkelsen 

 
Tabell 17: Spørreundersøkelse: antall som har vært helt eller delvis sykemeldt 

 

Har du i løpet av de tre siste årene vært helt eller delvis sykemeldt?  

Ja Nei Totalt 

201 (52%) 184 (48 %) 385 

 

De 201 som svarte ja på spørsmålet om de i løpet av de tre siste årene hadde vært helt eller 

delvis sykemeldt, fikk en rekke oppfølgingsspørsmål utledet med utgangspunkt i kommunens 

overordnede prosedyre for sykefraværsoppfølging. Verneombudene og de tillitsvalgte ble 

bedt om å vurdere om de hadde vært involvert i oppfølgingen av de sykemeldte: 

 
Tabell 18: Verneombud/ tillitsvalgte: oppfølging av sykemeldte. 
Har du som tillitsvalgt/ verneombud vært involvert i oppfølging av sykemeldte de siste tre årene?  

 

Nei, jeg har aldri 

vært involvert i 

enkeltsaker 

Ja, jeg har involvert i et 

fåtall av saker (under 

fem) 

Ja, jeg har vært involvert i 

noen saker (5-10 saker) 

Ja, jeg har vært 

involvert i flere saker 

(11 eller flere) 

Totalt 

25 (68%) 9 (24%) 2 (5 %) 1 (3%) 37 

 

Revisor ba respondentene om å besvare hvordan og på hvilke måte de hadde vært involvert i 

enkeltsaker. Denne kontakten hadde primært vært knyttet til tilrettelegging for den 

sykemeldte og gjennom samarbeidsmøter/ oppfølgingsmøter/ dialogmøter.  
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8.2.3 Tilrettelegging og oppfølgingsplan for de sykemeldte 

 
Tabell 19: Tilrettelegging av arbeidsoppgaver 
Ble du i sykemeldingsperioden, kontaktet av arbeidsgiver innen to uker, for å diskutere tilrettelegging av dine arbeidsoppgaver?  
 

Fra rutinen: Leder skal ta kontakt innen 2 uker (hvis helsemessig forsvarlig) og diskutere tilrettelegging. 

Ja, av nærmeste 

leder 

Ja, av andre Nei Nei, dette var ikke 

helsemessig forsvarlig 
Totalt 

108 (55 %) 3 (2 %) 67 (34 %) 18 (9 %) 196 

108 (60 %) 3 (2%) 67 (38%) --- 178 

 

Tabell 19 viser at hovedvekten av ansatte opplevde at når det var helsemessig forsvarlig, at 

leder tok kontakt innen 2 uker for å diskutere tilrettelegging. Imidlertid viser også 

svarfordelingen at i alt 67 personer (38%) mente at arbeidsgiver ikke tok kontakt for å 

diskutere tilrettelegging innen to uker.  

 
Tabell 20: Oppfølgingsplan 
Hvis du var sykemeldt mer enn fire uker- ble det utformet oppfølgingsplan? 

 
Fra rutinen: Innen 4 uker skal leder ha ny samtale fortrinnsvis på arbeidsplassen- oppfølgingsplan skrives og sendes sykemelder.  

Ja Nei Vet ikke Ikke aktuelt (var 

sykemeldt mindre enn 

fire uker) 

Totalt 

67 (34 %) 45 (23 %) 9 (5 %) 74 (38 %) 195 

67 (55%) 45 (38%) 9 (7,5%) -- 121 

 

Tabell 20 viser at hovedvekten mener at det ble utformet oppfølgingsplan, men i alt 45,5 % 

uttrykte usikkerhet om en slik plan ble utformet.  

 
Tabell 21: Oppfølgingsplan: gode løsninger 
I hvilken grad tydeliggjorde oppfølgingsplanen gode løsninger for at du skulle komme raskere tilbake i jobb?  
 

I svært stor grad/ stor grad Verken/ eller I svært liten grad/ liten grad Totalt 

39 (48 %) 29 (36 %) 13 (16 %) 81 

 

Tabell 21 viser at i alt 48 % mente at oppfølgingsplanen i svært stor grad/ stor grad 

tydeliggjorde gode løsninger for at vedkommende skulle komme raskere tilbake i jobb. 

Hovedvekten av respondentene 52 %, var ikke entydig positive til at oppfølgingsplanen 

tydeliggjorde gode løsninger.  

 
Tabell 22: Oppfølgingsplan: vurderinger av egen deltakelse  
I hvilken grad bidro du aktivt i utarbeidelse av egen oppfølgingsplan?  

 

I svært stor grad/ stor grad Verken/ eller I svært liten grad/ liten grad Totalt 

59 (73 %) 16 (20 %) 6 (7 %) 81 

 

I tabell 22 fremkommer det at hovedvekten av informantene mener at de deltok aktivt i 

utarbeidelse av egen oppfølgingsplan (73 %).  
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Tabell 23: Oppfølgingsplan: dialog mellom leder og ansatt 
I hvilken grad bidro oppfølgingsplanen til å sikre en god dialog mellom din leder og deg? 

 

I svært stor grad/ stor grad Verken/ eller I svært liten grad/ liten grad Totalt 

54 (67 %) 19 (24 %) 7 (9 %) 80 

 

Tabell 23 viser at 67 % mener at oppfølgingsplanen bidro til å sikre en god dialog mellom 

vedkommende og lederen.  

 

8.2.4 Dialogmøter 

 
Tabell 24: Dialogmøter 
Hvis du var sykemeldt mer enn 7 uker- ble det gjennomført dialogmøter?  

 
Fra rutinen: Innen 7 uker skal dialogmøte 1 gjennomføres- mellom arbeidstaker og arbeidsgiver og eventuelt øvrige aktører.  

Ja Nei Vet ikke/ ikke aktuelt Totalt 

43 (63 %) 19 (28 %) 6 (9 %) 68 

 

I tabell 24 fremkommer det at 28 % av respondentene mente at det ikke hadde blitt 

gjennomført dialogmøte innen 7 uker.  

 
Tabell 25: Dialogmøter: om de fungerte etter sin hensikt 
I hvilken grad fungerte dialogmøtet/ene etter sin hensikt (som er å finne gode løsninger, sikre dialog og oppdatere oppfølgingsplanen)?  

 
Fra rutinen: Innen 7 uke og 26 uke skal dialogmøte 1 og 2 gjennomføres.  

I svært stor grad/ stor 

grad 

Verken/ eller I svært liten grad/ liten 

grad 

Vet ikke Totalt 

33 (67%) 11 (22%) 4 (8 %) 1 (2%) 49 

 

Tabell 25 viser at i alt 67 % var positive til at dialogmøtene hadde fungert etter sin hensikt.  

 

8.2.5 Sykemeldtes vurderinger av oppfølgingen 

 

Respondentene fikk også mulighet til å vurdere om det var spesielle områder som fungerte bra 

eller mindre bra i oppfølgingen av de som sykemeldte. Dette var gitt som et åpent spørsmål, 

og i alt 74 personer ga tilbakemelding. Revisor gjorde en grovsortering av de ulike 

kommentarene, basert på om det var en 1) positiv tilbakemelding, 2) negativ tilbakemelding, 

eller 3) en nøytral tilbakemelding.  

 

Gjennomgangen viste at i alt av 30 av respondentene ga uttrykk for en positiv opplevelse av 

oppfølgingen. Aspekter som ble trukket frem var positive trekk ved lederen, som god dialog 

og støtte, god oppfølging og tilrettelegging. Enkelte trakk også frem at sykemeldingen var 

planlagt grunnet operasjon, og at det var gjort et godt stykke arbeid i forkant før 

sykemeldingen.  

 

I alt 24 av respondentene ga uttrykk for en negativ opplevelse av oppfølgingen de hadde fått. 

Aspekter som her ble trukket frem var dårlig oppfølging fra leder, uklarheter knyttet til regler 

om å jobbe under sykemelding og manglende empati.  
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I alt 20 av respondentene hadde en nokså nøytral kommentar, for eksempel at det var en 

kortvarig sykemelding hvor det ikke var behov for oppfølging.  

 

8.3 Vernetjenesten og de tillitsvalgtes oppfølging av IA-handlingsplanen 

 

I alt 37 besvarte undersøkelsen til vernetjenesten og de tillitsvalgte. 13 av disse krysset av for 

at de var hovedverneombud/verneombud og 24 at de var plasstillitsvalgt/ hovedtillitsvalgt.  

Verneombudene og de tillitsvalgte ble spurt om betraktninger knyttet til utøvelsen av vervet 

sitt:  

 
Tabell 26: Verneombud/ tillitsvalgte: utøvelse av vervet 
  

Påstander Svært enig/ enig Verken/ eller Svært uenig/ uenig Totalt 

Jeg har tid til å utføre vervet mitt på 
en forsvarlig måte.   

21 (57%) 4 (11%) 12 (32 %) 37 

Jeg har fått tilstrekkelig opplæring i 

hvordan jeg skal utføre mitt verv.   

22 (63 %) 11 (31 %) 2 (6%) 35 

 

En forutsetning for at vernetjenesten/ og de tillitsvalgte kan bidra til det systematiske HMS-

arbeidet, er at de har tid til å utføre vervet og at de har fått tilstrekkelig opplæring. Tabell 26 

viser at kun 57 % mener at de har tid til å utføre vervet på en forsvarlig måte, og 63 % mener 

at de har fått tilstrekkelig opplæring i hvordan de skal utføre vervet sitt.   

 

Respondentene ble også spurt om aspekter ved IA avtalen, se tabell 27 og 28:  

 
Tabell 27: Verneombud/ tillitsvalgte: mål- og handlingsplan for IA 
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) vedtok i 2014 en mål- og handlingsplan for IA (inkluderende arbeidsliv) for perioden 2014-2018. I hvilken grad 

har du kjennskap til denne planen?  

I svært stor grad/ stor 

grad 

Verken/ eller I svært liten grad/ liten 

grad 

Vet ikke/ kjenner ikke 

planen 
Totalt 

10 (31 %) 12 (38%) 7 (22 %) 3 (9%) 32 

 

 
Tabell 28: Verneombud/ tillitsvalgte: IA-avtalens delmål 
I hvilken grad har du som verneombud/ tillitsvalgt arbeidet med de tre delmålene i IA-avtalen?  
  

Påstander I svært stor grad/ 

stor grad 

Verken/ eller I svært liten grad/ 

liten grad 
Totalt 

Reduksjon av sykefraværet 5 (16 %) 9 (28 %) 18 (56%) 32 

Økt sysselsetting av personer med 
nedsatt funksjonsevne  

2 (6%) 6 (19%) 23 (74%) 31 

Forlenget yrkesaktivitet for personer 

over 50 år.  

1 (3%) 7 (23%) 23 (74%) 31 

 

Tabell 27 og 28 viser at vernetjenesten og de tillitsvalgte i liten grad har kjennskap til IA- 

handlingsplanen og i liten grad har arbeidet med de tre delmålene i IA-avtalen.  
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8.4 Avvikshåndtering 
 

Revisor ba kommunen om en tilbakemelding om antall HMS-avvik som er meldt så lenge 

Compilo har eksistert i kommunen:  

 

o 1 kvartal 2017 – 87 avvik 

o 2 kvartal 2017 - 66 avvik 

o 3 kvartal 2017 - 76 avvik 

o 4 kvartal 2017 - 120 avvik 

o 1 kvartal 2018 - 88 avvik 

o 2 kvartal 2018 - 73 avvik 

o 3 kvartal 2018 - 79 avvik (til og med september) 

 

Per i medio september er det i alt 33 HMS-avvik som ikke er lukket. Revisors har ikke vurdert 

avvikene, men har gjennom dette ønsket å se hvorvidt det registreres avvik i Compilo. 

Revisor ser at systemet benyttes, hvilket er sentralt for en overordnet internkontroll knyttet til 

HMS. Revisor har ikke gjennomført ytterligere undersøkelser, og kan derfor ikke konkludere 

hvorvidt praksis er i samsvar med kommunens rutine og målsettinger på området. 
 

Referater fra AMU de tre siste årene viser at kommunen har gjennomgått avvik som en fast 

post på agendaen.  

 

8.4.1 Ansattes vurderinger av HMS-avvik 

 

Alle ansatte ble bedt om å ta stilling til tre påstander knyttet til HMS-avvik, se tabell 29:  

 
Tabell 29: HMS-avvik- ansattes vurderinger 
  

Påstander Svært enig/ 

enig 

Verken/ eller Svært uenig/ 

uenig 

Vet ikke/ ikke 

aktuelt 
Totalt 

Jeg har tilstrekkelig kunnskap om 

hvordan jeg kan melde HMS-avvik.  

236 (67%) 46 (13 %) 61 (17%) 11 (3%) 354 

Jeg har tilstrekkelig kunnskap om hva 
som er kategorisert som et HMS-avvik 

210 (60%) 61 (17 %) 70 (20%) 12 (3%) 353 

Innmeldte HMS-avvik blir i all 
hovedsak fulgt opp videre på en god 

måte 

119 (34%) 93 (26%) 65 (18%) 77 (22%) 354 

 

Svarfordelingen i tabell 29 viser at ansatte er minst enig i at HMS-avvik blir fulgt opp på en 

god måte.  Det er kun 34 % av respondentene som mener at innmeldte HMS-avvik blir i all 

hovedsak fulgt opp videre på en god måte. Det var også nokså mange av de ansatte som 

syntes det var vanskelig å ta stilling til påstanden (22%). 67 % er svært enig/ enig i at de har 

tilstrekkelig kunnskap om hvordan man kan melde HMS-avvik, og 60 % mener at de har 

tilstrekkelig kunnskap om hva som er kategorisert som et HMS-avvik.  

 

Verneombudene og de tillitsvalgte ble også bedt om å vurdere ulike aspekter knyttet til 

kommunens behandling av avvik;  
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Tabell 30: Verneombud/ tillitsvalgte: opplevelse av avvik 
Ut fra din kjennskap til Re kommune- hvor enig/ uenig er du i følgende påstander 

  

Påstander Svært enig/ enig Verken/ eller Svært uenig/ uenig Totalt 

Jeg har fått tilstrekkelig opplæring i 

systemet for avvikshåndtering.    

21 (70 %) 4 (13 %) 5 (17%) 30 

Jeg har fått tilstrekkelig kunnskap om 

hva som kan defineres som et HMS-

avvik 

21 (70 %) 4 (13%) 5 (17%) 30 

Jeg har tilstrekkelig kunnskap om hva 
som kan defineres som et 

tjenesteavvik 

19 (63%) 4 (13%) 7 (23%) 30 

Innenfor mitt verneområde/ blant mine 
medlemmer er det en god kultur for å 

melde avvik 

11 (37%) 8 (27%) 11 (37%) 30 

Avviksmeldinger følges opp på en 

tilfredsstillende måte.  

14 (47%) 10 (33 %) 6 (20%) 30 

Jeg har tillit til at den/ de som melder 

avvik blir godt ivaretatt av kommunen 

14 (47%) 10 (33%) 6 (20%) 30 

 

Tabell 30 viser at det er en rekke aspekter ved avviksbehandlingen som får en nokså lav score. 

Aspektet som fikk færrest andel av respondenter som var svært enig/ enig, var knyttet til at det 

var en god kultur for å melde avvik innen verneområdet/ blant medlemmene. I alt 37 % var 

svært enig/ enig i dette, mens i alt 37 % var svært uenig/ uenig i at det var en god kultur for å 

melde avvik. Det var kun 47 % som mente at avviksmeldinger følges opp på en 

tilfredsstillende måte. Det var også kun 47 % som uttrykte tillit til at den/ de som melder 

avvik blir godt ivaretatt av kommunen.  

 

8.5 Ansattes vurderinger av hva som skal til for å redusere sykefraværet 

 

Alle ansatte som besvarte undersøkelsen ble bedt om å vurdere Hvilke faktorer mener du er 

viktigst å jobbe med for å redusere sykefraværet på din arbeidsplass? I alt 245 av 

respondentene skrev inn kommentarer på dette spørsmålet. Tabell 31 viser en oppsummering 

av de ulike innspillene revisor fikk på dette spørsmålet:  
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Tabell 31: Ansattes vurderinger av hva som er viktigst å jobbe med for å redusere sykefraværet 
 

Arbeidsbelastning Leder/ 

sykefraværsoppfølging 

Arbeidsmiljø/ kultur Fagutvikling 

Tilstrekkelige vikarer Leder må vise empati og respekt.  Sørge for trivsel, trygghet, humor 
og forutsigbarhet.  

Mer tid til fagutdanning 

Overkommelig arbeidsmengde Ikke forskjellsbehandle ansatte Gode kollegaer Tilstrekkelige fagutdannede på 
jobb 

Nok bemanning på jobb  Være tilstede Få tillitt og oppleve mestring Stabile fagteam  

Unngå økt press på de som er 

igjen på jobb 

Gjennomføre 

medarbeidersamtaler 

Bedre fysiske forhold Meningsfulle arbeidsoppgaver 

Nok hjelpemidler Ta tak i gjentakende 
egenmeldinger 

Godt samhold  

Tilpasse turnus Gi muligheter for variasjon i 
arbeidsoppgaver 

Føle trygghet på jobb  

Tidspress Sørge for god tilrettelegging Fokus på plikter og rettigheter  

Gode rutiner/ praksis for å 

håndtere tunge løft 

Sørge for tiltak når ansatte 

melder stress og stor 

arbeidsbelastning 

Gjennomføre HMS-tiltak  

Åpne kontorlandskap er 

utfordrende 

Høre på tilbakemeldinger fra 

ansatte med lang erfaring.  

God arbeidsmoral  

 Kreve at ansatte gir muntlig 
beskjed ved fravær 

Gode støttestrukturer  

 God dialog under sykefravær Aksept for å melde avvik.   

 Ledere er rollemodeller Konflikter arbeidstakere i mellom   

 Gode rutiner/ praksis for 

oppfølging av kortidsfravær 

Kontinuerlig vurdering av 

risikofaktorer- god internkontroll 

 

  Belønning til de som aldri er 
sykemeldte 

 

 

Nok bemanning (grunnbemanning og tilstrekkelige vikarer) og aspekter knyttet til 

arbeidsmiljøet/ kulturen på arbeidsplassen- var de aspektene som var nevnt hyppigst.  

 

8.6 Revisors vurderinger og konklusjon 

Oppfølging av overordnet rutine 

 

Ansatte mener at de i stor grad etterlever kommunens rutine om å melde muntlig fra til 

nærmeste leder ved første fraværsdag (i alt 91 %). Imidlertid viser revisors undersøkelser at 

ansatte i stor grad mener at ledere ikke tar kontakt etter tre dager for å vurdere om fraværet er 

arbeidsrelatert.  Kun 42 % var svært enig/ enig at lederen tok denne kontakten etter tre dager. 

Kontakt fra arbeidsgiver innen to uker for å diskutere tilrettelegging av arbeidsoppgaver, er 

også et aspekt som i alt 38 % mente ikke hadde forekommet. Etter revisors vurderinger støtter 

dette opp under at etablering av dialog den første tiden av sykefraværet, er utfordrende. Når 

sykemeldingen er et faktum, er det i all hovedsak nærmeste leder som tar seg av 

oppfølgingen. Tillitsvalgte og verneombud er i mindre grad involvert i enkeltsaker. 68 % av 

disse respondentene hadde aldri vært involvert i enkeltsaker.  

 

Revisor vurderer at arbeidet med oppfølgingsplanen og dialogmøtene har et 

forbedringspotensial. I alt 38 % av respondentene mente at det ikke ble utformet en 

oppfølgingsplan innen fire uker, og kun 48 % mente at denne planen i svært stor grad/ stor 

grad tydeliggjorde gode løsninger for å komme raskere tilbake til jobb. I alt 28 % mente at det 

ikke var blitt gjennomført dialogmøte etter 7 uker.  
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Resultatene i spørreundersøkelsen for de ansatte samsvarer i stor grad med den opplevelsen 

lederne har (se problemstilling 2). Revisor konkluderer med at oppfølging tidlig i 

sykefraværsperioden ikke oppfylles i tilstrekkelig grad, og at det å få til en dialog som gir 

grunnlag for å få ansatte så raskt som mulig tilbake i jobb anses utfordrende, både fra ledere 

og ansatte.  

 

Oppfølging av IA-handlingsplan 

 

Vernetjenesten og de tillitsvalgte oppgir at de i mindre grad har kjennskap til IA- 

handlingsplanen. Kun 31 % av respondentene mener at de har i svært stor grad/ stor grad 

kjennskap til denne handlingsplanen. Verneombudene og de tillitsvalgte oppgir også at de i 

liten grad har arbeidet med de tre delmålene i IA-avtalen.  

 

Revisor konkluderer med at resultatene viser at det ikke er tilstrekkelig kjennskap til IA-

avtalen, og at den ikke i inkludert i sykefraværsarbeidet på en god nok måte. Revisor mener 

det er viktig at IA-handlingsplanen er kjent for vernetjenesten og de tillitsvalgte, og at det 

arbeides aktivt med målene i avtalen.  

 

HMS-avvik- kunnskap og oppfølging 

 

Datagrunnlaget tyder på at det er enkelte områder knyttet til behandlingen av avvik, som er 

spesielt utfordrende. Aspekter som har fått spesielle lave score er knyttet til kulturen for å 

melde avvik, oppfølgingen av avvik og ivaretakelse av at den som melder avvik blir godt 

ivaretatt. Etter revisors vurderinger peker spørreundersøkelsene til de fast ansatte og til 

vernetjenesten/ tillitsvalgte, på områder som kan være aktuelle å jobbe mer med. Revisor har 

ikke gjennomført ytterligere undersøkelser, og kan derfor ikke konkludere hvorvidt praksis er 

i samsvar med kommunens rutine og målsettinger på området. Imidlertid kan det være 

hensiktsmessig for kommunen å gjennomgå spørreundersøkelsene, for å vurdere hvorvidt 

funn her bør følges videre opp.  
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9. REVISORS ANBEFALINGER 
 

Revisor har følgende anbefalinger til Re kommune:  

 

1. Re kommune bør revidere gjeldende overordnede rutine for oppfølging av sykefravær, 

slik at nye satsningsområder som bruk av arbeidsmetoden «Tett på» og 

funksjonsvurderingsskjema kommer tydelig til uttrykk i rutinen.  

 

2. Re kommune bør vurdere om de i tilstrekkelig grad har fulgt opp tiltak i etterkant av 

revisjonsrapport fra 2009. 

 

3. Re kommune bør ved eventuell utarbeidelse av ny IA-handlingsplan sørge for at denne 

blir koblet til kommunens øvrig arbeid med sykefraværsoppfølging.  

 

4. Kommunen bør implementere handlingsplanen til prosjektet «Tett på», og sørge for å 

ha tilstrekkelig dokumentasjon for å vurdere måloppnåelse.  

 

5. Re kommune bør vurdere om de kan benytte funn fra revisors spørreundersøkelser i 

det videre arbeidet med sykefraværsoppfølging. 
 

 

 

Horten, 25. oktober 2018 
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10.  RÅDMANNENS UTTALELSE 
 
 

Rådmannens uttalelse til Forvaltningsrevisjonsrapport «Sykefravær i Re kommune» som er oversendt til 

uttalelse. 

 

Re kommune har over flere år hatt et høyt sykefravær. Oppfølging av sykefravær, og arbeid med å skape gode 

arbeidsmiljø har derfor hatt, og har et kontinuerlig fokus fra rådmannen. Det langsiktige målet er å stabilisere 

fraværet på 6 %. Dette er vedtatt av kommunestyret gjennom gjeldende økonomiplan, og ligger i IA-

handlingsplanen 2014-2018. 

 

Re kommune har sykefraværsrutiner fra 2014, og det er startet en prosess der denne rutinen revideres. Målet er at 

AMU i møte 14.11.2018 vedtar revidert sykefraværsrutine. Rutinen vil implementere den nye arbeidsmetoden 

Tett på, og være tydelig på både rettigheter og plikter arbeidstaker og arbeidsgiver har. 

 

Det ble gjennomført en forvaltningsrevisjon i 2009. I etterkant av denne ble IA-prosjektet ReBUS etablert. Ved 

siden av et generelt fokus rundt oppfølging ble det igangsatt en egen oppfølgingsrutine rundt gravide 

medarbeidere. Det er ansatt en jordmor i 10 % stilling som skal delta i samtaler og gi informasjon til gravide 

medarbeidere i kommunen.  

 

Det var også et spesielt fokus på kvalitetshåndteringssystem og avviksmeldingssystem. Det er nå innført et nytt 

avviks- og kvalitetssystem Compilo. Her er det enkelt for de ansatte å melde avvik, og alle prosedyrer innenfor 

HR og HMS systemet er samlet på ett sted. På sikt vil også prosedyrene for alle virksomheter samles i dette 

systemet.  

 

Det har vært gjennomført obligatorisk opplæring for alle ledere med personalansvar, hovedtillitsvalgte og 

verneombud i Smart ledelse høsten 2016 til sommeren 2017. Smart ledelse handler blant annet om å spille på 

enkeltmedarbeiderens styrker i et arbeidsmiljø og gjennom dette styrke arbeidsmiljøet. Utarbeidelse av 

handlingsplan for arbeid med å redusere sykefraværet i den enkelte virksomhet var et konkret oppdrag i 

programmet.  

 

Vi opplever at det i perioden 2009 til sommeren 2016 ble jobbet systematisk med oppfølging av tiltakene som lå 

i forvaltningsrapporten. På grunn av bemanningssituasjonen i personalavdelingen lå det systematiske arbeidet 

delvis nede frem mot høsten 2017. 

 

IA-handlingsplanen utløper per 31.12.2018. Hvis IA-avtalen forlenges sentralt, og Re kommune utarbeider ny 

IA-avtalen, vil denne knyttes tett opp mot det arbeidet som gjennomføres i kommunen for øvrig når det gjelder 

sykefraværsarbeidet. 

 

Arbeidsmetoden Tett på startet på helsehuset i slutten av februar 2018. Målet er at alle virksomheter og 

avdelinger skal ha oppstarts- og kartleggingssamtaler før nyttår. Det jobbes målrettet for å implementere 

arbeidsmetoden fullt ut i kommunen. Ved å bruke denne arbeidsmetoden blir medarbeider, leder og NAV mer 

samkjørt på hva som er mulig, og hvilke tiltak man raskt må og kan igangsette for å benytte restarbeidsevnen til 

den enkelte medarbeider. 

 

Vi har fått verdifull innsikt i revisors spørreundersøkelse, og resultater fra denne vil gå inn i videre arbeid med å 

systematisere sykefraværsarbeidet. Umiddelbart ser vi at arbeid rundt den første kontakten mellom medarbeider 

og leder, oppfølgingsplan, dialogmøter, bruk av Compilo og avvikshåndtering må få et særskilt fokus. 

 

Høsten 2018 er det opprettet en egen avviksgruppe bestående av hovedverneombudet, en hovedtillitsvalgt og 

personalrådgiver. De har et spesielt fokus på behov for opplæring, og håndtering av avvik i organisasjonen.  

Vi har også igangsatt opplæringsprogram for nyansatte ledere høsten 2018. Per i dag er det to avdelingsledere 

som gjennomfører dette programmet. 

 

Filosofien bak Tett på er å ivareta både den ansatte og arbeidsplassen. Den aktive dialogen er sentralt, trygghet 

og tillit skal gi muligheter for å finne løsninger som bidrar til et redusert sykefravær. Dette igjen vil være positivt 

for arbeidsmiljøet og brukerne til tjenestene. 
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Rapport om sykefravær og avvik legges fram og drøftes i hvert møte i arbeidsmiljøutvalget. I tillegg legges 

sykefraværsrapportering for hvert kvartal fram til behandling i administrasjonsutvalget. 

 

 

Re, den 17. oktober 2018 

 

 

Trond Wifstad 

rådmann 

 

     Hanne Krokrud 

     avd.leder personal 
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11. Vedlegg 

Vedlegg 1: Re kommunes rutine for sykefraværsoppfølging 
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Vedlegg 2: IA- handlingsplan 
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Vedlegg 3: Handlingsplan til Tett på 
 

 

 
NAV og samarbeidet med 
Re kommune 
 
Samarbeid Kommunen / NAV 
– mål om klar reduksjon i 
sykefraværet 
 
 
 

TETT PÅ 
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Bakgrunn og Formål 

 

Bakgrunn 

  

Antall legemeldt sykefravær er 8,6 % i RE kommune 3. kvartal 2017, og det er et ønske fra kommunen at dette 

skal ned for å bedre tjeneste tilbyggene i RE kommune.  

NAV Arbeidslivssenter har presentert en erfaring fra Østfold hvor NAV er mye tidligere og tettere på i 

sykefraværs arbeid. Dette har resultert i mer en 23 % nedgang i sykefraværet i 5 store kommuner.  

NAV RE og NAV Arbeidslivsenter ønsker å innføre denne måten å jobbe på i samarbeid med RE kommune. 

 

Formål  

 

Målet med prosjektet er å få reduksjon i sykefraværet. 

 

MÅL:  

 

7- Reduksjon av fravær 1 %-poeng ned fra 3. jan 2018 
– Fra (legemeldt og tall hentet fra ARENA) 

– F.eks  Fra 87 personer borte/dag til 77 personer  

Kr 25000,- spart/dag – etter beregning jfr Sintef (kr 2500/dag) 

 

8- 100% oppfølgingsplaner med relevant innhold er sendt inn for alle sykemeldte innen 4 ukers fristen.  

9- Alle legekontorer er orientert om ordningen før oppstart. NAV har en plan for hvordan sykemeldere 

skal veiledes. 

10- 100 % gjennomført Dialogmøter 1 innen 7 uker, og NAV deltar på alle der leder ønsker slik deltakelse. 

11- 30 % gjennomført dialogermøter 2 innen 12 uker 

12- Ingen unntak på DM2, og alle er gjennomført innen uke 20 

13- MÅL:  RE  kommune må målsette sin del av denne driftsformen.  

 

 

 

Prosjektets omfang 

 

 

 Oppstart 2018 1 . Kvartal 

 0,5 årsverk fra NAV til dette arbeidet 

– Virksomhets-organisert (IA rådgiver og NAV veileder) 

 Jevnlige statusmøter tett samarbeid med HR i kommunen 

 NAV vil ha mobilt kontor med tilgang alle fagsystemer og sitte fysisk tilstede i kommunen 

 Ukentlige målinger og føring statistikk fra oppstart 

 Forankring og informasjon til ledere tillitsvalgte, verneombud og ansatte 

 Metodikken 

– Faste team fra NAV  

– Kobler på ekstra fagressurser ved behov 

 Arbeidet kan også avdekke system-messige behov som f.eks arbeidsmiljø prosess. 

 

 

 

 

Målsetning: Starte med Helsehuset: 

 

 Informasjon i første omgang Lederstøtte HR/IA kontakt med den enkelte avd leder,  

 

 

 Samtalene går ut på: 
– Status sykefravær/nærvær i den enkelte avd 

– Hva handler fraværet om, hva har du kontroll på selv 

– Hva trenger du hjelp til (Virkemidler, NAV, HR, BHT) 

– Lederstøtte – trygge lederne i den jobben de gjør, og hva skal til for å ivareta deg som leder - 

Coaching 
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– Hva kan andre ledere lære av deg og motsatt 

 

Vil vurdere underveis med system rettet bistand – der det i tillegg har vært utfordringer i arbeidsmiljø, 

samhandlings, kommunikasjons - området 

 

 

 

Samarbeidsgruppe: 

 

Roller og ansvar: 

 

Hanne Krokerud HR RE kommune- Prosjekt driver fra RE kommune 

Lage Funksjonsvurdering skjema 

 

Janne Nilsen IA rådgiver NAV Arbeidslivsenter: Gjennomføring, resultatmåling, deltar i samtale, coaching og 

veiledning 

 

Karin Ødegård Olsen NAV RE- Dedikert ressurs fra NAV kontor for å kutte behandlingstid 

 

Status møter hver måned med statistikk og rapportering.  

 

Hoved milepæler  

 

ID Hovedmilepæler(HMP) Dato  

   

IDE Møte med HR 01.12.2017 

Presentasjon Møte med Råd mann, Arbeidslivssenter og HR 19.12.2017 

Forankring Møte Administrasjonsutvalget 01-.02.2018 

 Møte og Forankring med HVO og HTV  

 Presentasjon i HAMU  

 Kontakt med Virksomhetsleder i de ulike enheter 

Møte Helse huset  

29.01. 2018 

 Presentasjon av modell og oppfølging på ledermøte i 

virksomhet  

 

 Avdelingsledere- veiledning og samtale   

 I bedrift?  

 Informasjon de ansatte  

   

 Evaluering underveis  
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Arkivsak-dok. 18/00047-16 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 08.11.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 36/18 
REVISOR ORIENTERER 

 

Forslag til vedtak: 
Revisors informasjon tas til orientering.  
 
Vedlegg:  

 Fellesnemnda nye Tønsberg, regnskap pr. september 2018 

 Revisors beretning 2017, fellesnemnda nye Tønsberg 

 
Saksframstilling: 
I sak 31/18 – Eventuelt i kontrollutvalgsmøtet 27.09.2018 ble det fattet følgende 
vedtak:  
 

Kontrollutvalget ber om en redegjørelse fra revisor vedrørende fellesnemndas 
bruk av tildelte midler. Kontrollutvalget ber videre om en tilbakemelding fra 
revisor vedrørende fordelingen mellom postene i budsjettet fra Vestfold 
kommunerevisjon. Spørsmålene tas opp under «Revisor orienterer» i 
kontrollutvalgsmøtet 08.11.2018. 

 
Revisor vil i tillegg informere kontrollutvalget om pågående regnskapsrevisjon.  
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Arkivsak-dok. 18/00134-1 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 08.11.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 37/18 
MØTEPLAN 2019 

 

Forslag til vedtak: 
Følgende møteplan for kontrollutvalget vedtas for 2019:  
 
Torsdag 14. februar 2019 
Torsdag 28. mars 2019 
Torsdag 8. mai 2019 
Torsdag 26. september 2019 
Torsdag 14. november 2019 
 
Vedlegg:  
Vedtatt møteplan for 2019, Re kommune 

 
Saksframstilling:  
 
Sekretariatet foreslår følgende møteplan for kontrollutvalget i 2019: 
 
Torsdag 14. februar 

 Årsrapport for kontrollutvalget.  

 Bestille prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt. 
 

Torsdag 28. mars 

 Behandle prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt.  
 

Torsdag 8. mai   

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2018. 

 Orientering om status for forvaltningsrevisjonsrapport.  

 Eventuelt virksomhetsbesøk. 
 
Torsdag 26. september  

 Budsjett for kontroll og tilsyn 2020 (nye Tønsberg). 

 Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2019.  

 Revisors uavhengighetserklæring.  

 Orientering om status for forvaltningsrevisjonsrapport.  
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Torsdag 14. november  

 Behandling av forvaltningsrevisjonsrapport.  

 Møteplan 2019 (nye Tønberg). 
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MØTEPLAN FOR 2019 Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 

Fellesnemnda nye Tønsberg 23 12 14 10 23 20  28     

Kommunestyret 
Tirsdag kl 18.00  

13 
(ons) 

 
 

2 21 18   17 22  10 

Barne- og ungdomsrådet 
Mandag kl 12.30 

28  18  6 3   2 7 18  

Eldrerådet 
Mandag kl 13.00 

28  18  6 3   2 7 18  

Råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne mandag kl 15.00 28  18  6 3   2 7 18  

Hovedutvalg DEN 
Tirsdag kl. 18.00 

29  19 2 7 4   3 
8, 

22? 
19  

Hovedutvalg HOV 
Onsdag kl 18.00 30  20  8 5   4 9 20  

Formannskapet 
Torsdag kl 18.00 31  21  9 6   5 10 21  

Kommunestyrets julemiddag            11 

 
Hovedutvalg DENs møte 2. april og 22. okt. starter: kl. 14.00 
Kommunestyremøte 18. juni og 10. des. starter:  kl. 14.00 
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Arkivsak-dok. 18/00076-14 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 
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SAK 38/18 
HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET VEDRØRENDE 
SAKSBEHANDLING KJØP AV REVETAL SØNDRE AS  

 

Forslag til vedtak: 
Saken legges frem uten innstilling.  
 
Vedlegg:  
«Saksbehandling kjøp av Revetal Søndre AS», henvendelse til kontrollutvalget fra 
Tove Øygarden, Harald Bjerkesti Løken, Kjartan Hansen, Øyvind Jonassen og Bent 
Sødal  

 
Saksframstilling: 
 
Sekretariatet mottok 29.10.2018 henvendelse fra Re Høyre sin kommunestyregruppe 
og Venstre sin representant i kommunestyret. Henvendelsen omhandler 
saksbehandlingen knyttet til kommunestyrets vedtak om kjøp av Revetal Søndre AS.  
 
Av henvendelsen går det frem at kommunestyret i Re kommune vedtok å kjøpe 
Revetal Søndre AS 19.06.2018, og at vedtaket hadde følgende punkter:  
 

1. Opsjonsavtale mellom Revetal Søndre AS og Re kommune om kjøp av 
selskapet og hjemmelen til eiendommen gnr. 85, bnr. 1 og 4 på Revetal, 
godkjennes slik det framgår av vedlegg til saken. 
 
2. Utgiftene dekkes ved låneopptak og innarbeides i budsjett/økonomiplan. 
 
3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå endelig avtale. 
 
4. Det legges fram egen sak om hvordan kommunen skal organisere 
eierskapet til eiendommene på Revetal. 
 
5. Det tas forbehold om at det gis konsesjon for hele eller deler av arealet. 

 
I kommunestyremøtet 11.09.2018 informerte rådmannen om at kjøpet ikke kunne 
gjennomføres som planlagt da eiendommen eies av et AS og kommuneloven ikke gir 



38/18 Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende saksbehandling ved kjøp av Revetal Søndre AS - 18/00076-14 Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende saksbehandling ved kjøp av Revetal Søndre AS : Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende saksbehandling ved kjøp av Revetal Søndre AS

 

  
2 

kommunen anledning til å ta opp lån for å kjøpe aksjer. Det ble videre informert om at 
rådmannen hadde inngått avtale med selger hvor overtakelse utsettes inntil 
finansiering via lån er på plass med en kompensasjon på 1,25% til betaling skjer. Det 
ble også opplyst at det skulle sendes en dispensasjonssøknad til 
Kommunaldepartementet.  
 
I kommunestyremøtet 24.10.2018 informerte rådmannen etter spørsmål om at 
Kommunaldepartementet hadde avslått søknaden, og at kjøpet tidligst kunne bli 
godkjent etter den nye kommuneloven som trer i kraft 01.01.2020.  
 
Avsenderne skriver at  

«En av rådmannens viktigste oppgaver er å gjennomføre kommunestyrets 
vedtak i tråd med saksdokumentene og saksbehandlingen slik de er forelagt 
kommunestyret. I den anledning er det av stor viktighet at sakene er 
tilstrekkelig belyst. Det være seg både om det gjelder økonomiske forhold, 
eller andre prinsipielle forhold. En annen viktig oppgave er å gi kommunestyret 
korrekt informasjon».  

 
Avsenderne stiller deretter spørsmål ved om rådmannen har gjort dette 
tilfredsstillende når det gjelder begge forhold. Avslutningsvis peker de på at saken 
har to prinsipielle sider:  
 

1. At det var mangler i opplysningene i da saken ble behandlet i kommunestyret, 
og at den videre saksgangen ikke ble avklart med politisk nivå da det ble 
oppdaget at kjøpe ikke kunne lånefinansieres i tråd med 
kommunestyrevedtaket.  

2. Sakens økonomiske side ved at det i kommunestyrevedtaket går frem at det 
ikke skal utbetales opsjonsgevinst, og at betaling skulle skje senest 90 dager 
etter signering av opsjonsavtalen. Det stilles også spørsmål ved hvilket 
grunnlag rådmannen har basert avviket fra vedtaket på.  

 
Kontrollutvalget blir bedt om å få frem en komplett oversikt over tidslinjen i 
saksgangen, og å vurdere om rådmannen har gått utover sin fullmakt gitt i vedtaket 
som ble gjort i kommunestyret 19.06.2018.  
 
Kontrollutvalgets oppgaver er å føre løpende tilsyn med den kommunale 
forvaltningen på vegne av kommunestyret. Ved henvendelser må kontrollutvalget 
vurdere om saken ligger innenfor kontrollutvalgets virkeområde og oppgaver. 
Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og skal ikke være en arena for politiske 
omkamper. Kontrollutvalget skal ha fokus på systemkontroll, og går normalt ikke inn i 
enkeltsaker. Ved henvendelser om enkeltsaker kan kontrollutvalget undersøke om 
henvendelsen kan tyde på svikt i den kommunale saksbehandlingen, eller at 
kommunen ikke følger de lover og retningslinjer som den er underlagt. 
Kontrollutvalget står fritt til å velge hvilke saker man skal ta opp til behandling eller gå 
videre med. 
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Arkivsak-dok. 18/00046-14 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 
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SAK 38/18 
REFERATSAKER 

 

Forslag til vedtak: 
Referatsaken tas til orientering.  
 
Vedlegg:  
Ingen.  

 
Saksframstilling: 
NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2019 arrangeres på Gardermoen 30. – 31. januar 
2018. Medlemmer som ønsker å delta på konferansen melder ifra til sekretariatet 
innen 10.12.2018.  
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Arkivsak-dok. 18/00045-14 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 
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SAK 40/18 
EVENTUELT  

 

Forslag til vedtak: 
. 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
Saksframstilling: 
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