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Arkivsak-dok. 19/00008-34 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
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SAK 20/19 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGSMØTET 
08.05.2019 

 

Forslag til vedtak: 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 08.05.2019 godkjennes. 
 
Vedlegg:  
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte i Re kommune 08.05.2019 

 
Saksframstilling: 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Re 
 
Dato: 08.05.2019 kl. 18:00 
Sted: VIKS' lokaler i Revetalgata 10 
Arkivsak: 19/00008 
  
Tilstede:  Magnus Theiste Østlie, leder  

Mona Røisgård Kirkevold, medlem  
Geir Morten Stenhaug, medlem  
Harald Bjerkesti Løken, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 
Andrew Knight 
 

  
Forfall:  Turid Evensen, nestleder  
  
Andre: Ivar Jostedt, kommunalsjef økonomi og fellestjenester, Re 

kommune, sak 15/19-16/19 
Mette Holmen, regnskapsrevisor Vestfold kommunerevisjon 
Anja Ottervang Eriksen, rådgiver VIKS 

 
Møteleder:  

 
Kontrollutvalgsleder Magnus Theiste Østlie 
 

Protokollfører: Anja Ottervang Eriksen 
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Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen, og møtet ble satt kl. 18.00. Det var ingen 
merknader til innkalling eller saksliste.  
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Saker til behandling 

15/19 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 28.03.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 08.05.2019 15/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 28.03.2019 godkjennes.  
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 28.03.2019 godkjennes.  
 
 
 
 

16/19 Kontrollutvalgets uttalelse til Re kommunes årsregnskap og 
årsberetning 2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 08.05.2019 16/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse til Re kommunes årsregnskap og årsberetning for 
2018:  
 
Kontrollutvalget har i møte 08.05.2019 behandlet Re kommunes årsregnskap og 
kapittel 1-4 i årsberetning for 2018.  
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, kap. 1-4 i 
rådmannens årsberetning 2018, revisjonsberetningen datert 12.04.2019 og revisors 
årsmelding datert 12.04.2019.  
 
Revisor har avgitt en såkalt normalberetning uten forbehold eller presiseringer.  
 

Driftsregnskapet for 2018 viser kr 538.379.910 til fordeling drift og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1.686.274.  
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Til økonomistyringen – driften  

• Kontrollutvalget konstaterer at driftsregnskapet viser et regnskapsmessig 
mindreforbruk på 1,7 millioner etter bruk av avsetninger til fond. Netto 
driftsresultat før bruk/avsetning til fond er et underskudd på 15,1 millioner, mot 
budsjettert underskudd på 17 millioner. 
 

• Vedrørende budsjettdisiplin registrerer kontrollutvalget at utgiftene i 
tjenesteproduksjonen er stigende, og at det er foretatt budsjettjusteringer 
gjennom året. Kontrollutvalget registrerer videre at hendelser og endringer i 
behov for lovpålagte tjenester har påvirket resultatet for enkelte virksomheter.  

 

• Netto driftsresultat i forhold til driftsinntektene er et sentralt nøkkeltall i 
vurderingen av kommunens økonomi. Teknisk beregningsutvalg har som et mål 
for sunn økonomi at netto driftsresultat over tid bør utgjøre 1,75 % av 
driftsinntektene. Regnskapet viser et negativt netto driftsresultat på 15,1 millioner 
kr, hvilket tilsvarer -2,0 % av driftsinntektene. 

 
Til investeringsregnskapet 
Investeringsregnskapet er avsluttet med et udekket beløp på kr 2.791.606. Udekket 
finansiering må dekkes inn i 2019.  
 
Til balansen 
 
Gjeldsforhold 

• Kommunens langsiktige gjeld utgjør totalt 1.782,5 millioner kr og fordeler seg på 
pensjonsforpliktelser med 875 millioner kr og andre lån med 907,5 millioner kr. 
Kontrollutvalget registrerer at lånegjelden fortsatt er høy. 
 

• Kontrollutvalget vil påpeke at høy lånefinansiering påvirker kommunens 
økonomiske handlefrihet og kan på sikt svekke tjenestetilbudet. Kontrollutvalget 
registrerer at eventuelle renteøkninger vil gi store utslag i kommunens 
rentekostnader.   

 

• Ubrukte lånemidler er redusert og er pr 31.12.18 kr 21.962.859,-. 
 

• Det er bokført ca. 29 millioner kr i avdrag i 2018. Dette er kr 1,4 millioner mer enn 
beregnet minimumsavdrag.  
 

Arbeidskapital 
Arbeidskapitalen i Re kommune er redusert i 2018 sammenlignet med 2017.  
 
Fond 
Disposisjonsfondet har økt til ca. 44,8 millioner kr i 2018 fra ca. 36,9 millioner i 2017.   
 
Til den interne kontrollen 
Det vises til kapitel 4 om internkontroll i årsberetningen 2018 fra rådmannen. Revisor 
har ikke rapportert om økonomiske misligheter i Re kommune i 2018. 
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Til regnskapstekniske forhold 
Kontrollutvalget viser til revisors rapporter gjennom året og revisjonsberetningen av 
12.04.2019.  
 
Til grunnleggende rutiner og system  
Kontrollutvalget forutsetter at administrasjonen har tilfredsstillende systemer til 
disposisjon for utførelse av økonomioppgavene. 
 
Avslutning  
Kontrollutvalget registrerer at aktiviteten og fokuset på å forberede sammenslåing 
med Tønsberg kommune i 2020 har vært økende i 2018. Regnskapet for 
fellesnemnda er ført i Tønsberg kommunes årsregnskap for 2018.  
 
Kontrollutvalget har ikke ytterligere merknader til Re kommunes årsregnskap 2018. 
 
 
Møtebehandling 
Kommunalsjef for økonomi og fellestjenester i Re kommune, Ivar Jostedt, presenterte 
årsregnskapet 2018 for kontrollutvalget. Regnskapsrevisor Mette Holmen fra Vestfold 
kommunerevisjon gjennomgikk hovedpunktene i årsmeldingen til kontrollutvalget, 
herunder resultat av undersøkelse om overholdelse av lov om offentlige anskaffelser. 
Kommunalsjefen og revisor besvarte kontrollutvalgets spørsmål, og det fremlagte 
forslaget til vedtak ble diskutert.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalgets uttalelse til Re kommunes årsregnskap og årsberetning for 
2018:  
 
Kontrollutvalget har i møte 08.05.2019 behandlet Re kommunes årsregnskap og 
kapittel 1-4 i årsberetning for 2018.  
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, kap. 1-4 i 
rådmannens årsberetning 2018, revisjonsberetningen datert 12.04.2019 og revisors 
årsmelding datert 12.04.2019.  
 
Revisor har avgitt en såkalt normalberetning uten forbehold eller presiseringer.  
 

Driftsregnskapet for 2018 viser kr 538.379.910 til fordeling drift og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1.686.274.  
 
Til økonomistyringen – driften  

• Kontrollutvalget konstaterer at driftsregnskapet viser et regnskapsmessig 
mindreforbruk på 1,7 millioner etter bruk av avsetninger til fond. Netto 
driftsresultat før bruk/avsetning til fond er et underskudd på 15,1 millioner, mot 
budsjettert underskudd på 17 millioner. 
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• Vedrørende budsjettdisiplin registrerer kontrollutvalget at utgiftene i 
tjenesteproduksjonen er stigende, og at det er foretatt budsjettjusteringer 
gjennom året. Kontrollutvalget registrerer videre at hendelser og endringer i 
behov for lovpålagte tjenester har påvirket resultatet for enkelte virksomheter.  

 

• Netto driftsresultat i forhold til driftsinntektene er et sentralt nøkkeltall i 
vurderingen av kommunens økonomi. Teknisk beregningsutvalg har som et mål 
for sunn økonomi at netto driftsresultat over tid bør utgjøre 1,75 % av 
driftsinntektene. Regnskapet viser et negativt netto driftsresultat på 15,1 millioner 
kr, hvilket tilsvarer -2,0 % av driftsinntektene. 

 
Til investeringsregnskapet 
Investeringsregnskapet er avsluttet med et udekket beløp på kr 2.791.606. Udekket 
finansiering må dekkes inn i 2019.  
 
Til balansen 
 
Gjeldsforhold 

• Kommunens langsiktige gjeld utgjør totalt 1.782,5 millioner kr og fordeler seg på 
pensjonsforpliktelser med 875 millioner kr og andre lån med 907,5 millioner kr. 
Kontrollutvalget registrerer at lånegjelden fortsatt er høy. 
 

• Kontrollutvalget vil påpeke at høy lånefinansiering påvirker kommunens 
økonomiske handlefrihet og kan på sikt svekke tjenestetilbudet. Kontrollutvalget 
registrerer at eventuelle renteøkninger vil gi store utslag i kommunens 
rentekostnader.   

 

• Ubrukte lånemidler er redusert og er pr 31.12.18 kr 21.962.859,-. 
 

• Det er bokført ca. 29 millioner kr i avdrag i 2018. Dette er kr 1,4 millioner mer enn 
beregnet minimumsavdrag.  
 

Arbeidskapital 
Arbeidskapitalen i Re kommune er redusert i 2018 sammenlignet med 2017.  
 
Fond 
Disposisjonsfondet har økt til ca. 44,8 millioner kr i 2018 fra ca. 36,9 millioner i 2017.   
 
Til den interne kontrollen 
Det vises til kapitel 4 om internkontroll i årsberetningen 2018 fra rådmannen. Revisor 
har ikke rapportert om økonomiske misligheter i Re kommune i 2018. 
 
Til regnskapstekniske forhold 
Kontrollutvalget viser til revisors rapporter gjennom året og revisjonsberetningen av 
12.04.2019.  
 
Til grunnleggende rutiner og system  
Kontrollutvalget forutsetter at administrasjonen har tilfredsstillende systemer til 
disposisjon for utførelse av økonomioppgavene. 
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Avslutning  
Kontrollutvalget registrerer at aktiviteten og fokuset på å forberede sammenslåing 
med Tønsberg kommune i 2020 har vært økende i 2018. Regnskapet for 
fellesnemnda er ført i Tønsberg kommunes årsregnskap for 2018.  
 
Kontrollutvalget har ikke ytterligere merknader til Re kommunes årsregnskap 2018. 
 
 
 
 

17/19 Etablering av Vestfold og Telemark revisjon IKS 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 08.05.2019 17/19 

 
 

Forslag til innstilling: 
 
Kontrollutvalget i Re innstiller på at det sammenslåtte revisjonsselskapet Vestfold og 
Telemark revisjon IKS fortsetter de revisjonsoppdrag som selskapene hadde før 
sammenslåingen, jf. revisjonsforskriften § 18 første ledd. Vedrørende 
revisjonsordning vises det til innstilling fra kontrollutvalget i sak 36/17 og 
fellesnemndas vedtak i sak 006/18 om videreføring av interkommunal 
revisjonsordning. 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget i Re innstiller på at det sammenslåtte revisjonsselskapet Vestfold og 
Telemark revisjon IKS fortsetter de revisjonsoppdrag som selskapene hadde før 
sammenslåingen, jf. revisjonsforskriften § 18 første ledd. Vedrørende 
revisjonsordning vises det til innstilling fra kontrollutvalget i sak 36/17 og 
fellesnemndas vedtak i sak 006/18 om videreføring av interkommunal 
revisjonsordning. 
 
 
 

18/19 Referatsaker 08.05.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 08.05.2019 18/19 

 
 

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

• Behandling av taushetsbelagte opplysninger på gruppemøtene i 
partiene 

• Protokoll fra styremøte i VIKS 25.03.2019 

• Referat fra dialogmøte/eiermøte for VIKS 04.04.2019 
 
Kontrollutvalgsleder og sekretariatet kommenterte referatsakene.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering.  
 
 
 

19/19 Eventuelt 08.05.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 08.05.2019 19/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 

1. Kontrollutvalgsleder refererte kort fra representantskapsmøte i Vestfold 
Interkommunale Brannvesen (VIB) 03.05.2019.  
 

2. Revisor orienterte kort om status i bestilt forvaltningsrevisjon om VIB. 
Oppstartsmøte med Re kommune var gjennomført 08.05.2019. 
Kontrollutvalget i Tønsberg behandler forespørselen om deltakelse i prosjektet 
i sitt møte 09.05.2019.  
 

3. I gjennomgangen av årsmeldingen til kontrollutvalget i sak 16/19 orienterte 
revisor om gjennomført undersøkelse vedrørende offentlige anskaffelser. 
Kontrollutvalget har tidligere fått skriftlig tilbakemelding og orientering fra 
rådmannen vedrørende svakheter i praktiseringen av regelverket knyttet til 
offentlige anskaffelser. I vedtak i sak 18/18 henstilte kontrollutvalget om at 
rådmannen skulle fortsette sitt arbeid for å sørge for at rutiner for offentlige 
anskaffelser blir fulgt. Kontrollutvalget diskuterte saken og alternative forslag til 
vedtak.  
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Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  

1. Kontrollutvalgsleders informasjon om representantskapsmøte i VIB tas til 
orientering.  

 
2. Revisors informasjon om status i forvaltningsrevisjon om VIB tas til orientering.  

 
3. Kontrollutvalget registrerer at revisor har avdekket enkelte avvik i forbindelse 

med gjennomføring av en mindre undersøkelse knyttet til overholdelse av lov 
om offentlige anskaffelser. Avvikene knytter seg til manglende protokoll og 
avholdelse av konkurranse. Kontrollutvalget har tidligere påpekt svakheter 
knyttet til praktiseringen av regelverket for offentlige anskaffelser, og viser til 
orientering fra rådmannen i kontrollutvalgsmøtet 06.06.2018. På bakgrunn av 
revisors undersøkelse konstaterer kontrollutvalget at det fortsatt er svikt i 
praktiseringen av rutinene for innkjøp og anskaffelser, og at iverksatte tiltak 
ikke har hatt ønsket virkning. Kontrollutvalget synes det er bekymringsfullt at 
lovverket fortsatt ikke følges, og henstiller igjen til at rådmannen fortsetter 
arbeidet med å sørge for at lov om offentlige anskaffelser blir fulgt. 
Kontrollutvalget ser behov for at Vestfold kommunerevisjon fortsatt har fokus 
på dette området i revisjonsarbeidet i 2019.  

 
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 19:55.  
 
Neste møte i kontrollutvalget er 26.09.2019 kl. 18:00.  
 
 
 
Revetal, 09.05.2019 
 
For leder i kontrollutvalget i Re, Magnus Theiste Østlie 
 
 
 
Anja Ottervang Eriksen  
Rådgiver  
VIKS 
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Arkivsak-dok. 18/00094-17 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 26.09.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 21/19 
OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN 
"SYKEFRAVÆR I RE KOMMUNE" 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar rådmannens skriftlige tilbakemelding på oppfølging av 
anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapporten «Sykefravær i Re kommune» til 
orientering.  
 
Vedlegg:  

• «Oppfølging av anbefalinger i forvaltningsrapporten «Sykefravær i Re 
kommune» fra Re kommune, datert 02.09.2019 

• Sykefraværsrutine 01.12.2018 

• Plakat sykefravær  

 
Saksframstilling: 
 
Kontrollutvalget i Re behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten «Sykefravær i Re 
kommune» i møtet 08.11.2018, sak 35/18.  
 
Formålet med prosjektet var å undersøke hvordan Re kommune jobber med å følge 
opp, forebygge og redusere sykefraværet. Revisjonen undersøkte også om 
kommunens ledelse etterlevde rutiner og tiltak, og hva ansatte mente om 
kommunens arbeid på området.  
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten besvarte 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? 

 
 
:  
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Under behandlingen av rapporten støttet kontrollutvalget seg til revisors konklusjoner 
og anbefalinger, og fattet følgende vedtak i sak 35/18:  
 

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. 

 
Rådmannen har 02.09.2019 oversendt skriftlig tilbakemelding på oppfølgingen av 
revisors anbefalinger i henhold til kontrollutvalgets vedtak. I tilbakemeldingen 
gjennomgås de gjennomførte tiltakene punkt for punkt. Oppdatert sykefraværsrutine 
fra 01.12.2018, og ny plakat for sykefravær er også lagt ved.  
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RE KOMMUNE 
                          ny og varm   

 

Rutine for oppfølging av sykemeldte i Re kommune 
 

God sykefraværsoppfølging er avhengig av god kommunikasjon mellom leder og medarbeider.  

Det skal derfor være kommunikasjon mellom leder og medarbeider før den ansatte oppsøker 

lege, slik at de i fellesskap, så langt det er medisinsk forsvarlig, utarbeider en plan for den ansattes 

fremtidige arbeidssituasjon. Rutinen forplikter både medarbeider og arbeidsgiver. 

 

Stopp-punkt Hva skal skje 

Første 

fraværsdag 

Medarbeider melder muntlig om fravær til nærmeste leder. Leder etablerer 

”logg” i web-sak. 

Påse at det eventuelt fylles ut skjema for egenmelding. 

Andre fraværsdag Den ansatte tar muntlig kontakt med nærmeste leder hvis fraværet varer 

utover en dag.  

Senest etter 3 

dager 

Leder tar kontakt med medarbeider. Det må avklares om fraværet er 

arbeidsrelatert og om det er mulig med tilrettelegging av arbeidet. 

Så raskt som 

mulig 

Dialogmøte 1 – møte mellom medarbeider og arbeidsgiver. Fokus er på 

hva medarbeider kan utføre av arbeidsoppgaver – bruk 

funksjonsvurderingsskjema. NAV og sykemelder bør delta. 

Personalavdelingen kan også involveres ved behov.  

Oppfølgingsplanen skrives og sendes digitalt til sykemelder og NAV. 

Det skrives referat fra dialogmøte1. Seneste frist for møte er 7 uker.  

Fra 4. dag 

 

Leder tar kontakt ukentlig.  

- hvis helsemessig forsvarlig avtales tilrettelegging 

Hver måned Leder tar ny oppfølgingssamtale fortrinnsvis på arbeidsplassen – 

oppfølgingsplanen oppdateres og sendes sykemelder og NAV 

Dialogmøte 2 Nav innkaller til dialogmøte 2, senest innen 26 uker. Leder og ansatt 

plikter å møte. Hvis man vurderer at det er hensiktsmessig med tidligere 

dialogmøte 2 etterspørres dette fra arbeidsgiver eller arbeidstaker. 

Etter dialogmøte 

2 

Leder har kontakt minst hver 14.dag– oppfølgingsplanen justeres ved 

endring. 

Innen 10 

måneder 

Statusmøte – Leder, ansatt og personalrådgiver deltar. Tema er status, og 

avklaring om hva som skjer etter/innen maks-dato. 

Leder skriver referat fra møte, og oppfølgingsplanen oppdateres. 

Innen 11 

måneder 

Leder sender eventuelt personalmelding om stopp/endring i lønn til 

Lønnsavdeling. Medarbeider har ansvar for at det er søkt nødvendige 

ytelser. 

Etter 1 år Lønn opphører helt eller delvis – leder holder kontakt med medarbeider og 

forsøker å lage forutsigbarhet i fraværet 

Minimum hver 

3.måned etter 

maksdato 

Leder kaller inn til nytt statusmøte. Leder, ansatt og personalrådgiver 

deltar. Leder skriver referat fra møte. 

Fokus: Er gjeninntredelse i stilling aktuelt, hvis ikke få avklaringer på 

plass. 

Innen 2 år Hvis medarbeider fortsatt ikke kan gjeninntre skal  leder i samråd med 

personalrådgiver vurdere om arbeidsforholdet skal bringes til opphør 
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Hyppige korttidsfravær. 
Nærmeste leder skal fortløpende vurdere om hyppig korttidsfravær trenger oppfølging. Det 

anbefales at leder tar en oppfølgingssamtale senest etter at 10 egenmeldingsdager er brukt. Målet er 

å kartlegge hva fraværet handler om, samt vurdere om noen av partene kan gjøre noe for å øke 

nærværet. I slike saker kan leder få bistand fra personalavdelingen. 

 

Medarbeider plikter å: 
 Så langt mulig ha kontakt med leder i forkant av et mulig fravær. Dette for å avklare om 

arbeidsplassen kan tilrettelegge for å unngå helt eller delvis fravær 

 Gi muntlig beskjed til nærmeste leder om fravær så tidlig som mulig, og innen arbeidets 

start første fraværsdag 

 Opplyse om fraværet er relatert til arbeidssituasjonen, og antatt varighet 

 Fylle ut skjema for egenmelding første arbeidsdag etter fraværet 

 Levere sykemelding umiddelbart etter at den er mottatt fra sykemelder 

 Delta i utarbeidelse og gjennomføring av oppfølgingsplanen 

 Medvirke til å finne løsninger som bidrar til at du kan komme raskt tilbake til arbeid dersom 

dette er mulig 

 Delta på oppfølgingsmøter og dialogmøter på arbeidsplassen hvis ikke medisinske grunner 

forhindrer det 

 

 

Viktige begreper: 

Tilretteleggingsplikt: Arbeidsgiver skal tilrettelegge for medarbeideren «så langt det er mulig». 

Tilretteleggingsplikten er vidtrekkende, men ikke absolutt. Pliktens omfang avhenger av 

arbeidsgiver reelle muligheter for å tilrettelegge, utfra virksomhetens størrelse og tilretteleggingens 

omfang og kostnader. Hva som er mulig å få til vil derfor variere fra arbeidsplass til arbeidsplass. 

Tilrettelegging kan for eksempel bestå i særskilt tilrettelegging av arbeidsoppgaver, 

arbeidsfordeling, endringer i arbeidsutstyr/ tekniske hjelpemidler o.l. 

Funksjonsvurderingsskjema: Skjemaet skal detaljert beskrive de arbeidsoppgavene som ligger til 

en stilling. Ved et sykefravær skal skjemaet gjennomgås med tanke på hva medarbeideren kan 

utføre, og om det er mulig å tilrettelegge slik at flere oppgaver kan gjennomføres. Skjemaet danner 

grunnlag for å vurdere restarbeidsevne, og er en viktig del av oppfølgingsplanen som sendes 

sykemelder og NAV. Mal for skjema ligger i Compilo. 

 

Oppfølgingsplan: Det skal utarbeides en oppfølgingsplan med mål om tilbakeføring til arbeidet. 

Fokus i planen skal være hva medarbeideren kan gjøre, og hvordan arbeidsgiver kan tilrettelegge. 

Arbeidsgiver skal alltid sende oppfølgingsplanen og den justerte planen til sykemelder og NAV, 

 

Leders logg: Loggen benyttes som dokumentasjon på all kontakt mellom medarbeider og leder 

gjennom en sykefraværsperiode. Her noteres både telefonisk kontakt, e-post kontakt, samtaler, 

møter o.l. Loggen er i tillegg til formelle møtereferat. Loggen skal arkiveres i web-sak. 

 

Tett på: Tett på er en arbeidsmetode der medarbeider, arbeidsgiver og NAV i fellesskap setter 

tidlig fokus på restarbeidsevne. Hva skal til for at man kan gjeninntre helt eller delvis i jobb. 

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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DEL 2 - Beskrivelse av rutinen:  
Rutinen skal følges punktvis, men kan i mange tilfeller avsluttes tidlig. Det er fraværsvarighet og 

årsakssammenhenger som er avgjørende for dette. 

 

 

3.1. Første fraværsdag. 

Medarbeider melder muntlig om fravær til nærmeste leder før arbeidsdagens oppstart. Leder 

etablerer ”logg” i web-sak. Påse at eventuelt fylles ut skjema for egenmelding. 

 

 Medarbeider opplyser om mulig om antatt varighet  

 Leder etablererer kontaktlogg som i ettertid viser hvilken kontakt det har vært mellom leder 

og medarbeider i fraværsperioden. Dersom en individuell oppfølgingsplan utarbeides på et 

senere tidspunkt, kan kontaktlogg være et vedlegg til denne. 

 

3.2 Andre fraværsdag. 

Den ansatte tar muntlig kontakt med nærmeste leder hvis fraværet varer utover en dag. 

 

3.3. Senest etter 3 dagers fravær. 

Leder tar kontakt med medarbeider. Det må avklares om fraværet er arbeidsrelatert og om det er 

mulig med tilrettelegging av arbeidet. 

 

 Avklare behov for praktisk hjelp og om det er forhold i arbeidsmiljøet som kan være årsak 

til situasjonen.  

 Formålet med samtalen er også å kartlegge om det er noe leder/virksomheten kan gjøre for å 

hjelpe vedkommende tilbake til arbeid helt eller delvis. 

 Den sykemeldte skal muntlig varsle nærmeste leder så tidlig som mulig om endring i 

forventet fraværslengde. 

 

3.3. Så raskt som mulig - Dialogmøte 1 

Dialogmøte 1 – møte mellom medarbeider og arbeidsgiver. Fokus er på hva medarbeider kan utføre 

av arbeidsoppgaver – bruk funksjonsvurderingsskjema.  

NAV og sykemelder bør delta. Personalavdelingen kan også involveres ved behov. 

Oppfølgingsplanen skrives og sendes digitalt til sykemelder og NAV. 

Det skrives referat fra dialogmøte1. Seneste frist for møte er 7 uker.  

 

 Oppfølgingsplanen skrives/oppdateres og sendes digitalt til sykemelder og NAV.  

 Leder skriver referat fra dialogmøte1.  

 Dersom det er helsemessig forsvarlig diskuteres muligheten for aktivitet, tiltak for å bedre 

arbeidssituasjonen (tilrettelegging), eller hjemmearbeid hvis det er aktuelt. Det legges vekt 

på eventuelle tilbakemeldinger fra sykemelder (som oftest lege) og opplysninger gitt av den 

sykemeldte. 

 Dersom man antar at fraværstilfellet 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. Videre skal informasjonen dreie seg om hva 

som forventes av arbeidsgivers tilretteleggingsplikt, den ansattes medvirkningsplikt, samt en 

orientering om hvilke forventninger man har til den videre oppfølging. 

 Leder vurderer bruk av tilgjengelige nødvendige virkemidler fra NAV. 

 Seneste frist for dialogmøte er 7 uker etter sykemelding, men arbeidsgiver bør tilstrebe et 

raskt møte 

 Dialogmøte skal avholdes selv om medarbeider er gradert sykemeldt og om det foregår 

oppfølging og dialog på arbeidsplassen.   
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 Unntak fra å avholde dialog 1 møte kan være ved alvorlige sykdomstilstander og der 

medarbeider uansett vil komme tilbake i løpet av kort tid. 

 Dersom den ansatte av helsemessige årsaker ikke kan være i aktivitet, bør vedkommende 

oppmuntres til besøk på arbeidsplassen på et tidspunkt som passer han/henne. 

 Medarbeider kan ta med en tillitsperson i møte, for eksempel tillitsvalgt eller verneombud. 

 

Alle oppfølgingsmøter bør fortrinnsvis avholdes på arbeidsplassen. Dersom det av helsemessige 

grunner ikke er mulig, vurderer leder om det er hensiktsmessig med et besøk hos sin medarbeider.  

 

 

3.4. Fra 4. dag 

Leder tar kontakt ukentlig.  

- hvis helsemessig forsvarlig avtales tilrettelegging  

 

 Oppfølgingsplanen og funksjonsvurderingen skal være et levende verktøy som skal 

inneholde en vurdering av medarbeiders arbeidsoppgaver og arbeidsevne.  

 Videre skal den inneholde aktuell tilrettelegging og tiltak i arbeidsgivers regi, eventuell 

behov for ekstern bistand fra myndighetene, samt plan for videre oppfølging.  

 Planen skal også være et viktig dokument for å kunne dokumentere arbeidsgivers 

oppfølgingsinnsats.  

 Det kan gjøres unntak fra å utarbeide oppfølgingsplan hvis det er”åpenbart unødvendig”. 

Med åpenbart unødvendig menes sykdomstilfeller der medarbeider vil vende tilbake til jobb 

uten tilrettelegging, eller ved alvorlige sykdomstilfeller hvor medarbeider ikke vil vende 

tilbake.  

 Arbeidsgiver avklarer med medarbeider om det er grunnlag for unntak. I Re kommune skal 

det skrives oppfølgingsplaner selv om man er gradert sykemeldt.  

 

 

3.5. Hver måned  

Leder tar ny oppfølgingssamtale fortrinnsvis på arbeidsplassen – oppfølgingsplanen oppdateres og 

sendes sykemelder og NAV. 

 

 Leder har løpende kontakt med den sykemeldte minst hver 14.dag og alltid i forkant av den 

ansattes neste legeavtale.  

 Enhver forandring i den sykemeldtes situasjon som kan spore til at den sykemeldte kan være 

i aktivitet (ev. i mer aktivitet) under fraværet, må meldes til leder. Disse skal sammen 

vurdere muligheter for tiltak.  

 Oppfølgingsplanen skal justeres dersom noe er endret siden forrige samtale. 

 

 

3.6.  Dialogmøte 2  

Nav innkaller til dialogmøte 2, senest innen 26 uker. Leder og ansatt plikter å møte. Hvis man 

vurderer at det er hensiktsmessig med tidligere dialogmøte 2 etterspørres dette fra arbeidsgiver eller 

arbeidstaker. 

 

 Sykemelder (som oftest lege) skal delta dersom NAV vurderer det som hensiktsmessig. 

Sykemelder har møteplikt dersom vedkommende innkalles.   

 Formålet med møtet er at partene og NAV skal møtes til en felles gjennomgang av 

situasjonen. Møtet skal gi grunnlag for å kvalitetssikre arbeidet med oppfølgingsplanen.  
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 En forutsetning for møtet er at all kontakt, planer for aktivitet og tilrettelegging er 

dokumentert. Det gjelder også alle forslag til tilrettelegging som har vært drøftet, men som 

ikke er igangsatt (med begrunnelse for hvorfor aktiviteter er uteblitt).  

 I noen situasjoner er det grunnlag for å gjøre unntak og for dialog 2: Medisinske grunner, 

innleggelse i helseinstitusjon, forventet friskemelding innen 28 uker og at pågående tiltak 

sannsynligvis vil føre til friskmelding. 

 NAV skriver referat fra møte 

 Medarbeider kan ta med en tillitsperson i møte, for eksempel tillitsvalgt eller verneombud. 

 Det skal være et mål med møtet at deltagerne er enige om status, veien videre, hvem skal 

gjøre hva i etterkant og videre tidsplan.  

 Alternative veier etter dialog 2 kan være et av disse: 

o Friskmelding (med eventuelle midlertidige tiltak på arbeidsplassen) 

o Gradert sykemelding (med eventuelle tiltak på arbeidsplassen) 

o Medisinsk utredning og behandling (helt eller delvis sykemelding) 

o Friskmelding til arbeidsformidling (avklart at man ikke skal tilbake til arbeidsplassen, 

sier opp jobben og beholder da sykepenger i inntil 12 uker, j.fr også pkt 3.10.) 

 

3.7. Etter dialogmøte 2  

Leder har løpende kontakt med den sykemeldte minst hver 14. dag – oppfølgingsplanen justeres ved 

endring.  

 

 Forandringer i den sykemeldtes situasjon som kan føre til mer aktivitet må meldes til leder.  

 Oppfølgingsplanen skal justeres ved endring.  

 

3.8. Innen 10 måneder  

Leder kaller inn den ansatte til et statusmøte. Leder, ansatt og personalrådgiver deltar.  

 I møte skal det avklares hva som skal skje etter utløpet av sykepengeperioden (52 uker)   

 Målet med møtet bør være et av følgende punkter: 

o Tilbake i eget arbeid og egen stillingsstørrelse så snart som mulig 

o Over i annet arbeid i kommunen – som er ledig og som den ansatte er kvalifisert for  

o Tilbake i deler av sin stilling og eventuelt ytelser fra Nav og/eller KLP/SPK 

o Over i annet arbeid utenfor kommunen 

 Leder skriver referat fra møte, og oppfølgingsplanen oppdateres  

 Ved behov kan en av partene be NAV om at det innkalles til samarbeidsmøte med NAV.  

  NAV sender også den sykemeldte brev ved 39 uker hvor de orienterer om hva som skjer når 

sykepengeperioden er over. 

 

3.9 Innen 11 måneder. 

Leder sender eventuelt personalmelding om stopp/endring i lønn til Lønnsavdeling. Medarbeider 

har ansvar for at det er søkt nødvendige ytelser.  

 Sykepengerettighetene opphører etter 1 års sykefravær  

 Vær oppmerksom på at sykepengerettighetene opphører etter 1 års sykefravær uansett om 

medarbeideren er helt sykemeldt eller går på gradert sykemelding. 

 Leder gir melding til lønningskontoret om opphør/endring av lønn. 

 

3.10.  Etter 1 år. 

Lønn opphører helt eller delvis – leder holder kontakt med medarbeider og forsøker å lage 

forutsigbarhet i fraværet 

 

 Den ansatte går nå over i en periode med hel eller delvis AAP og pensjon fra KLP/SPK 

Nærmeste leder har fortsatt et oppfølgingsansvar ovenfor den ansatte, selv om den ansatte 
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ikke lenger mottar lønn fra Re kommune. Oppfølgingssamtaler skal holdes minst hver 3. 

måned, og medarbeider har en forpliktelse til å holde nærmeste leder orientert om enhver 

endring i helsetilstanden.  

 Dersom den ansatte mottar AAP utarbeider NAV en aktivitetsplan. Aktivitetsplanen har som 

formål å sikre forutsigbarhet og framdrift ved å gi en oversikt over den ansattes aktiviteter 

og NAV sin oppfølging. Planen er utformet som en forpliktende avtale for både 

medarbeider og NAV med tiltak og aktiviteter som understøtter hovedmålet i planen.  

 Den ansatte har oppfølgingsplan med NAV etter maksdato. Arbeidsgiver/ leder kan ikke 

kreve å få se denne. Ved usikkerhet om progresjon eller eventuell gjeninntredelse kan leder 

be om et samarbeidsmøte der medarbeider, sykemelder og NAV deltar.   

 

3.11 – Minimum hver 3.måned etter maksdato  

Leder kaller inn til nytt statusmøte. Leder, ansatt og personalrådgiver deltar. Leder skriver referat 

fra møte. 

Fokus: Er gjeninntredelse i stilling aktuelt, hvis ikke få avklaringer på plass. 

 

 Fokus i disse møtene er å vurdere om  gjeninntredelse i stilling er aktuelt helt eller delvis. 

Hvis det viser seg at medarbeideren ikke vil kunne gjeninntre må man vurdere andre 

løsninger for å få avklaringer på plass. Målet med møte bør være å komme fram til en 

avklaring og alternativene kan være: 

o Tilbake i eget arbeid og egen stillingsstørrelse så snart som mulig  

o Tilbake i deler av sin stilling. 

o Over i annet arbeid i kommunen – som er ledig og som den ansatte er kvalifisert for  

o Over i annet arbeid utenfor kommunen 

o Over på pensjonsytelser 

 

3.12.  Innen 2 år. 

Hvis medarbeider fortsatt ikke kan gjeninntre skal  leder i samråd med personalrådgiver vurdere om 

arbeidsforholdet skal bringes til opphør 

 Oppsigelsen skal følge formkrav og saksbehandlingsregler i henhold til arbeidsmiljøloven. 

 Personalavdelingen skal kontaktes i slike saker. 

 

 

3. Ansvar og roller.  
 

Nærmeste leder har ansvaret for å: 

 Følge opp den sykemeldte i henhold til vedtatte rutiner. 

 Alltid ha samtaler med den ansatte i forhold til arbeidssituasjon før den ansatte oppsøker 

lege for ev. sykemelding. 

 Foreslå virkemidler og forestå nødvendig tilrettelegging. 

 Være i jevnlig kontakt med den sykemeldte, j.fr rutinen. 

 Utarbeide individuell oppfølgingsplan og sende planen til sykemelder og NAV. 

 Innkalle til dialogmøte 1  

 Sende justerte oppfølgingsplaner til sykemelder og NAV 

 Delta på dialogmøter i regi av Nav. 

 Kontakte bedriftshelsetjenesten, personalavdelingen og/eller NAV Arbeidslivssenter ved 

behov for veiledning og bistand. 
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Nærmeste leder har ansvaret fram til det er avklart om medarbeideren er tilbake i sin 

opprinnelige stilling helt eller delvis, overført til fast stilling i annen virksomhet i kommunen, 

ny jobb utenfor Re kommune eller andre type ytelser 

 

 

Medarbeideren  har ansvar for å: 

 Så langt mulig ha kontakt med leder i forkant av et mulig fravær. Dette for å avklare om 

arbeidsplassen kan tilrettelegge for å unngå helt eller delvis fravær 

 Gi muntlig beskjed til nærmeste leder om fravær så tidlig som mulig, og innen arbeidets 

start første fraværsdag 

 Opplyse om fraværet er relatert til arbeidssituasjonen, og antatt varighet 

 Fylle ut skjema for egenmelding første arbeidsdag etter fraværet 

 Legitimere alt fravær. Egenmelding kan benyttes for sykdomsrelatert fravær i inntil 8 

sammenhengende kalenderdager. Egenmeldinger kan for en 12 måneders periode benyttes 

for opp til 24 fraværsdager. For fravær utover dette kreves sykemelding.  

Dokumentasjon for fravær skal leveres arbeidsgiver senest innen 14 dager etter at fraværet 

er oppstått. 

 Levere sykemelding umiddelbart etter at den er mottatt fra sykemelder 

 Delta i utarbeidelse og gjennomføring av oppfølgingsplanen 

 Medvirke til å finne løsninger som bidrar til at du kan komme raskt tilbake til arbeid dersom 

dette er mulig 

 Delta på oppfølgingsmøter og dialogmøter på arbeidsplassen hvis ikke medisinske grunner 

forhindrer det 

 

 

Personalavdelingen har en rådgivende og koordinerende rolle i sykefraværsarbeidet: 

 Være støtte for nærmeste leder i personalspørsmål. 

 Føre fraværsstatistikk 

 Utarbeide- og vedlikeholde rutiner. 

 Sikre at IA-avtalen overholdes. 

 Delta på møter dersom man blir innkalt. 

 Kontaktperson overfor NAV arbeidslivssenter. 

 

 

NAV Arbeidslivssenter: 

Re kommune sin kontakt-person er aktiv med i Tett på arbeidsmetoden. 

 Kontaktpersonen deltar i ulike møter knyttet til sykefraværsarbeid, både kartleggingsmøter 

og oppfølgings- /dialogmøter 

 Kontaktpersonen har en rådgivende rolle   

 Kontaktpersonen bistår med informasjon om virkemidler som kommunen kan benytte i 

oppfølgingsarbeidet  

 NAV Arbeidslivssenter er veileder og rådgiver i alle saker knyttet til IA-avtalen, herunder 

også sykefraværsarbeidet.  

 

NAV  

NAV Re skal være Nav kontoret for alle sykemeldte i kommunen, uavhengig av bostedskommune. 

Dette innebærer at arbeidsgiver må forholde seg til ett Nav-kontor, og en fast kontaktperson. 

 Nav Re sin kontaktperson har en sentral rolle i arbeidsmetoden Tett på 

 Nav Re skal kontaktes tidlig, og delta på dialogmøte 1 som hovedregel 
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Bedriftshelsetjenesten (BHT): 

Kommunen er tilknyttet Rubicon bedriftshelsetjeneste. 

 Bedriftshelsetjenesten kan benyttes til å kartlegge/avklare problemområder på 

arbeidsplassen, samt bistå i vanskelige enkeltsaker og med systemrettede tiltak. 

(www.rubiconbht.no) 

 Bedriftshelsetjenesten skal være en aktiv deltager i kommunens IA-arbeid, men skal 

samtidig passe på å ikke overta ansvar fra ledelse og tillitsvalgte. 

 Bedriftshelsetjenesten bør delta i opplæring av ledere og tillitsvalgte. 

 Alle ansatte i kommunen kan ta direkte kontakt med bedriftshelsetjenesten. 

 Det utarbeides årlig en handlingsplan for bedriftshelsetjenestens arbeid i kommunen. 

 Bedriftshelsetjenesten skal delta på dialogmøte 1 dersom de blir innkalt. 

 

 

Sykemelder (som oftes lege): 

Sykemelder har ansvaret for å stille riktig medisinsk diagnose og planlegge/iverksette eventuelle 

medisinske behandlingstiltak.  

 Legen har ansvar for å melde fra om funksjonsevne og bruk av virkemidler på 

sykemeldingsblanketten og ellers stimulere, motivere og gi trygghet for aktivitet på 

arbeidsplassen når det er medisinsk forsvarlig.   

 Delta på dialogmøte dersom de innkalles 

 

 

Verneombud/tillitsvalgte: 

Verneombudet skal ivareta alle ansatte. Verneombudet skal bidra til å gjøre sykefraværsarbeidet til 

en integrert del av HMS-arbeidet.  

 Dersom et sykefravær er relatert til en konflikt mellom ansatt og leder, og den ansatte ikke 

ønsker å melde dette direkte til leder, kan den ansatte varsle nærmeste overordnede leder 

eller verneombud/tillitsvalgte. 

 Verneombud/tillitsvalgt skal drøfte saken med personalavdelingen som gir råd og veiledning 

for videre saksgang. 

 Konflikter skal løses på laveste nivå om nødvendig med bistand fra eksterne rådgivere. 

 

 

Attføringsutvalget(ATU): 

Kommunen har attføringsutvalg (ATU). Utvalget er et samarbeidsorgan 

som er underlagt Arbeidsmiljøutvalget (AMU).  

 ATU består av: personalavdelingen, hovedverneombud, NAV,  NAV Re og Rubicon 

bedriftshelsetjeneste 

 ATU koordinerer tiltak i Re kommune, og diskuterer mulige strategiske grep for på å sikt å 

redusere sykefraværet 

 ATU kan behandle enkeltsaker der dette anses som hensiktsmessig 

 

 

Iverksettelse. 
Rutinen ble iverksatt med virkning fra 10. november 2003,endret av rådmannen etter behandling i 

rådmannens ledergruppe 24/6-2009, 22/11-2011 samt 30/9-2014. 

Endret rutine er videre godkjent av AMU i møte 20/11-14 og iverksatt omgående. 

 

Endret rutine er vedtatt av AMU i møte 14/11 – 18, og iverksettes fra 01.12.2018. 
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SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING RE KOMMUNE - SE COMPILO FOR RUTINE OPPFØLGING SYKEMELDTE 
 

 

Frister/ansvar 
 
 

Egenmelding/sykemelding 
1-3 dager (8) 
 

Sykemelding fra dag 4 Sykemelding 7 uker Sykemelding 8 uker Sykemelding 26 uker Sykemelding 12 mnd 

Arbeidstaker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Første dag: 
Melde muntlig fravær til nærmeste leder. 
Arbeidstaker plikter å bidra til å avklare: 

 Funksjonsevne 

 Er fraværet arbeidsrelatert 

 Forventet lengde på fravær 
 
 
Andre dag: 
Ta muntlig kontakt med nærmeste leder 
 

Plikter å samarbeide med 
arbeidsgiver om 
oppfølgingsplan; 
 

 Anslå varighet på 
fravær 

 Finne mulige 
alternativer 
arbeidsoppgaver 

 

Plikter å delta på dialogmøte 1 
dersom dette ikke er 
gjennomført. 
 
 

 Kan velge å ha med 
tillitsvalg/verneombud 

 Pålagt å utføre 
oppgaver som helsen 
tilsier at man kan klare 

For å få rett til videre 
sykepenger må sykemeldte 
komme i arbeidsrettet aktivitet 
dersom det er mulig. 
 
 
Unntak aktivitetsplikt: 

 Sykemelder 
dokumenterer at fravær 
er mest hensiktsmessig 

 Arbeidsgiver klarere 
ikke å tilpasse aktivitet 

Bør kontakte NAV lokalt for å 
se på ytelser utover 
sykepengeperioden. 
 
 
Innhente informasjon om 
KLP/SPK 

Arbeidstaker og NAV må 
sammen vurdere situasjonen 
videre når maksdato for 
sykepenger er nådd. 

 

SÅ RASKT SOM MULIG: 
Dialogmøte 1 – møte mellom 
arbeidsgiver og medarbeider. Hva kan 
ansatt utføre av oppgaver? Skriv 
Oppfølgingsplan. 

 BISTAND: 
Kontakt personalavdelingen: 
Hanne Krokrud – avdelingsleder; mobil 97591376 
Beate Østrem – personalrådgiver; mobil 90708073 

 
 

 

 

 
 

Frister/ansvar Egenmelding/sykemelding 
1-3 dager (8) 
 

Sykemelding fra dag 4 Sykemelding 7 uker Sykemelding 8 uker Sykemelding 26 uker Sykemelding 12 mnd 

Arbeidsgiver Første dag: 
Leder mottar muntlig melding fra ansatt. 
Avklare: 

 Er det arbeidsrelatert? 

 Forventet lenge på fravær 

 Funksjonsevne 
 
Etablere logg i web sak 
Fylle ut egenmeldingsskjema 
 
Senest etter tre dager: 
Leder tar kontakt med medarbeider. Se 
på mulighet for tilrettelegging. 

Husk: Tidlig dialogmøte 1 
 
Hver mnd fra fire uker: 
Leder tar ny 
oppfølgingssamtale, 
oppfølgingsplan oppdateres 
og sendes sykemelder og NAV 
 
Benytt 
funksjonsevnevurderings- 
skjema for kartlegging 

Siste frist for gjennomføring av 
dialogmøte 1 
 
Se på ulike muligheter for å 
sikre tilbakeføring til arbeid 
 
Oppdatere oppfølgingsplan 

Tilrettelegge for at arbeidstaker 
kan være i arbeid så langt det 
er mulig. 
 
 
Husk: Jevnlig kontakt med den 
sykemeldte 

NAV innkaller til dialogmøte 2, 
senest innen 26 uker. Leder og 
ansatt plikter å møte.  
 
Er det hensiktsmessig med 
tidligere dialogmøte 2 så 
etterspørres dette fra 
arbeidsgiver eller 
arbeidstaker. 
 
Arbeidsgiver skal sende 
revidert oppfølgingsplan til 
NAV senest en uke før møte. 

Kalle inn til nytt statusmøte. 
Er gjeninntredelse i stilling 
aktuelt, hvis ikke få 
avklaringer på plass. 
 
Husk: Jevnlig kontakt med 
den sykemeldte etter 12 
mnd 
 
Innen 2 år: 
 
Dersom medarbeider ikke 
kan gjeninntre skal leder i 
samråd med 
personalrådgiver vurdere 
om arbeidsforhold skal 
bringes til opphør 
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Arkivsak-dok. 19/00137-1 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 26.09.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 22/19 
BUDSJETT FOR KONTROLLARBEID 2020, NYE TØNSBERG 
KOMMUNE 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr 2.790.000,- i budsjett 2020 til 
kontrollarbeid i nye Tønsberg kommune.  
 
Revisjonstjenester fra Vestfold og Telemark revisjon IKS som gjelder:      

• Regnskapsrevisjon/ enhetskontroll/ 

• forvaltningsrevisjon/selskapskontroll    

• Kjøp av andre tjenester og attestasjoner   kr     2.000.000,- 
 

Sekretariatstjenester fra  
Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS  kr 560.000,- 
 
Drift av kontrollutvalget 
 Møtegodtgjørelse (fast)   kr 160.000 
 Andre driftsutgifter/opplæring kr 100.000   kr 260.000,-            
Sum kontrollarbeid         kr     2.820.000,-      
 
Det tas forbehold om at representantskapet for kommunerevisjon og 
representantskapet for sekretariatet vedtar fremlagt budsjett for 2020. Budsjettet blir 
behandlet i representantskapene i november/desember 2019. 
 
Saken oversendes for behandling i formannskapet og bystyret 
 
Vedlegg:  
Ingen.  

 
Saksframstilling: 

Kontrollutvalgsforskriften §18 har følgende bestemmelse:  

«Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 
kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for 
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kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller 
fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget.» 

 
Den nye forskriften «Forskrift om kontrollutvalg og revisjon» trer i kraft fra og med det 
konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av 
valgperioden 2019–2023. Den nye forskriften har tilsvarende bestemmelse i § 2.  
 
 

Utgifter til kontrollarbeide kan deles på følgende kostnadselementer: 

• Regnskapsrevisjon 

• Aktiviteter etter plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll aktuelt år 

• Sekretariatstjenester til kontrollutvalget 

• Møtegodtgjørelse er fast, og øvrige utgifter følger av kontrollutvalgets aktivitet. 
 

Re og Tønsberg kommuner har Vestfold kommunerevisjon som revisor. Det er 
besluttet at Vestfold kommunerevisjon og Telemark kommunerevisjon IKS og skal slå 
seg sammen og danne ett nytt selskap; Vestfold og Telemark revisjon IKS. Vestfold 
og Telemark IKS vil være nye Tønsberg kommunes revisor fra 01.01.2020. På grunn 
av etableringen av det nye selskapet blir ikke budsjettet endelig vedtatt før 
representantskapsmøtet senere i høst. Det tas derfor forbehold om at driftstilskuddet 
på kr. 1.000.000,- blir vedtatt av representantskapet til Vestfold og Telemark revisjon 
IKS. 
 
Det er også vedtatt at kontrollutvalgets sekretariat, VIKS, skal slå seg sammen med 
Temark. Fra 01.01.2020 vil Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat 
IKS være kontrollutvalgssekretariat for Tønsberg kommune. Det tas forbehold om at 
budsjettet til sekretariatet blir vedtatt i representantskapet i november/desember 
2019.  
 
I posten «Drift av kontrollutvalget» inngår bl.a. fast møtegodtgjørelse til 
kontrollutvalgets medlemmer, abonnement på «Kommunerevisoren», utgifter til 
kursdeltakelse og kjøregodtgjørelse. Det er også budsjettert med midler til 
kontrollutvalgets disposisjon. Disse kan kontrollutvalget f.eks. benytte til kjøp av 
juridiske tjenester, granskning eller ekstra selskapskontroll.  
 
Saken legges frem uten sammenlikning med tall for 2019 da Re og Tønsberg 
kommuner har slått seg sammen, revisjon har dannet et nytt selskap og sekretariatet 
har slått seg sammen med Temark. Det er tatt høyde for endret selskapsform, nye 
økonomimodeller og ny periode med politikere. Totalt vil det være en besparelse 
knyttet til kontrollarbeid for Tønsberg kommune i 2020, sammenlignet med Tønsberg 
og Re kommuner i 2019..   
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Forslaget til budsjett for 2020 for kontrollarbeid i nye Tønsberg kommune blir som 
følger: 
                      2020            
Revisjonstjenester fra Vestfold og Telemark revisjon IKS som gjelder:      

• Regnskapsrevisjon/ enhetskontroll/ 

• forvaltningsrevisjon/selskapskontroll    

• Kjøp av andre tjenester og attestasjoner   kr     2.000.000,- 
 

Sekretariatstjenester fra  
Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS  kr 560.000,- 
 
Drift av kontrollutvalget 
 Møtegodtgjørelse (fast)   kr 160.000 
 Andre driftsutgifter/opplæring kr  100.000   kr 260.000,-            
Sum kontrollarbeid         kr     2.820.000,-      
 

Saken oversendes for behandling i formannskap og kommunestyre.  
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Arkivsak-dok. 19/00009-8 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 26.09.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 23/19 
REVISJONSPLAN 2019 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar revisjonsplan for regnskapsrevisjon 2019 til orientering. 
 
Vedlegg:  
Revisjonsplan 2019 Re kommune fra Vestfold kommunerevisjon, datert 16.09.2019 
 

Saksframstilling: 
Vestfold kommunerevisjon oversendte 16.09.2019 revisjonsplan for 
regnskapsrevisjon 2019. Revisor vil redegjøre nærmere for revisjonsstrategien i 
møtet.  
 
Revisjonsstrategien er utgangspunktet for at kontrollutvalget kan påse at kommunen 
har en forsvarlig revisjon. 
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Arkivsak-dok. 19/00010-7 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 26.09.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 24/19 
REVISOR ORIENTERER 

 

Forslag til vedtak: 
Revisors informasjon om status i selskapskontroll og forvaltningsrevisjon av VIB tas 
til orientering. 
 
Vedlegg:  
Revidert prosjekt- og milepælsplan for selskapskontroll og forvaltningsrevisjon av 
VIB, datert 29.05.2019 

 
Saksframstilling: 
Revisor vil orientere om status i pågående selskapskontroll og forvaltningsrevisjon av 
Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB). Kontrollutvalget i Horten og Tønsberg 
har takket ja til å være med i prosjektet, og sist reviderte prosjekt- og milepælsplan er 
vedlagt til orientering.  
 
Rapporten skal etter planen behandles i kontrollutvalgsmøtet 14.11.2019.  
 



24/19 Revisor orienterer 26.09.2019 - 19/00010-7 Revisor orienterer 26.09.2019 : VKR - Revidert prosjekt- og milepælsplan - VIB



24/19 Revisor orienterer 26.09.2019 - 19/00010-7 Revisor orienterer 26.09.2019 : VKR - Revidert prosjekt- og milepælsplan - VIB



24/19 Revisor orienterer 26.09.2019 - 19/00010-7 Revisor orienterer 26.09.2019 : VKR - Revidert prosjekt- og milepælsplan - VIB



24/19 Revisor orienterer 26.09.2019 - 19/00010-7 Revisor orienterer 26.09.2019 : VKR - Revidert prosjekt- og milepælsplan - VIB



24/19 Revisor orienterer 26.09.2019 - 19/00010-7 Revisor orienterer 26.09.2019 : VKR - Revidert prosjekt- og milepælsplan - VIB



24/19 Revisor orienterer 26.09.2019 - 19/00010-7 Revisor orienterer 26.09.2019 : VKR - Revidert prosjekt- og milepælsplan - VIB



24/19 Revisor orienterer 26.09.2019 - 19/00010-7 Revisor orienterer 26.09.2019 : VKR - Revidert prosjekt- og milepælsplan - VIB



24/19 Revisor orienterer 26.09.2019 - 19/00010-7 Revisor orienterer 26.09.2019 : VKR - Revidert prosjekt- og milepælsplan - VIB



24/19 Revisor orienterer 26.09.2019 - 19/00010-7 Revisor orienterer 26.09.2019 : VKR - Revidert prosjekt- og milepælsplan - VIB



24/19 Revisor orienterer 26.09.2019 - 19/00010-7 Revisor orienterer 26.09.2019 : VKR - Revidert prosjekt- og milepælsplan - VIB



25/19 Referatsaker 26.09.2019 - 19/00011-10 Referatsaker 26.09.2019 : Referatsaker 26.09.2019

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 19/00011-10 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 26.09.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 25/19 
REFERATSAKER 

 

Forslag til vedtak: 
Referatsaken tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Protokoll fra styremøte i VIKS 26.08.2019 

 
Saksframstilling: 
Protokoll fra styremøte i VIKS 26.08.2019 legges frem til orientering.  
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MØTEPROTOKOLL  
 

Styret for VIKS 
 
Dato: 26.08.2019 kl. 18:00 
Sted: Lokalene til VIKS, Revetalgata 10, Re 
Arkivsak: 19/00032 
  
Tilstede:  Jan Nærsnes, leder 

Terje Fuglevik, nestleder 
Stig Atle Vange, medlem 
Gjert Gjertsen, medlem  
 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Gry Aas 

  
Forfall:  Lars Egeland 

Magnus Østlie 
 

Ikke møtt: Heidi Ørnlo 
Aleksander Leet 
 

Andre: 
 

Anja O. Eriksen, observatør, rådgiver VIKS 
Heidi Wulff Jacobsen, sekretær, daglig leder VIKS 
  

Møteleder: Jan Nærsnes 
Protokollfører: Heidi Wulff Jacobsen 
  

 
Den faglige delen ble gjennomgått før det ordinære møtet. Gjert Gjertsen orienterte 
om forvaltningsrevisjonsrapporten «Hjemmetjenesten». 
 
 
Styreleder ønsket velkommen, og møtet ble satt kl. 18.00. Det var ingen merknader 
til innkallingen eller sakslisten 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

10/19 19/00033-1 Godkjenning av protokoll 03.06.2019 2 

11/19 19/00064-8 Regnskapsrapport første halvår 2019 2 

12/19 19/00065-4 VIKS- orientering 3 
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13/19 19/00124-1 Lønnsjustering 2019 4 

14/19 19/00063-1 Forslag til avviklingsbudsjett 2020 4 

15/19 19/00125-1 Valg av avviklingsstyre 5 

16/19 19/00067-2 Referatsaker 6 

17/19 19/00066-7 Eventuelt 6 

    

 
 
Saker til behandling 

10/19 Godkjenning av protokoll 03.06.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 26.08.2019 10/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra 03.06.2019 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokollen fra 03.06.2019 godkjennes. 
[Lagre]  
 
 
 

11/19 Regnskapsrapport første halvår 2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 26.08.2019 11/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Regnskapsrapporten og informasjonen pr. 30.06.2019 tas til orientering. 
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Møtebehandling 
Daglig leder informerte kort om regnskapet for første halvår 2019. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Regnskapsrapporten og informasjonen pr. 30.06.2019 tas til orientering. 
 
[Lagre]  
 
 
 

12/19 VIKS- orientering 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 26.08.2019 12/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Informasjonen tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Daglig leder informerte om prosessen, utfordringer og status i arbeidet med 
inntreden/sammenslåing med Temark. Prosessen har tatt noe lenger tid og er noe 
forsinket.  
 
Det ble orientert om budsjettarbeidet for 2020 i Vestfold, Telemark og Agder 
kontrollutvalgssekretariat IKS og avviklingsbudsjettet for VIKS i 2020. Spørsmål ble 
besvart.  
 
Det ble opplyst om brev av 07.08.2019 sendt til kommunene vedrørende opplæring 
av politikere som er valgt for en ny valgperiode. Opplæringen skal foretas i november 
2019. Programmet vil blant annet inneholde orientering om roller, kontrollutvalgets 
oppgaver, møteledelse og revisjonens oppgaver. Sekretariatet og revisjonen vil 
gjennomføre opplæringen.  
 
Det ble opplyst at ferie til gode vil bli avviklet i høsten 2019. Sekretariatet vil delta på 
kurs om ny kommunelov og forskrifter i september 2019. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen tas til orientering. 
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[Lagre]  
 
 

13/19 Lønnsjustering 2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 26.08.2019 13/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Lønnsjustering foretas for de ansatte i VIKS med 3,2% i henhold til KS-Bedrifts 
beregning av årslønnsvekst for 2019 med virkning fra 01.05.2019. 
 
 
 
Møtebehandling 
De ansatte i VIKS, Anja O. Eriksen og Heidi W. Jacobsen, var inhabile og forlot møtet 
før saksbehandlingen. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Lønnsjustering foretas for de ansatte i VIKS med 3,2% i henhold til KS-Bedrifts 
beregning av årslønnsvekst for 2019 med virkning fra 01.05.2019. 
 
[Lagre]  
 
 
 

14/19 Forslag til avviklingsbudsjett 2020 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 26.08.2019 14/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 

• Styret for VIKS vedtar det fremlagt forslaget til driftsbudsjett/ avviklingsbudsjett 
2020 med en total kostnadsramme på kr 600.000,-. 

• Avviklingsbudsjettet 2020 dekkes av disposisjonsfondet, herunder. 
innskuddskapitalen for eierkommunene ved inntreden i Temark på kr 
320.000,- .  

• Det mindre antatte overskuddet 2019 og eventuelt resterende restbeløp på 
disposisjonsfond overføres til Vestfold, Telemark og Agder 
konrollutvalgssekretariat IKS.  
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Møtebehandling 
Budsjettet 2020 har tatt høyde for at det ikke er klarlagt hvordan oppsigelsestiden 
med inngåtte avtaler kan løses ved overgangen med inntreden til nytt sekretariat. Det 
er antatt og lagt inn 2-3 styremøter/arbeidsmøter i prosessen med avviklingen. Jfr. 
saksutredningen er det tatt høyde for godtgjørelse til avviklingsstyret i budsjettet 
2020 på lik linje som tidligere år. Budsjettet ble diskutert og behandlet. Det ble 
foreslått å endre siste kulepunkt i forslaget til vedtak til «eventuelt resterende 
restbeløp på disposisjonsfond disponeres av avviklingsstyret». 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  

• Styret for VIKS vedtar det fremlagt forslaget til driftsbudsjett/ avviklingsbudsjett 
2020 med en total kostnadsramme på kr 600.000,-. 

• Avviklingsbudsjettet 2020 dekkes av disposisjonsfondet, herunder. 
innskuddskapitalen for eierkommunene ved inntreden i Temark på kr 
320.000,- .  

• Det mindre antatte overskuddet 2019 og eventuelt resterende restbeløp på 
disposisjonsfond disponeres av avviklingsstyret. 

 
[Lagre]  
 
 
 

15/19 Valg av avviklingsstyre 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 26.08.2019 15/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
Avviklingsstyret skal ha følgende styremedlemmer: _________________________ 
 
Leder av avviklingsstyret er _____________________ 
 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble diskutert og forslag til styrerepresentanter ble fremlagt. 
 
Votering 
Enstemmig 
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Vedtak  
Avviklingsstyret skal ha følgende styremedlemmer: 
Jan Nærsnes, Terje Fuglevik og Heidi Ørnlo. 
 
Leder av avviklingsstyret er Jan Nærsnes. 
 
 
[Lagre]  
 
 
 

16/19 Referatsaker 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 26.08.2019 16/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Informasjonen tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Det ble vist til dokumentene i saken om inntreden i Temark, og daglig leder orienterte 
i saken. 
Daglig leder orienterte om brevet som var sendt ut om folkevalgtopplæring.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen tas til orientering. 
 
[Lagre]  
 
 
 

17/19 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 26.08.2019 17/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
. 
Møtebehandling 
Styreleder takket de ansatte Anja O. Eriksen og Heidi W. Jacobsen for godt utført 
arbeid, også når det gjaldt prosessen med inntreden/ sammenslåingen med Temark. 
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Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre]  
 
Møtet slutt kl. 19.00 
 
 
Revetal, 26.08.2019 
For styreleder Jan Nærsnes, 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Daglig leder 
  



25/19 Referatsaker 26.09.2019 - 19/00011-10 Referatsaker 26.09.2019 : Protokoll Styret for VIKS 26.08.2019, sign

 8  
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Arkivsak-dok. 19/00012-12 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 26.09.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 26/19 
EVENTUELT  

 

Forslag til vedtak: 
. 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
Saksframstilling: 
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