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0. SAMMENDRAG
0.1 Formålet med prosjektet
Formålet med prosjektet har vært å undersøke hvordan Karasjok kommune jobber med
sykefravær, i forhold til forebygging av sykefravær og oppfølging av sykemeldte. Rutinene
for registrering og føring av fravær, samt innkreving og føring av refusjoner er også kartlagt.
Med utgangspunkt i disse undersøkelsene har vi også påpekt noen områder der vi mener
kommunen har forbedringspotensiale.

0.2 Revisors vurderinger og konklusjoner
Hvordan er sykefraværet i Karasjok i forhold til sammenlignbare kommuner?
Karasjok kommune har opplevd en betydelig nedgang i sykefraværet siden 2008, med en
nokså jevn nedgang hvert år i perioden 2008-2011. De siste tallene fra KS (for 4. kvartal
2010-3. kvartal 2011) viser imidlertid at kommunen fortsatt ligger over gjennomsnittet i
sammenligningsgruppen i KOSTRA og noe over gjennomsnittet for kommuner i Finnmark.
Langtidsfraværet utgjør, som forventet, over halvparten av totalt fravær i kommunen. Mest
påfallende er imidlertid at Karasjok kommune i perioden 4. kvartal 2010-3. kvartal 2011
hadde egenmeldt fravær på 2,4 %, som var høyest i landet.
I hvilken grad følger Karasjok kommune som arbeidsgiver opp lover og forskrifter, samt
egne planer og mål, i forhold til forebygging av sykefravær og oppfølging av sykemeldte?
Karasjok kommune har lovpålagte organer på plass og har utarbeidet et kommunalt
styringsdokument for å sikre systematisk HMS-arbeid. Imidlertid kan det virke som om
arbeidet med HMS, forebygging av sykefravær og oppfølging av sykemeldte er mer variabelt
ute på de enkelte enhetene. Flere av kommunens enhetsledere var ikke godt nok kjent med
gjeldende rutiner og regelverk. Derfor er det avgjørende at kommunen i fremtiden jobber
kontinuerlig med å bevisstgjøre sine enhetsledere om HMS-arbeid, IA-arbeid og forebygging
og oppfølging av fravær.
Har kommunen tilfredsstillende rutiner for føring og bruk av fraværsstatistikk, og
innkreving og føring av refusjoner fra folketrygden?
Karasjok kommune har varierende rutiner for registrering av fravær. Dette arbeidet er for de
fleste av de undersøkte enhetene basert på manuelle løsninger, som flere av enhetslederne
oppfatter som unødig tungvint. Flere enhetsledere trekker fram at man har problemer med å få
ansatte til å levere egenmeldinger til riktig tid, på tross av at man har blitt strengere på at dette
medfører trekk i lønn. Tatt i betraktning Karasjok kommunes svært høye egenmeldte fravær
er dette noe kommunen må arbeide for å motvirke.
Rutinen for innkreving og føring av refusjoner har ikke vært tilfredsstillende og kan ha
medført at Karasjok kommune har gått glipp av refusjoner, ettersom kommunen selv ikke har
hatt oversikt over hvilke refusjonskrav som har blitt refundert.
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0.3 Anbefalinger
1. Karasjok kommune bør ha særlig fokus på å få ned bruken av egenmeldinger, for å nå
sine målsetninger om redusert sykefravær.
2. Kommunen bør gjennomføre tiltak for å sikre at ansatte leverer egenmeldinger til
riktig tid.
3. Kommunen bør sørge for at alle enhetsledere kjenner til og etterlever gjeldende
tidsfrister i forbindelse med oppfølging av sykemeldte.
4. Kommunen bør ha fokus på å bevisstgjøre sine enhetsledere om HMS-arbeid, IAarbeid og forebygging og oppfølging av fravær.
5. Kommunen bør i fremtiden sikre at de relevante ansatte har kompetanse og tilgang til
å ta i bruk NAVs Altinn-løsning for refusjonskrav, for å unngå at man går glipp av
refusjoner.
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1. INNLEDNING
1.1 Prosjektets bakgrunn og formål
1.1.1 Bakgrunn
Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2010-2012, vedtatt av
kommunestyret i Karasjok den 9.12.2010 (sak 49/10). Det framgår av planen at det skal
utføres en forvaltningsrevisjon av sykefravær i Karasjok kommune.
I kommunens plan for forvaltningsrevisjon heter det at:
«Kommunen må overholde kravene i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven, og følge opp
samarbeidsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Kommunen er også
forpliktet til å føre statistikk over fravær. Flere sektorer rapporterer om høyt sykefravær og
lite ressurser til sykefraværsarbeid. Årsmeldingen for 2009 inneholder ikke fraværsstatistikk,
men statistikk fra SSB og KS viser at Karasjok har svært høyt sykefravær. Fra 3. kvartal 2008
til og med 2. kvartal 2009 hadde Karasjok 13,4 prosent sykefravær (egenmeldt og legemeldt),
og dermed høyest sykefravær av kommunene i Vest- og Midt-Finnmark. Området er svært
vesentlig ut fra et økonomisk perspektiv. Selv om kommunen får refundert deler av utgiftene
ved sykefravær utover arbeidsgiverperioden er det en rekke kostnader kommunen selv må
dekke. Området er også vesentlig for brukere og ansatte.»
1.1.2 Formål
Formålet med prosjektet har vært å undersøke hvordan Karasjok kommune jobber med
sykefravær, i forhold til forebygging av sykefravær og oppfølging av sykemeldte. Rutinene
for registrering og føring av fravær, samt innkreving og føring av refusjoner er også kartlagt.
Med utgangspunkt i disse undersøkelsene har vi også påpekt noen områder der vi mener
kommunen har forbedringspotensiale.

1.2 Problemstillinger
Undersøkelsen er gjennomført med utgangspunkt i følgende tre hovedproblemstillinger og
tilhørende underproblemstillinger:

1. Hvordan er sykefraværet i Karasjok i forhold til sammenlignbare kommuner?
2. I hvilken grad følger Karasjok kommune som arbeidsgiver opp lover og forskrifter,
samt egne planer og mål i forhold til:
 forebygging av sykefravær?
 oppfølging av sykemeldte?
3. Har kommunen tilfredsstillende rutiner for:
 føring og bruk av fraværsstatistikk?
 innkreving av refusjoner?

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Side 3

Sykefravær

1.3 Revisjonskriterier
Revisjonskriterier er samlebetegnelsen på de krav og forventninger som brukes i den enkelte
forvaltningsrevisjon for å vurdere den reviderte virksomhet. Kriteriene holdes opp mot
faktagrunnlaget, og danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de
konklusjoner som trekkes.
1.3.1 Kilder til kriterier
Revisjonskriteriene i denne undersøkelsen er utledet fra følgende kilder:
 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 25.9.1992
 Lov om folketrygd av 28. februar 1997 (folketrygdloven)
 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. av 1. januar 2006
(arbeidsmiljøloven)
 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften) av 6. desember 1996
 Forskrift om føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom av 1.
mai 1997
 Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) av 15.12.2000
 Samarbeidsavtalen mellom Karasjok kommune og NAV (IA-avtalen)

1.3.2 Utledning av kriterier
Sykefraværet i Karasjok sammenlignet med andre kommuner

Ettersom denne problemstillingen er rent deskriptiv har vi ikke satt opp noen
revisjonskriterier, men har sett på utviklingen av fravær i Karasjok kommune de tre siste
årene og har foretatt en sammenligning av fravær i Karasjok og andre kommuner ut fra
foreliggende sykefraværsstatistikk.
Forebygging og oppfølging av sykefravær

Det framgår av arbeidsmiljøloven (aml.) § 3-1 at arbeidsgiver skal sørge for at det utføres
systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Systematisk helse-,
miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer blant annet at arbeidsgiver skal “fastsette mål for helse,
miljø og sikkerhet” og ”sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av
sykefravær”. Bestemmelsene er utdypet i forskrift om systematisk helse, miljø og
sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), der det framkommer at
internkontrollen skal dokumenteres (jf. vedlegg 1). Det framgår også av arbeidsmiljøloven §
4-6 at “hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom,
slitasje e.l., skal arbeidsgiver, så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at
arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid.”
Både folketrygdlovens (ftrl.) § 25-2 og arbeidsmiljølovens § 4-6 (3) sier at arbeidsgiver i
samråd med arbeidstaker så tidlig som mulig skal begynne å utarbeide en oppfølgingsplan for
tilbakeføring til arbeid i forbindelse med ulykke, sykdom, slitasje eller lignende, med mindre
det er åpenbart unødvendig. Planen skal være ferdig senest når arbeidstaker har vært helt eller
delvis borte fra arbeidet i fire uker. Arbeidsgiver skal også innkalle arbeidstaker til
dialogmøte om innholdet i oppfølgingsplanen senest innen sju uker etter at arbeidstaker har
vært helt borte fra arbeidet som følge av ulykke, sykdom, eller slitasje, med mindre dette er
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åpenbart unødvendig (jf. aml. § 4-6, fjerde ledd og ftrl. § 25-2). Aml. § 4-6, fjerde ledd
spesifiserer også at bedriftshelsetjenesten skal være til stede på dette møtet.
Karasjok kommune er en IA-virksomhet. IA-avtalens hovedmål er reduksjon i sykefravær,
sysselsetting av personer med redusert arbeidsevne og stimulering av eldre arbeidstakere til å
forlenge yrkeskarrieren. Gjennom avtalen er kommunen som arbeidsgiver forpliktet til å sørge
for et godt og inkluderende arbeidsmiljø i samarbeid og dialog med tillitsvalgte, verneombud
og øvrige ansatte. Egne ansatte skal følges opp gjennom å sørge for at linjeledere,
arbeidsledere, tillitsvalgte og verneombud har den nødvendige kompetansen til å utføre
arbeidet, ved å tilrettelegge arbeidsforholdene for arbeidstakere med spesielle behov og for å
føre sykefraværsstatistikk og bruke den systematisk i sykefraværsarbeidet.
Ut fra bestemmelsene over kan vi utlede følgende krav:
 Det skal arbeides systematisk med HMS-arbeid, og arbeidet må dokumenteres
 Det skal arbeides systematisk med forebygging og oppfølging av sykefravær
 Det skal legges til rette slik at arbeidstakere med redusert arbeidsevne kan fortsette i
sitt arbeid eller få et annet passende arbeid
 Det skal utarbeides en oppfølgingsplan for sykemeldte senest innen fire uker
 Det skal gjennomføres dialogmøter for sykemeldte senest innen sju uker
 Kommunen som arbeidsgiver skal følge opp forpliktelsene i IA-avtalen

Rutiner for sykefraværsregistrering og innkreving av sykelønnsrefusjoner
I følge folketrygdlovens § 25-2 plikter arbeidsgiver å føre statistikk over sykefravær og fravær
ved barns sykdom. Bestemmelsen er utdypet i Forskrift om føring av statistikk over
sykefravær og fravær ved barns sykdom, som i § 1 angir arbeidsgivers plikt til å føre statistikk
over de ansattes sykefravær, ved egen sykdom så vel som fravær som skyldes barns sykdom. I
§ 2 framgår det at formålet med å føre statistikk er å sette søkelyset på sykefraværet, og at
fraværsstatistikk skal bidra til at arbeidsgiver og arbeidstaker kan iverksette og evaluere tiltak
for å reduseres sykefraværet. Det framgår videre av § 4 hvilke opplysninger som skal
registreres og av § 5 at registreringsperioden er ett kvartal og at det skal utarbeides års
statistikk på bakgrunn av kvartalsstatistikken.
Folketrygdlovens § 22-3 omhandler utbetaling av sykepenger til arbeidsgiver. Her heter det
”En arbeidsgiver som betaler full lønn for et tidsrom da medlemmer har rett til en ytelse som
skal sikre inntekt etter kapittel 8, 9 eller 14, kan kreve å få utbetalt ytelsen til seg.” I følge ftrl.
§ 22-13 må arbeidsgiver innen tre måneder fra sykemelding fremsette refusjonskrav: ”en
arbeidsgivers refusjonskrav etter §§ 8-20, 8-21, 9-8 og 22-3 innfris for opptil tre måneder før
den måneden da kravet ble satt fram”. I tilfeller hvor den som søker åpenbart ikke har vært i
stand til å sette fram krav tidligere, åpner ftrl. § 22-13 femte ledd for at ytelsen gis for ”opptil
tre år før kravet ble satt fram”.
Kommuneloven § 48 omhandler kommuneregnskapet, og i bestemmelsens nr. 2 annet
punktum heter det at: “Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året skal
tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet
avsluttes.” Dette innebærer at årsregnskapet skal føres etter anordningsprinsippet. Det vil si
at en utgift eller inntekt som hovedregel skal føres i årsregnskapet når den oppstår, selv om ut-

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Side 5

Sykefravær

eller innbetalingen skjer på et senere tidspunkt. Det framgår av definisjoner i
budsjettforskriften at dette blant annet gjelder refusjoner for tidligere forskutteringer.
Ut fra bestemmelsene over kan vi utlede følgende krav:





Det skal føres statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom
Fraværsstatistikken skal brukes til å iverksette tiltak for å redusere sykefraværet
Krav om refusjon av sykepenger må framsettes innen tre måneder
Refusjoner skal føres etter anordningsprinsippet

1.4 Metode
1.4.1 Datainnsamling
Metode er samlebetegnelsen på de framgangsmåtene som benyttes for å samle inn data som
kan gi svar på problemstillingen i en undersøkelse. Framgangsmåten i denne undersøkelsen
har vært intervju, dokumentanalyse, analyse av fraværsstatistikk og regnskap.
Aktuelle dokumenter har vært Karasjok kommunes overordnede HMS-styringsdokument, IAavtaler, rutine for oppfølging av sykemeldte («Når din medarbeider blir syk») og ulike typer
fraværsstatistikk (se også litteraturliste og dokumentoversikt bak i rapporten).
1.4.2 Avgrensing
Undersøkelsen tar for seg hele kommunen, når det gjelder fraværsstatistikk og systemer. Vi
har valgt ut fem enheter for nærmere kartlegging av rutinene for forebygging av sykefravær,
registrering og rapportering av sykefravær og oppfølging av sykemeldte arbeidstakere.
Enhetene ble valgt med sikte på variasjon i enhetenes størrelse og sykefravær. Funnene fra
disse enhetene er ikke ment å være representative, men er ment å illustrere likheter og
forskjeller mellom enhetene. I tillegg har vi intervjuet en avdelingsleder for å få et mer
overordnet blikk på arbeidet til enhetene. Tidsmessig er undersøkelsen avgrenset til årene
2009-2011, med hovedvekt på 2011.
1.4.3 Dataenes gyldighet og pålitelighet
Med gyldige data menes at det skal være samsvar mellom formålet for undersøkelsen og de
data som er samlet inn. Vi mener at data i denne undersøkelsen er egnet til å svare på
problemstillingene, ved at vi har relevant og tilstrekkelig informasjon. Det er likevel viktig å
være oppmerksom på at de opplysninger som fremkommer i rapporten nødvendigvis er et
utvalg av fakta. Videre er undersøkelsen i hovedsak bygd på en kartlegging av rutiner. Disse
rutinene er ikke testet gjennom undersøkelser av enkeltsaker. Med unntak av intervjuene med
enhets- og avdelingsledere omhandler data systemnivå når det gjelder forebygging og
oppfølging av sykemeldte. Det vil si at det kan være forhold på individnivå som denne
undersøkelsen ikke har avdekket.
Med pålitelige data menes at data skal være mest mulig presise og nøyaktige. Dette er
ivaretatt gjennom intern kvalitetssikring og ved verifisering av opplysninger framkommet
gjennom intervju.
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2. SYKEFRAVÆRET I KOMMUNEN: UTVIKLING OG SAMMENLIGNING
2.1 Data
2.1.1 Utvikling over tid fordelt på avdelinger og fraværets lengde
Tabell 1: Utviklingen av sykefraværet i Karasjok kommune 2008-20111

Sentraladm
Grunnskole og
barnehager2
Helse og sosial

Kulturadm
Tekniske tjenester
Totalt

2008

2009

2010

2011

14,2
15,2

8
12,2

11,6
10

11,4
11

16,4
20
12,8
15,4

14,2
6,9
13,6
12,5

13,4
5
12,5
11,3

10,6
9,3
6,6
10,2

Sykefraværet i Karasjok kommune har blitt redusert i perioden 2008 til 2011, både for
kommunen som helhet og for hver av avdelingene. Imidlertid har fraværet variert en del fra år
til år i noen av avdelingene. Nedgangen i sykefraværet har vært jevn i de største avdelingene,
dvs. grunnskole, barnehage, helse og sosial og teknisk etat. Sentraladministrasjonen og
kulturadministrasjonen har derimot hatt år med lavere sykefravær mellom 2008 og 2011.
Dette kan nok i noen grad antas å henge sammen med at disse avdelingene har færre ansatte,
slik at for eksempel ett langtidssykefravær slår ut i større grad på statistikken.
Tabell 2: Egenmeldt – og sykemeldt fravær i prosent av totalt fravær, 20113

Sentraladm
Grunnskole og
barnehager
Helse og sosial
Kulturadm
Tekniske tjenester
Totalt

Egenmeldt 1-8

Sykemeldt 1-16

Sykemeldt 17-56

Sykemeldt >56

18,8
25,2

14,6
18,0

17,6
18,0

49,0
38,8

21,2
13,4
15,2
22,3

19,1
10,5
21,4
18,3

22,0
9,2
17,2
19,0

37,7
66,9
46,2
40,4

Det egenmeldte sykefravær utgjør 22,3 % av samlet sykefravær og sykemeldt fravær opp til
16 dager utgjør 18,3 % av samlet sykefravær. Langtidsfraværet (forstått som mer enn 16
dager fravær) representerer den største andelen av fraværet. Fraværet mellom 17 og 56 dager
utgjør 19 %, mens fraværet over 56 dager utgjør 40,4 %. Samlet står fravær over 17 dager for
nesten 60 % av alt fravær. Imidlertid skiller kulturadministrasjonen seg ut med 2/3 av fraværet
i form av sykemeldt fravær over 56 dager. Her må det, som tidligere nevnt, påpekes at
kulturadministrasjonen har relativt få ansatte slik at få (i dette tilfellet en enkelt)

1

Tall fra lønn- og personalkontoret
Grunnskolen og barnehagene utgjorde tidligere en avdeling, oppvekstsektoren, men er etter en
organisasjonsendring to separate avdelinger. Imidlertid baserte de oversendte fraværstallene fra kommunen seg
på den gamle inndelingen, noe som medfører at vi her må presentere fraværet for de to avdelingene under ett.
3
Statistikk fra lønn- og personalkontoret
2
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langtidssykemeldinger gir store utslag. Avdelingene grunnskole og barnehage skiller seg på
den andre siden ut med ¼ av totalt fravær i form av egenmeldt sykefravær.
Som et apropos kan det nevnes at egenmeldt fravær ifølge tall fra KS for 4. kv 2010 – 3. kv
2011 alene utgjør 2,4 % fravær i Karasjok kommune. Dette var det høyeste egenmeldte
fraværet i landet i perioden..
2.1.2 Sykefraværet i Karasjok sammenlignet med andre kommuner
Tabell 3: Karasjok sammenlignet med andre kommuner i kommunegruppe 3, 4. kv 2010 – 3. kv 20114

Karasjok Bardu

11,2

10,0

Båtsfjord Nordreisa Skjervøy Snåsa

12,4

12,4

11,1

9,3

Rindal

Sauda

9,4

8,6

Vinje

Lesja

6,0

5,9

SSB har plassert Karasjok kommune i KOSTRA-gruppe 35 som består av 37 små kommuner
med middels bundne kostnader per innbygger og høye frie disponible inntekter. Vi har
sammenlignet sykefraværet i Karasjok med fraværet i ni tilfeldig valgte6 kommuner i
kommunegruppen. Av disse kommunene hadde Nordreisa og Båtsfjord høyere sykefravær
enn Karasjok i den aktuelle perioden, mens de resterende hadde lavere fravær. Det var
imidlertid stor variasjon innenfor kommunegruppa. Vi har derfor sortert tabellen fra lavest til
høyest fravær og fremstilt dette grafisk i figur 1 for å gi en bedre oversikt:
Figur 1: Sykefravær i utvalgte kommuner i kommunegruppe 3, 4. kv 2010 - 3. kv 2011
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Fraværsstatistikk fra KS. Vi har benyttet SSBs inndeling i kommunegrupper for utvalgt av kommuner for
sammenligning, men ettersom SSB ikke samler inn tall om egenmeldt fravær benyttes tallmateriale fra KS.
5
SSB har delt inn kommunene i grupper med «like» kommuner basert på folketall, bundne kostnader per
innbygger og frie disponible inntekter.
6
Dette fordi SSBs inndeling allerede tilsier at alle kommunene i gruppen er relativt like utfra de valgte
kriteriene. Kommuner i Vest-Finnmark er imidlertid bevisst valgt bort, ettersom vi vil foreta en egen
sammenligning med disse.
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Figuren illustrerer at Nordreisa og Båtsfjord skiller seg noe ut med over 12 % sykefravær,
mens Lesja og Vinje skiller seg ut i andre ende av skalaen med 6 % og lavere sykefravær. De
resterende kommunene plasserer seg mellom disse ytterpunktene med et spenn fra 8,6 % i
Sauda til 11,2 % i Karasjok. Landsoversikt over sykefravær i kommunene viser at fraværet er
større i kommunene i Troms og Finnmark fylker enn i resten av landet, noe som også
illustreres av figur 1.
Tabell 4: Karasjok sammenlignet med andre kommuner i Vest-Finnmark, 4. kv 2010 – 3. kv 20117

Karasjok

Hammerfest

Porsanger

Nordkapp

Kautokeino

Alta

Måsøy

Loppa

Kvalsund

Hasvik

11,2

12,6

-

9,6

10,0

10,8

8,1

12,7

10,1

9,2

Sammenligningen av Karasjok kommune med ni andre kommuner i Vest-Finnmark viser at
Karasjok, med sitt sykefravær på 11,2 %, plasserer seg mer enn ett prosentpoeng over
medianverdien på 10,1 % sykefravær. Tre av de ti kommunene i Vest-Finnmark har et
sykefravær på over 11 %, mens Måsøy kommune skiller seg ut med et relativt lavt sykefravær
på 8,1 %. Gjennomsnittet for kommunene i hele Finnmark er på 10,7 %, mot
landsgjennomsnitt på 9,4 %. Vi har igjen sortert tabellen fra lavest til høyest fravær og
fremstilt dette grafisk i figur 2 for å gi en bedre oversikt:
Figur 2: Sykefravær i kommunene i Vest-Finnmark, 4. kv 2010 - 3. kv 2011
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2.2 Oppsummering og vurdering
Det samlede sykefraværet i Karasjok har blitt kraftig redusert i perioden 2008-2011, fra 15,4
% til 10,2 %. Riktignok var sykefraværet i 2008 merkbart høyere enn gjennomsnittet for
foregående periode, men også sammenlignet med årene før 2008 har fraværet blitt redusert,
om enn mindre dramatisk. Alle avdelingene har hatt nedgang i fraværet mellom 2008 og
2011, men for tre av avdelingene utgjør fraværet i 2011 riktignok en økning i forhold til
7

Fraværsstatistikk fra KS
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avdelingens beste år i løpet av perioden. Fire av fem avdelinger har uansett hatt en nedgang i
fraværet på over 4 % i forhold til 2008.
Det egenmeldte sykefraværet opp til 8 dager og det sykemeldte fraværet opp til 16 dager
utgjør samlet cirka 40 % av fraværet. Det betyr at fraværet som ligger innenfor
arbeidsgiverperioden, det vil si den perioden arbeidsgiver må betale sykepenger for, utgjør to
femtedeler av fraværet. I 2011 utgjorde det cirka 2694 dagsverk. Det har derfor stor
økonomisk betydning å redusere korttidsfraværet. Egenmeldt fravær i perioden 4. kv 2010 –
3. kv 2011 utgjør alene 2,4 % fravær for Karasjok kommune, noe som plasserer kommunen
på en klar «førsteplass»8 på lista over kommuner med høyest egenmeldt fravær.
Langtidsfraværet over 16 dager utgjør imidlertid godt over halvparten (ca. 60 %) av fraværet.
Dette er refusjonsberettiget. Det er derfor også svært viktig å ha gode rutiner som sikrer at
kommunen får inn disse inntektene, som samlet utgjør flere millioner i året (jf. kap. 4.1.2).
Sykefraværet i Karasjok kommune er relativt høyt sammenlignet med andre kommuner i
KOSTRAs kommunegruppe eller landet sett under ett. Sett i forhold til andre kommuner i
Vest-Finnmark ligger Karasjok også noe over gjennomsnittet, men skiller seg ikke like tydelig
ut. Imidlertid kan det påpekes at med en «fylkesgjennomsnittlig» bruk av egenmeldinger ville
Karasjok kommunes totale sykefravær vært under fylkesgjennomsnittet i Finnmark i perioden
4. kv 2010 – 3. kv 2011 (10,7 %).

2.3 Konklusjon
Karasjok kommune har opplevd en betydelig nedgang i sykefraværet siden 2008, med en
nokså jevn nedgang hvert år i perioden 2008-2011. De siste tallene fra KS (for 4. kvartal
2010-3. kvartal 2011) viser imidlertid at kommunen fortsatt ligger over gjennomsnittet i
sammenligningsgruppen i KOSTRA og noe over gjennomsnittet for kommuner i Finnmark.
Langtidsfraværet utgjør, som forventet, over halvparten av totalt fravær i kommunen. Mest
påfallende er imidlertid at Karasjok kommune i perioden 4. kvartal 2010-3. kvartal 2011
hadde egenmeldt fravær på 2,4 %, som var høyest i landet.

8

Neste kommune på lista hadde et egenmeldt fravær på 2,0 %
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3. KARASJOK KOMMUNE SOM ARBEIDSGIVER – FOREBYGGING OG
OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR
3.1 Data
3.1.1 Styringsdokumenter og organisering
Karasjok kommune har et styringsdokument for helse, miljø og sikkerhet, «System for helse-,
miljø- og sikkerhetsaktiviteter i Kárášjoga gielda/Karasjok kommune» (heretter omtalt som
HMS-plan). Dette styringsdokumentet ble sist revidert i 20109, og inneholder målsettinger for
HMS-arbeidet, fordeling av ansvar og roller i HMS-arbeidet, rutiner for opplæring og
kartlegging av HMS, rutiner for handlingsplan, avviksbehandling og oppfølging, samt en
oversikt over relevante lover og forskrifter. Med utgangspunkt i det overordnede
styringsdokumentet skal hver avdeling og hver enhet lage sin årlige HMS-plan med konkrete
tiltak.
Kommunens arbeidsmiljøutvalg (AMU) har seks medlemmer, tre fra arbeidsgiver- og tre fra
arbeidstakersiden: to fra arbeidstakerorganisasjonene og hovedverneombudet10. Utvalget er et
partssammensatt samarbeidsorgan som skal arbeide med helse, miljø og sikkerhet på et
overordnet nivå.
Karasjok kommune er per i dag tilknyttet bedriftshelsetjenesten HMS
Finnmark/Yrkesmiljøsenteret i Vadsø.
Karasjok kommune er en “IA-kommune”. Gjeldende ”Samarbeidsavtale om et mer
inkluderende arbeidsliv” mellom Karasjok kommune og NAV arbeidslivssenter i Finnmark
ble undertegnet den 1. mars 2010. Avtalen bygger på "Intensjonsavtale om et mer
inkluderende arbeidsliv 1. mars 2010 - 31. desember 2013 (IA-avtalen)" av 24.02.2010 og
"Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge
og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen" (IA-protokollen). Hensikten med
samarbeidsavtalen er å gjennomføre intensjonsavtalens mål om å redusere sykefraværet,
tilsette flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne og øke den reelle pensjonsalder.
Gjennom IA-avtalen har kommunen som arbeidsgiver forpliktet seg til å tilrettelegge for et
godt arbeidsmiljø, sørge for at ledere har kompetanse til å utføre sykefraværsarbeidet og
tilrettelegge arbeidsforholdene for arbeidstakere med spesielle behov. Hver virksomhet er
også oppfordret til å utarbeide mål og tiltak i forhold til IA-avtalens delmål.
Karasjok kommune har utarbeidet en rutine for oppfølging av sykemeldte arbeidstakere, som i
innledningen beskrives som «en støtte og et verktøy for ledere med personalansvar»11.
Revidert12 rutine ble godkjent av AMU 7.2.2012. I rutinen beskrives det hva som skal skje på
de ulike stadiene i en sykemelding fra første fraværsdag, og hvem som har ansvaret for at det
9

Kommunens organisasjonssjef oppgir i e-post at man også er i ferd med å innarbeide endringer i reglene for
sykefravær vedtatt i arbeidsmiljøutvalget 07.02.2012
10
Utpekt av den lokale foreningen til Fagforbundet, se HMS-plan
11
«Når din medarbeider blir syk»
12
Som følge av endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven 1. juli 2011
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skjer. I tillegg redegjør rutinen for forpliktelsene til de forskjellige involverte parter
(arbeidstaker, arbeidsgiver, fastlege) i forbindelse med denne prosessen. En egen del av
rutinen gir en oversikt over bistandsapparat som kan trekkes inn i arbeidet med sykefravær og
hva disse kan bistå med. Avslutningsvis følger en rekke maler som kan være nyttige for ledere
med personalansvar i oppfølgingsarbeidet, som invitasjon til oppfølgingssamtale og
individuell oppfølgingsplan.
3.1.2 Forebygging og oppfølging i praksis
For å undersøke hvordan forebygging av sykefravær og oppfølging av sykemeldte
gjennomføres i praksis plukket vi ut fem enheter. I tillegg snakket vi med lederen for helseog omsorgsavdelingen, ettersom dette er en stor avdeling som blant annet omfatter to av de
undersøkte enhetene. Vi har snakket med lederne for følgende enheter:
 Åpen omsorg
 Guolban/Beahcedievá mánáidgárdi (felles hovedstyrer)
 Karasjok skole (først og fremst inspektør, ettersom denne hadde hovedansvar for
egen- og sykemeldinger og øvrig arbeid med oppfølging av sykemeldte)
 Sykeavdelingen
 VAR/Anleggsdrift og brannvern
Enhetene hadde fra 22 til 77 ansatte, gjennomsnittet var 31. Lederne hadde vært i stillingen
fra 1 til 37 år, i gjennomsnitt cirka 16 år.
Vi spurte enhetslederne om noen av de ansatte ved deres enhet hadde fått noen form for
tilrettelegging av arbeidet. Ved alle enhetene var det prøvd tilrettelegging. Eksempler som ble
nevnt var:
- Innkjøp av stoler og andre ergonomiske hjelpemidler for noen ansatte ved skolen
- En hjemmehjelp har blitt overflyttet til omsorgsavdelingen
- Fritak fra enkelte arbeidsoppgaver ved skolen
- Tilrettelegging i form av å slippe tunge løft ved sykeavdelingen
- Tilrettelegging av arbeidstid
Det varierer mellom enhetene hvor enkelt eller vanskelig lederne synes det er å tilrettelegge
ved å tildele andre arbeidsoppgaver. Inspektør ved skolen sier at det er vanskelig å finne andre
oppgaver for lærere enn undervisning, men at de i noen tilfeller har gitt lærere andre fag enn
de vanligvis underviser eller fritatt dem fra uteinspeksjon. Tilrettelegging i form av å slippe
tunge løft eller på andre måter gjøre jobben «lettere» har ifølge lederen på sykeavdelingen
vært anvendt, men må begrenses i noen grad for å unngå at belastningen blir for stor for de
andre ansatte. Leder ved åpen omsorg nevner at de i ett tilfelle har hatt gode resultater av å
flytte en ansatt mellom enheter og at dette er en mulighet, men må vurderes nøye fra tilfelle til
tilfelle.
Vi spurte også om det var iverksatt noen generelle tiltak for å forebygge sykefravær. Fire av
fem svarte bekreftende på det. Noen av tiltakene som ble nevnt var trening i arbeidstida,
massasjestol, møter hvor ansatte fritt kan ta opp saker, medarbeiderskapskurs og sosiale
samlinger. En enhetsleder trakk også frem at de hadde involvert bedriftshelsetjenesten i
arbeidet med allmennforebygging.
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Vi stilte spørsmål om oppfølging av sykemeldte, med særlig vekt på oppfølgingsplaner og
dialogmøter. Alle lederne svarte bekreftende på at det utarbeides oppfølgingsplaner (en
påpeker riktignok at det så langt ikke har vært noen tilfeller der det har vært aktuelt i hans
enhet), men det varierer litt når det gjøres. En enhetsleder oppgir at oppfølgingsplaner
utarbeides så snart som mulig, flere sier at dette gjøres innen fire uker, mens en leder sier at
det gjøres innen syv til åtte uker.
Fire av de intervjuede lederne oppgir at de gjennomfører dialogmøter (en av disse oppgir
imidlertid at det ikke har vært aktuelt i hennes tid i stillingen), mens en av lederne sier at de
kun har hatt mer uformelle samtaler. Det varierer imidlertid hvem som deltar i tillegg til leder
og den sykemeldte. Blant de som sier de gjennomfører dialogmøter opplyses det at NAV og
fastlege vanligvis er til stede. En av lederne oppgir at tillitsvalgt også kan delta, men at dette
er uvanlig. Det oppgis også forskjeller når det gjelder tidspunkt for gjennomføring av første
dialogmøte, fra fire til ti uker etter første fraværsdag.
Vi spurte også om enhetene hadde utarbeidet HMS-tiltaksplan og plan for IA-tiltak. To av
enhetslederne oppga at de hadde utarbeidet HMS-plan, mens de resterende henviste til
kommunens plan. Ingen av lederne hadde utarbeidet plan for IA-tiltak. Noen konstaterte
ganske enkelt at de ikke hadde utarbeidet en skriftlig plan, mens andre ga uttrykk for at de var
usikre på hva dette dreide seg om.
Kommunens organisasjonssjef oppga at Karasjok kommune i løpet av første halvår 2012 vil
utarbeide en revidert plan for IA-tiltak. Sentraladministrasjonen og NAV arbeidslivssenter vil
deretter bistå enhetene i videre arbeid med implementering av handlingsplaner for IA i hver
enkelt enhets HMS/IK-system.
Vi spurte avslutningsvis virksomhetslederne hva de mente var de vanligste årsakene til
sykefravær ved virksomheten. Flere nevnte slitasjeskader og kroniske lidelser. Noen trakk
også frem aldrende stab og utbrenthet som viktige årsaker.
Flere av lederne nevnte også behovet for avklaring av langtidssykemeldte med høyt fravær
over flere år. Dette gjaldt noen få personer, men det høye fraværet slår kraftig ut på
statistikken. I tillegg var det frustrerende for ledere som ikke fikk ansette nye folk i stillingen
som den sykemeldte “eier”.

3.2 Vurderinger
Det framgår av arbeidsmiljøloven at det skal utføres systematisk helse-, miljø og
sikkerhetsarbeid i virksomheten, og internkontrollforskriften slår fast at arbeidet skal
dokumenteres. Karasjok kommune har dokumentert gjennom sitt styringsdokument for HMS
at kommunen sentralt har arbeidet systematisk med rutiner for HMS-arbeid. Kommunen har
også lovpålagte organer som arbeidsmiljøutvalg og verneombud, og er tilknyttet en
bedriftshelsetjeneste i henhold til arbeidsmiljøloven.
Arbeidsmiljøloven pålegger kommunen å arbeide systematisk med forebygging og oppfølging
av sykefravær. På et overordnet nivå er IA-avtalen sentral i forebygging av sykefravær. Ute i
virksomhetene foregår dette (i varierende grad) i form av jobbing med arbeidsmiljø og
tilrettelegging av arbeidet for personer med risiko for sykemelding eller som er på vei tilbake
til arbeid. Lederne oppgir imidlertid ulike muligheter for tilrettelegging av arbeidet. Ikke
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minst kan det være et hinder at en del stillinger forutsetter at arbeidstaker kan utføre en viss
arbeidsoppgave på en bestemt måte, samt at tilpasning i form av lettere arbeidsoppgaver
nødvendigvis medfører at andre må overta de tyngre oppgavene. I verste fall kan dette
medføre en «dominoeffekt» hvor stadig flere får plager etter hvert som stadig færre må dele
på de tyngste oppgavene. Våre undersøkelser viste også stor variasjon når det gjaldt mer
allmenforebyggende tiltak, hvor enkelte enheter oppga at de ikke gjorde noe, mens andre
nevnte flere tiltak.
Ansvaret for oppfølging av sykemeldte er lagt til den enkelte enhetsleder. Både
folketrygdloven og arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver å utarbeide en oppfølgingsplan
for tilbakeføring til arbeid i forbindelse med ulykke, sykdom, slitasje eller lignende, samt å
gjennomføre dialogmøter med arbeidstaker om innholdet i oppfølgingsplanen. I våre samtaler
med fem enhetsledere oppga alle at det utarbeides oppfølgingsplaner, men det typiske
tidspunktet for utarbeidelse av slike planer ble oppgitt til alt fra «så snart som mulig», via
«innen fire uker» (som er lovkravet) til åtte uker etter første fraværsdag.
Et flertall av enhetslederne oppga at det gjennomføres dialogmøter. Ifølge de som oppga at de
hadde gjennomført dialogmøter var det normal praksis at NAV og fastlegen deltok på
dialogmøtene, men ingen nevnte bedriftshelsetjenestens deltakelse, på tross av at aml. § 4-6,
fjerde ledd, som omhandler dialogmøter, fastslår at «Bedriftshelsetjenesten skal være
representert i møtet». Tidspunktet for gjennomføring av første dialogmøte oppgis til innen fire
uker ved to enheter, mens en enhetsleder oppgir at dette finner sted innen ti uker, som er tre
uker for sent etter gjeldende lovverk.
Gjennom IA-avtalen har kommunen forpliktet seg til å sørge for et godt og inkluderende
arbeidsmiljø i samarbeid og dialog med tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte. Egne
ansatte skal følges opp gjennom å sørge for at ledere har den nødvendige kompetansen til å
utføre arbeidet, ved å tilrettelegge arbeidsforholdene for arbeidstakere med spesielle behov og
ved å føre sykefraværsstatistikk og bruke den systematisk i sykefraværsarbeidet. De samme
kravene er for øvrig nedfelt i lovverket. Imidlertid hadde enhetene i liten grad utarbeidet egne
HMS-tiltaksplaner eller planer for IA-tiltak, slik at det kan stilles spørsmålstegn ved hvor
systematisk enhetene arbeider med forebyggingsarbeid.

3.3 Konklusjon
Karasjok kommune har lovpålagte organer på plass og har utarbeidet et kommunalt
styringsdokument for å sikre systematisk HMS-arbeid. Imidlertid kan det virke som om
arbeidet med HMS, forebygging av sykefravær og oppfølging av sykemeldte er mer variabelt
ute på de enkelte enhetene. Flere av kommunens enhetsledere var ikke godt nok kjent med
gjeldende rutiner og regelverk. Derfor er det avgjørende at kommunen i fremtiden jobber
kontinuerlig med å bevisstgjøre sine enhetsledere om HMS-arbeid, IA-arbeid og forebygging
og oppfølging av fravær.
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4. RUTINER FOR FØRING AV FRAVÆR OG INNKREVING AV REFUSJONER
4.1 Data
4.1.1 Registrering og rapportering av fravær
Informantene oppga i hovedsak like rutiner for behandling av egenmeldinger og
sykemeldinger. En av informantene oppgir imidlertid at arbeidstakerne normalt ringer ham
ved fravær, men at arbeidstakerne leverer egenmeldinger og sykemeldinger direkte til
servicekontoret, hvorpå han får beskjed fra servicekontoret. De andre informantene oppgir at
arbeidstakerne normalt ringer sin overordnede dersom de er borte fra jobben på grunn av
sykdom, men at dette ikke skjer i alle tilfeller. En av informantene sier også at hun selv ringer
den ansatte dersom de ikke tar kontakt. Videre oppgir alle informantene (med unntak av den
ene som oppgir at egen- og sykemeldinger leveres direkte til servicekontoret) at den formelle
prosedyren er at egenmelding utfylles så snart arbeidstakeren er tilbake på jobb, men et flertall
oppgir at dette i praksis ofte ikke skjer. Flere trekker fram at man i den senere tid har blitt
strengere på at dersom egenmelding ikke leveres til riktig tid medfører dette trekk i lønn, blant
annet har det blitt avholdt møter hvor dette har vært tema for å prøve å gjøre de ansatte mer
bevisste på problemet. Samtidig er det delte meninger om hvorvidt dette har hatt noen effekt.
Imidlertid mener informantene at sykemeldinger i større grad leveres til riktig tid, det vil si
samme dag som lege er oppsøkt.
Med unntak av den ene lederen som sa at egen- og sykemeldinger leveres til servicekontoret,
oppga alle enhetslederne vi snakket med at de sender eller leverer mottatte sykmeldinger og
andre refusjonsberettigede bilag fortløpende til lønningskontoret.
Skolen har tilgang til Agresso og kan derfor registrere fravær direkte, men inspektør ved
skolen oppgir at han også fører et eget system for fraværsregistrering parallelt med Agresso
for eget bruk. De resterende informantene oppgir at de fører fravær manuelt og sender inn
utfylte skjema til lønningskontoret. To av informantene nevner at det har vært planer om å
innføre et elektronisk system for fraværsregistrering, noe de mener ville være både enklere og
mer effektivt, men at dette enda ikke har blitt gjennomført på grunn av manglende opplæring i
programmet og manglende spørretilgang. Kommunens organisasjonssjef nevner også at det er
for få i kommunen som har kompetanse i bruk av Agresso.
Enhetslederne oppgir at de får kvartalsvis statistikk over fravær fra lønningskontoret, men
noen av informantene uttrykker ønske om månedlig statistikk for å få bedre oversikt over
utviklingen over tid.
4.1.2 Innkreving og føring av refusjoner
Lønningskontoret sender refusjonskrav til NAV på bakgrunn av sykemeldinger og andre
fraværsbilag som virksomhetene leverer inn til avdelingen. Når lønningskontoret sender
refusjonskrav bokføres disse i Agresso som en inntekt – ref. sykefravær - for hver
avdeling/enhet. Når kommunen mottar refusjoner fra NAV bokfører økonomikontoret den
innbetalte refusjonen i forhold til kommunens totale fordring i forhold til NAV. Ifølge våre
informanter har kommunen derfor per i dag ikke oversikt over hvilke konkrete refusjonskrav
som resulterer i utbetaling fra NAV og tilsvarende ingen oversikt over hvilke refusjonskrav
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som ikke resulterer i utbetaling. Informanten ved lønningskontoret bekreftet også at de ikke
var i stand til å purre på refusjonskrav.
Kommunens organisasjonssjef oppgir at det i 2011 ble innført nye nasjonale systemer som
innebærer at kommunene må benytte Altinn som kanal for registrering og rapportering av
fraværsdata til NAV. Dette er ment å gi en sikrere rapportering og samtidig sørge for at
kommunen får lettere oversikt over hvilke refusjonskrav som går til utbetaling, gjennom
oppgjørsrapporter (K2713) som legges ut av NAV på Altinn. Imidlertid har dette systemet
enda ikke blitt tatt i bruk i Karasjok kommune. Organisasjonssjefen oppgir at dette vil bli
implementert med opplæring og nødvendige delegasjoner i Altinn i løpet av april 2012 og
mener at kommunen deretter vil være i stand til å følge opp refusjonskravene på en
tilfredsstillende måte
Både informanten ved lønningskontoret og kommunens organisasjonssjef bekrefter at
kommunen har flere urefunderte krav fra 2009 og 2010, men har ikke oppgitt konkrete
summer.

4.2 Vurderinger
Folketrygdloven med forskrift pålegger kommunen å føre statistikk over sykefravær og fravær
ved barns sykdom. Karasjok kommune fører slik statistikk, men flere av våre informanter
påpeker svakheter ved måten dette gjøres på. Blant annet er skolen den eneste av de
undersøkte enhetene som har direkte tilgang til Agresso for å registrere fravær. De resterende
enhetene er per i dag avhengig av manuell registrering av fravær på skjema som deretter
oversendes lønningskontoret. Dette fremstår som tungvint for flere av informantene. To av
enhetslederne gir også uttrykk for at de gjerne ville brukt et elektronisk system for registrering
av fravær som kommunen allerede har anskaffet, men at det ikke har blitt gitt tilstrekkelig
opplæring eller tilgang til programmet, noe som har tvunget dem til å fortsette med manuell
registrering. Det virker rimelig å anta at en slik elektronisk løsning også ville gitt
enhetslederne langt bedre oversikt over sykefraværet, ikke minst når det gjelder utvikling i
sykefraværet over tid.
Egen- og sykemeldinger behandles stort sett likt ved de undersøkte enhetene, men flere av
enhetslederne trekker frem at de har problemer med å få de ansatte til å levere egenmeldinger
til riktig tid. Verken enhetslederne eller informanten ved lønningskontoret oppgir imidlertid at
det er noen problemer med overleveringen av egen- og sykemeldinger fra enhetene til
lønningskontoret.
Når det gjelder innkreving av refusjoner for refusjonsberettiget fravær, har lønningskontoret
ansvar for å sende krav til NAV på bakgrunn av sykemeldinger og andre fraværsbilag som
virksomhetene leverer inn. Økonomikontoret bokfører de beløpene som overføres fra NAV til
kommunens konto, men dette sammenholdes per i dag ikke på noen måte med sendte
refusjonskrav, slik at kommunen ikke har oversikt over hvilke krav som har blitt refundert og
hvilke krav som ikke har blitt refundert.
Informanten ved lønningskontoret og kommunens organisasjonssjef er samstemte i at
kommunen har flere refusjonskrav som ikke har blitt refunderte. Riktignok oppga
13
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organisasjonssjefen at man var i ferd med å innføre nye rutiner som følge av endringer i
nasjonale innrapporteringsrutiner fra 2011, men det er et alvorlig problem at man fra
kommunens side ikke har vært i stand til å purre på utestående refusjonskrav over lengre tid. I
forbindelse med en tidligere forvaltningsrevisjon gjennomført av VEFIK IKS14 kom det frem
at NAV Finnmark ikke gir noen tilbakemelding til avsender dersom det for eksempel er
mangler ved et innsendt krav. Dette medfører at kommunen i verste fall kan gå glipp av
refusjoner dersom den ikke selv kontakter NAV når refusjoner uteblir, noe som kan utgjøre
betydelige beløp.

4.3 Konklusjon
Karasjok kommune har varierende rutiner for registrering av fravær. Dette arbeidet er for de
fleste av de undersøkte enhetene basert på manuelle løsninger, som flere av enhetslederne
oppfatter som unødig tungvint. Flere enhetsledere trekker fram at man har problemer med å få
ansatte til å levere egenmeldinger til riktig tid, på tross av at man har blitt strengere på at dette
medfører trekk i lønn. Tatt i betraktning Karasjok kommunes svært høye egenmeldte fravær
er dette noe kommunen må arbeide for å motvirke.
Rutinen for innkreving og føring av refusjoner har ikke vært tilfredsstillende og kan ha
medført at Karasjok kommune har gått glipp av refusjoner, ettersom kommunen selv ikke har
hatt oversikt over hvilke refusjonskrav som har blitt refundert.

14
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5. KONKLUSJONER
Hvordan er sykefraværet i Karasjok i forhold til sammenlignbare kommuner?
Karasjok kommune har opplevd en betydelig nedgang i sykefraværet siden 2008, med en
nokså jevn nedgang hvert år i perioden 2008-2011. De siste tallene fra KS (for 4. kvartal
2010-3. kvartal 2011) viser imidlertid at kommunen fortsatt ligger over gjennomsnittet i
sammenligningsgruppen i KOSTRA og noe over gjennomsnittet for kommuner i Finnmark.
Langtidsfraværet utgjør, som forventet, over halvparten av totalt fravær i kommunen. Mest
påfallende er imidlertid at Karasjok kommune i perioden 4. kvartal 2010-3. kvartal 2011
hadde egenmeldt fravær på 2,4 %, som var høyest i landet.
I hvilken grad følger Karasjok kommune som arbeidsgiver opp lover og
forskrifter, samt egne planer og mål, i forhold til forebygging av sykefravær og
oppfølging av sykemeldte?
Karasjok kommune har lovpålagte organer på plass og har utarbeidet et kommunalt
styringsdokument for å sikre systematisk HMS-arbeid. Imidlertid kan det virke som om
arbeidet med HMS, forebygging av sykefravær og oppfølging av sykemeldte er mer variabelt
ute på de enkelte enhetene. Flere av kommunens enhetsledere var ikke godt nok kjent med
gjeldende rutiner og regelverk. Derfor er det avgjørende at kommunen i fremtiden jobber
kontinuerlig med å bevisstgjøre sine enhetsledere om HMS-arbeid, IA-arbeid og forebygging
og oppfølging av fravær.
Har kommunen tilfredsstillende rutiner for føring og bruk av fraværsstatistikk, og
innkreving og føring av refusjoner fra folketrygden?
Karasjok kommune har varierende rutiner for registrering av fravær. Dette arbeidet er for de
fleste av de undersøkte enhetene basert på manuelle løsninger, som flere av enhetslederne
oppfatter som unødig tungvint. Flere enhetsledere trekker fram at man har problemer med å få
ansatte til å levere egenmeldinger til riktig tid, på tross av at man har blitt strengere på at dette
medfører trekk i lønn. Tatt i betraktning Karasjok kommunes svært høye egenmeldte fravær
er dette noe kommunen må arbeide for å motvirke.
Rutinen for innkreving og føring av refusjoner har ikke vært tilfredsstillende og kan ha
medført at Karasjok kommune har gått glipp av refusjoner, ettersom kommunen selv ikke har
hatt oversikt over hvilke refusjonskrav som har blitt refundert.

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Side 18

Sykefravær

6. ANBEFALINGER
6. Karasjok kommune bør ha særlig fokus på å få ned bruken av egenmeldinger, for å nå
sine målsetninger om redusert sykefravær.
7. Kommunen bør gjennomføre tiltak for å sikre at ansatte leverer egenmeldinger til
riktig tid.
8. Kommunen bør sørge for at alle enhetsledere kjenner til og etterlever gjeldende
tidsfrister i forbindelse med oppfølging av sykemeldte.
9. Kommunen bør ha fokus på å bevisstgjøre sine enhetsledere om HMS-arbeid, IAarbeid og forebygging og oppfølging av fravær.
10. Kommunen bør i fremtiden sikre at de relevante ansatte har kompetanse og tilgang til
å ta i bruk NAVs Altinn-løsning for refusjonskrav, for å unngå at man går glipp av
refusjoner.
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VEDLEGG
Vedlegg 1: Rådmannens kommentarer
Rapporten ble sendt på høring til rådmannen 15.05.2012. I svar til revisjonen av 24.05.2012
sendte rådmannen følgende høringsuttalelse:

Rådmannen ser med bekymring på det som fremkommer vedrørende det egenmeldte fraværet
i perioden.4. kvartal 2010 til 3. kvartal 2011.
Dette har imidlertid en sammenheng med at 11,9 % av Karasjok kommunes medarbeidere har
vedtak i NAV vedrørende kroniske lidelser, som kommunen blir refundert sykefraværs
kostnader for disse fra 1. sykdomsdag.
Videre er antall uføretrygdede i Karasjok kommune på 9,5 % av befolkningen i aldersgruppen
18-67 år. – i Karasjok kommune velger man å stå ekstra lenge i jobb uten å bli uføretrygdet
(Porsanger har tilsvarende nivå på 16,7%).
Karasjok kommune har også en høy gjennomsnittlig avgangsalder for sine medarbeidere
(59,62 år) sett i forhold til noen av andre kommunene i Finnmark.
Rådmannen vil trekke frem at disse tallene faktisk underbygger at vi i Karasjok kommune
faktisk er en organisasjon med svært stor grad av inkludering i arbeidslivet.
Rådmannen ser også viktigheten av å vurdere våre rutiner for oppfølging av egenmeldte
medarbeidere spesielt.
Nye regler for oppfølging av sykemeldte medarbeidere ble gått gjennom med avdelingsledere
og enhetsledere ved inngangen til 2012. Dette vil bli fulgt opp gjennom veiledningssamtaler
med den enkelte enhetsleder.
Våre ledere vil i løpet av 2012 gå gjennom ytterligere opplæring i forhold til oppfølging av
sykemeldte og hvordan gjennomføre samtaler med disse.
Fokus på HMS og IA vil være viktige tema i forbindelse med enhetenes arbeid med
enhetsvise IA-handlingsplaner og videreutvikling av HMS-systemene.
I 2012 har vi følgende plan for dette arbeidet:
HMS;
- ROS analyse – kurs og oppfølging
- Avdelingsvis/enhetsvis HMS/IK arbeid
- System for faglig forsvarlig system i avdelinger/enheter
o Maler og veiledninger for gjennomføring av arbeidet.
- Internt veiledningsmateriell utarbeidet for å standardisere prosessen og arbeidet i
Karasjok kommune.
I forhold til Handlingsplan IA;
- Mål sykefravær – nærvær
o Resultat nærvær 2011 – 89,8 %
o Mål Nærvær 2012 – 92 %
o Mål nærvær 2013 - 93 %
o Mål nærvær 2014 – 94 %
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-

Medarbeidere med nedsatt funksjonsevne
Seniortiltak med formål å heve kommunens avgangsaler som pt. er 59,62 år.

Rådmannen vil videre vurdere hvordan bruk av kommunens elektronisk registreringssystem
vedrørende fravær kan forenkles og muligheter for bruk utvides.
Rådmannen ser alvorlig på at kommunen ikke har gode nok rutiner i forhold til å sikre
refusjonskravene som sendes til NAV. Rådmannen har derfor viet denne problemstillingen
ekstra oppmerksomhet og har sørget for å starte arbeidet med delegasjoner i Altinn samt at
våre med arbeidere ved økonomi – lønningskontoret er gitt opplæring og oppfølging slik at vi
nå behersker NAVs elektroniske system i større grad. Dette vil rådmannen selv følge opp
frem til vi har implementert gode system og praksis på området.
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