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0. SAMMENDRAG
0.1. Formålet med prosjektet
Bakgrunnen for dette forvaltningsrevisjonsprosjektet er Plan for forvaltningsrevisjon 20172020, vedtatt av kommunestyret i Tana den 15. desember 2016 (sak 78/2016). Det framgår av
planen at det skal utføres en forvaltningsrevisjon vedrørende sykefravær og IA-avtalen.
Prosjektet er gjennomført i tiden september – desember 2018. Formålet har vært å besvare
følgende problemstillinger:
1. Hvordan er sykefraværet i Tana kommune i forhold til sammenlignbare kommuner?
2. I hvilken grad følger Tana kommune som arbeidsgiver opp lover og forskrifter, samt
egne planer og mål i forhold til forebygging av sykefravær og oppfølging av
sykemeldte?
3. Har kommunen tilfredsstillende rutiner for føring og bruk av fraværsstatistikk og
innkreving av refusjoner fra NAV?

0.2. Revisors konklusjoner
Hvordan er sykefraværet i Tana kommune i forhold til sammenlignbare
kommuner?
Utviklingen i sykefraværet i Tana kommune for årene 2008 til 2017 kjennetegnes av en
markant reduksjon fra starten av perioden og til 2011/2012, og så en økning igjen fra 2014 til
2015. I perioden 2008 – 2017 sett under ett har samlet fravær økt med knappe 4 %.
Det må forventes større variasjon i resultatene for en enkelt kommune enn i grupper av
kommuner, som har et større datagrunnlag. Vi finner tegn på dette i vår sammenstilling og det
forutsetter varsomhet når tallene vurderes. Fraværet for noen utvalg/grupper skiller seg ut i
forhold til det generelle inntrykket som er beskrevet i første avsnitt, og bør gis noen
kommentarer:
Egenmeldt fravær i Tana kommune viser et «speilvendt bilde» av det legemeldte fraværet, og
i 2012 utgjør det egenmeldte fraværet nær halvparten av samlet fravær. Det egenmeldte
fraværet viser en reduksjon fra 2013 til 2017, men for perioden 2008 – 2017 sett under ett
øker egenmeldt fravær allikevel betydelig.
I perioden 2008 – 2017 øker fravær i arbeidsgiverperioden, mens fravær utover
arbeidsgiverperioden reduseres. Endringen er i begge tilfeller betydelig. I
arbeidsgiverperioden er det normalt arbeidsgiver som dekker sykepengekostnaden fullt ut.
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Sykefravær for undervisningspersonalet i Tana kommune utvikler seg positivt i perioden 2008
– 2017. Fraværet i Tana kommune er allikevel høyt, og over gjennomsnittet i alle
kommunegruppene vi sammenligner med.
Sykefraværet for turnuspersonell er svært lavt i 2013, og øker sterkt til 2017. Her finner vi
grunn til å trekke frem det svært lave nivået på fraværet i 2013.

I hvilken grad følger kommunen opp lover, forskrifter og egne mål i
forhold til forebygging og oppfølging av sykefravær?
Tana kommune følger delvis opp lover og forskrifter, samt egne mål i forhold til forebygging
og oppfølging av sykemeldte. Kommunen har fastsatt mål for sykefraværsarbeidet og
rapportering av fraværet er tilfredsstillende ivaretatt, men det mangler dokumentasjon av
planer basert på helhetlig analyse, evalueringer av mål og tiltak og en helhetlig beskrivelse av
organisering av sykefraværsarbeidet. Fristene for oppfølgingsplaner overholdes ikke.

Har kommunen tilfredsstillende rutiner for føring og bruk av
fraværsstatistikk og innkreving av refusjoner fra NAV?
Kommunen har i hovedsak tilfredsstillende rutiner for føring og bruk av fraværsstatistikk og
innkreving av refusjoner fra NAV. Kommunen har imidlertid ikke skriftliggjort sine rutiner
for fraværsføring eller arbeidet med utarbeiding og oppfølging av refusjonskrav, og har heller
ikke iverksatt tilstrekkelige tiltak for å sikre kvalitet i fraværsdataene.

0.3. Anbefalinger
Basert på de funn vi har gjort i undersøkelsen anbefaler vi at Tana kommune iverksetter
følgende tiltak vedrørende arbeidet med sykefravær:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sikrer at det arbeides systematisk med alle deler av sykefraværsarbeidet (hele
prosessen)
Innarbeider en fullstendig oversikt over hvordan sykefraværsarbeidet utføres og er
organisert i kommunens elektroniske system for kvalitetssikring
Organiserer virksomheten på en måte som sikrer at alle faser i sykefraværsarbeidet blir
utført
Reduserer sårbarheten i organiseringen av sykefraværsarbeidet ved å skriftliggjøre alle
vesentlige oppgaver (rutiner) og å vurdere innholdet i rollen til nøkkelpersoner
Gjennomgår fraværsløsningen for å sikre tilstrekkelig kvalitet på intern og ekstern
sykefraværsrapportering
Utarbeider oppfølgingsplaner innen gjeldende frister
Dokumenterer alle vesentlige forhold fra dialogmøte 1
Sikrer at det tas hensyn til vedtak fra NAV om fritak fra arbeidsgiverperioden ved
utarbeiding av refusjonskrav
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1. INNLEDNING
1.1. Prosjektets bakgrunn og formål
1.1.1.

Bakgrunn

Bakgrunnen for dette forvaltningsrevisjonsprosjektet er Plan for forvaltningsrevisjon 20172020, vedtatt av kommunestyret i Tana den 15. desember 2016 (sak 78/2016). Det framgår av
planen at det skal utføres en forvaltningsrevisjon vedrørende sykefravær og IA-avtalen.
Av Overordnet analyse 2017-20201 for Tana kommune framgår følgende om dette
fokusområdet:
Kommunen må overholde kravene i folketrygdloven (lov om folketrygd) og arbeidsmiljøloven
(lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern) når det gjelder forebygging og oppfølging
av sykefravær.
Tana kommune er en IA-virksomhet. Dette innebærer at kommunen har inngått en
samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) med NAV arbeidslivsenter i
Finnmark. Kommunen må derfor også følge sine forpliktelser i henhold til denne
samarbeidsavtalen. Ifølge kommunens hjemmeside er det personalavdelingen som ivaretar
arbeidet med IA og sykefravær.2
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.
Ifølge Tana kommunes årsmelding for 2015 ser man nå en økning i sykefraværet, etter flere
år med nedgang. Det framgår av årsmeldingen at «høyere sykefravær betyr mindre
tilstedeværelse på jobb, noe som igjen gir dårligere kvalitet til innbyggerne og brukerne, samt
påvirker arbeidsmiljø i virksomhetene.3
Sykefraværsstatistikk fra KS4 viser at Tana kommune hadde det nest høyeste egenmeldte
sykefraværet i Finnmark i perioden 2. kvartal 2015 - 1. kvartal 2016. Ifølge
sykefraværsstatistikken fra KS var sykefraværet i perioden høyest blant kvinner, med 10,51 %.
Sykefraværet blant menn var på 8,46 %.
1

I forskrift om kontrollutvalg § 10 siste ledd er det slått fast at plan for forvaltningsrevisjon skal baseres på en
overordnet analyse.
2
http://www.tana.kommune.no/personalavdelingen.103838.no.html
3
Årsmelding 2015, s. 12.
4
KS utarbeider fraværsstatistikk for alle ansatte i kommuner, fylkeskommuner og andre virksomheter som er i
KS tariffområde. Alle kommuner og fylkeskommuner skal gi opplysninger om fravær til KS. Rapporteringen av
fravær til KS er frivillig for bedriftsmedlemmer og krever at man kan gi opplysninger på individnivå. Til KS skal
det gis opplysninger for hvert av de fire kvartalene som er med i rapporteringsperioden. Alle må levere data på
individnivå.
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Området er svært vesentlig for ansatte og brukere av kommunale tjenester. Området er også
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.
1.1.2.

Formål

Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan Tana kommune driver arbeidet med
forebygging og oppfølging av sykefravær.
På bakgrunn av dette vil kommunen bli presentert områder hvor det er muligheter for
forbedringer.

1.2. Problemstillinger
Undersøkelsen gjennomføres på bakgrunn av følgende problemstillinger vedtatt av
kontrollutvalget 31. mai 2017 (sak 8/2017):
1. Hvordan er sykefraværet i Tana kommune i forhold til sammenlignbare kommuner?
2. I hvilken grad følger Tana 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 fra NAV?

1.3. Revisjonskriterier
Revisjonskriterier er samlebetegnelsen på de krav og forventninger som brukes i den enkelte
forvaltningsrevisjon for å vurdere den reviderte virksomheten. Kriteriene holdes opp mot
fakta-grunnlaget, 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. september1992
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
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•
•
1.3.2.

Hovedtariffavtalen KS
Samarbeidsavtalen mellom Tana kommune og NAV (IA-avtalen)
Utledning av kriteriene

Hvilke revisjonskriterier som er fastsatt, og hvordan disse er utledet, framgår av rapportens
vedlegg 2. Kriteriene presenteres i tillegg under behandling av de respektive
problemstillingene.

1.4. Metode
Metode er samlebetegnelsen på de framgangsmåtene som benyttes for å samle inn data som
kan gi svar på problemstillingen i en undersøkelse. I denne undersøkelsen er dette løst ved
dokumentanalyse og gjennomgang av fraværsstatistikk, samt intervju av utvalgte personer i
Tana kommune. Undersøkelsen er basert på standard for forvaltningsrevisjon (RSK001),
Norges kommunerevisorforbund.
1.4.1.

Datainnsamling

Dokumentanalysen baserer seg på kommunens styringsdokumenter, planer og rapportering
mv. Mye av dette materialet er tilgjengelig på kommunens nettsider, og der det har vært
behov for flere opplysninger har vår kontaktperson i Tana kommune vært behjelpelig med
det. Gjennomgangen av dokumentasjonen har gitt oss et bilde av situasjonen. Oversikt over
skriftlige datakilder finnes i rapportens vedleggsdel (kilder og dokumenter).
Vi har gjennomført intervju med rådmannen, konstituert personalleder, tre virksomhetsledere
og lønnskonsulenten. Det er i tillegg sendt noen spørsmål pr. epost til hovedverneombudet.
Intervjuer bringer inn personlige erfaringer og legger nyanser til bildet.
Gjennomgangen av fraværsdata er i hovedsak basert på kommunenes innrapporterte
fraværsdata til KS. I tillegg er det hentet inn noe fraværsdata på individnivå direkte fra Tana
kommune.
1.4.2.

Avgrensing

Sykefraværsområdet har noen krysningspunkter med fravær og ytelser som er begrunnet i
permisjonsbestemmelser (for eksempel fravær ved barns sykdom og refusjon foreldrepenger).
Vår undersøkelse er avgrenset til fravær og ytelser som gjelder ansattes egen sykdom. Vi har i
tillegg gjort følgende avgrensninger i undersøkelsen av de enkelte problemstillingene:
Problemstilling nr. 1:
Undersøkes for perioden 2008 – 2017.
Problemstilling nr. 2:
IA-avtalen omhandler flere forhold, også utover det som knyttes direkte til arbeid med
virksomhetens eget sykefravær. Virksomheten skal blant annet være tilgjengelig som ressurs
for NAV ved utprøving av arbeids- og funksjonsevne for eksterne personer. Tiltak som
gjelder personer der kommunen ikke har arbeidsgiveransvaret er holdt utenfor undersøkelsen.
Det er ikke foretatt noen særskilt gjennomgang av IA og seniorpolitiske tiltak. Oppfølging av
sykemeldte i forhold til arbeidsmiljøloven § 4-6 (3) og (4) er undersøkt ved gjennomgang av
fraværet for Hjemmetjenestene, Tanabru skole og Austertana oppvekstsenter, innenfor
perioden 2016 – i dag.
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Problemstilling nr. 3:
Undersøkelsen her er avgrenset til de to siste år hvor det foreligger avlagte regnskaper.
1.4.3.

Dataenes gyldighet og pålitelighet

Med gyldige data menes at det skal være samsvar mellom formålet for undersøkelsen og de
data som samles inn. Dette er sikret ved at all datainnsamling er gjort med utgangspunkt i
revisjonskriteriene. Dette gjelder både hvilke dokumenter, statistikk og regnskapsdata vi har
innhentet, og hvilke spørsmål vi har stilt. Alle innsamlede data er gruppert etter
revisjonskriteriene.
Med pålitelige data menes at data skal være mest mulig presise og nøyaktige. Det er ivaretatt
gjennom intern kvalitetssikring, ved verifisering av data fra intervjuer og ved at de undersøkte
områder er belyst med data fra flere kilder.
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2. HVORDAN ER SYKEFRAVÆRET I TANA KOMMUNE I
FORHOLD TIL SAMMENLIGNBARE KOMMUNER?
2.1. Revisjonskriterier
Ettersom dette er en beskrivende problemstilling er det ikke utledet noen kriterier her.

2.2. Data
Undersøkelsen belyser utviklingen i sykefraværet i Tana kommune sammenlignet med
gjennomsnittet i Finnmarkskommunene, kommunene i KOSTRA gruppe 5c (46 kommuner)
og mot landets kommuner samlet. KOSTRA gruppene5 består av kommuner som har
«fellesnevnere», som folketall og økonomiske rammebetingelser.
Datagrunnlaget er hentet fra KS som presenterer tall for fire kvartaler, men der ett av
kvartalene ligger utenfor kalenderåret. I vår analyse har vi lagt til grunn tall for
rapporteringsperiode (eksempelvis) 4. kvartal 2016 til 3. kvartal 2017 som fraværstall for år
2017. Det sikrer at datagrunnlaget er konsistent for perioden undersøkelsen gjelder. Vi gjør
oppmerksom på at dette gjør at tallene kan avvike fra fraværet kommunen selv presenterer i
sine rapporteringer internt og i årsmeldingene.
I datagrunnlaget hos KS mangler fraværstallene for Tana kommune for 2016 (4. kvartal 2015
– 3. kvartal 2016). Ifølge KS kan manglende data skyldes at rapportering ikke er gjort eller at
innrapporterte data forkastes ved innlesing som følge av feil og mangler. Vi har fått opplyst
fra kommunen at rapporteringen for perioden er gjennomført. Kopi av disse dataene finnes,
men i et format som ikke direkte lar seg presentere i vår oversikt. Ut fra dette, med hensyn til
dataenes pålitelighet, har vi derfor valgt å utelate fraværstall for 2016 til denne
problemstillingen.
KS presenterer fraværsdata gruppert pr sektor og pr personellgruppe i tillegg til fordeling på
korttids- og langtidsfravær, egenmeldt og legemeldt fravær, kjønn mv. Av KS PAI-register for
20176 fremgår det at 35 av 268 rapporterte årsverk i Tana kommune ikke er oppgitt med
sektortilknytning. Det vil dermed hefte usikkerhet til en stor andel av dataene på dette nivået,
som vil påvirke dataenes gyldighet. Vi har derfor valgt å ikke presentere fraværstall fordelt på
sektor. Tallene som presenteres for de ulike personellgruppene påvirkes ikke av dette
forholdet.
Sammenstillingen av fraværstall for Tana kommune mot gjennomsnittlig fravær for grupper
av kommuner vil gi noen utfordringer når tallene skal benyttes. Først og fremst gjelder dette
at datagrunnlaget for Tana kommune vil være lite i forhold til de respektive gruppene. Det må
av den grunn forventes større svingninger i resultatene for Tana enn i gruppene, som rommer
mange kommuner og større datagrunnlag.
2.2.1.

Samlet sykefravær

Det har vært følgende utvikling i perioden 2008 – 2017:
5

Rapporter 2015/19; https://www.ssb.no/offentlig-sektor/artikler-ogpublikasjoner/_attachment/225199?_ts=14ce4c230d0.
6
KS hovedpublikasjon 2017, tabell 1.1.3a
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Figur 1 Samlet sykefravær 2008-2017

Tabell 1 Samlet sykefravær 2008-2017

Samlet sykefravær

Finnmark

Landet

KOSTRA gr. 5c

Gjennomsnitt 2008 - 2017
Utvikling 2008 - 2017

10,49 %
-7,93 %

9,77 %
0,92 %

9,07 %
16,66 %

Tana
kommune
9,09 %
3,92 %

Det samlede fraværet for Tana kommune i perioden 2008 - 2017 kjennetegnes ved et relativt
høyt nivå i starten, positiv utvikling fra 2009 til 2012 og en sterk økning igjen fra 2014 til
2015. Vi finner en lignende tendens for Finnmarkskommunene, men ikke like utpreget.
Gjennomsnittlig fravær i Tana kommune for perioden 2008 til 2017 er på nivå med KOSTRA
gruppen og noe lavere enn snittet for både Finnmarkskommunene og landet.
Utviklingen i perioden viser en økning på knappe 4 %. Det er relativt moderat sammenlignet
med KOSTRA gruppen, men betydelig sammenlignet med Finnmarkskommunene.
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2.2.2.

Fravær fordelt på kjønn

Sykefraværet fordelt på kjønn har utviklet seg slik i perioden 2008 - 2017:
Figur 2 Kvinner og menn 2008-2017
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Tabell 2 Kvinner og menn 2008-2017

Kvinner

Finnmark

Landet

KOSTRA gr. 5c

Gjennomsnitt 2008 - 2017
Utvikling 2008 - 2017
Menn

11,63 %
-6,42 %

10,83 %
1,10 %

10,09 %
15,72 %

Tana
kommune
10,23 %
8,12 %

Gjennomsnitt 2008 - 2017
Utvikling 2008 - 2017

6,92 %
-13,48 %

6,10 %
-4,64 %

5,58 %
14,86 %

5,33 %
-16,34 %

Sykefraværet for kvinner følger omtrent samme forløp som det samlede sykefraværet; med en
halvering fra 2009 til 2012 og deretter nær en dobling til 2017. Også for menn ser vi et
lignende bilde, men her er variasjonen mellom årene større. Det kan tilskrives at menn utgjør
en relativt liten andel av årsverkene7 og at enkeltfravær da vil gi store utslag.
Det gjennomsnittlige sykefraværet for perioden for både kvinner og menn ligger på nivå med
KOSTRA gruppen, og noe under landets kommuner og Finnmarkskommunene.
Utviklingen i perioden viser at sykefraværet i Tana kommune øker relativt mye for kvinnene
sammenlignet med landet og særlig Finnmarkskommunene. Fraværet for menn i Tana
kommune viser en betydelig nedgang, som for landet og Finnmarkskommunene.
2.2.3.

Egenmeldt og legemeldt fravær

Egenmeldt fravær og fravær med sykemelding fordeler seg slik over perioden:
Figur 3 Egenmeldt og legemeldt fravær 2008-2017

7

Andel årsverk menn 2017 er 23,1 % jfr. KS PAI tabell 1.1.1b
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Tabell 3 Egenmeldt og legemeldt fravær 2008-2017

Egenmeldt

Finnmark

Landet

KOSTRA gr. 5c

Gjennomsnitt 2008 - 2017
Utvikling 2008 - 2017

1,52 %
20,99 %

1,30 %
11,29 %

1,13 %
26,72 %

Tana
kommune
1,70 %
20,63 %

8,98 %
-11,62 %

8,47 %
-0,58 %

7,94 %
15,37 %

7,39 %
1,63 %

Legemeldt
Gjennomsnitt 2008 - 2017
Utvikling 2008 - 2017

Også det legemeldte fraværet viser et noenlunde tilsvarende bilde som samlet fravær (fig. 1),
med nedgang fra 2009 og økning igjen fra 2012. Tana kommune har det laveste legemeldte
fraværet målt mot alle gruppene i gjennomsnitt i perioden, og en beskjeden økning fra 2008 til
2017.
Gjennomsnittlig legemeldt fravær ligger på nivå med gruppene i perioden og utviklingen viser
en svak oppgang.
Egenmeldt fravær viser et «speilvendt» bilde. Fra 2009 til 2011 øker det egenmeldte fraværet
betydelig, og reduseres igjen fra 2013 til 2017.
Det egenmeldte fraværet for Tana kommune er på nivå med landsgjennomsnittet i perioden og
utviklingen er noenlunde lik for Tana og alle gruppene; egenmeldt fravær øker betydelig.
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2.2.4.

Fravær i og utover arbeidsgiverperioden

Figur 4 I og utover arbeidsgiverperioden 2008-2017

Tabell 4 I og utover arbeidsgiverperioden 2008-2017

I arbeidsgiverperioden
Gjennomsnitt 2008 - 2017
Utvikling 2008 - 2017
Utover arbeidsgiverperioden
Gjennomsnitt 2008 - 2017
Utvikling 2008 – 2017

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

4,08 %
7,18 %

KOSTRA gr.
5c
3,83 %
21,25 %

Tana
kommune
4,84 %
44,26 %

5,69 %
-3,21 %

5,24 %
13,55 %

4,25 %
-28,94 %

Finnmark

Landet

5,01 %
4,96 %
5,48 %
-17,56 %
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Fravær i arbeidsgiverperioden er noe høyere i Tana enn i alle gruppene bortsett fra
Finnmarkskommunene. Fra 2014 øker fraværet vesentlig i Tana kommune og utviklingen i
perioden samlet viser et betydelig høyere fravær enn i alle gruppene.
Fravær utover arbeidsgiverperioden i Tana kommune følger et lignende mønster som samlet
fravær, med positiv utvikling fra 2009 til 2012. Deretter øker fraværet noe igjen fram mot
2017. De øvrige gruppene har i perioden et flatere mønster. Tana kommune har det laveste
fraværet i snitt i perioden, og utviklingen viser en betydelig reduksjon.
2.2.5.

Fravær undervisningspersonell

Figur 5 Undervisningspersonell 2008-2017

Tabell 5 Undervisningspersonell 2008-2017

Undervisningspersonell
Gjennomsnitt 2008 - 2017
Utvikling 2008 - 2017

Finnmark

Landet

KOSTRA gr. 5c

9,11 %
5,39 %

8,31 %
-4,75 %

7,23 %
36,94 %

Tana
kommune
10,54 %
-30,06 %

I denne gruppen finner vi lærere på barne- og ungdomstrinnet, dvs. undervisningsstillinger.8
Som figur 5 viser ser vi også her tilsvarende tendens som for det samlede fraværet; en
betydelig reduksjon i fraværet fra 2009 og med påfølgende økning fra midt i perioden. I siste
halvdel av perioden varierer fraværet mye.
Gjennomsnittlig fravær i hele perioden for Tana er høyere enn for alle kommunegruppene i
sammenligningen. Utviklingen i fraværet i perioden er allikevel positiv, med en betydelig
reduksjon, også sammenlignet med gruppene.
8

Veileder KS fraværsstatistikk for 4 kv. 2016 – 3 kv. 2017
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2.2.6.

Fravær turnuspersonell

Figur 6 Turnuspersonell 2008-2017

Tabell 6 Turnuspersonell 2008-2017

Turnuspersonell

Finnmark

Landet

KOSTRA gr. 5c

Gjennomsnitt 2008 - 2017
Utvikling 2008 - 2017

12,10 %
-5,66 %

11,85 %
0,17 %

11,13 %
4,57 %

Tana
kommune
8,66 %
39,34 %

Turnuspersonell gjelder personale med arbeidstid 35,5 timer/uke og 33,6 timer/uke.9 Normalt
finner vi hovedtyngden av personell her innen omsorgsyrkene (helse/sosial).
Også her ser vi det samme bildet som for samlet fravær, med en stor reduksjon i fraværet fra
2009 med påfølgende økning fra midt i perioden. I 2013 er fraværet for denne gruppen i
underkant av 4 %, noe som er svært lavt sett i forhold til sammenligningsgruppene og også i
forhold til årene før og etter for Tana kommune. Ser vi perioden under ett ligger Tana
kommune på et lavt gjennomsnitt, men sykefraværet øker allikevel betydelig fra 2008 til
2017.

9

Veileder KS fraværsstatistikk for 4 kv. 2016 – 3 kv. 2017
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2.2.7.

Fravær annet personell

Figur 7 Annet personell 2008-2017

Tabell 7 Annet personell 2008-2017

Annet personell
Gjennomsnitt 2008 - 2017
Utvikling 2008 - 2017

Finnmark
9,98 %
-14,42 %

Landet
9,29 %
2,26 %

KOSTRA gr. 5c
8,31 %
16,13 %

Tana
kommune
8,83 %
5,31 %

Annet personell omfatter alle ansatte som ikke er undervisnings- eller turnuspersonell.10
Også for gruppen annet personell ser vi det samme bildet som tidligere, med noen variasjoner.
Gjennomsnittlig fravær i perioden er på nivå med KOSTRA gruppen, men lavere enn landet
og Finnmarkskommunene. Over perioden øker fraværet i Tana relativt lite i forhold til
KOSTRA gruppen, men allikevel betydelig målt mot landet og særlig Finnmarkskommunene.

2.3. Oppsummering sykefravær
Utviklingen i sykefraværet i Tana kommune for årene 2008 til 2017 kjennetegnes av en
markant reduksjon fra starten av perioden og til 2011/2012, og så en økning igjen fra 2014 til
2015. I perioden 2008 – 2017 sett under ett har samlet fravær økt med knappe 4 %.
Som beskrevet innledningsvis må det forventes større variasjon i resultatene for en enkelt
kommune enn i grupper av kommuner, som har et større datagrunnlag. Vi finner tegn på dette
i vår sammenstilling og det forutsetter varsomhet når tallene vurderes. Fraværet for noen

10

Veileder KS fraværsstatistikk for 4 kv. 2016 – 3 kv. 2017
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utvalg/grupper skiller seg ut i forhold til det generelle inntrykket som er beskrevet i første
avsnitt, og bør gis noen kommentarer:
Egenmeldt fravær i Tana kommune viser et «speilvendt bilde» av det legemeldte fraværet, og
i 2012 utgjør det egenmeldte fraværet nær halvparten av samlet fravær. Det egenmeldte
fraværet viser en reduksjon fra 2013 til 2017, men for perioden 2008 – 2017 sett under ett
øker egenmeldt fravær allikevel betydelig.
I perioden 2008 – 2017 øker fravær i arbeidsgiverperioden, mens fravær utover
arbeidsgiverperioden reduseres. Endringen er i begge tilfeller betydelig. I
arbeidsgiverperioden er det normalt arbeidsgiver som dekker sykepengekostnaden fullt ut.
Sykefravær for undervisningspersonalet i Tana kommune utvikler seg positivt i perioden 2008
– 2017. Fraværet i Tana kommune er allikevel høyt, og over gjennomsnittet i alle
kommunegruppene vi sammenligner med.
Sykefraværet for turnuspersonell er svært lavt i 2013, og øker sterkt til 2017. Her finner vi
grunn til å trekke frem det svært lave nivået på fraværet i 2013.
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3. I HVILKEN GRAD FØLGER TANA KOMMUNE OPP
LOVER OG FORSKRIFTER, SAMT EGNE MÅL I
FORHOLD TIL FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV
SYKEMELDTE?
3.1. Revisjonskriterier
•
•
•
•
•
•

Det skal arbeides systematisk med forebygging og oppfølging av sykefravær
Fraværsstatistikken skal inngå som verktøy i arbeidet for å redusere sykefraværet
Det skal være utarbeidet oppfølgingsplan senest etter fire uker. Arbeidet skal
dokumenteres.
Det skal avholdes dialogmøte senest etter syv uker. Arbeidet skal dokumenteres.
Det skal utarbeides aktivitetsmål og settes resultatmål for sykefraværsarbeidet
Det skal fastsettes aktivitetsmål for oppfølging og tilrettelegging overfor egne
arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne

3.2. Data
3.2.1.

Generelt

Tana kommune er en IA-kommune og har gjennom det forpliktet seg til å arbeide aktivt for å
bidra til at nasjonale mål for redusert sykefravær, økt faktisk pensjonsalder og å hindre frafall
fra arbeidslivet nås. IA-avtalen11 er et tre-parts samarbeid mellom arbeidsgiver,
arbeidstakerne og myndighetene. Avtalen forutsetter at det utarbeides konkrete målsettinger
for arbeidet og at det arbeides systematisk for å nå disse.
Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens strategiverktøy og adresserer utviklingstrekk
som er viktige for kommunens prioriteringer innenfor samfunnsutvikling generelt, ulike
politikkområder og evt. også arbeidsgiverpolitikken. Kommuneplanens handlingsdel
operasjonaliserer satsningsområdene i et fireårsperspektiv og sees i sammenheng med
økonomiplanen.
I kommuneplanens samfunnsdel (2012-2023)12 er hovedmålet «Et samfunn hvor alle kan leve
det gode liv gjennom trygge omgivelser, gode arbeidsplasser, kulturelt mangfold, sterk Tanaidentitet, et sunt liv og natur i økologisk balanse». Tana kommunes arbeidsgiverpolitikk13,
vedtatt av kommunestyret juni 2017, bygger på denne visjonen og definerer kommunens
kjerneverdier; omsorg, ansvar, respekt og åpenhet. Kjerneverdiene skal være styrende for
arbeidsgivers samhandling med arbeidstakerne. Arbeidsgivers omsorgsansvar uttrykkes blant
annet gjennom tilrettelegging av arbeidet ved sykdom. Tana kommune skal ha et trygt og
helsefremmende arbeidsmiljø, og der ansatte bidrar til økt nærvær gjennom å ta ansvar for
egen helse.

11

Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA) 2014 - 2018
https://www.tana.kommune.no/tana-kommunes-overordnede-plandokumenter.4542025-172964.html
13
https://www.tana.kommune.no/personalinformasjon-og-retningslinjer.186791.no.html
12
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Videre heter det i kommuneplanens handlingsdel (2015-2018)14 at universell utforming skal
være et gjennomgående prinsipp for kommunal virksomhet: «Universell utforming skal legges
til grunn og være et premiss i all offentlig virksomhet, all tjenesteyting, alle nye offentlige
bygg, uterom og i offentlig transport, og ved opprusting av eksisterende bygg og tiltak i
kommunen».
Med unntak av en mindre post som gjelder lisensutgifter for medarbeiderundersøkelse og
avviks- og kvalitetssystem har vi ikke funnet konkrete tiltak (prioriteringer) vedrørende
sykefraværsarbeid eller HMS inne i vedtatt budsjett for 2018 eller økonomiplan 2018 – 2021.
Arbeidet med sykefravær har over tid vært et prioritert område ifølge kommunens
årsberetninger. Presenterte fraværstall15 viser at fraværet varierer en del, og øker igjen etter en
periode med gunstig utvikling. I kommentarene understrekes det at sykefraværsarbeid krever
systematikk og kontinuitet; «det er viktig å holde trykk på arbeidet over tid».
3.2.2.

Systematisk arbeid med sykefravær

Kommunens organisasjonsplan viser en to-nivå modell, der virksomhetslederne er direkte
underlagt rådmannen. Oppvekst og helse- og omsorg har egne kommunalsjefer som inngår i
rådmannens ledergruppe. Rådmannen opplyser at kommunalsjefene har en nødvendig,
koordinerende rolle, og at de i en del sammenhenger vil utgjøre et myndighetsnivå mellom
rådmann og virksomheter.16
Administrasjonsutvalget (ADU) er et partssammensatt utvalg med arbeidsområdet alle saker
som gjelder kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Administrasjonsutvalget i Tana
kommune arbeider etter eget reglement.17
Delegert ansvar og myndighet fremgår av kommunestyrets delegasjon til rådmannen og
rådmannens administrative delegasjon.18 Kommunestyrets delegasjon er hjemlet i
kommunelovens § 23 og gir rådmannen myndighet til å fatte avgjørelser i alle kurante saker.
Rådmannen har «..ansvaret for at kommunens samlede personellressurser brukes på en mest
mulig effektiv måte i forhold til kommunens målsettinger». Arbeidsmiljøspørsmål omtales i
eget avsnitt, hvor det heter at «rådmannen har ansvaret for at kommunen har et
tilfredsstillende arbeidsmiljø».
Rådmannens administrative delegasjon understreker at «myndighet som tildeles
administrasjonen utøves av rådmannen» og videre at kommunalt ansatte som er tildelt
myndighet av rådmannen alltid utfører sine oppgaver på vegne av denne. Kommunalsjef for
oppvekst er rådmannens faste stedfortreder. Kommunalsjefene har etter reglementet ingen
direkte formell myndighet i personalsaker, med unntak av at kommunalsjef for oppvekst kan
ansette lærere med varighet inntil ett skoleår.
Virksomhetslederne er tildelt fullmakter for personalområdet vedrørende midlertidige
tilsettinger, permisjoner, påskjønnelser og seniorpolitikk. Arbeidet med sykefraværet eller
øvrig HMS-arbeid og internkontroll er ikke eksplisitt beskrevet i reglementet. Det fremgår av
reglementet at «virksomhetslederne kan benytte kompetansen i rådmannens stab ved behov».
14

https://www.tana.kommune.no/tana-kommunes-overordnede-plandokumenter.4542025-172964.html
Årsberetning 2015, 2016 og 2017 Tana kommune
16
Organisasjonsplan for Tana kommune
17
Revidert av kommunestyret 13.11.2014
18
Tana kommune delegasjonsreglement og Rådmannens delegering av myndighet
15
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Etter våre opplysninger er det ikke utarbeidet / finnes ikke oppdaterte stillingsbeskrivelser for
virksomhetslederne.
Personalleder har et utvidet myndighetsområde i IA-sammenheng og har det løpende
oppfølgingsansvaret for administrasjonsutvalget og arbeidsmiljøutvalget. Til personalleders
myndighetsområde hører blant annet utvikling av rutiner og systemer for arbeidsgiverpolitikk,
tilrettelegge for medarbeiderundersøkelser, utvikling av HMS-området, internkontroll og
oppfølging av vernetjenesten og IA. Personalleder skal bistå virksomhetsledere i arbeidet med
oppfølging av sykemeldte og i arbeidsmiljøspørsmål. Etter de opplysninger vi har fått har det
over en periode vært problemer med utøvelse av myndighet og ansvar i denne rollen.
Informantene i undersøkelsen uttrykker at de ikke alltid opplever bistanden fra
personalkontoret som tilstrekkelig. Både rådmannen og konstituert personalleder viser i
intervju til problemene som har vært i utøvelsen av personallederrollen, og at dette har
påvirket sykefraværsarbeidet negativt.
Tana kommunes arbeidsreglement omfatter alle ansatte og inneholder blant annet noen
bestemmelser om ansattes plikter i forhold til arbeidsmiljø og varsling av fravær.19
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er kommunens overordnede organ i spørsmål om HMS og
arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøutvalget arbeider etter eget reglement20 og skal se til at kartlegging
av arbeidsmiljø, systemrevisjoner og vernerunder gjennomføres og følges opp. Videre at
rapporterte avvik følges opp, samt behandle virksomhetenes årsrapporter for HMS, årsrapport
for bedriftshelsetjeneste og løpende sykefraværsrapportering. Arbeidsmiljøutvalget har
beslutningsmyndighet blant annet i saker som gjelder målinger og undersøkelser, oppdeling i
verneområder og intern attføring av arbeidstakere. AMU er rådgiver i spørsmål som gjelder
økonomi / budsjett og prioritering innen HMS, arbeidet med IA og bemannings- og
organisasjonsendringer. Arbeidsmiljøutvalget har hatt 3 møter i 2016, 2 møter i 2017 og 2
møter pr april 2018 og har i perioden behandlet 68 saker innenfor sitt myndighetsområde,
blant annet. handlingsplan IA, planlegging av 10-faktor undersøkelsen og løpende oppfølging
av sykefraværet. Rådmannen viser allikevel i intervju til at samhandlingen med
Arbeidsmiljøutvalget kan bli bedre; «vi er ikke gode i ballspillingen med AMU».
Bedriftshelsetjenester (BHT) har vært levert av Helsehuset Salis i Kristiansand, men
kommunen skifter leverandør i 2018 og tjenestene leveres nå av Sør-Varanger
Bedriftshelsetjeneste. Bedriftshelsetjenesten skal være fast medlem i Arbeidsmiljøutvalget
med tale- og forslagsrett. Bedriftshelsetjenesten forestår helseundersøkelser, kartlegginger,
gir råd om tilrettelegging og tilpasninger mv. og er en ressurs for kommunen innenfor HMS
området, herunder forebygging og oppfølging av sykefravær. Revisjonen har fått forelagt
dokumentasjon fra disse undersøkelsene i regi bedriftshelsetjenesten for perioden desember
2015 – mars 2018:
• Ergonomisk vurdering dataarbeidsplasser lærere Boftsa skole, 2016
• Helsekontroll brannmannskaper, 2017
• Helsekontroll barnehager, 2017
• Helsekontroll nattevakter innen PLO, 2018
• Ergonomisk veiledning (enkeltpersoner), 2015 og 2016

19
20

Tana kommune arbeidsreglement, kommunestyret 05.10.17
Tana kommune Reglement for arbeidsmiljøutvalget, vedtatt 13.02.18
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Ifølge protokollen fra møte i Arbeidsmiljøutvalget 13.02.18 er det også gjennomført måling
av elektromagnetisk stråling på Tana helsesenter.
Tana kommune er delt i 15 verneområder (vedtak AMU 23.02.17) med stedlige verneombud
og hovedverneombud (HVO). Hovedverneombudet skal være en av arbeidstakernes
representanter i Arbeidsmiljøutvalget. Virksomhetene beskriver samarbeidet med
verneombud og tillitsvalgte som godt. Det gjennomføres vernerunder og foretas kartlegginger,
men ikke systematisk. Revisjonen har ikke fått forelagt seg dokumentasjon fra vernerunder
eller kartlegginger.
De tre virksomhetene som omfattes av undersøkelsen er ulike i størrelse og driftsform, og har
ulike forutsetninger for å drive sykefraværsarbeid. Hjemmetjenesten omfatter 85 fast ansatte
og sysselsetter i alt 135 personer inkludert vikarer. Hjemmetjenesten har ansvar for 139
klienter/pasienter (november 2018). Ved Tanabru skole er det til sammen 30 ansatte og 118
elever, og Austertana oppvekstsenter har 5 ansatte og 7 elever/barnehagebarn. Begge
virksomhetene innen oppvekst opplyser at de har tilgang til noe felles merkantil ressurs.
Hjemmetjenesten har noe merkantil hjelp fra PLO-rådgiver, som har kontorsted i
hjemmetjenesten.
Virksomhetslederne er i varierende grad kjent med kommunens organisering og system for
sykefraværsarbeidet. En av virksomhetslederne vi har snakket med savner felles tilgjengelige
og oppdaterte rutiner mv. Virksomhetslederne sier også at det finnes en del rutinebeskrivelser,
HMS-materiell mv. ute på virksomhetene, men da i papirutgave. Det er ikke kjent i hvilken
grad disse er oppdatert. Kommunen har utarbeidet en felles, overordnet rutine21 for
oppfølging av sykefravær. Rutinen viser tidslinje for aktiviteter/milepæler i oppfølging av
sykemeldte og gir i tillegg generell informasjon om fravær, IA-avtalen og plikter og ansvar
ved fravær. Rutinen er oppdatert 15.07.13.
Sykefravær er tema på interne personalmøter og i ledermøter. En av virksomhetslederne i
undersøkelsen sier at «arbeidspresset er så høyt at jeg ikke har ressurser til kartlegging og
oppfølging som jeg burde» og videre at «jeg føler meg veldig alene i sykefraværsarbeidet».
Rådmannen bekrefter i intervjuet at virksomhetene reelt sett ikke har tilstrekkelige ressurser
til å drive forebyggende arbeid og at det ikke er særskilte budsjettmidler knyttet til
sykefraværsarbeidet.
Rådmannen opplyser at det har vært utfordringer i forhold til legetjenesten, og sier videre at
«samarbeidet mellom lederne, legene og NAV er det som bærer mest frukter i
fraværsarbeidet.» Utfordringene har påvirket samarbeidet negativt og medvirket til at
sykefraværsarbeidet ikke har vært nok prioritert de siste årene. Rådmannen opplyser at det i
2011 og 2012 ble kjørt et stort sykefraværsprosjekt med bred deltakelse. Resultatene fra dette
var gode og kan etter rådmannens mening tilskrives samarbeidet mellom kommunen, NAV og
legene. I den senere tid er også NAV’s rolle endret og terskelen for uføretrygd er hevet. Dette
gjør at kommunene nå selv må ta større del av ansvaret i sykefraværsarbeidet.
10-faktorundersøkelsen er en medarbeiderundersøkelse som er tilgjengelig via Kommunenes
sentralforbund (KS) og som benyttes av flere kommuner. Undersøkelsen måler blant annet.
motivasjon, opplevelse av egen mestring, bruk av kompetanse, rolleklarhet og selvstendighet i
21

Intern rutine; Hva skjer når du er syk?
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arbeidet. I informasjonen fra KS22 heter det at «10-FAKTOR er et forskningsbasert verktøy for
å måle ti faktorer som er avgjørende for å oppnå gode resultater – og som kan påvirkes
gjennom målrettet utviklingsarbeid». Undersøkelsen er gjennomført i Tana kommune i 2017.
Vi har ikke opplysninger om tidligere gjennomførte undersøkelser av samme type. Ifølge
årsmeldingen var deltagelsen i 2017 lavere enn ønsket (om lag 50 %), men resultatene skal
allikevel benyttes ved videre oppfølging av resultatene på alle virksomheter. Konstituert
personalleder opplyser at individuelle medarbeidersamtaler benyttes i det forebyggende
arbeidet.
Kommunen har over noen år benyttet programvaren «Kvalitetslosen» som sin HMS-løsning,
men uten at dette har gitt ønskede resultater og har nå valgt å ta i bruk «KF kvalitetsstyring og
avviksmelding». Dette er en nettbasert løsning tilgjengelig for alle ansatte og omfatter HMShåndbok og system for registrering og oppfølging av avvik. HMS-håndboken er under
utarbeiding og pr. november 2018 inneholder den kun generell informasjon om regelverk,
krav og plikter, og ikke Tana kommunes egne data. Konstituert personalleder opplyser at
håndboken skal inneholde også kommunens egne data.
Konstituert personalleder opplyser at kommunen har lagt til rette for egentrening i
arbeidstiden med 2 timer pr uke. Hvor mange som benytter seg av tilbudet er ikke kjent. Ved
behov avholdes det ulike kurs (løfteteknikk, håndtering av uønsket adferd mv) som
forebyggende tiltak. Videre opplyses det også om at det ved behov skaffes nødvendige
hjelpemidler. Rådhuset er nå tilrettelagt etter prinsippet om universell utforming.
3.2.3.

Målsettinger

IA-avtalen for perioden 2014 – 2018 er revidert og signert 03.06.14.23 Avtaleparter er Tana
kommune som arbeidsgiver, arbeidstakerne ved tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter i
Finnmark. Avtalen forplikter partene til sammen å arbeide for et mer inkluderende
arbeidsmiljø gjennom konkrete resultat- og aktivitetsmål, der dette er hensiktsmessig. Avtalen
understreker både arbeidsgivers og tillitsvalgtes / ansattes plikt til å delta i arbeidet. NAV på
sin side skal være rådgiver og pådriver, og bidra til at økonomiske virkemidler utløses når det
er behov for dette.
Handlingsplanen24 er vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 14.04.2016 og konkretiserer kravene i
IA-avtalen til aktivitets- og resultatmål. Første hovedmål er «å øke arbeidsnærværet i
kommunen». Dette konkretiseres til to delmål; «å holde arbeidsnærværet på 93 % i 2017 –
2019» og «å forebygge helseplager i forhold til fysisk og mental helse». Andre hovedmål er
«beholde og tilsette flere med redusert funksjonsevne.» Konkret skal dette oppnås ved å
«tilrettelegge bedre for arbeidstakere som allerede har redusert arbeidsevne…». Planen
inneholder videre tiltak, tiltaksansvarlig og frist.
3.2.4.

Fraværsstatistikk

Kommunens halvårlige rapportering av sykefravær til KS gjøres av lønningskontoret.
Personalleder har ansvar for intern rapportering av blant annet HMS-måltall for sykefravær
(jfr. adm. delegasjon).
22

https://www.10faktor.no/sites/10faktor.no/files/veiledninger/Prinsipper%20for%2010faktor%20til%20publisering%20Jan2018.pdf
23
Samarbeidsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen.
24
Handlingsplan for IA-arbeidet i Tana kommune 2017 - 2019
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Fraværet skal rapporteres til Arbeidsmiljøutvalget til hvert møte25. Vi har fått forelagt
eksempler på kvartalsrapporter som kan kjøres ut fra lønnssystemet, og som tilfredsstiller
innholdskravene i regelverket.26Revisjonen har ikke informasjon som viser i hvilken grad
fraværsstatistikken benyttes i sykefraværsarbeidet utover orienteringen av
Arbeidsmiljøutvalget. Kommunen har ikke oversikt som viser hvor stor andel av fraværet som
er arbeidsrelatert. Konstituert personalleder opplyser at på spørsmål om dette svarer ansatte
som regel at fraværet ikke er arbeidsrelatert.
Sykefravær rapporteres tertialvis til kommunestyret sammen med statusrapportering økonomi,
og gjennom kommunens årsberetninger. Utover dette lages det orienteringssaker på fravær
ved behov, og når politikerne ber om dette. Tertialrapporteringen og årsberetningene viser at
oppsett og innhold i rapporteringen varierer fra virksomhet til virksomhet, og at det bare i
mindre grad er gjort evalueringer.
Rådmannen og konstituert personalleder viser til at de har en del problemer med
grunnlagsdata / lønnssystem27 for rapportering av fraværet og at dette gjør det vanskelig å
stole på at statistikken er riktig. I vår gjennomgang av noen rapporter finner vi eksempler på
uregelmessigheter, som ulogisk antall dagsverk og feil fraværsprosent. Usikker datakvalitet
påpekes også av arbeidsmiljøutvalget som i sak 7/2018 ber om en redegjørelse av hvordan
fraværsstatistikken er kvalitetssikret. Fra 2018 har kommunen tatt i bruk en ny teknisk løsning
som skal forenkle den interne fraværsrapporteringen for virksomhetene.
3.2.5.

Oppfølging av sykemeldte

Revisjonen har undersøkt hvordan fraværet er fulgt opp for tre av kommunens virksomheter
for perioden 2017 og 2018 og har fått dokumentert 14 oppfølgingsplaner i forbindelse med
dette. Alle planene viser, i litt varierende grad, informasjon om fraværet, vurdering av
arbeidsoppgaver og muligheter for tilrettelegging, samt plan for videre oppfølging. For
samme periode har vi fått dokumentert ett dialogmøte 1 ved eget skriftlig referat. På spørsmål
opplyser kommunen at oppfølgingsplanen i en del tilfeller også er å oppfatte som
dokumentasjon fra dialogmøte 1. For perioden vi har undersøkt er det registrert ytterligere 42
tilfeller med sykefravær av varighet utover arbeidsperioden, og der det ikke foreligger
oppfølgingsplaner eller annen dokumentasjon på oppfølging. 33 av disse gjelder helt fravær.
Både konstituert personalleder og virksomhetslederne opplyser at de tilrettelegger
arbeidsoppgavene og tilpasser oppgaver til arbeidsevnen hos den sykemeldte så langt dette er
praktisk mulig. Vurdering av ordinære oppgaver i forhold til arbeidsevne og mulige tiltak
fremgår av oppfølgingsplanene. I endel tilfeller gjøres også omplassering internt. Gjennom
IA-avtalen kan arbeidsgiver søke om midler ved tilrettelegging, og vi får opplyst at det er en
ordning som er i bruk. Hjemmetjenesten har utarbeidet et informasjonsskriv om
tilretteleggingsmuligheter i sin virksomhet. Skrivet er også sendt legetjenesten, til
informasjon. Alle tre virksomhetsledere i vår undersøkelse understreker viktigheten av å ha
løpende kontakt med den sykemelde under fraværet og at dette er en oppgave de prioriterer.

25

Vedtatt av Arbeidsmiljøutvalget 05.04.18
Forskrift om statistikk over sykefravær
27
Kommunen bruker Xledger lønnssystem for fraværsbehandling
26
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Både sykemeldinger og oppfølgingsplaner er nå gjort elektroniske, som en del av
digitaliseringen av offentlige tjenester.28 Dokumentasjon om fraværet finnes hos NAV i 4
måneder etter at forholdet er ferdig behandlet. Sykemelding og krav om sykepenger er
tilgjengelige via Altinn, men i en form som er lite praktisk i forhold til oppslag og et videre
arbeid med sykefravær. Kommunen opplyser at dette skaper noen problemer med hensyn til
fraværshistorikk og intern arbeids- og informasjonsflyt i kommunen. Samtidig setter ny
personopplysningslov29 begrensninger i muligheten for å lagre opplysninger av denne
karakteren lokalt. Ifølge rådmannen er oppfølging av sykefraværet blitt vanskeligere som
følge av dette.

3.3. Vurdering
3.3.1.

Systematisk arbeid med sykefravær

Det skal arbeides systematisk med forebygging og oppfølging av sykefravær. Kravet til
systematikk i HMS- og sykefraværsarbeidet er gjennomgående i regelverket. Systematikk er
avledet fra system og kan defineres som «helhet av enkelte deler som hører sammen»30, altså
elementer som bygger naturlig på hverandre, fra kartlegging til evaluering. Figuren nedenfor
kan tjene som eksempel på aktuelle milepæler i en generisk modell.
Figur 8 Systematikk, generisk modell

Den enkelte del har i seg selv begrenset verdi, det er sammenhengen som definerer formålet.
Rutiner, reglementer og instrukser er hjelpemidler som skal sikre informasjonsflyt og sørge
for at kvaliteten i alle trinn er tilstrekkelig. Dokumentasjon av alle vesentlige forhold gjør at
arbeidet er etterprøvbart og at læring kan skje.
Ser vi på Tana kommune i lys av dette er det generelle inntrykket at vi stort sett finner delene,
men savner endel på sammenhengen. Det følger av kravet til systematikk i arbeidsmiljølovens
§ 3-131 at kartlegging og vurdering av risiko skal gjøres planmessig. Det skal sikres at
iverksatte tiltak evalueres og justeres ved behov. Alle vesentlige forhold i prosessen skal
dokumenteres. Vi finner tilsvarende krav også i internkontrollforskriftens § 5.32
Her mangler dokumentasjon fra overordnet risikovurdering, basert på elementer fra
kartleggingen, som helseundersøkelser, vernerunder, sykefraværsutvikling mv. Det mangler
dokumentasjon fra vernerunder. Arbeidsmiljøutvalget har behandlet blant annet
sykefraværsutviklingen, vernetjenestens rolle og 10-faktorundersøkelsen, men det foreligger
28

eForvaltningsforskriften binder alle registrerte i enhetsregisteret til å bruke elektronisk kommunikasjon i
kontakten med myndighetene
29
Personvernreglene er endret i 2018 som følge av Eu’s persondataforordning GDPR. Endringen skal styrke
dataeiers stilling / datasikkerheten og pålegger databruker en rekke plikter vedrørende dette.
30

https://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=system&ant_bokmaal=5&ant_nynorsk=5&begge=+&ordbok=begge
31
Arbeidsmiljøloven § 3-1 (2) bokstav a-c og h
32
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter.
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ingen helhetlig oversikt over hvordan mål og tiltak henger sammen. Handlingsplanen (IA)
setter konkrete mål, men inneholder ingen bestemmelser om hvordan disse skal følges opp
med evaluering og evt. justering av tiltak.
Ansvarsforhold og organisering fremgår av delegasjonsreglementet. Personalleders rolle er
sentral i arbeidet med sykefravær og IA, både som støtte, pådriver, utvikler og kontrollør. Når
myndighetsutøvelsen knyttet til denne rollen ikke fungerer som forutsatt, grunnet fravær eller
andre forhold, vil hele tjenesten være sårbar. Virksomhetsleders myndighetsområde fremgår
av delegasjonen, men det mangler arbeidsbeskrivelser for disse stillingene.
Tana kommune mangler en samlet og felles tilgjengelig og fullstendig oversikt over hvordan
sykefraværsarbeidet er organisert. En nettbasert løsning for HMS-håndbok kan være et godt
verktøy for virksomhetenes sykefraværsarbeid forutsatt at også kommunens interne data
(rutiner, organisering, kartlegginger, evalueringer mv.) tas inn i denne. Denne oversikten bør
omfatte dokumentasjon for alle vesentlige forhold i prosessen (jfr. første avsnitt). Det bør
settes av ressurser til oppdatering og vedlikehold av løsningen.
Virksomhetene er ulike både i driftsform og størrelse, hjemmetjenesten sysselsetter 85 fast
ansatte i turnus (135 ansatte inklusive vikarer) mens Austertana oppvekstsenter har 5 ansatte.
Den administrative ressursen er riktignok høyere i hjemmetjenesten, men ikke i en grad som
«utligner» behovet. Det gjør virksomhetene ulikt utrustet for å drive et systematisk
sykefraværsarbeid og en følge av dette er gjerne at for små ressurser gir kortsiktig prioritering,
«brannslukking», mens forebygging av sykefravær nedprioriteres. Vi finner derfor grunn til å
påpeke at det ikke er rimelig å kunne forvente at virksomhetsleder skal kunne utøve
oppfølgingsansvar for et personale på 135 personer på en tilfredsstillende måte.
Etter vår vurdering er det ikke grunnlag for å si at Tana kommune i tilstrekkelig grad arbeider
systematisk med sykefraværet.
3.3.2.

Målsettinger

Det skal utarbeides aktivitetsmål og settes resultatmål for sykefraværsarbeidet. Gjennom IAavtalen forplikter arbeidsgiver seg til å utarbeide konkrete mål for arbeidet med sykefraværet.
Vi finner kommunens målsettinger i IA handlingsplan. Her er det satt ett resultatmål, nærvær
på 93 % i perioden 2017 – 2019. Ut over dette finner vi ingen aktivitetsmål som etter det vi
kan se direkte kan knyttes til målsettingene om forebygging av fysiske og mentale
helseplager. Planen inneholder ingen bestemmelser om evaluering.
Det er vår vurdering at Tana kommune i hovedsak oppfyller kriteriet om resultatmål og
aktivitetsmål, men kobling mellom mål og tiltak er uklar.
Det skal fastsettes aktivitetsmål for oppfølging og tilrettelegging overfor egne arbeidstakere
med nedsatt arbeidsevne. Handlingsplanen viser ingen resultatmål her, men inneholder
aktivitetsmål for oppfølgingen av egne ansatte og angir tiltak. Tiltakene er angitt med
ansvarlig og frist, fristene er i all hovedsak oppgitt med «kontinuerlig». Planen inneholder
ingen bestemmelser om evaluering.
Planen oppfyller etter vår mening kriteriet om oppfølging og tilrettelegging for egne ansatte
med nedsatt arbeidsevne.
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3.3.3.

Fraværsstatistikk

Fraværsstatistikk skal inngå som verktøy i arbeidet for å redusere sykefraværet. Kunnskap om
den løpende utviklingen i fraværet er viktig for å kunne følge opp sykefraværsarbeidet. Dette
innebærer at kommunens ledelse må informeres om status for å gis mulighet for å påvirke
prioriteringen av videre arbeid.
Vår undersøkelse viser at sykefraværet rapporteres planmessig til kommunestyret. Innholdet i
rapporteringen varierer en del, men viser størrelse på korttids-, langtids- og samlet fravær på
virksomhetsnivå (tertialrapportering fra 2018). Det mangler noe på utfyllende opplysninger,
som utviklingen i fraværet og evaluering; hvordan er fraværet i forhold til målsetting, hvilken
effekt har man fått av tiltakene mv. Det bør rapporteres etter samme mal oppsummert for
kommunen. Ny løsning for fraværsrapportering (fra 2018) gir enhetlig rapportering og kan
utvikles videre med relevante opplysninger for å gi et noe mer utfyllende bilde av utviklingen.
Det fremgår av protokollene fra arbeidsmiljøutvalgets møter at utviklingen i sykefraværet «tas
til orientering». Det fremgår ikke av dokumentasjonen hvordan rapporteringen inngår i
arbeidet videre. Etter vår mening er usikkerheten omkring datakvaliteten i rapporteringen
uheldig og kan påvirke rapporteringens relevans.
Etter revisjonens vurdering oppfyller Tana kommune kriteriet om fraværsstatistikk som
verktøy i arbeidet med å redusere sykefraværet.
3.3.4.

Oppfølging av sykemeldte

Det skal være utarbeidet oppfølgingsplan senest etter fire uker. Ut fra de funn vi har gjort er
inntrykket at virksomhetene stort sett arbeider godt med oppfølgingen innenfor de rammene
de har. Framlagt dokumentasjon på oppfølgingsplaner viser at disse stort sett er i tråd med
kravene når det gjelder innhold, og viser vurdering av arbeidsevne, tilretteleggingsmuligheter
osv. Det fremgår ikke av planene om disse er oversendt sykemelder.
Kun 2 av 14 oppfølgingsplaner er utarbeidet innen fristen på 4 uker. Vi finner også eksempler
på oppfølgingsplaner der det ikke er registrert fravær i det materialet som er levert oss. Etter
arbeidsmiljøloven § 4-6 (3) kreves ikke oppfølgingsplan «når dette åpenbart er unødvendig».
Det er grunn til å anta at noen av de 33 fraværstilfellene med helt sykefravær, men manglende
oppfølgingsplan, kan tilskrives forhold begrunnet i dette.
Med unntak av brudd på fristen på 4 uker oppfyller kommunen kriteriet for utarbeiding av
oppfølgingsplaner.
Det skal avholdes dialogmøte senest etter syv uker. Arbeidet skal dokumenteres. For
dialogmøte 1 finner vi at dokumentasjonen er noe mangelfull. Ifølge NAV’s veileder33 skal
dokumentasjonen fra dialogmøte 1 vise de vurderinger som er gjort i forhold til den
foreliggende oppfølgingsplanen, herunder evt. behov for hjelpemidler, om det skal bes om
bistand fra bedriftshelsetjenesten og informasjon om hvem som har deltatt på møtet.
Etter vår vurdering oppfyller ikke Tana kommune kriteriene for dialogmøte 1 fullt ut.

33

https://www.nav.no/no/Bedrift/Oppfolging/Sykmeldt+arbeidstaker/Relatert+informasjon/oppfolging-avsykmeldte-arbeidstakere?kap=394784
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3.4. Konklusjon
Tana kommune følger delvis opp lover og forskrifter, samt egne mål i forhold til forebygging
og oppfølging av sykemeldte. Kommunen har fastsatt mål for sykefraværsarbeidet og
rapportering av fraværet er tilfredsstillende ivaretatt, men det mangler dokumentasjon av
planer basert på helhetlig analyse, evalueringer av mål og tiltak og en helhetlig beskrivelse av
organisering av sykefraværsarbeidet. Fristene for oppfølgingsplaner overholdes ikke.
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4. HAR KOMMUNEN TILFREDSSTILLENDE RUTINER
FOR FØRING OG BRUK AV FRAVÆRSSTATISTIKK OG
INNKREVING AV REFUSJONER FRA NAV?
4.1. Revisjonskriterier
•
•
•

Det skal føres statistikk over sykefraværet
Krav om refusjon av sykepenger skal være riktig beregnet
Refusjonskrav skal framsettes innen fristen på tre måneder

4.2. Data
Lønningskontorets har ansvaret for arbeidet med fraværsføring og refusjonskrav.
Lønnskonsulenten opplyser at arbeidet utføres etter etablert praksis og at det er ikke utarbeidet
skriftlig rutiner på området. Lønningskontoret er også veileder for virksomheter og ansatte i
spørsmål om regelverk, fravær, maksdato sykepenger osv. Fraværsføringen danner, sammen
med registrerte lønnsopplysninger, grunnlaget for fraværsstatistikk og refusjonskrav.
4.2.1.

Føring av fravær

I våre intervju har vi fått opplyst at fraværsføringen i Tana kommune er delt mellom
lønningskontoret, som registrerer refusjonsberettiget fravær, og virksomhetslederne som
registrerer det øvrige fraværet. Fraværsføring gjøres en til to ganger i måneden. I vår
dokumentasjon finner vi eksempler på noe feilføring av fravær. Det er ikke gjort noen
nærmere undersøkelse eller vurdering av omfanget av feilføringer.
Videre har vi fått opplyst av virksomhetsleder i hjemmetjenesten at de benytter forsystemet
«minVakt» (turnus- og vikaradm. løsning) til registrering av fravær og arbeidet tid.
Konstituert personalleder opplyser at fra august 2018 overføres fraværsdata elektronisk fra
«minVakt» til kommunens lønnssystem «Xledger». Dette gjelder tilsvarende for alle
turnusvirksomheter innenfor helse/sosial. For øvrige virksomheter registreres dette fraværet
ennå manuelt i lønnssystemet, men kommunen opplyser at de planlegger å ta i bruk et
forsystem, «minTimeliste», til dette.
Sykemeldingene er nå i hovedsak elektroniske. Også arbeidsflyten er elektronisk og går via
Altinn og NAV. Lønnskonsulenten opplyser at sykemeldingene mottas via Altinn og at
lønningskontoret formidler melding til virksomhetslederne, som følger opp mot sine ansatte
via NAV. Ved feil på sykemeldingene må leder og ansatte kontaktes. Ifølge lønnskonsulenten
er oppfølging av slike feil arbeidskrevende.
4.2.2.

Refusjonskrav

Det er lønningskontoret som utarbeider, sender og følger opp krav om sykepengerefusjon. Fra
01.01.18 benyttes lønningssystemet «Xledger» til dette. Lønnskonsulenten opplyser at det
kjøres først et forslag som kontrolleres mot lønnsgrunnlag og fraværsopplysninger. Eventuelle
feil korrigeres og bokføring skjer deretter på godkjent forslag. Bokføringen skjer to ganger i
måneden. Altinn brukes som arkiv for sykemeldingene, men det tas alltid utskrift av
refusjonskravene som arkiveres lokalt.
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Mottatt refusjon fra NAV registreres i «Xledger» og kontrolleres mot bokførte krav. Ved
differanser korrigeres kravet, eller det foretas taps- / gevinstføring. Lønnskonsulenten sier at
«vi har litt restanser», og videre at overgangen til «Xledger» fra ga noen utfordringer her.
Oppfølging av refusjoner medfører en del avklaringer mot NAV og korreksjon av
refusjonskrav, og lønnskonsulenten opplyser i intervjuet at det ofte er tidkrevende.
Kommunikasjonen med NAV oppleves stort sett som grei. Innimellom må lønningskontoret
etterlyse opplysninger om midlertidige tilsettinger mv. fra ledere. Kontakten mellom
virksomhetslederne og lønningskontoret beskrives som god.
Det finnes ingen mulighet i «Xledger» for å registrere fritak fra arbeidsgiverperiode34. Dette
«går på husk» ifølge lønnskonsulenten.

4.3. Vurderinger
4.3.1.

Føring av fravær

Det skal føres statistikk over sykefraværet. Fraværsføringen i Tana kommune er stort sett
tilfredsstillende og et godt grunnlag for refusjonskrav og rapportering av fravær. Vi finner
noen eksempler på feilføring av fravær i datamaterialet. Det kan være utfordringer i en delt
løsning, der noe fravær registreres ute på virksomhetene og noe i stabstjenesten. Muligheten
for dobbeltregistreringer som følge av dette øker og nødvendig dokumentasjon kan utebli eller
forsinkes. Dette er forhold som kan avhjelpes gjennom rutiner for arbeidsdeling og
rutinemessig kontroll av datagrunnlaget. Mangel på skriftlige rutiner / arbeidsbeskrivelse for
fraværsføringen øker sårbarheten.
Etter vår vurdering oppfyller kommunen kriteriet om føring av statistikk over sykefraværet,
men skriftlig rutine / arbeidsbeskrivelse mangler.
4.3.2.

Refusjonskrav

Krav om refusjon av sykepenger skal være riktig beregnet. Etter det vi kan se utføres arbeidet
med utarbeiding og oppfølging av refusjonskrav tilfredsstillende. Riktig behandling av
arbeidsgiverperioden er viktig for at kommunens andel av sykepengene ikke blir større enn
nødvendig. Vi mener det er en svakhet at kommunens lønnssystem ikke har register for fritak
fra arbeidsgiverperioden. Dette kan medføre tap av refusjonsinntekter ved at slike fritak ikke
medregnes i grunnlaget. Ved overgang til nye systemer må det påregnes noen
barnesykdommer. Det er viktig at evt. problemer som oppstår her gjennomgås og løses og at
systemleverandøren utfordres her når det er nødvendig.
Lønn, fravær og refusjoner er områder med et komplekst regelverk og involverer et stort
antall personer på ulike nivå i kommunen. Små kommuner har begrensede ressurser for å
ivareta alle krav, og arbeid og ansvar faller gjerne på nøkkelpersoner. Kommunen mangler
skriftlige rutiner / arbeidsbeskrivelser på refusjonsområdet.
Vi mener Tana kommune oppfyller kriteriet om riktig beregning av refusjonskrav, men
skriftlig rutine / arbeidsbeskrivelse mangler. Manglende registerføring av fritak for
arbeidsgiverperiode kan gi feil i refusjonskravene.
Refusjonskrav skal framsettes innen fristen på tre måneder. Etter det revisjonen erfarer er
praksis i Tana kommune at refusjonskravene utarbeides og bokføres hver måned.
34

Vedtak fra NAV om fritak fra arbeidsgiverperioden for kronikere og andre med særlig risiko for fravær
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4.4. Konklusjon
Kommunen har i hovedsak tilfredsstillende rutiner for føring og bruk av fraværsstatistikk og
innkreving av refusjoner fra NAV. Kommunen har imidlertid ikke skriftliggjort sine rutiner
for fraværsføring eller arbeidet med utarbeiding og oppfølging av refusjonskrav, og har heller
ikke iverksatt tilstrekkelige tiltak for å sikre kvalitet i fraværsdataene.
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5. ANBEFALINGER
Basert på de funn vi har gjort i undersøkelsen anbefaler vi at Tana kommune iverksetter
følgende tiltak vedrørende arbeidet med sykefravær:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sikrer at det arbeides systematisk med alle deler av sykefraværsarbeidet (hele
prosessen)
Innarbeider en fullstendig oversikt over hvordan sykefraværsarbeidet utføres og er
organisert i kommunens elektroniske system for kvalitetssikring
Organiserer virksomheten på en måte som sikrer at alle faser i sykefraværsarbeidet blir
utført
Reduserer sårbarheten i organiseringen av sykefraværsarbeidet ved å skriftliggjøre alle
vesentlige oppgaver (rutiner) og å vurdere innholdet i rollen til nøkkelpersoner
Gjennomgår fraværsløsningen for å sikre tilstrekkelig kvalitet på intern og ekstern
sykefraværsrapportering
Utarbeider oppfølgingsplaner innen gjeldende frister
Dokumenterer alle vesentlige forhold fra dialogmøte 1
Sikrer at det tas hensyn til vedtak fra NAV om fritak fra arbeidsgiverperioden ved
utarbeiding av refusjonskrav
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6. KILDER OG LITTERATUR
Regelverk
•
•
•
•
•
•
•
•

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 25. september1992
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 elektronisk kommunikasjon i og med forvaltningen av 25. juni 2004
Hovedtariffavtalen KS
Samarbeidsavtalen mellom Tana kommune og NAV (IA-avtalen)

Tana kommune
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

https://www.tana.kommune.no/tana-kommunes-overordnedeplandokumenter.4542025-172964.html
https://www.tana.kommune.no/personalinformasjon-og-retningslinjer.186791.no.html
https://www.tana.kommune.no/tana-kommunes-overordnedeplandokumenter.4542025-172964.html
Årsberetning 2015, 2016 og 2017
Organisasjonsplan for Tana kommune
Tana kommune delegasjonsreglement
Rådmannens delegering av myndighet
Handlingsplan for IA-arbeidet i Tana kommune 2017 – 2019
Arbeidsreglement
Reglement for arbeidsmiljøutvalget
Intern rutine; Hva skjer når du er syk?

Andre kilder
•

•
•
•
•
•

•

SSB, gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser:
rapporter 2015/19; https://www.ssb.no/offentlig-sektor/artikler-ogpublikasjoner/_attachment/225199?_ts=14ce4c230d0.
KS hovedpublikasjon 2017 tabell 1.1.3a
KS PAI tabell 1.1.1b andel årsverk menn 2017
Veileder KS fraværsstatistikk for 4 kv. 2016 – 3 kv. 2017
Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA) 2014 – 2018
10-faktor undersøkelsen:
https://www.10faktor.no/sites/10faktor.no/files/veiledninger/Prinsipper%20for%2010faktor%20til%20publisering%20Jan2018.pdf
Samarbeidsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen.
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•

•

•

•

Språkrådet:
https://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=system&ant_bokmaal=5&ant_nynorsk=5
&begge=+&ordbok=begge
NAV, oppfølgingsplan:
https://www.nav.no/no/Bedrift/Oppfolging/Sykmeldt+arbeidstaker/Relatert+informasj
on/oppfolging-av-sykmeldte-arbeidstakere?kap=394793
NAV, sjekkliste dialogmøte 1:
https://www.nav.no/no/Bedrift/Oppfolging/Sykmeldt+arbeidstaker/Relatert+informasj
on/oppfolging-av-sykmeldte-arbeidstakere?kap=394784
NAV, kronikere:
https://www.nav.no/no/Bedrift/Oppfolging/Sykmeldt+arbeidstaker/Sykepenger/kronis
k-syk-arbeidstaker
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VEDLEGG 1: RÅDMANNENS KOMMENTARER

Deanu gielda - Tana kommune
Rådmannen

Vefik
- John
Vidar
Nordseth
Vefik
- John
Vidar
Nordseth

Deres ref.:
Vår ref.:
Saksbehandler:
2018/2162
Vefik - John Vidar
Nordseth Jørn Aslaksen, tlf.: 46400202

Dato:
18.01.2019

Oversendelse av forvaltningsrevisjonsrapport til uttalelse
Vi har gjennomgått rapporten. Vi er ikke grunnleggende uenig i selve rapporten med de
forutsetningene som er lagt til grunn, men har kommentarer relatert til utviklingen.
Periodeavgrensingen som er brukt er ikke helt aktuell med tanke på tiden som har gått, og kan
også være med på å påvirke konklusjonene i en retning som kanskje ikke er tilsiktet.
Våre egne sykefraværstall fra 2017 viser et fravær på 8,7%, mens det i 2018 var et fravær på
7,04%. Dette er utenfor den undersøkte perioden, men gir et viktig bidrag til bruken av
undersøkelsen. Det nyanserer utsagnet i rapporten om at "Fraværet i Tana kommune er
allikevel høyt, og over gjennomsnittet i alle kommunegruppene vi sammenligner med."
Nedgangen fra 8,7% til 7,04% innebærer en reduksjon på 19% i fraværet.
De absolutte tallene i statistikken samsvarer ikke med rapportert fravær som KS si statistikk
viser. Dette skyldes blant annet måten sykefravær beregnes og rapporteres. Xledger beregner
ikke sykefravær på samme måte som f.eks Visma sine systemer gjør. Ferieregistrering og
telling av aktuelle dagsverk er blant ulikhetene som gir utslag når fraværsprosentene beregnes.
Vi er samtidig kjent med at det er en del feilkilder i vår sykefraværsrapport, men vi har ikke
endret beregningsmetode, slik at utvikling over tid vil synliggjøres riktig i våre statistikker.
Det vil si at reelle endringer gjenspeiles i våre tallgrunnlag. Oppslag i media om legemeldt
fravær og en spørring i SSB sine statistikker underbygger denne nedgangen:
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Den store nedgangen fra 2017 til 2018 gjør at vi ikke lengere kan sies å ha et fravær som
skiller seg vesentlig negativt ut fra sammenlignbare kommuner. Vi er klare over at dere har
avgrenset undersøkelsen til et gitt tidsrom, men det er relevant informasjon for leseren å se på
den påfølgende tiden fordi det kan si noe om effekter av endringer i det tidsrommet.
Utviklingen i tiden etter undersøkelsen gjør at noen av konklusjonene ikke står seg like godt,
og det kan dermed også kunne påvirke anbefalingene i en retning som ikke er like relevante.
Nedgangen i fraværet fra 2017 til 2018 er som sagt 19%. Dette er samme beregningsmåte som
er benyttet i rapporten. Etter vår mening gir denne beregningsmåten uoversiktelig
informasjon. Man bør vurdere om endringer heller skal synliggjøres som endringer i
prosentpoeng, slik valgoppslutning presenteres.
En liten kuriositet er at fargene i grafene er vanskelige å skille fra hverandre.

Med hilsen
Jørn Aslaksen
Rådmann

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.
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VEDLEGG 2: REVISJONSKRITERIER
Kilder til kriterier
Revisjonskriteriene i denne undersøkelsen utledes fra følgende kilder:
•
•
•
•
•
•
•

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 25. september1992
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
Hovedtariffavtalen KS
Samarbeidsavtalen mellom Tana kommune og NAV (IA-avtalen)

Utledning av kriterier
I denne undersøkelsen har fokus vært rettet mot intern kontroll og rutiner knyttet til
forebygging og oppfølging av sykefravær, føring og bruk av fraværsstatistikk og rutiner for
sykepengerefusjon.
1. Hvordan er sykefraværet i Tana kommune i forhold til sammenlignbare
kommuner?
Undersøkelsen belyser utviklingen i sykefraværet i Tana kommune og sammenholder dette
mot gjennomsnittet i Finnmarkskommunene, kommunene i KOSTRA gruppe 5c (46
kommuner) og mot landets kommuner samlet.
Ettersom dette er en beskrivende problemstilling er det ikke utledet kriterier her.
2. I hvilken grad følger Tana kommune som arbeidsgiver opp lover og forskrifter, samt
egne planer og mål i forhold til:
• forebygging av sykefravær?
• oppfølging av sykemeldte?
Sykefravær er et tema som naturlig og formelt er knyttet til virksomhetens helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid (HMS). Arbeidsmiljøloven § 3-1 slår fast at arbeidsgiver skal sørge for at det
utføres systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid i virksomheten. Arbeidet skal skje i
samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. I samme paragraf legges det føringer for
dette arbeidet, herunder plikten til å «fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet» og «sørge for
systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær». Virksomhetens arbeid
med kartlegging, mål, tiltak og oppfølging ved HMS-arbeidet skal dokumenteres.
Både folketrygdloven §25-2 og arbeidsmiljøloven §4-6 forplikter arbeidsgiver til å utrede og
iverksette nødvendige tiltak når arbeidsevnen er redusert som følge av ulykke, sykdom,
slitasje og lignende. Arbeidet skal skje i samråd med arbeidstakeren.
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Det skal, senest innen fire ukers helt eller delvis fravær, foreligge en oppfølgingsplan for
tilbakeføring til arbeid, med mindre dette åpenbart er unødvendig. Planen skal inneholde
vurdering av arbeidstakers arbeidsoppgaver og arbeidsevne, og eventuelle tiltak som kan
bidra til tilbakeføring til arbeid. Arbeidsgiver skal, innen syv ukers helt fravær, innkalle til
dialogmøte om innholdet i oppfølgingsplanen, med mindre dette åpenbart er unødvendig. Ved
delvis fravær avholdes dialogmøte når partene eller sykemelder finner det hensiktsmessig.
Arbeidsgiver skal kunne dokumentere hvordan bestemmelsene om oppfølgingsplan og
dialogmøte er fulgt opp, herunder hvem som er innkalt / har deltatt ved dialogmøte.
Tana kommune inngikk i 2014 samarbeidsavtale med NAV arbeidslivsenter i Finnmark med
formål å fremme tiltak for et mer inkluderende arbeidsliv. Avtalen bygger på IA-avtalen, som
er en intensjonsavtale mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene og myndighetene.
Hovedmålene i IA-avtalen er å bedre arbeidsmiljøet, forebygge og redusere sykefravær,
styrke jobbnærværet og hindre frafall fra arbeidslivet. Dette skal oppnås gjennom målrettet
arbeid med sykefravær, sysselsetting av personer med redusert arbeidsevne og stimulering til
at eldre arbeidstakere forlenger yrkeskarrieren. IA-avtalen forplikter arbeidsgiver og
arbeidstaker til å arbeide sammen for et godt arbeidsmiljø. Arbeidsgiver skal gi konkret
innhold til IA-avtalens målsettinger tilpasset egne forhold, gjennom aktivitetsmål og
resultatmål, så langt dette er hensiktsmessig. Samtidig utløser avtalen rettigheter for
arbeidsgiver i form av rådgiving / praktisk bistand, og også ressurser i form av tilskudd til og
refusjon av kostnader ved tiltak innen forebygging av fravær og frafall, og tilbakeføring etter
fravær.
På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor er følgende revisjonskriterier utledet:
•
•
•
•
•

Det skal arbeides systematisk med forebygging og oppfølging av sykefravær.
Det skal være utarbeidet oppfølgingsplan senest etter fire uker. Arbeidet skal
dokumenteres.
Det skal avholdes dialogmøte senest etter syv uker. Arbeidet skal dokumenteres.
Det skal utarbeides aktivitetsmål og settes resultatmål for sykefraværsarbeidet.
Det skal fastsettes aktivitetsmål for oppfølging og tilrettelegging overfor egne
arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne.

3. Har kommunen tilfredsstillende rutiner for:
• føring og bruk av fraværsstatistikk?
• innkreving av refusjoner fra NAV?
Kravene til et systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær fordrer at
utviklingen blir fulgt opp mot de målene kommunen har satt for området.
Arbeidsgiver skal etter folketrygdlovens § 25-2 føre statistikk over sykefravær og statistikken
skal være et verktøy i virksomhetens arbeid med fraværet. Fraværsstatistikken skal «rette
søkelyset mot sykefravær på arbeidsplassen» og bidra til iverksetting og evaluering av tiltak
som kan redusere fraværet. Arbeidet skal skje i samarbeid med arbeidstakerne.
Etter HTA § 8 har arbeidstaker rett til full lønn under sykdom, forutsatt at arbeidstakeren har
sykepengerett også etter folketrygdloven. Full lønn omfatter faste tillegg og opptjening av
sosiale ytelser / rettigheter, som feriepenger og pensjonsmedlemsskap. Arbeidsgiver som
utbetaler full lønn under sykdom har rett til å kreve ytelsen refundert, jfr. folketrygdloven §
22-2. Krav om refusjon må fremsettes innen tre måneder etter fraværets begynnelse. Det er
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bestemmelsene i folketrygdlovens kap. 8 som legges til grunn for beregning av refusjon til
arbeidsgiver. Retten til sykepenger etter folketrygdlovens kap. 8 er noe snevrere enn etter
HTA, med begrensninger på ytelsens størrelse og hva som dekkes.
Krav om refusjon av sykepenger bygger på sykepengeutbetalingen. Selv om arbeidsgiver
benytter seg av retten til å kreve sykepengene refundert vil sykefravær alltid gi en netto
merkostnad for arbeidsgiver blant annet. som følge av ulikhetene i tariffavtalens og
folketrygdlovens bestemmelser. Administrasjonssjefen skal, etter kommuneloven § 23-2,
sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede rutiner
og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Kravet til betryggende kontroll betyr blant
annet at kommunen skal ha systemer for økonomistyring og økonomiforvaltning, som her
innebærer å begrense fraværets økonomiske konsekvens. Dette hensynet ivaretas gjennom
rutiner som sikrer riktig utbetaling av sykepenger samt korrekt og fullstendig refusjonskrav.
På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor er følgende revisjonskriterier utledet:
•
•
•
•

Det skal føres statistikk over sykefraværet
Fraværsstatistikken skal inngå som verktøy i arbeidet for å redusere sykefraværet
Krav om refusjon av sykepenger skal være riktig beregnet
Refusjonskrav skal framsettes innen fristen på tre måneder
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Koblingsskjema revisjonskriterier
Problemstillinger
Hvordan er sykefraværet i Tana
kommune i forhold til
sammenlignbare kommuner?

Revisjonskriterier

Kilder til revisjonskriterier

I hvilken grad følger Tana
kommune som arbeidsgiver opp
lover og forskrifter, samt egne
planer og mål i forhold til
forebygging av sykefravær og
oppfølging av sykemeldte?

• Det skal arbeides systematisk
med forebygging og oppfølging av sykefravær
• Det skal være utarbeidet
oppfølgingsplan senest etter
fire uker. Arbeidet skal
dokumenteres
• Det skal avholdes dialogmøte
senest etter syv uker. Arbeidet
skal dokumenteres
• Det skal utarbeides aktivitetsmål og settes resultatmål for
sykefraværsarbeidet
• Fraværsstatistikken skal inngå
som verktøy i arbeidet for å
redusere sykefraværet
• Det skal fastsettes aktivitetsmål for oppfølging og
tilrettelegging overfor egne
arbeidstakere med nedsatt
arbeidsevne.

Arbeidsmiljøloven § 3-1 og
§ 3-3
Arbeidsmiljøloven § 4-6
Arbeidsmiljøloven kap. 6 og 7
Folketrygdloven § 25-2
Internkontrollforskriften (FOR
2017-06-09-719)
IA-avtalen 2014 - 2018

Har kommunen tilfredsstillende
rutiner for føring og bruk av
fraværsstatistikk og innkreving av
refusjoner fra NAV?

•
•

•
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Det skal føres statistikk over
sykefraværet
Krav om refusjon av sykepenger skal være riktig
beregnet
Refusjonskrav skal framsettes
innen fristen på tre måneder

Folketrygdloven § 22-2 og § 25-2
Kommuneloven § 23-2
Forskrift om føring av statistikk
over sykefravær og fravær ved
barns sykdom (FOR 1997-03-25272)
KS hovedtariffavtale 2018 - 2020
§8
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VEDLEGG 3: METODE OG GJENNOMFØRING
Generelt om forvaltningsrevisjon
Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre
systematiske vurderinger av kommunens/fylkeskommunens økonomi, produktivitet,
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger.
Herunder om:
a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med
kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger,
b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på
området,
c) regelverket etterleves,
d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,
e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige
utredningskrav,
f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets forutsetninger
og/ eller om resultatene for virksomheten er nådd.

Formålet med forvaltningsrevisjon er å bidra til:
•
•
•

økt produktivitet, effektivitet og måloppnåelse
at kommunal virksomhet drives i samsvar med regelverket
å skaffe fram informasjon som gir grunnlag for kommunestyrets/fylkestingets tilsyn med
forvaltningen

Det er kontrollutvalget i den enkelte kommune/fylkeskommune som skal påse at
kommunens/fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon.
Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av
forvaltningsrevisjon, som skal vedtas av kommunestyret/fylkestinget.
Det er kommunens/fylkeskommunens revisor som gjennomfører selve forvaltningsrevisjonen.
Utførelsen skal skje i tråd med god kommunal revisjonsskikk, herunder RSK 001 Standard for
forvaltningsrevisjon (vedtatt av styret i Norges kommunerevisorforbund).
Sluttproduktet i hver forvaltningsrevisjon er en rapport som oversendes til behandling i
kommunens/fylkeskommunens kontrollutvalg. Kontrollutvalget rapporterer videre til
kommunestyret/fylkestinget om de gjennomførte prosjektene.

Bestilling fra kontrollutvalget
Revisor må gjennomføre forvaltningsrevisjonen i samsvar med kontrollutvalgets bestilling.35
Undersøkelsen er gjennomført på bakgrunn av følgende problemstillinger vedtatt av
kontrollutvalget 31. mai 2017 (sak 8/2017):
35

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 10.
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1. Hvordan er sykefraværet i Tana kommune i forhold til sammenlignbare kommuner?
2. I hvilken grad følger Tana 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 fra NAV?

Oppstart
Revisor skal sende oppstartsbrev til administrasjonssjefen så tidlig som mulig i prosjektet.36
Oppstartbrev ble sendt rådmannen i Tana kommune 1. oktober 2018. Rådmannen utpekte
konstituert personalsjef Olga Eriksen som kontaktperson.

Datainnsamling
Revisor må innhente data i tilstrekkelig omfang til å kunne gjøre vurderinger og svare på
problemstillingen(e) i undersøkelsen. Eksempler på metoder som kan benyttes er intervju,
spørreskjema, observasjon, dokumentanalyse, statistiske analyser, regnskapsanalyse og
systemanalyse.37 I den grad det er tjenlig, bør det benyttes flere metoder for innsamling av
data (data- og metodetriangulering).
Nedenfor redegjør vi nærmere for de metoder for innsamling av data som er benyttet i denne
undersøkelsen.
Problemstilling 1
Hvordan er sykefraværet i Tana kommune i forhold til sammenlignbare kommuner?
Dette er en beskrivende problemstilling, der fraværet i Tana kommune sammenlignes med
fraværet i utvalgte grupper av kommuner som det er relevant å sammenligne med. I denne
undersøkelsen har vi valgt å sammenligne med Finnmarkskommunene (geografiske
betingelser), kommunene i Tanas KOSTRA gruppe (økonomiske og demografiske
betingelser) og landet.
Datagrunnlaget er hentet fra KS-statistikkbase for fraværsopplysninger og PAI for årene 2008
– 2017. KS-fraværstall presenteres for 4. kvartaler og der ett kvartal ligger utenfor
kalenderåret. Her har vi presentert data for 4. kvartal år en til og med 3. kvartal år to som data
for år to. Fraværsdata for Tana kommune for 2016 (4. kvartal 2015 - 3. kvartal 2016) mangler
i basen hos KS. Det er derfor ikke presentert fraværsdata i vår undersøkelse for 2016.
Problemstilling 2
36
37

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 13.
RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 26.
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I hvilken grad følger Tana kommune som arbeidsgiver opp lover og forskrifter, samt egne
planer og mål i forhold til forebygging av sykefravær og oppfølging av sykemeldte?
Problemstillingen her er belyst ved dokumentanalyse og intervjuer. Dokumentene omfatter
planer, rutiner og reglementer, årsmeldinger, møteprotokoller mv. En god del av denne
dokumentasjonen finnes tilgjengelig på kommunens nettsider. Vi har i tillegg også innhentet
noe dokumentasjon via kommunens kontaktperson, for eksempel utdrag fra kommunens egen
fraværsstatistikk og oppfølgingsplan ved sykemelding. Undersøkelsen omfatter 14 slike
oppfølgingsplaner.
Dokumentanalyse kan gi et bilde av hvordan kommunen har organisert sitt arbeid med hensyn
til myndighetsstruktur, hvilke verktøy som er tilgjengelige og i hvilken grad systemet og
arbeidet er dokumentert, om frister er overholdt.
Det er gjennomført intervju med to personer i kommuneadministrasjonen; rådmannen og
konstituert personalleder samt leder på tre av kommunens virksomheter; to fra oppvekst og en
fra helse/sosial. Valgte virksomheter er ulike i oppgaver, organisering, størrelse og fravær.
Rådmannen har det formelle ansvaret for HMS og sykefraværsarbeidet i kommunen og kan
bidra til å opplyse det overordnede bildet. Personalleder er sentral i kommunens organisering
av sykefraværsarbeidet og kan bidra med opplysninger om samhandlingen og hvordan
oppgavene ivaretas. Virksomhetslederne kan bidra med informasjon om sitt eget rbeid,
prioritering, utfordringer og erfaringer og hvordan kommunens organisering og systemer i
praksis fungerer. Det er i tillegg gjort et kort intervju pr epost med hovedverneombudet.
Intervjuene ble gjort 30. og 31 oktober 2018 på rådhuset i Tana. Det er gjort lydopptak fra tre
av fem intervjuer, etter tillatelse fra informantene. Dokumenter og fraværsdata som er lagt til
grunn er i hovedsak innhentet i oktober og november. Hovedverneombudet har gitt sin
tilbakemelding 14. november 2018.
Problemstilling 3
Har kommunen tilfredsstillende rutiner for føring og bruk av fraværsstatistikk og innkreving
av refusjoner fra NAV?
Problemstillingen her er belyst ved dokumentanalyse og intervjuer. Dokumentasjonen gjelder
fraværsdata, føring av fravær, og regnskapstall og er innhentet via kommunens kontaktperson.
Dokumentanalysen kan gi et bilde av hvilke verktøy som benyttes, datakvaliteten og i hvilken
grad systemet og arbeidet er dokumentert.
Det er gjennomført intervju med en person i kommuneadministrasjonen, lønnskonsulenten,
samt de tre lederne som er omtalt under problemstilling 2. Lønnskonsulenten er sentral i alt
arbeid med registrering av fravær og utferdigelse av refusjonskrav. Virksomhetslederne kan
bidra med informasjon om sitt eget arbeid, prioritering, utfordringer og erfaringer og hvordan
samhandlingen med lønningskontoret og systemer i praksis fungerer.
Intervjuene ble gjort i 30. og 31 oktober 2018 på rådhuset i Tana. Det er gjort lydopptak fra
intervjuene. Dokumenter og fraværsdata som er lagt til grunn er i hovedsak innhentet i
oktober og november
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Gyldighet og pålitelighet
I valg av metode må revisor sikre dataens relevans (gyldighet/validitet) i forhold til
problemstillingen(e).38 Datainnsamlingen må gjennomføres på en måte som sikrer dataens
pålitelighet (reliabilitet).
Gyldigheten er sikret ved at all datainnsamling er gjort med utgangspunkt i
revisjonskriteriene. Dette gjelder både dokumenter, fraværsstatistikk og regnskapsinformasjon
som er samlet inn og benyttet og de spørsmål som er stilt i intervjuene. Alle data/vurderinger
er gruppert etter revisjonskriteriene.
Med pålitelige data menes at data skal være mest mulig presise og nøyaktige. Det er ivaretatt
gjennom intern kvalitetssikring, ved verifisering av data fra intervjuer og ved at de undersøkte
områder er belyst med data fra flere kilder.

Verifisering
Data som er innsamlet ved hjelp av intervju skal som hovedregel verifiseres.39 I praksis
innebærer dette at et utkast til rapport blir sendt til informantene i revidert(e) enhet(er) for
gjennomlesing. Dette gjøres for å unngå faktafeil, og for å sikre at det materialet som
undersøkelsen bygger på blir mest mulig fullstendig og pålitelig.
Alle intervjureferatene er verifisert av informantene.

Intern kvalitetssikring
Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres.40 Kvalitetssikringen skal sikre at
undersøkelsen og rapporten har nødvendig faglig og metodisk kvalitet. Videre må det sikres at
det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier, data, vurderinger og
konklusjoner.
Prosjektleder for dette prosjektet er John Vidar Nordseth. Prosjektmedarbeider og
oppdragsansvarlig revisor er Bård Larsson.
Selskapets interne kvalitetskontroll er utformet for å sikre at selskapets ansatte opptrer
uavhengig under sin utøvelse av forvaltningsrevisjon. Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
har foretatt en vurdering av egen uavhengighet som er oversendt kontrollutvalget til
orientering. Prosjektleder har foretatt en vurdering av sin uavhengighet ved oppstart av
prosjektet.
Ved mottatt bestilling av denne forvaltningsrevisjonen har det vært foretatt en vurdering av
gjennomførbarhet, kapasitet og kompetanse i prosjektgruppen.
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor har kvalitetssikret prosjektplanen og verifiserings- og
høringsutgaven av prosjektrapporten. Prosjektmedarbeider har deltatt under intervju og tatt
38

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 27.
RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 29.
40
RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 45.
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sine egne notater som er sammenholdt med prosjektleders notater.
Det har vært gjennomført konsultasjoner mellom prosjektleder og oppdragsansvarlig
forvaltningsrevisor under valg av metode for datainnsamling, under vurdering av innsamlede
data og når det gjelder rapportens konklusjoner.

Høring
Administrasjonssjefen skal gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som fremgår
av rapporten.41 Høringssvaret skal vedlegges rapporten som går til behandling i
kontrollutvalget.
Høringssvaret fra rådmannen i Tana kommune er mottatt 18.01.19, innen fristen. Rådmannen
har gjort følgende anmerkninger til rapporten:
Avgrensningsperioden for sammenligning av sykefravær mot andre kommuner er ikke
helt aktuell
Kommunene rapporterer sitt fravær til KS to ganger årlig; i juni og desember. Siste periode i
vår rapport er 2017 (KS rapportering for 4 kv. 2016 – 3 kv. 2017) og basert på rapporteringen
i desember 2017, som etter vår mening gir det beste bildet av årets fravær. Alternativet ville
være å benytte junirapporteringen, med 2 kv. 2016 – 1 kv. 2017 som grunnlag for 2017 og 2
kv. 2017 – 1 kv. 2018 som grunnlag 2018. Presenterte fraværstall for året ville da bygge på ett
kvartal i stedet for tre kvartaler og være mindre representative. Rapporteringen i desember
2017 var den sist avlagte da prosjektet ble planlagt og igangsatt.
Konsekvensen av dette blir, som rådmannen påpeker, at tallene ikke viser utviklingen i 2018
og at rapportens oppsummeringer på problemstilling nr. 1 ikke tar høyde for denne. Rapporten
må derfor leses under hensyn til dette. Rapporteringen fra desember 2018 er pr. 18 januar
2019 ikke publisert av KS.
Anbefalingene i vår rapport knytter seg til problemstilling nr. 2 og 3 og påvirkes ikke av
forholdet ovenfor.
Beregningsmåte med prosent gir uoversiktlig informasjon
Etter vår mening gir endring uttrykt i prosent det beste bildet på utviklingen og er
erfaringsmessig også prosent en størrelse som de fleste har et forhold til, og som er enklest å
forstå.
Fargene i grafene er vanskelig å skille fra hverandre
Her er dette endret ved at grafene for Tana kommune nå vises som linjediagram med
indikatorer for å skille denne bedre særlig fra grafen for Finnmarkskommunene.

41
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