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Nedre Romerike kemnerkontor    april 2017 
 
 

 Denne måneden Akkumulert 

Rælingen Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 2 329 381 2 460 000 3 103 309 152 708 817 1148 063 000 140 471 775 

Avvik i kroner   -130 619 -773 928   4 645 817 12 237 042 

Avvik i prosent   -5,3% -24,9%   3,1 % 8,7 % 

Fet Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 1 637 433 1 649 000 1 384 018 100 358 100 99 286 000 92 166 969 

Avvik i kroner   -11 567 253 415   1 072 100 8 191 131 

Avvik i prosent   -0,7 % 18,3 %   1,1 % 8,9 % 

Nittedal Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 3 615 053 3 571 000 3 744 988 226 533 531 214 967 000 203 317 399 

Avvik i kroner   44 053 -129 935   11 566 531 23 216 132 

Avvik i prosent   1,2 % -3,5 %   5,4 % 11,4 % 

Skedsmo Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 8 943 932 7 759 000 7 310 802 479 554 763 467 092 000 441 946 834 

Avvik i kroner   1 184 932 1 633 130   12 462 763   37 607 929 

Avvik i prosent   15,3 % 22,3 %   2,7% 8,5 % 

Sørum Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 8 595 396 3 511 000 2 722 636 159 459 276 152 455 000 143 152 604 

Avvik i kroner   5 084 396 5 872 760   7 004 276 16 306 672 

Avvik i prosent   144,8 % 215,7 %   4,6 % 11,4 % 

Aurskog 
Høland Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 1 382 517 1 824 000 1 347 374 106 735 517 109 791 000 102 389 667 

Avvik i kroner   -441 483 35 143   -3 055 483 4 345 850 

Avvik i prosent   -24,2 2,6 %   -2,8 % 4,2 % 
 

Arbeidsgiverkontroll 
 Mål antall 

kontroller 
Gjennomførte 

kontroller 
Endring 

inntektsgrunnlag 
Endring avgiftsgrunnlag 

Alle kommuner  246 69 13 069 010 5 230 879 

 
Gebyrinntekter  

 Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 
Gebyr skatt 68 984 715 270 833 300 -118 030 
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Analyse av skatteinngangen.  
Innbetalingene i denne perioden fordeler seg på disse skatteartene (dette er kun inntektsposter, summen av disse er 
ikke lik total skatteinngang for kommunen). Alle tall i hele tusen: 
  

Innbetalt 
forskuddstrekk fra 

arbeidsgivere i andre 
kommuner 

Innbetalt forskuddstrekk 
fra arbeidsgivere i egen 

kommunen 

Innbetalt restskatt 
fra personer 

Innbetalt forskuddsskatt 
fra personer 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Rælingen 371 857  435  372 189 283 1 452  1 826 
Fet 469 631  182 152  15  150 1 157 798 
Nittedal 130  1 024 764  450  88  199 3 084  2 358 
Skedsmo 509 235  1 564  3 180  601  748 7 109  4 863  
Sørum 346  612  385 460 83 51 1 117  1 353 
Aurskog H 355 253  150 313 51  84 907 876 

 
 
 
 
INNFORDRINGSSTATISTIKK 2017 
 
  Kommune FS 2016 RS 2015 FT 2016 AG 2016 Rest 2015 
Mål   98,7 93,1 99,9 99,9 99,0 

0227 Fet 96,3 93,9 99,9 99,2     97,9 

0228 Rælingen 96,7 92,8 99,9 99,8 98,3 

0231 Skedsmo 96,2 93,0 99,9 99,8 98,6 

0226 Sørum 97,6 93,3 99,9 99,7 99,3 

0233 Nittedal 97,9 93,7 99,9 99,8 97,0 

0221 Aurskog H. 95,9 90,0 99,8 99,8 98,2 

∑ Kemnerkontoret       96,8 %     92,8 %     99,9 %     99,7 %      98,2 % 

0229 Enebakk 97,8 93,9 99,7 99,5 98,6 

0230 Lørenskog 96,2 89,0 99,9 99,8 99,5 

0235 Ullensaker 96,6 90,7 99,9 99,7 98,6 

 
 
 
 

Kommune Foreløpig fordelingstall for 
inntektsåret 2017 

Fet 30,44 
Rælingen 29,94 
Skedsmo 30,62 
Sørum 30,54 
Nittedal 30,40 
Aurskog Høland 30,07 

 
 
Når det gjelder den høye skatteinngangen til Sørum skyldes det orgnr 976542622 som har utskrevet forskuddskatt 
2016 på kr 13 263 000, og hadde ikke utskrevet noen forskuddskatt for 2015. Kommunens andel av dette utgjør 4 mill. 
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Kontrollutvalget i Rælingen kommune 

 
Saker til behandling 2017 
 
 

Møte Saker til behandling 

24.01.17  Kontrollutvalgets årsrapport 
 Prosjektplan for en forvaltningsrevisjon av 

sykefraværsarbeidet. 

 Felles sak for alle kontrollutvalg på Romerike om 
selskapskontroll 

 

14.03.17  Virksomhetsbesøk på demenssenteret på Løvenstadtunet.  

 Orientering om senteret og om organiseringen av hele 
pleie og omsorgssektoren. 

 Orientering om varsling. 

 

09.05.17  Uttalelse til kommunens årsregnskap 

 

13.06.17  Forvaltningsrevisjonsrapport sykefravær 

 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 
 Prosjektplan eierskapskontroll Strandveien 1 AS 

 

22.08.17  Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet 2018 

 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten barnevern, 
saksbehandlingsfrister og barn i fosterhjem. 

 

03.10.17  Rapport revisjonsåret 2016/2017 
 

14.11.17  Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjonen 2017 
 Eierskapskontroll Strandveien 1 AS 
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Kontrollutvalget i Rælingen kommune 
 

Saker til oppfølging 2017 
 
Møte Sak nr Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

24.01.2017 1/17 Referater Saken tas til orientering      
24.01.2017 2/17 Prosjektplan for en 

forvaltningsrevisjon av 

sykefraværsarbeidet 

Prosjektplan 

sykefraværsarbeid – 

Rælingen kommune vedtas 

med de innspill som 

fremkom ved 

behandlingen av saken. 

Saksutskrift 

sendt 

26.01.2017 

    

24.01.2017 3/17 Felles sak for alle 

kontrollutvalg på Romerike 

om plan for selskapskontroll 

2017-2020 

1. Kontrollutvalget 

godkjenner opplegget og 

tidsplanen for arbeidet 

med selskapskontroll, og 

gir sekretariatet fullmakt 

til å koordinere 

bestillingene. 

 

2. Kontrollutvalget 

bestiller en 

eierskapskontroll og 

forvaltningsrevisjon av 

Romerike Krisesenter IKS. 

Kontrollutvalget ber 

Romerike Revisjon IKS 

komme tilbake med en 

prosjektplan for 

forvaltningsrevisjonen.  

 

3. Kontrollutvalget 

bestiller en 

eierskapskontroll og 

forvaltningsrevisjon av 

Strandveien 1. 
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Møte Sak nr Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

Kontrollutvalget ber 

Romerike Revisjon IKS 

komme tilbake med en 

prosjektplan for 

forvaltningsrevisjonen. 

24.01.2017 4/17 Uttalelse om sammenslåing 

av Romerike 

kontrollutvalgssekretariat 

IKS (ROKUS) og Follo 

interkommunale 

kontrollutvalgssekretariat 

(FIKS) 

- Kontrollutvalget i 

Rælingen støtter forslaget 

om sammenslåing av 

ROKUS og FIKS fra 

1.1.2018 fordi dette vil gi 

et større og mer robust 

kontrollutvalgssekretariat. 

Dette vil medføre et større 

og bredere faglig miljø, økt 

kompetanse, mindre 

sårbarhet og økt 

kostnadseffektivitet. 

- Kontrollutvalget i 

Rælingen støtter forslaget 

om IKS som 

organisasjonsform. 

Saksutskrift 

sendt 

26.01.2017 

    

24.01.2017 5/17 Kontrollutvalgets årsrapport 

2016 

Forslag til kontrollutvalgets 

årsrapport 2016 vedtas og 

oversendes 

kommunestyret med 

følgende innstilling: 

 

Kommunestyret tar 

kontrollutvalgets 

årsrapport 2016 til 

orientering. 

Saksutskrift 

sendt 

26.01.2017 

Kommunestyret 

15. februar 

2017 

   

24.01.2017 6/17 Orientering ved revisjonen Saken tas til orientering.      
24.01.2017 7/17 Eventuelt Saken tas til orientering.      
14.03.2017 8/17 Virksomhetsbesøk (Ingen vedtak)      
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Møte Sak nr Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

14.03.2017 9/17 Orientering fra 

administrasjonen 

Kontrollutvalget vil be om 

at orienteringene tas i 

neste møte. 

     

14.03.2017 10/17 Referater Saken tas til orientering 

med de presiseringer som 

fremkom i møtet. 

     

14.03.2017 11/17 Orientering ved revisjonen Saken tas til orientering      
14.03.2017 12/17 Eventuelt (Ingen saker)      
09.05.2017 13/17 Referater Saken tas til orientering      
09.05.2017 14/17 Orientering fra 

administrasjonen 

Saken tas til orientering 

 

     

09.05.2017 15/17 Kontrollutvalgets uttalelse 

til årsregnskapet 2016 

Forslag til kontrollutvalgets 

uttalelse til Rælingen 

kommunes årsregnskap 

2016 vedtas, og 

oversendes 

kommunestyret med kopi 

til formannskapet. 

Saksutskrift 

sendt 

10.05.2017 

   

09.05.2017 16/17 Orientering ved revisjonen (Ingen spesielle saker)      

09.05.2017 17/17 Eventuelt (Ingen saker)      
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Arkivsak-dok. 16/00097-11 
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato 

Rælingen kontrollutvalg 13.06.2017 

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆRSARBEIDET 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret ber rådmannen følge opp rapportens anbefalinger. 

Vedlegg: 
1. Faktaark
2. Forvaltningsrevisjonsrapport sykefraværsarbeid

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget bestilte denne forvaltningsrevisjonen i møtet den 24. januar 2017.
Undersøkelsen har vært avgrenset til å se på bruken av ny sykefraværsrutine 
gjeldende fra august 2015, og hvordan sykemeldte blir fulgt opp av ledere. 

Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere kommunens iverksetting og bruk av 
systemer og rutiner for sykefraværsoppfølging. 

Følgende to hovedproblemstillinger er besvart: 

1. I hvilken grad er nye rutiner implementert og forankret i kommunens
virksomheter?

2. I hvilken grad følges sykemeldte opp i samsvar med rutinene?

Når det gjelder revisjonens vurdering av hovedproblemstillingene og den samlede 
vurdering og konklusjon vises det til rapporten. Dette er også inntatt i vedlagte 
faktaark. 

Rapportens anbefalinger er følgende: 

1. Kommunen bør vurdere om de ansatte i tilstrekkelig grad involveres i arbeidet
med å utforme sykefraværsmål.

Sak 19/17
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2 

2. Kommunen bør vurdere om det i tilstrekkelig grad er lagt til rette for at lederne 
kan iverksette tiltak både for å forebygge sykefravær og tilrettelegge for 
sykemeldte. 
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Sykefraværsarbeid i Rælingen kommune. M ai 2017

Formål

Formålet med
undesøkelsen har vært å
vurdere kommunens
iverksetting og bruk av
systemer og rutiner for
sykefraværsoppfølging.

Problemstilling 1. I hvilken grad er nye rutiner
implementert og forankret i kommunens
virksomheter ?

Et flertall av ledere med personalansvar som
har besvart revisjonens spørreundersøkelse,
oppgir at sykefraværsrutinen brukes aktivt.

Et flertall av lederne opplever også at
rådmannen og hans lederteam er opptatt av
sykefraværsarbeidet i sin kommunikasjon med
andre ledere.

Undersøkelsen viser at det kan være et behov
for å styrke de ansattes involvering i
sykefraværsarbeidet.

Problemstilling 2. I hvilken grad følges
sykemeldte opp i samsvar med rutinene?

Et flertall av lederne med personalansvar oppgir
å følge tidslinjen for sykefraværsoppfølging.

Et flertall av de ansatte i kommunen som har
besvart revisjonens spørreundersøkelse, erfarer
at sykemeldte blir fulgt opp på en god måte.

Undersøkelsen viser at det kan være et
potensiale for å styrke arbeidet med å forebygge
sykefravær og sette inn tiltak for sykemeldte.

Revisjonens vurdering
og konklusjon

Undersøkelsen viser at den
nye sykefraværsrutinen til
Rælingen kommune i det alt
vesentlige er implementert
og forankret i kommunens
virksomheter, og at
tidslinjen for oppfølging av
sykemeldte i stor grad
følges. Etter revisjonens
vurdering er det dermed
lagt et godt grunnlag for å
sikre et fortsatt stabilt lavt
sykefravær i kommunen.

Anbefalinger
1. Kommunen bør vurdere om de ansatte i tilstrekkelig grad involveres i arbeidet med å utforme
sykefraværsmål .
2. Kommunen bør vurdere om det i tilstrekkelig grad er lagt til rette for at lederne kan iverksette tiltak både
for å forebygge sykefravær og tilrettelegge for sykemeldte .

Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 7 - 2017
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ROMERIKE REVISJON IKS 

SYKEFRAVÆRSARBEID Side i 

 

SAMMENDRAG 

Formål og problemstillinger 

I Arbeidsmiljøloven § 3-1 stilles det krav om at arbeidsgiver skal sørge for systematisk arbeid med 
forebygging og oppfølging av sykefravær. I en forskningsrapport fra SINTEF (2013) pekes det på at 
gode systemer og rutiner for oppfølging av sykemeldte er viktig for å sikre at mennesker som blir 
syke blir tatt godt vare på, og for at arbeidsgivere skal være trygg på hva de skal gjøre når noen av 
de ansatte blir syke. 
 
Rælingen kommune har siden 2008 hatt et måltall for sykefraværet på 7,2 %.1 Sykefraværet har i 
perioden 2008-2015 ligget over måltallet. I 2016 viser sykefraværstallet for 1. halvår en nedgang til 
6,8 prosent, sammenlignet med fraværstallet for 1. halvår 2015 som var på 9,8 prosent (Rælingen 
kommune 2016). Sykefraværet i 2016 ligger lavt også sammenlignet med andre kommuner. 
 
Rælingen kommune innførte i august 2015 en ny sykefraværsrutine som beskriver hvordan ledere 
med personalansvar skal gå frem i møte med ansatte med sykefravær, og hvordan det skal 
arbeides for å senke sykefraværet i kommunens virksomheter.  
 
Formålet med denne undesøkelsen har vært å vurdere kommunens iverksetting og bruk av 
systemer og rutiner for sykefraværsoppfølging. 
 
Følgende to hovedproblemstillinger blir besvart: 
 

1. I hvilken grad er nye rutiner implementert og forankret i kommunens virksomheter? 
 

2. I hvilken grad følges sykemeldte opp i samsvar med rutinene? 

 

Revisjonens oppsummering  

Følgende revisjonskriterier er lagt til grunn for problemstilling 1 i undersøkelsen: 

Problemstilling 1  Revisjonskriterier 

I hvilken grad er nye rutiner implementert og 
forankret i kommunens virksomheter? 

 Sykefraværsrutinen skal være i bruk i alle 
kommunens virksomheter. 

 De ansatte bør inkluderes i utforming av mål, 
samt kjenne til innholdet i sykefraværsrutinen. 

 Sykefraværsrutinen bør være toppforankret. 

 

                                                
 
 
1 Rælingen startet i 2008 opp et nærværsprosjekt «Hjertelig til stede» i regi av kvalitetskommuneprogrammet 
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ROMERIKE REVISJON IKS 

SYKEFRAVÆRSARBEID Side ii 

 

Undersøkelsen viser at et flertall av lederne som har besvart revisjonens spørreundersøkelse, er 
helt enige i påstanden om at den nye sykefraværsrutinen brukes aktivt. Samtidig er seks ledere 
delvis eller helt uenig i påstanden. Svarene fordeler seg på tilsvarende måte på spørsmålet om 
rutinen oppleves å gi god veiledning i sykefraværsarbeidet.  
 
Videre er det få ledere som sier seg helt uenig i påstanden om at sykefraværsrutinen bidrar til at 
flere sykemeldte kommer tilbake i jobb, samtidig er kun ti ledere helt enige i påstanden. 56 av 66 
ledere sier seg helt eller delvis enige i påstanden om at rutinen på sikt vil bidra til et lavt sykefravær i 
kommunen. Kun seks av lederne som har besvart revisjonens spørreundersøkelse mener det er 
behov for endringer i sykefraværsrutinen. 
 
Et flertall opplever også at rådmannen og hans lederteam er opptatt av sykefraværsarbeidet i sin 
kommunikasjon med andre ledere.  
 
Det er revisjonens vurdering at den nye sykefraværsrutinen i det alt vesentlige, og på en god måte, 
er forankret hos ledere i kommunen med personalansvar. Samtidig ser det ut til å være et 
potensiale for ytterligere å styrke forankringen og bruken av rutinen på ledernivå. 
 
23 prosent av de ansatte som besvarte revisjonens spørreundersøkelse sier seg delvis eller helt 
uenig i påstanden om at de opplever å bli inkludert av sin leder i arbeidet med å utforme 
sykefraværsmål. Nærmere 20 prosent av de ansatte er delvis eller helt uenig i påstanden om at de 
har fått tilstrekkelig informasjon av leder om hvordan man følges opp ved høyt sykefravær. 
Revisjonens vurdering er at det kan være et behov for å styrke de ansattes involvering i 
sykefraværsarbeidet. 
 
Følgende revisjonskriterier er lagt til grunn for problemstilling 2 i undersøkelsen: 

Problemstilling 2  Revisjonskriterier 

I hvilken grad følges sykemeldte opp i samsvar 
med rutinene? 

 Ledere skal holde oversikt over sykemeldtes 
sykefravær. 

 Ledere skal kalle inn til samtale når ansatte 
befinner seg i rød kategori2. 

 Ledere skal følge tidslinjen for 
sykefraværsoppfølging.  

 Ledere skal undersøke mulighetene for 
tilrettelegging og tiltak.  

 
Det lave sykefraværet i Rælingen kommune tyder på at ledere følger opp sykemeldte på en god 
måte. Undersøkelsen viser også at tidslinjen i ny rutine for oppfølging av sykemeldte i det alt 
vesentlige følges. Dette bekreftes av spørreundersøkelsen hvor et flertall av ledere i kommunen 

                                                
 
 
2 Rælingen kommune har valgt å dele inn sykefraværstallene i grønn, gul og rød kategori, både på individnivå 
og enhets-/avdelingsnivå. På hver enkelt enhet utarbeides det sykefraværsmål som vil være bestemmende for 
når ansatte og enhet/avdeling befinner seg i de ulike kategoriene. F. eks 0-2,6 % sykefravær er grønn 
kategori, 2,7-3,0 % er gul kategori og 3,1 % og oppover er rød kategori. 
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oppgir å følge tidslinjen. Et flertall av de ansatte som har besvart revisjonens spørreundersøkelse 
erfarer at sykemeldte blir godt fulgt opp av leder. 
 
Samtidig viser undersøkelsen at ikke alle ledere selv opplever å lykkes godt med å tilrettelegge for å 
forebygge sykefravær. Den viser også at ikke alle ledere opplever å lykkes godt med å sette inn 
tiltak for sykemeldte. 20 prosent av de ansatte på sin side sier seg ikke enig i påstanden om at leder 
setter inn tiltak for å forebygge sykefravær. 
Etter revisjonens vurdering viser undersøkelsen dermed også at det kan være et potensiale for 
både å styrke arbeidet med å forebygge sykefravær og med å sette inn tiltak for sykemeldte. 
 

Revisjonens samlede vurdering og konklusjon 

Undersøkelsen viser at den nye sykefraværsrutinen til Rælingen kommune i det alt vesentlige er 
implementert og forankret i kommunens virksomheter, og at tidslinjen for oppfølging av sykemeldte i 
stor grad følges. Etter revisjonens vurdering er det dermed lagt et godt grunnlag for å sikre et 
fortsatt stabilt lavt sykefravær i kommunen.  
 

Rådmannens uttalelse til rapporten 

Ifølge revisjonsforskriften § 8 skal rådmannen få anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold 
som kommer frem i rapporten. Det gjelder både funn, vurderinger og anbefalinger. Et utkast til 
rapport er forelagt rådmannen til uttalelse. Høringssvaret er mottatt 12.5.2017 og vedlagt rapporten.  
 
Det pekes i høringssvaret på at den nye sykefraværsrutinen har vært i bruk kun i overkant av ett år 
når forvaltningsrevisjonen foretas. Dette er ifølge svaret kort tid for implementering av en så 
omfattende rutine i hele kommunen, spesielt med tanke på at flere av avdelingene i kommunen er 
relativt små og derfor ikke nødvendigvis har hatt sykemeldte ansatte i denne perioden. Det pekes 
videre på at da rapporten kun tar for seg hvordan rutinen er fulgt opp og implementert i forhold til 
sykemeldte, vil lederne og ansatte i disse små avdelingene ikke ha nødvendige erfaringer, noe som 
ifølge høringssvaret følgelig vil kunne påvirke svarene fra disse i negativ retning. 
 
Videre pekes det i høringssvaret på at det ikke er krav om å utarbeide oppfølgingsplan før 
sykefraværet har vart i 28 dager. Det betyr ifølge kommunen at alle som har et sykefravær som 
varer mellom 8 og 28 dager derfor svarer at oppfølgingsplan ikke er utarbeidet. Revisjonen viser i 
denne sammenheng til at ifølge den nye sykefraværsrutinen i kommunen er fristen for å avholde 
oppfølgingsmøte og utarbeide oppfølgingsplan «innen 4 uker», dvs. 28 dager (s. 6 i rutinen). I 
undersøkelsen oppgir dessuten 56 prosent av de ansatte som har vært sykemeldt mellom 8 og 28 
dager at det ble gjennomført oppfølgingssamtale innen fire uker, og 70 prosent av disse at det i 
forbindelse med samtalen ble utarbeidet en oppfølgingsplan. 
 
I høringssvaret blir revisjonen gjort oppmerksom på at det i rapporten er brukt feil benevnelser på 
enkelte enheter i kommunens organisasjon. Revisjonen beklager dette, og feilene er rettet opp. 
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Revisjonens anbefalinger 

På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen blir revisjonens anbefalinger: 
 

1. Kommunen bør vurdere om de ansatte i tilstrekkelig grad involveres i arbeidet med å 
utforme sykefraværsmål. 
 

2. Kommunen bør vurdere om det i tilstrekkelig grad er lagt til rette for at lederne kan iverksette 
tiltak både for å forebygge sykefravær og tilrettelegge for sykemeldte. 

 
 
Jessheim 15.5.2017 
 

Oddny Ruud Nordvik       
avdelingsleder forvaltningsrevisjon  Øyvind Nordbrønd Grøndahl 
og selskapskontroll prosjektleder forvaltningsrevisjon 
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn  

Kontrollutvalget i Rælingen bestilte i møte 24.1.2017 (sak 2/17) en prosjektplan for en 
forvaltningsrevisjon av kommunens sykefraværsarbeid. Revisjonen foreslo i prosjektplan å avgrense 
undersøkelsen til å se på bruken av ny sykefraværsrutine gjeldende fra august 2015, og hvordan 
sykemeldte blir fulgt opp av ledere. Undersøkelsen er gjennomført i perioden februar 2017 til april 
2017.  
 

1.2 Formål og problemstillinger  

Formålet med undersøkelsen er å vurdere kommunens iverksetting og bruk av systemer og rutiner 
for sykefraværsoppfølging. 
 
Følgende to hovedproblemstillinger er besvart: 
 

1. I hvilken grad er nye rutiner implementert og forankret i kommunens virksomheter? 
  

2. I hvilken grad følges sykemeldte opp i samsvar med rutinene? 
 

1.3 Oppbygging av rapporten 

I kapittel to presenteres undersøkelsens metodevalg og gjennomføring. Kapittel tre gir en oversikt 
over revisjonskriteriene som legges til grunn. Revisjonskriteriene er den målestokken kommunens 
praksis blir holdt opp mot og grunnlaget for revisjonens vurderinger. 
 
I kapittel 4 og 5 gjennomgås funnene til hver av hovedproblemstillingene basert på 
spørreundersøkelser til ledere og ansatte. Revisjonens vurderinger følger til slutt i hvert av 
kapitlene. I innledningen til de to kapitlene gjentas kort de aktuelle revisjonskriteriene. Revisjonens 
samlede vurderinger og anbefalinger er presentert i rapportens sammendrag først i rapporten. 
 

1.4 Metode og gjennomføring 

Undersøkelsen er gjennomført i henhold til RSK 001- Standard for forvaltningsrevisjon3 som er 
fastsatt i styret i Norges Kommunerevisorforbund. Standarden definerer hva som er god 
revisjonsskikk innen kommunal forvaltningsrevisjon.  

                                                
 
 
3 Standarden bygger på internasjonalt anerkjente standarder og prinsipper vedtatt av International 
Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) og The Institute of Internal Auditors (IIA). 
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Undersøkelsen bygger på dokumentgjennomgang og spørreundersøkelse. Under følger en 
gjennomgang av metodene som er brukt og en vurdering av dataenes pålitelighet og gyldighet. 
 

1.4.1 Datainnsamling og datagrunnlag 

Dokumentanalyse 
Revisjonen har fått tilsendt dokumentasjon knyttet til kommunens sykefraværsarbeid. Disse ga 
informasjon om sykefraværsarbeidet generelt og utviklingen i sykefraværet, samt en oversikt over 
kommunens rutiner og retningslinjer på området. Alle dokumentene har blitt systematisk 
gjennomgått og relevant informasjon for prosjektet er beskrevet i rapporten. 
 
Det ikke gjennomført en dokumentanalyse i den forstand at sykefraværsrutinene er vurdert opp mot 
lovkrav. Rutinene er i første rekke brukt som grunnlag for utledning av revisjonskriterier. 

Spørreundersøkelse 
For å undersøke i hvilken grad rutinene er implementert og forankret i kommunens virksomheter, 
samt i hvilken grad sykemeldte blir fulgt opp i samsvar med rutinene, ble det sendt ut en 
spørreundersøkelse. Undersøkelsen gikk ut til alle ansatte i kommunen, og spørsmålene ble 
tilpasset slik at lederne og øvrige ansatte fikk hvert sitt sett med spørsmål. Spørreundersøkelsen ble 
distribuert gjennom spørretjenesten QuestBack.  
 
Av 1 546 ansatte som fikk undersøkelsen på mail svarte 533. Det vil si at svarprosenten er 34. 
Svarprosenten er lavest for sektoren familie og helse med 24 prosent og høyest for sektoren 
kommunalteknikk og utbyggingsservice med 56 prosent. Blant de ansatte var det 84 ledere som 
mottok undersøkelsen og 66 av disse som svarte. Det vil si at de spørsmålene kun lederne i 
kommunen svarte på, har en svarprosent på 79. 
 
I rapporten har vi ikke skilt mellom sektorer eller enheter. Resultatene fra spørreundersøkelsen viser 
altså det totale antall svar fra samtlige som har svart uansett hvor i kommunen de jobber. Grunnen 
til dette er at vi ikke kan se at noen spesiell sektor eller enhet skiller seg ut i svarene som er avgitt.  
 
I forkant av undersøkelsen fikk rådmannen et informasjonsskriv om revisjonen og undersøkelsen 
som han distribuerte til alle kommunens ledere og ansatte. Undersøkelsen ble sendt ut 15.3.2017. 
Før undersøkelsen ble avsluttet 30.3.2017 ble det sendt ut to påminnelser.  

1.4.2 Dataenes pålitelighet og gyldighet 

Pålitelige data sikres ved å være nøyaktig under datainnsamling og databehandling. Gyldighet 
betegner dataenes relevans for å besvare problemstillingene som er valgt. Revisjonen mener at 
dataene som denne rapporten bygger på samlet sett pålitelige og gyldige, og gir et forsvarlig 
grunnlag for revisjonens vurderinger og anbefalinger. 
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Dataenes pålitelighet er som regel høy når man benytter seg av spørreundersøkelser fordi man lett 
kan gå tilbake å etterprøve undersøkelsen da hver respondent får akkurat det samme 
spørsmålssettet, og man har god oversikt over hvem man har sendt ut spørreundersøkelsen til.  
 
Utfordringen med tanke på dataenes gyldighet, har vært å utforme spørsmålene på best mulig måte 
for å kunne få så relevant informasjon for våre problemstillinger som mulig. Vi har tatt med noen 
åpne spørsmål der respondentene kan legge til utfyllende informasjon, noe som sikrer dataenes 
gyldighet i undersøkelsen. 
 
Svarprosenten blant de ansatte på 34 prosent er generelt sett en lav svarprosent, og kan være en 
utfordring for dataenes gyldighet. Lav svarprosent kan medføre en usikkerhet i det å gjøre 
antagelser om at svarene representerer alle ansatte i kommunen. I slike tilfeller er det viktig å være 
forsiktig med å generalisere. Samtidig innebærer 533 svar at et stort antall personer, en tredjedel av 
alle ansatte, har sagt sin mening. Dette har uansett svarprosent en viktig verdi i seg selv.  
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2 KOMMUNENS SYKEFRAVÆR 

2.1 Om sykefravær 

Forskning ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) har antydet at det arbeidsrelaterte sykefraværet i 
enkelte sammenhenger kan utgjøre så mye som 40 % av det totale sykefraværet. Stami skriver på 
sin nettside at den arbeidsrelaterte delen av sykefraværet kan forebygges (Statens 
arbeidsmiljøinstitutt 2017). 
 
Sykefravær og sykdom er avhengig av hvor vi jobber, hvem vi er, helsetilstand generelt, 
familieforhold og mange andre faktorer. Forskningen fra Stami viser at blant annet følgende faktorer 
spiller inn på sykefraværet: 
 

 kjønn (kvinner har ca. 70 % høyere fravær enn menn) 
 ansattes utdannelse  
 ansattes medvirkning 
 leders væremåte 
 forhold ved arbeidet 
 alder 
 holdninger 
 grad av tilrettelegging av arbeidsoppgaver 
 graviditet 
 sysselsettingsgrad i samfunnet (høy sysselsettingsgrad = høyt fravær) 
 befolkningens sykelighet 

 
Det skilles mellom korttidsfravær og langtidsfravær. Korttidsfravær er fravær inntil 16 dager hvor 
arbeidsgiver betaler sykepengene, mens langtidsfravær er fravær over 16 dager hvor folketrygden 
betaler sykepengene. Langtidsfravær utgjør over 80 % av det totale fraværet på landsbasis (Institutt 
for samfunnsforskning 2017).  

2.2 Kvalitetskommuneprogrammet og prosjektet «hjertelig tilstede» 

Rælingen kommune (2009) gjennomførte i perioden 3.9.2008 - 31.12.2009 et nærværsprosjekt 
«hjertelig tilstede» i regi av kvalitetskommuneprogrammet. Kvalitetskommuneprogrammet hadde 
følgende formål: 
 

 Å bedre kvaliteten på tjenestene kommunene yter til sine innbyggere, spesielt innen skole- 
og oppvekstsektoren, og pleie- og omsorgsektoren. 

 Å redusere sykefraværet 
 
Det framkommer i sluttrapporten om bakgrunnen for deltakelse i kvalitetskommuneprogrammet at 
siden oppstart av IA (inkluderende arbeidsliv) i 2002, har kommunen erfart at til tross for et sterkt 
fokus på sykefraværsoppfølgingen har man ikke lykkes i å redusere sykefraværet i tilstrekkelig grad. 
Det står videre at kommunestyret i desember 2007 vedtok å spare 1 million kroner i redusert 
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sykefravær, og at det derfor var naturlig å søke om deltakelse i kvalitetskommuneprogrammet. Det 
står også at administrasjonsutvalget i Rælingen fattet vedtak om det skulle søkes deltagelse i 
kvalitetskommuneprogrammet våren 2008. Det framkommer også at det derfor var en klar holdning i 
kommunens ledelse at kommunen må øke sitt engasjement og sin innsats i oppfølgingen av 
sykemeldte, også ved å iverksette tiltak av forebyggende karakter (Rælingen kommune 2010). 
 
Rælingen kommune definerte følgende formål med deltagelsen i kvalitetskommuneprogrammet: 

 Sykefraværet reduseres til 7,9 % i prosjektperioden og videre ned til 7,2 % i 2011, og under 
landsgjennomsnittet for kommuner (sykefravær landsgjennomsnitt 2007; 8,9 %). 

 Prosjektet bidrar til en organisasjonskultur som kjennetegnes av stolthet og glede over egen 
arbeidsplass, og hvor alle arbeidstakere føler seg trygge og betydningsfulle. 

 Ledere har økt innsikt i faktorer som bidrar til større nærvær. 
 
I forbindelse med gjennomføringen av kvalitetskommuneprogrammet og «hjertelig tilstede» ble det 
utarbeidet og gjennomført er rekke objektmål eller tiltak, eksempelvis: 

 Tilretteleggingsopplegg for gravide 

 Beredskap for medarbeidere i skolen som opplever vold og trusler 

 Treningsgrupper 

 Bedre rapportering og statistikkgrunnlag,  

 Bedre opplæring av ledere knyttet til oppfølging av ansatte. 
 
I sluttrapporten framkommer det at enkelte av objektmålene eller tiltakene4 ble videreført også etter 
prosjektets sluttdato 31.12.2010. Det framkommer videre at målsetningen om et sykefravær i 
prosjektperioden på 7,9 % ikke ble nådd, og at målet for sykefravær etter avsluttet prosjekt i 2010, 
var et sykefravær i 2011 på 7,2 %.  
 
Sluttrapprapporten omtaler også målsettingen om å skape en positiv og støttende 
organisasjonskultur, og viser til at resultatet på medarbeiderundersøkelsen i 2010 var 4,8, på en 
skala fra 1 – 6 hvor 6 er best. Dette er ifølge sluttrapporten på linje med gjennomsnittet i kommune - 
Norge. Det pekes i den forbindelse på at «hjertelig tilstede» har hatt positiv innvirkning på svarene i 
medarbeiderundersøkelsen sammen med andre positive hendelser. Når det gjelder målsettingen 
om at lederne skal få økt innsikt i faktorer som bidrar til økt nærvær, inneholder sluttrapporten en 
gjennomgang av de ulike tiltakene som har vært gjennomført i prosjektperioden.  
 
 
 

                                                
 
 
4 Tiltakene som ble videreført var blant annet: Mensendiecktrening og vannaerobic, jordmorprosjekt og 
oppfølging av gravide arbeidstakere samt tilbudet om pausegym i rådhuset. 
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2.3 Organisering 

Rælingen kommune er organisert slik: 
 
Figur 1 Organisasjonskart 

 
Kilde: Rælingen kommune 2017a 
 

Som det går fram av organisasjonskartet over er Rælingen organisert i enheter under rådmannen.  
Enhetene er igjen organisert i fire tjenesteområder:  
 

 Skole og SFO 

 Barnehage 

 Pleie og omsorg 

 Støtteenheter 
 

2.4 Sykefravær 

Utviklingen i sykefraværet i Rælingen viser følgende utvikling totalt og fordelt på tjenesteområder i 
perioden 2013 – 2016: 
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Tabell 1 Sykefraværstall 

Sykefraværstall i perioden 2013 - 2016 

 2013 2014 2015 2016 

Totalt kommune – Norge* 9,5 % 9,8 % 9,7 % 9,8 % 

Totalt hele Rælingen 7,5 % 8,6 % 9,2 % 6,7 % 

Sykehjemmene, hjemmebaserte og ETT 
(tjenesteområdet pleie og omsorg) 

9,5 % 11,0 % 10,8 % 7,7 % 

Barnehager 10,6 % 11,7 % 13,2 % 10,2 % 

Skoler og SFO 6,6 % 8,3 % 8,3 % 5,9 % 

Støtteenhetene 4,1 % 5,4 % 7,2 % 3,9 % 
 

Kilde: Rælingen kommune 2017b 
*Kilde KS. KS måler sykefravær fra og med 4. kvartal til og med 3 kvartal året etter. 
 

Som det går fram av tabellen har Rælingen i perioden 2013 – 2016 hatt lavere sykefravær enn 
gjennomsnittet i kommune – Norge. Når det gjelder utviklingen i sykefraværet i Rælingen har 
sykefraværet totalt for hele kommunen vært stigende i perioden 2013 – 2015, for deretter å falle 
kraftig fra 2015 til 2016. Nedgangen fra 9,2 prosentpoeng i 2015, til 6,7 prosentpoeng i 20165 er en 
nedgang på 30 %. Når det gjelder sykefraværet fordelt på tjenesteområder viser tabellen store 
variasjoner i de fire tjenesteområdene. Tjenesteområdene pleie – og omsorg samt barnehager har 
det høyeste sykefraværet, og trekker det totale sykefraværstallet opp for hele perioden 2013 – 
2016. Disse to tjenesteområdene har også høyt fravær i nasjonale tall for sykefravær i kommunene. 
Når man ser perioden 2013 – 2016 under ett viser tabellen at tjenesteområdet pleie – og omsorg, 
samt tjenesteområdet skole og SFO har redusert sykefraværet mest. Nedgangen i sykefraværet for 
pleie – og omsorg og skoler og SFO har vært fra hhv 9,5 til 7,7 prosentpoeng og fra 6,6 til 5,9 
prosentpoeng i perioden 2013 – 2016.  

2.5 Medarbeiderundersøkelse 

Rælingen kommune gjennomfører jevnlige medarbeiderundersøkelser. Siste 
medarbeiderundersøkelse ble gjennomført i april - mai 2016. Medarbeiderundersøkelsen ble sendt 
ut til alle ansatte som hadde en stillingsbrøk på 20 % eller høyere. I medarbeiderundersøkelsen fra 
2016 var det ulike spørsmål knyttet til opplevd ledelse, nærmeste leder, trivsel, kompetanse og 
kompetanseutvikling, medarbeidersamtale og til slutt et åpent spørsmål.  Ingen av spørsmålene i 
medarbeiderundersøkelsen var knyttet til sykefravær eller bruk av sykefraværsrutiner. 
 
 
 
                                                
 
 
5 Kommunen skriver at sykefraværet i 2016 på 6,7 %, er det det laveste sykefraværet av alle 22 kommuner i 
Akershus fylke. 
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3 REVISJONSKRITERIER 

Revisjonskriterier er de normer og krav som stilles til kommunens virksomhet på det området som 
er gjenstand for en forvaltningsrevisjon. Revisjonskriteriene er med andre ord den målestokken som 
kommunens praksis holdes opp mot, og grunnlaget for revisjonens vurderinger. Kriteriene kan 
utledes fra lover, forskrifter og andre retningslinjer fra nasjonale myndigheter, kommunens egne 
rutiner og/eller hva som ansees som god forvaltningsskikk på området. 
 
Kilder som vil bli brukt ved utledningen av revisjonskriteriene i denne undersøkelsen er: 

 Lov av 17. juni 2005 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) 

 Rælingen kommune (2015a), Sykefraværsrutinen  

 Rælingen kommune (2015b), Sykefraværssamtalen 

 PricewaterhouseCoopers FoU-rapport, på oppdrag fra KS (2006), «Inkluderende 
arbeidsliv – hva er de økonomiske gevinstene og hvorfor lykkes noen bedre enn andre?» 

 

3.1 Implementerte og forankrede sykefraværsrutiner 

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 3-1 (2) bokstav f stiller 
krav om at arbeidsgiver skal «sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av 
sykefravær». Revisjonen legger til grunn at et sykefraværsarbeid skal være systematisk, og at det 
kreves rutiner som er vel kjent og i bruk i kommunens virksomheter. Nærmere bestemt bør rutinene 
være implementerte og forankrede.  
 
I august 2015 innførte Rælingen kommune sykefraværsrutinen som er en detaljert 
beskrivelse/veiledning av hvordan ledere skal gå frem i møte med ansatte med sykefravær, samt 
hvordan de skal jobbe for å senke sykefraværet i de ulike virksomhetene.  
 
For det første stilles det krav til at hver enkelt enhet skal definere egne sykefraværsmål etter 
modellen i sykefraværsrutinen. Bruk av modellen innebærer å dele sykefraværet prosentvis inn i tre 
kategorier; grønn, gul og rød, og å sette inn tiltak ut ifra hvilken kategori sykefraværet havner i. 
Leder skal hvert kvartal undersøke sykefraværet og vurdere om tiltak bør eller skal settes inn.  
 
For det andre gir dokumentet retningslinjer om hvordan leder skal forholde seg til ansatte med 
sykefravær, for eksempel når den ansatte skal kalles inn til samtale i forbindelse med høyt 
sykefravær. Til sist beskriver rutinen hvilket ansvar og hvilke oppgaver de ulike partene har i de 
ulike fasene av et sykefravær.  
 
Det legges i undersøkelsen til grunn at sykefraværsrutinen skal være i bruk i alle kommunens 
virksomheter for at kravet om implementerte rutiner skal være oppfylt. 
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I tillegg til at lederne i kommunen har implementert, altså tatt i bruk sykefraværsrutinen, bør rutinene 
som nevnt i tillegg være forankret i virksomhetene. Det kan være noe glidende overganger mellom 
disse to begrepene, men for at kravet til forankring skal være oppfylt så kreves det noe mer enn at 
rutinene kun er i bruk. I denne rapporten vil vi benytte oss av to kriterier for å undersøke i hvilken 
grad rutinene er forankret. 
 
For det første bør de ansatte være aktivt med i utformingen av mål for sykefravær. Det presiseres i 
sykefraværsrutinen viktigheten av at alle ansatte føler et eierskap til målene som settes for enheten. 
Videre bør alle ansatte kjenne til hva slags «oppfølging som er påkrevet når man befinner seg i de 
ulike kategoriene» (Rælingen kommune 2015a, 1).  
 
For det andre bør rutinene være toppforankret. I et FoU-prosjekt på nasjonalt nivå gjennomført av 
Pricewaterhouse Coopers på oppdrag av KS, fant man at det viktigste suksesskriteriet for et 
vellykket sykefraværsarbeid6 er forankring i toppledelsen, både administrativt og politisk. 
Undersøkelsen viste at det er viktig med et «ledelsestrykk» for å skape en felles forståelse av mål i 
kommunen og for at sykefraværsarbeidet skal prioriteres av mellomledere. Spesielt i mindre 
kommuner hvor rådmannen er synlig i det daglige, ble han trukket frem som en nøkkelperson som 
kan «vise vei». Mellomlederne vil ikke ta sykefraværsarbeidet alvorlig om ikke deres egen leder gjør 
det, og dersom mellomlederne ikke følger opp arbeidet, vil heller ikke de ansatte bli kjent med 
rutinene, og følge sine forpliktelser.  
 
Ut ifra gjennomgangen over utledes følgende kriterier til den første problemstillingen: 
 

Problemstilling 1  Revisjonskriterier 

I hvilken grad er nye rutiner implementert og 
forankret i kommunens virksomheter? 

 Sykefraværsrutinen skal være i bruk i alle 
kommunens virksomheter. 

 De ansatte bør inkluderes i utforming av 
mål, samt kjenne til innholdet i 
sykefraværsrutinen. 

 Sykefraværsrutinen bør være toppforankret. 

 

3.2 Oppfølging i samsvar med rutinene 

Sykefraværsrutinen setter en rekke krav til hvordan ledere skal følge opp sykemeldte i Rælingen 
kommune. Det er egne rutiner for oppfølging i forbindelse med bruk av egenmeldinger. Dette 
prosjektet avgrenser seg til å se på oppfølging av sykemeldte, jf. problemstillingens formulering.  

                                                
 
 
6 Prosjektet handlet om å identifisere og beskrive suksesskriterier i tillegg til fallgruver for et vellykket IA-arbeid 
i et utvalg kommuner og virksomheter. Vellykket IA-arbeid ble i rapporten definert som reduksjon i sykefravær, 
flere med redusert funksjonsevne i jobb, og økt pensjonsalder.  
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For å kunne sette inn tiltak ved behov er det et premiss at lederne holder god oversikt over 
sykefraværet til ansatte med sykemelding. Før den nye sykefraværsrutinen kom ble ikke dette 
fraværet fanget opp av rutinene for sykefraværsoppfølging, med mindre leder var oppmerksom. 
Dermed kunne ansatte med forholdsvis høyt sykefravær oppleve ikke å få målrettet oppfølging. 
Kommunen har nå fått på plass flere skjemaer som skal være til hjelp, både for å holde oversikt 
over mengde fravær, tilrettelegging og tiltak (Rælingen kommune 2015a, 2).  
 
Videre skal leder vurdere å kalle inn til samtale når den ansatte befinner seg i gul kategori7, er den 
ansatte i rød kategori skal det kalles inn til samtale. Det samme gjelder dersom enhetens totale 
sykefravær havner i rød kategori, men da skal leder sette inn tiltak, ikke kalle inn til samtaler 
(Rælingen kommune 2015a, 2-3).  
 
Når en ansatt blir sykemeldt skal leder innen tre uker ha kalt inn til en oppfølgingssamtale, som skal 
skje innen fire uker. I denne samtalen blir det utarbeidet en oppfølgingsplan og leder og ansatt blir 
enig om en dato for dialogmøte 1. Innen syv uker skal dialogmøte 1 holdes, hvor status og 
muligheter for arbeid fremover vurderes på nytt. Etter 10 uker skal leder kalle inn til ny 
oppfølgingssamtale dersom det er hensiktsmessig (Rælingen kommune 2015a, 5-7).  
 
Dialogmøte 2 og 3 kaller NAV lokalt inn til. Etter ett år med sykepenger kan den ansatte søke om 
ulønnet permisjon i ett år. I denne perioden skal leder holde kontakten med arbeidstager gjennom å 
kalle inn til samtale minimum hver tredje måned. Når ett år har gått kalles den ansatte inn til møte 
der man for siste gang vurderer om tilretteleggingen er tilfredsstillende. Om tilbakeføring til arbeid 
ikke er realistisk vurderes arbeidsforholdet avsluttet (Rælingen kommune 2015a, 7-9).  
 
I sykefraværsrutinen henvises det til et samtaleskjema for sykefraværsoppfølging. Her finner leder 
en detaljert veiledning for hvordan man skal gå frem i samtale med den sykemeldte. Hovedfokuset i 
dette dokumentet er at leder i felleskap med den sykemeldte skal undersøke mulighetene for å 
tilrettelegge eller sette inn tiltak slik at den sykemeldte kan komme tilbake i jobb (Rælingen 
kommune 2015b).  
 
Ut ifra gjennomgangen over utledes følgende kriterier til den andre problemstillingen: 
 

                                                
 
 
7 Rælingen kommune har valgt å dele inn sykefraværstallene i grønn, gul og rød kategori, både på individnivå 
og enhets-/avdelingsnivå. På hver enkelt enhet utarbeides det sykefraværsmål som vil være bestemmende for 
når ansatte og enhet/avdeling befinner seg i de ulike kategoriene. F. eks 0-2,6 % sykefravær er grønn 
kategori, 2,7-3,0 % er gul kategori og 3,1 % og oppover er rød kategori. 
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Problemstilling 2  Revisjonskriterier 

I hvilken grad følges sykemeldte opp i samsvar med 
rutinene? 

 Ledere skal holde oversikt over sykemeldtes 
sykefravær. 

 Ledere skal kalle inn til samtale når ansatte 
befinner seg i rød kategori. 

 Ledere skal følge tidslinjen for 
sykefraværsoppfølging.  

 Ledere skal undersøke mulighetene for 
tilrettelegging og tiltak.  
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4 BRUK AV SYKEFRAVÆRSRUTINEN 

Rælingen kommune har utarbeidet en egen sykefraværsrutine som ble innført i alle kommunens 
virksomheter august 2015. I følge arbeidsmiljøloven skal sykefraværsarbeidet være systematisk. 
For å oppnå dette kreves det rutiner som er godt kjent og i bruk i kommunens virksomheter. Dette 
vil si at rutinene bør være implementerte og forankrede. Kapittelet bygger på en 
spørreundersøkelse som ble sendt ut til alle ansatte i kommunen.  
 
Resultatene fra spørreundersøkelsen fremstilles i sin helhet, det vil si uten å skille ut resultater på 
sektor- eller enhetsnivå. Som vist i tabell 1 har barnehagene og pleie og omsorg det høyeste 
sykefraværet i kommunen, men da svarene her ikke skiller seg nevneverdig ut fra totalen, trekkes 
ikke disse spesifikt frem. 
 
Følgende problemstilling, med tilhørende revisjonskriterier, legges til grunn i kapitlet: 
 

Problemstilling 1  Revisjonskriterier 

I hvilken grad er nye rutiner implementert og 
forankret i kommunens virksomheter? 

 Sykefraværsrutinen skal være i bruk i alle 
kommunens virksomheter. 

 De ansatte bør inkluderes i utforming av 
mål, samt kjenne til innholdet i 
sykefraværsrutinen. 

 Sykefraværsrutinen bør være toppforankret. 

 

4.1 Bruk av sykefraværsrutinen 

Revisjonen legger til grunn at sykefraværsrutinen skal være i bruk i alle kommunens virksomheter, 
det vil si at alle ledere med personalansvar for avdelinger eller enheter skal bruke og følge rutinen. 
For å undersøke dette har revisjonen i spørreundersøkelsen bedt lederne svare på spørsmål om 
hvordan de opplever bruken av sykefraværsrutinen, herunder hvorvidt de definerer egne 
sykefraværsmål og om de følger med på sykefraværet for sin avdeling/enhet. 

4.1.1 Sykefraværsmål 

Et viktig krav i sykefraværsrutinen for Rælingen kommune er at hver leder skal definere et eget 
sykefraværsmål for sin avdeling/enhet. Dette innebærer å dele sykefraværstallene inn i rød, gul og 
grønn kategori, og skal bidra til å gjøre sykefraværsoppfølgingen mer forutsigbar og planmessig. 
 
I revisjonens spørreundersøkelse svarte 63 av 66 ledere at de hadde definert slike sykefraværsmål 
for sin avdeling/enhet. Totalt er det 84 ledere i kommunen. Det vil si at vi mangler svar fra 18 ledere, 
og kjenner ikke til hvorvidt disse har utarbeidet mål. Tre leder oppgir at de ikke har definert 
sykefraværsmål for sin avdeling.   
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4.1.2 Oversikt over sykefravær 

Videre oppgir sykefraværsrutinen at leder etter hver kvartalsvise sykefraværsrapportering skal gå 
inn og se hvilken kategori enheten/avdelingen befinner seg i. Dette er nødvendig for at leder skal 
vite om det er behov for å sette inn tiltak eller ikke. Dersom sykefraværet for det forutgående 
kvartalet ligger i rød kategori, må tiltak settes inn. Ligger sykefraværet for avdelingen/enheten i gul 
kategori skal lederne vurdere å sette inn tiltak. I tabellen under ser vi at 59 av lederne ofte eller alltid 
følger rutinen når det gjelder å følge med på den kvartalsvisesykefraværsrapporteringen. Kun én 
gjør dette sjeldent.  
  
Tabell 2 Oversikt over sykefravær 
Går du for hver kvartalsvise sykefraværsrapportering inn og ser hvilken kategori avdelingen/enheten du 
leder befinner seg i? 

Alltid Ofte  Sjeldent Aldri Annet 

44 15 1 0 6 
 

Kilde: Revisjonens spørreundersøkelse, n=66. 
 

4.1.3 Bruk av sykefraværsrutinen 

Videre undersøkte revisjonen om lederne mener de bruker sykefraværsrutinen aktivt, og om de 
opplever at rutinen fungerer etter hensikten.  
 
Diagram 1 Aktiv bruk av sykefraværsrutinen 

Som leder benytter jeg meg aktivt av sykefraværsrutinen. 

 
Kilde: Revisjonens spørreundersøkelse, n=66 

 
Som det går fram av diagrammet sier over halvparten av lederne seg helt enig i påstanden om at de 
benytter seg aktivt av sykefraværsrutinen. Cirka en tredjedel av lederne er delvis enige i påstanden. 
Vi ser at seks av lederne er delvis eller helt uenige i påstanden, mens to ikke har noen formening. 
Dersom vi tar utgangspunkt i at alle ledere burde vært helt enige i påstanden om at de bruker 
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rutinen aktivt, ser vi at det er et forbedringspotensial her, da nær halvparten av lederne ikke er helt 
enige i dette.   
 

Det kan være mange grunner til at sykefraværsrutinen ikke brukes aktivt av alle lederne. En årsak 
kan være at lederne eventuelt ikke opplever at rutinen med tilhørende skjemaer og hjelpemidler gir 
god nok veiledning i sykefraværsarbeidet.  
 
Diagram 2 Sykefraværsrutinen som veileder 
Sykefraværsrutinen og tilhørende skjemaer og hjelpemidler gir meg som leder god veiledning i 
sykefraværsarbeidet. 

 
Kilde: Revisjonens spørreundersøkelse. n=66 

 
I diagrammet over ser vi et lignende mønster som i diagram 1. Nær halvparten av lederne som har 
svart på undersøkelsen er ikke er helt enig i påstanden om at rutinen, med skjemaer og 
hjelpemidler, fungerer som en god veileder i sykefraværsarbeidet. En årsak til manglende aktiv bruk 
av rutinen blant lederne kan altså være en opplevelse av at den ikke gir god nok veiledning i dette 
arbeidet.  
 
Et viktig formål med sykefraværsrutinen er å få sykemeldte så fort tilbake i jobb som mulig, samt at 
den skal bidra til lavt sykefravær fremover. Revisjonen ba derfor lederne om å vurdere en påstand 
om at sykefraværsrutinen fører til at flere sykemeldte kommer tilbake i jobb.  
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Diagram 3 Sykefraværsrutinen – flere sykemeldte tilbake i jobb 

 Å følge sykefraværsrutinen fører til at flere sykemeldte kommer tilbake i jobb. 

 
Kilde: Revisjonens spørreundersøkelse, n=66 

 
Her ser vi at svarene sprer seg. Få ledere er helt uenige, men kun 10 av lederne er helt enige i 
påstanden. 35 av lederne er delvis enige i påstanden. Med andre ord tyder svarene på at 
sykefraværsrutinen i flere tilfeller fungerer etter hensikten, men at det også her kan finnes et 
forbedringspotensial.  
 
Når det gjelder påstanden om at sykefraværsrutinen vil bidra til et lavt sykefravær også på lang sikt 
er lederne mer enige i dette enn i påstanden om at flere sykemeldte kommer tilbake i jobb.  
 
Diagram 4 Sykefraværsrutinen – lavt sykefravær på lang sikt 

 Jeg tror sykefraværsrutinen vil bidra til et lavt sykefravær også på lang sikt. 

 
Kilde: Revisjonens spørreundersøkelse, n=66 

 

2 2 

8 

17 
18 

10 
9 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Helt uenig 1 2 3 4 5 Helt enig 6 Ingen
formening

1 2 

5 

17 17 

22 

2 

0

5

10

15

20

25

Helt uenig1 2 3 4 5 Helt enig6 Ingen
formening



19/17 Forvaltningsrevisjonsrapport sykefraværsarbeidet - 16/00097-11 Forvaltningsrevisjonsrapport sykefraværsarbeid : Endelig rapport

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

SYKEFRAVÆRSARBEID Side 16 

 

Diagrammet over viser at cirka en tredjedel av lederne er helt enige i dette. Over halvparten er 
delvis enige. Få ledere er uenige i påstanden. Dette tyder på en generell oppfatning om at 
sykefraværsrutinen kan bidra til et lavt sykefravær på sikt.  
 
Til sist fikk lederne mulighet til å vurdere hvorvidt de mener det er behov for endringer i 
sykefraværsrutinen. Som tabellen under viser er det mange som ikke har noen formening om dette. 
Av de som har en formening er det kun seks ledere som mener det er behov for endringer, resten 
svarte nei. Behovet for endringer som tas opp dreier seg blant annet om overlappende 
skjemaverktøy (flatkalender og visma), ønske om mer bistand til oppfølging og mer individuell frihet i 
oppfølgingen.  
 
Tabell 3 Endringer i sykefraværsrutinen 

Mener du at det er behov for endringer i sykefraværsrutinen? 

Ja Nei Ingen formening 

6 41 19 

Kilde: Revisjonens spørreundersøkelse, n=66 

4.2 Inkludering og informasjon 

Den første problemstillingen spør om i hvilken grad sykefraværsrutinene er implementert og 
forankret i kommunens virksomheter. Over har vi gjort et forsøk på å undersøke i hvilken grad 
rutinene er implementert. Når det gjelder spørsmålet om de er forankret er dette todelt, for det første 
skal de ansatte inkluderes i utforming av sykefraværsmål og kjenne til rutinene. For det andre, som 
vi vil komme tilbake til i neste delkapittel, bør rutinene også være toppforankret i 
kommuneadministrasjonen.  

4.2.1 Inkludering av de ansatte i utforming av mål 

For å undersøke i hvilken grad de ansatte inkluderes i utforming av sykefraværsmålene spurte vi de 
63 lederne som oppga at de hadde sykefraværsmål om de ansatte ble inkludert i utformingen av 
disse. Her svarer 37 av lederne ja, og 20 delvis. Seks av lederne svarer nei. Det vil si at 90 prosent 
av lederne som har deltatt i undersøkelsen i større eller mindre grad inkluderer de ansatte i dette 
arbeidet.  
 
Lederne som svarte ja eller delvis ble så spurt om i korte trekk å forklare på hvilken måte de ansatte 
inkluderes i utformingen av sykefraværsmålene. Ledernes svar viser at de ansatte i hovedsak 
involveres gjennom at sykefraværsmålene tas opp og diskuteres med de ansatte på møter, for 
eksempel personalmøter. Ni ledere trekker fram at det er verneombud, tillitsvalgte eventuelt 
avdelingsledere som er involvert i prosessen med å komme fram til sykefraværsmålene. Når det 
gjelder fastsettelsen av måltallet for sykefraværet for det neste året opplyser mange ledere at de tar 
utgangspunkt i fjorårets måltall og går gjennom nærværet/fraværet som var sist år. 
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Også de ansatte ble spurt om de opplever å bli inkludert av sin nærmeste leder i arbeidet med å 
utforme sykefraværsmål. 
 
Diagram 5 Leders inkludering av ansatte i utforming av mål 

 Jeg opplever å bli inkludert av min leder i arbeidet med å utforme sykefraværsmål. 

 
Kilde: Revisjonens spørreundersøkelse, n=465 

 
Diagrammet over viser at kun 25 prosent av de ansatte som har deltatt i undersøkelsen er helt 
enige i denne påstanden. Hele 28 prosent har ingen formening, noe som kan tyde på at mange 
antagelig ikke husker om de har blitt inkludert eller ikke. Disse funnene impliserer et manglende 
fokus på å inkludere de ansatte i utarbeidingen av disse målene.  
  
De ansatte som valgte et svaralternativ fra 4-6, og som derfor regnes som delvis eller helt enige i 
påstanden, ble i tillegg bedt om å svare på hvordan de ble inkludert i utformingen av målene. Disse 
svarene er i stor grad sammenfallende med ledernes svar på det samme spørsmålet, altså tas disse 
målene gjerne opp og diskuteres på fellesmøter.  

4.2.2 Kjennskap til sykefraværsrutinen 

Revisjonen har stilt spørsmål både til lederne og de ansatte om i hvilken grad de ansatte kjenner til 
sykefraværsrutinen. For at de ansatte skal ha kjennskap til rutinen legger revisjonen til grunn at 
lederne må veilede og informere de ansatte om denne. 
 
I høringsuttalelsen til rapporten av 12.5.2017 peker kommunen på at personalrådgivere og 
organisasjonssjefen har vært i alle enheter og avdelinger i kommunen og informert ansatte om 
innholdet i rutinen i 2015-2016. I 2017 er man ifølge uttalelsen i gang med en ny runde. 
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SYKEFRAVÆRSARBEID Side 18 

 

Diagram 6 Leders veiledning og informering av ansatte 

 Som leder veileder og informerer jeg de jeg har personalansvar for om sykefraværsrutinen. 

 
Kilde: Revisjonens spørreundersøkelse, n=66 

 
Som det fremgår av diagrammet er 58 av 66 ledere delvis eller helt enige i påstanden om at de 
veileder og informerer sine ansatte om sykefraværsrutinen. Kun en leder er helt uenig i påstanden 
og fire er delvis uenige.  
 
Når det gjelder spørsmålet om de ansatte kjenner til innholdet i sykefraværsrutinen, så ser vi i 
diagrammet under at det er færre ledere som er helt enige, og en majoritet som kun er delvis enige i 
dette. I tillegg er ni ledere delvis uenige. Dette kan tyde på at lederne opplever å informere og 
veilede i større grad enn de opplever at de ansatte tar til seg denne informasjonen og veiledningen.   
 
Diagram 7 Leders opplevelse av ansattes kjennskap til rutinen 

 Jeg opplever at de ansatte kjenner til innholdet i sykefraværsrutinen. 

 
Kilde: Revisjonens spørreundersøkelse, n=66 
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SYKEFRAVÆRSARBEID Side 19 

 

De ansatte ble bedt om å vurdere en påstand om at de har fått tilstrekkelig informasjon av sin leder 
om hvordan de vil bli fulgt opp ved høyt sykefravær. Under ser vi at kun litt over en tredjedel av de 
ansatte sier seg helt enig i denne påstanden. Omtrent like mange er delvis enige i påstanden. 
Nærmere 20 prosent av de ansatte er delvis eller helt uenige i påstanden.  
 
Diagram 8 Ansattes opplevelse av informasjon fra leder 

 Jeg har fått tilstrekkelig informasjon av min leder om hvordan jeg vil bli fulgt opp ved høyt sykefravær. 

 
Kilde: Revisjonens spørreundersøkelse, n=466 

 
Vi ser her at kommunen har et forbedringspotensial når det gjelder lederes informasjon til de 
ansatte på dette området. Mange ansatte vil kanskje ha mindre kjennskap til rutinen fordi de 
sjeldent er syke, men det kan regnes som et minimumskrav at de ansatte opplever å ha fått 
tilstrekkelig informasjon om rutinene, noe som vil være individuelt og etter behov.  

4.3 Toppforankring 

Til sist, når det gjelder den første problemstillingen, har revisjonen lagt til grunn at 
sykefraværsrutinen bør være toppforankret, og at dette er en viktig forutsetning for et vellykket 
sykefraværsarbeid i Rælingen. 
 
For å undersøke dette ba revisjonen lederne vurdere en påstand om at rådmannen og lederteamet 
hans viser at de er opptatt av sykefraværsarbeidet i kommunikasjonen med de andre lederne i 
kommunen.   
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Diagram 9 Toppforankring - kommunikasjon 
Rådmannen og lederteamet hans viser at de er opptatt av sykefraværsarbeidet i kommunikasjon med 
andre ledere. 

 
Kilde: Revisjonens spørreundersøkelse, n=64. 

 
Diagrammet viser at hele 48 av 64 ledere er helt enige i at rådmannen og lederteamet 
kommuniserer viktigheten av sykefraværsarbeidet til andre ledere i kommunen. Ytterligere 13 ledere 
er delvis enige i påstanden. Kun tre ledere er delvis uenig eller har ingen formening. Dermed er det 
tydelig at rådmannen og lederteamets fokus på dette arbeidet kommuniseres godt til de andre 
lederne i kommunen.  

4.4 Revisjonens vurdering 

Undersøkelsen viser at et flertall av lederne som har besvart revisjonens spørreundersøkelse, er 
helt enige i påstanden om at den nye sykefraværsrutinen brukes aktivt. Samtidig er seks ledere 
delvis eller helt uenig i påstanden. Svarene fordeler seg på tilsvarende måte på spørsmålet om 
rutinen oppleves å gi god veiledning i sykefraværsarbeidet.  
 
Videre er det få ledere som sier seg helt uenig i påstanden om at sykefraværsrutinen bidrar til at 
flere sykemeldte kommer tilbake i jobb, samtidig er kun ti ledere helt enige i påstanden. 56 av 66 
ledere sier seg helt eller delvis enige i påstanden om at rutinen på sikt vil bidra til et lavt sykefravær i 
kommunen. Kun seks av lederne som har besvart revisjonens spørreundersøkelse mener det er 
behov for endringer i sykefraværsrutinen. 
 
Et flertall opplever også at rådmannen og hans lederteam er opptatt av sykefraværsarbeidet i sin 
kommunikasjon med andre ledere.  
 
Det er revisjonens vurdering at den nye sykefraværsrutinen i det alt vesentlige, og på en god måte, 
er forankret hos ledere i kommunen med personalansvar. Samtidig ser det ut til å være et 
potensiale for ytterligere å styrke forankringen og bruken av rutinen på ledernivå. 
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23 prosent av de ansatte som besvarte revisjonens spørreundersøkelse sier seg delvis eller helt 
uenig i påstanden om at de opplever å bli inkludert av sin leder i arbeidet med å utforme 
sykefraværsmål. Nærmere 20 prosent av de ansatte er delvis eller helt uenig i påstanden om at de 
har fått tilstrekkelig informasjon av leder om hvordan man følges opp ved høyt sykefravær. 
Revisjonens vurdering er at det kan være et behov for å styrke de ansattes involvering i 
sykefraværsarbeidet. 
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5 OPPFØLGING AV SYKEMELDTE 

Et hovedformål med sykefraværsrutinen er å sikre at sykemeldte blir godt fulgt opp. Rutinen stiller 
en rekke krav til på hvilken måte lederne skal følge opp ansatte som er sykemeldt. Blant annet 
stilles det krav om at lederne i kommunen skal følge med på hver enkelt ansatts sykefravær og 
følge opp dersom det blir flere korte perioder med sykemeldinger. Det stilles også krav til at lederne 
skal følge en tidslinje, gjengitt i kapitlet om revisjonskriterier, i forbindelse med sykemeldinger fra en 
ukes varighet og oppover. Lederne skal også søke å tilrettelegge for sykemeldte slik at de lettere 
kan komme tilbake i jobb, og ellers sette inn tiltak som bidrar til lavt sykefravær.  
 
Følgende problemstilling, med tilhørende revisjonskriterier, er lagt til grunn i kapitlet. 

Problemstilling 2  Revisjonskriterier 

I hvilken grad følges sykemeldte opp i samsvar med 
rutinene? 

 Ledere skal holde oversikt over sykemeldtes 
sykefravær. 

 Ledere skal kalle inn til samtale når ansatte 
befinner seg i rød kategori. 

 Ledere skal følge tidslinjen for 
sykefraværsoppfølging.  

 Ledere skal undersøke mulighetene for 
tilrettelegging og tiltak.  

 

5.1 Oversikt over ansattes sykefravær 

I tillegg til oversikten lederne skal holde over avdelingen/enheten som helhet (beskrevet i delkapittel 
4.1.2), skal lederne holde oversikt over hver enkelt ansatts sykefravær. Lederne skal bruke de 
samme kategoriene på individnivå som på avdelings- og enhetsnivå.  Det vil si at sykefraværet til 
hver enkelt ansatt kategoriseres i kategoriene grønn, gul og rød. Grensen for hva som for eksempel 
er sykefravær i rød kategori for den enkelte, er altså den samme som for hele avdelingen eller 
enheten.  
 
For å holde oversikt over alt sykefravær8, også sykemeldinger, skal lederne opprette en såkalt 
flatkalender for hver enkelt ansatt der man kan fargekode ulike typer sykefravær og slik følge med 
om den ansattes sykefravær havner i gul eller rød kategori. Dette er viktig for at den ansatte skal få 
den oppfølgingen han/hun har behov for. 
 

                                                
 
 
8 Dersom en ansatt har hatt hyppige korte sykemeldinger har det tidligere ikke vært et system lederne har 
kunnet bruke for å fange opp dette på lik linje med egenmeldinger. Dermed har ansatte kunnet ende opp med 
relativt høyt sykefravær uten å bli fulgt opp, dersom ikke lederne har vært oppmerksomme.  
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I revisjonens spørreundersøkelse ba vi derfor kommunens ledere om å vurdere en påstand om at 
de benytter seg av denne flatkalenderen med fargekodesystem.  
 
Diagram 10 Bruk av flatkalender for leders oversikt 
Jeg bruker flatkalender med fargekodesystem for å holde oversikt over sykemeldinger i tillegg til 
egenmeldinger. 

 
Kilde: Revisjonens spørreundersøkelse, n=66 

 
I diagrammet over ser vi at halvparten av lederne er helt enige i denne påstanden. Ytterligere en 
tredjedel av lederne er delvis enige. Fjorten av lederne er delvis eller helt uenige, eller har ingen 
formening. Dette kan tyde på at halvparten av lederne ikke bruker flatkalenderen i så utstrakt grad 
som sykefraværsrutinen forutsetter.  
 
Dersom en ansatt har sykefravær som har havnet i rød kategori skal ansattes leder kalle inn til 
samtale for å undersøke om det er behov for tilrettelegging eller tiltak. Lederne ble derfor bedt om å 
vurdere en påstand om at ansatte som havner i rød kategori kalles inn til samtale.  
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Diagram 11 Samtale ved rød kategori 

Jeg kaller ansatte som har havnet i rød kategori inn til samtale. 

 
Kilde: Revisjonens spørreundersøkelse, n=66 

 
Diagrammet over viser at litt over halvparten av lederne er helt enige i påstanden. Ytterligere en 
tredjedel av lederne er delvis enige. Resultatet tyder på at litt under halvparten av lederne ikke alltid 
kaller ansatte som har havnet i rød kategori inn til samtale.      
 
De ansatte ble også spurt om leder har fulgt dem opp hvis de har hatt sykefravær i rød kategori. Av 
de ansatte dette var relevant for9 svarer nærmere 70 prosent ja. Kun 12 prosent svarer nei, og 
resten vet ikke.  

5.2 Tidslinjen 
For å sikre at de ansatte blir fulgt opp over tid har Rælingen kommune satt opp en tidslinje med 
ulike tiltak som skal gjennomføres av leder underveis i et sykefraværsforløp. I spørreundersøkelsen 
spurte vi derfor både ledere og ansatte om tidslinjen følges. 
 
Den enkelte leder ble bedt om å vurdere en påstand om vedkommende følger tidslinjen for 
sykefraværsoppfølging. Resultatet ser vi i diagrammet under, og det viser at 60 av 66 ledere er 
delvis eller helt enige i påstanden. 27 av disse er helt enige. Dette tyder på at tidslinjen etter 
ledernes mening i stor grad følges, men at det finnes unntak, og muligens et forbedringspotensial 
på området.  
 
 
 
                                                
 
 
9 Cirka 70 prosent av de ansatte som har svart på dette spørsmålet (N=175) oppgir at de ikke har hatt 
sykefravær i «rød kategori» og dermed er ikke spørsmålet om oppfølging relevant for dem. 
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Diagram 12 Tidslinjen for sykefraværsoppfølgingen 

Jeg følger tidslinjen for sykefraværsoppfølging. 

 
Kilde: Revisjonens spørreundersøkelse, n=66 

 
Revisjonen har videre undersøkt mer detaljert hva slags erfaring de ansatte i kommunen har i 
forbindelse med om deres leder fulgte tidslinjen da de var sykemeldt. Resultatene fra 
spørreundersøkelsen viser her at tidslinjen i stor grad følges. Dersom for eksempel 
oppfølgingssamtale eller dialogmøte 1 ikke har blitt gjennomført har dette gjerne sammenheng med 
at ansatt og leder sammen har blitt enige om at dette av naturlige årsaker ikke er nødvendig.   
 
Et annet eksempel vi kan trekke frem er spørsmålet om leder kalte ansatt inn til oppfølgingssamtale 
etter 10 ukers sykemelding. Ingen av de ansatte som svarte på dette spørsmålet svarte «nei, men 
det burde vært gjort». Alle utenom to10, som ikke husket, svarte enten at dette ble fulgt opp eller at 
det ikke var et behov. 
 
Når det gjelder kravet om å utarbeide oppfølgingsplan i forbindelse med oppfølgingssamtalen oppgir 
i underkant av en tredjedel av de som har svart at dette ikke ble utarbeidet. Revisjonen har ingen 
opplysninger om hvorfor, men her bør det tas med i betraktning at dette kan dreie seg om at leder 
og ansatt har blitt enige om at det ikke var nødvendig. Kommunen peker i sitt høringssvar av 
12.5.17 på at sykefraværet kan være planlagt, som f.eks. ved operasjoner, hvor det er klarlagt på 
forhånd at det ikke vil være nødvendig å utarbeide oppfølgingsplan. 
 
Ellers kan det nevnes at fem av 24 ansatte opplevde ikke å bli kalt inn til dialogmøte 2, og at to av 
disse fem i kommentarfelt oppgir at det av ulike grunner ikke var behov. På spørsmål om ansatt har 
blitt kalt inn til dialogmøte 3 svarer to av 17 at dette ikke ble gjort, noe det burde ha blitt.11  
 
                                                
 
 
10 N=38 
11 Kommunen viser i høringssvar av 12.5.17 til at det er NAV sitt ansvar å kalle inn til dialogmøte 2 og 3. 
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I tillegg ble alle ansatte spurt om å vurdere påstanden om at sykemeldte blir godt fulgt opp av leder. 
 
Diagram 13 Sykemeldtes oppfølging av leder 

Min erfaring er at sykemeldte blir godt fulgt opp av leder. 

 
Kilde: Revisjonens spørreundersøkelse, n=533 

 
Resultatene viser at en tredjedel av de ansatte er helt enige i påstanden. Nærmere 40 prosent er 
delvis enige. Kun 10 prosent er delvis eller helt uenige i påstanden.  
 

5.3 Tilrettelegging og tiltak 

Å tilrettelegge og sette inn tiltak er viktige verktøy for å forebygge for sykefravær, samt få 
sykemeldte raskere tilbake i jobb. Dette er derfor et viktig fokus i Rælingens sykefraværsrutine. I 
spørreundersøkelsen ble både ledere og ansatte spurt om hvordan de opplever ledernes evne når 
det gjelder bruk av disse verktøyene.  
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Diagram 14 Om leder lykkes med å forebygge sykefravær 

Jeg opplever å lykkes godt med å tilrettelegge for å forebygge sykefravær. 

 
Kilde: Revisjonens spørreundersøkelse, n=66 

 
Som diagrammet over viser er 56 av 66 ledere delvis eller helt enige i påstanden om at de lykkes 
godt med å tilrettelegge for å forebygge sykefravær. Det er kun 10 av disse som er helt enige. Ingen 
er helt uenige i påstanden, men seks ledere er delvis uenige. 
 
Videre ble de ansatte spurt om de har erfaring med at leder setter inn tiltak for å forebygge 
sykefravær. I diagrammet under ser vi at nærmere 70 prosent av de ansatte er delvis eller helt 
enige i påstanden. 20 prosent er delvis eller helt uenige.  
 
Diagram 15 Ansattes erfaring av forebygging av sykefravær 

Min erfaring er at leder setter inn tiltak for å forebygge sykefravær. 

 
Kilde: Revisjonens spørreundersøkelse, n=533 
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Spørreundersøkelsen viser at lederne er mer kritiske til egen innsats når det gjelder om de lykkes 
med å sette inn tiltak for sykemeldte, sammenlignet med om de lykkes med å tilrettelegge for å 
forebygge for sykefravær. Diagrammet under viser at kun seks ledere er helt enige i påstanden om 
at de lykkes godt med tiltak for sykemeldte. 48 av lederne er delvis enige.  
 
Diagram 16 Om leder lykkes med å sette inn tiltak for sykemeldte 

Jeg opplever å lykkes godt med å sette inn tiltak for sykemeldte. 

 
Kilde: Revisjonens spørreundersøkelse, n=66 

 
De ansatte ble også spurt om å vurdere påstanden om at leder forsøker å tilrettelegge for 
sykemeldte. Under ser vi at flere av de ansatte er helt enige i denne påstanden enn i påstanden om 
at leder setter inn tiltak for å forebygge sykefravær, henholdsvis 34 og 24 prosent.  
 
Diagram 17 Ansattes erfaring av tilrettelegging for sykemeldte 

Min erfaring er at leder forsøker å tilrettelegge for sykemeldte. 

 
Kilde: Revisjonens spørreundersøkelse, n=533 
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Om man ønsker å sammenligne ledernes svar med de ansattes svar må vi være oppmerksom på at 
lederne ble spurt om de opplever å lykkes godt, mens ansatte kun om det settes inn tiltak. Dermed 
ligger ulike premisser til grunn for de ulike gruppenes svar, og dette kan være noe av grunnen til at 
en mindre andel av lederne er enige i påstandene sammenlignet med andelen ansatte som er 
enige. Noe vi likevel kan si er at vi ser en motsatt trend når ledernes svar sammenlignes med de 
ansattes. Det vil si at de ansatte er mer positive til leders innsats når det gjelder å sette inn 
tilrettelegge for ansatte som har blitt sykemeldte, mens lederne mener de gjør en bedre jobb når det 
gjelder tilrettelegging for å forebygge for sykefravær.  
 

5.4 Revisjonens vurdering 

Det lave sykefraværet i Rælingen kommune tyder på at ledere følger opp sykemeldte på en god 
måte. Undersøkelsen viser også at tidslinjen i ny rutine for oppfølging av sykemeldte i det alt 
vesentlige følges. Dette bekreftes av spørreundersøkelsen hvor et flertall av ledere i kommunen 
oppgir å følge tidslinjen. Et flertall av de ansatte som har besvart revisjonens spørreundersøkelse 
erfarer at sykemeldte blir godt fulgt opp av leder. 
 
Samtidig viser undersøkelsen at ikke alle ledere selv opplever å lykkes godt med å tilrettelegge for å 
forebygge sykefravær. Den viser også at ikke alle ledere opplever å lykkes godt med å sette inn 
tiltak for sykemeldte. 20 prosent av de ansatte på sine side sier seg ikke enig i påstanden om at 
leder setter inn tiltak for å forebygge sykefravær. 
 
Etter revisjonens vurdering viser undersøkelsen dermed også at det kan være et potensiale for 
både å styrke arbeidet med å forebygge sykefravær og med å sette inn tiltak for sykemeldte. 
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Arkivsak-dok. 17/00051-2 
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato 

Rælingen kontrollutvalg 13.06.2017 

EIERSKAPSKONTROLL OG FORVALTNINGSREVISJON I
STRANDVEIEN 1 AS - PROSJEKTPLAN 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Prosjektplan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i Strandveien 1 AS vedtas. 

Vedlegg:  
Prosjektplan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i Strandveien 1 AS 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget bestilte eierskapskontroller og forvaltningsrevisjoner i selskaper i 
møtet 24. januar 2017, sak 3/17. For 2017 ble dette bestilt i Romerike krisesenter
IKS 
og Strandveien 1 AS. 

Prosjektplanen for Strandveien 1 AS foreligger nå. I planen er problemstillingene 
nærmere konkretisert slik: 

Eierskapskontroll 

1. Driver selskapet innenfor de strategier og det formål som er satt fra eiernes
side?

Forvaltningsrevisjon 

1. Har selskapet foretatt en vurdering av sin skatteplikt, i tilfelle er denne
formidlet/forankret hos styret og eiere?

2. Har selskapet vurdert om deres virksomhet faller inn under regelverket for
offentlige anskaffelser. Hvis så er tilfelle; har selskapet betryggende
internkontroll for å sikre etterlevelse av reglene?

3. I hvilken grad er det foretatt nødvendige risikovurderinger ved beslutning om
utvikling av eiendommen?

Sak 20/17



20/17 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Strandveien 1 AS - prosjektplan - 17/00051-2 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Strandveien 1 AS - prosjektplan : Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Strandveien 1 AS - prosjektplan

 

  
2 

Problemstillingene er i samsvar med den utdyping av prosjektet som ble gjort i sak 
3/17. 
 
 
Det er lagt opp til en tidsplan som tar sikte på ferdigstillelse i slutten av oktober 2017. 
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ROMERIKE
REVISJON  [KS

Enhet: Utarbeidet Regnskapsår:

Avdeling for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll gå?/Sign»?

Sak: Gjennomgått  Side:

PROSJEKTPLAN dam/Sign? 1 av  4
24.05.17

Prosjekt: Sist endret: Versjon nr:

1

PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJ ON OG

EIERSKAPSKONTROLL I  STRANDVEIEN 1  AS

1 BAKGRUNN  OG  FORMÅL  FOR PROSJEKTET

Strandveien 1 AS tidligere RA2 AS er i operativ drift, men har som formål å realisere

verdiene de hadde etter at innmaten i selskapet ble overført NRA IKS etter vannverkssaken i

2004. Arbeidet med å realisere verdiene har pågått siden og per i dag utgjør

administrasjonseiendommen i Strandveien 1 det alt vesentlige av verdien i selskapet. Det er

blitt nedlagt et betydelig arbeid med å få lagt rammene for en utvikling av eiendommen slik at

verdiskapningen blir størst mulig.

I plan for selskapskontroll 2016-2020, vedtatt av eierkommunene ble det besluttet  å  gjøre en

forvaltningsrevisjon i Strandveien 1 AS.

RRI gjennomførte i 2015 eierskapskontroller i NRV AS og RA2 AS. Det som skiller denne

kontrollen fra kontrollene i 2015 er at det nå skal foretas en forvaltningsrevisjon som en del

av selskapskontrollen. Formålet med en slik forvaltningsrevisjon er å kunne gå i dybden av

problemstillinger som er avdekket gjennom tidligere eierskapskontroller.

Når det gjelder forventninger til dette prosjektet er en hovedmålsetting å få belyst eiernes rolle

relatert til de problemstillinger som reises. En annen er å på best mulig måte redegjøre for den

del problemstillinger som knytter seg regeletterlevelse.

2 PROBLEMSTILLINGER

Fra siste eierskapskontroll ble det blant annet avdekket problemstillinger relatert til skatteplikt

og om hva selskapets formål de facto er. Den siste problernstillingen kommer som et resultat

av at det er igangsatt en utvikling av eiendommen i Strandveien 1, istedenfor at denne selges

slik avviklingsplanen som ble lagt i 2011 opprinnelig gikk ut på. De nevnte tema er sentrale i

denne forvaltningsrevisjonen og utgjør en vesentlig del av bestillingen fra kontrollutvalgene. l

kontrollutvalgenes bestilling er det satt opp følgende tema som skal inngå i kontrollen:

]  . Er kommunens eierstrategi i samsvar med de oppgaver selskapet faktisk utfører?

2. Har selskapet vurdert fremtidig skatteplikt og eventuelt drøftet dette med eierne?

3. I hvilken grad er regelverket for Ofentlige anskaffelser fulgt i arbeidet med

eiendomsutvikling?
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RQMERIKE REVISJGN  EKS

4.  Hvordan  er den  økonomiske risiko  vurdert  i  forhold til eiendomsulviklingsprosjekiel?

Vi har nedenfor plassert temaene etter hvor de hører hjemme under henholdsvis

eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Vi har med utgangspunkt i temaene definert de

konkrete problemstillinger naermere.

3  EIERSKAPSKONTROLL

l. Driver selskapet innenfor de strategier og det formål som er satt fra eierens side?

Her vil kriterier kunne utledes fra eierstrategi, formålsbestemmelse i vedtektene til selskapet,

eventuelle aksj onæravtaler og KS anbefalinger for eierstyring.

4  FORVALTNINGSREVISJON

4.1 Problemstillinger

Nedenfor følger de problemstillinger som skal besvares i forvaltningsrevisj onen:

1. Har selskapet foretatt en vurdering av sin skatteplikt, i tilfelle er denne

formidlet/forankret hos styret og eier?

2. Har selskapet vurdert om deres Virksomhet faller inn under regelverket for offentlige

anskaffelser? Hvis så er tilfellet; har selskapet betryggende internkontroll for å sikre

etterlevelse av reglene?

3. I hvilken grad er det foretatt nødvendige risikovurderinger ved beslutning om

utviklingen av eiendommen?

A  '» 1‘7“”“i‘i01'

Revisjonskriterier er de normer og krav som kan stilles til kommunens virksomhet på det

området som er gjenstand for en forvaltningsrevisjon. Selskapets virksomhet på området vil

bli holdt opp mot denne målestokken.

Når det gjelder problemstilling nr. 1 er dette en beskrivende problemstilling hvor oppgaven

blir å avklare og beskrive vurderingene selskapet har gjort og hvordan de interne prosessene

rundt dette har foregått. Det utledes derfor ikke kriterier for problemstillingen.

I problemstilling nr.  2  vil det sentrale være å vurdere selskapets internkontrollsystem opp mot

alminnelig aksepterte normer for tilfredsstillende internkontroll og oppfølging av offentlige

anskaffelser.

2
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RQMERIKE REVESJON  "(3

For problemstilling nr.  3  Vil de sentrale kriterier utledes fra prinsipper om risikohåndtering for

investeringsprosj ekter. Relevante kilder er alminnelig aksepterte faglige standarder for

risikovurderinger i prosjektstyring.

4.3 Fremgangsmåte/metode

Revisjonens undersøkelse legger opp til  å  innhente skriftlig dokumentasjon som

retningslinjer, rutiner, dokumentasjon fra utvalgte anskaffelser og utviklingsprosj ektet. Det vil

være nødvendig å intervjuer eiere, styreleder, daglig leder, og eventuelt andre,

Revisjonen vil vurdere å innhente ekstern kompetanse på risikostyring med hensyn på å

besvare problemstilling nr. 3.

4.4 Tidsplan og revisors uavhengighet

Prosjektplanen legges frem for behandling og vedtak i kontrollutvalgene i eierkommunene.

Ved behov for vesentlige endringer av prosjektplanen i ettertid tas dette opp med

kontrollutvalget.

Nedenfor følger en milepælsplan med en risikovurdering som knytter seg til de faktorer som

ikke kan sies å være/lar seg løse gjennom prosjektdesignet.

Nlile æl Or an Frist G'ennomførin srisiko

Prosjektplan vedtas Kontrollutvalget 08.06.2017Skulle det komme endringer i

planene fra et av utvalgene etter

oppstart av prosjektet, må vi

forbeholde oss retten til eventuelt

å revidere fremdriften og

leverin sdato av ra orten.

O  start av ros'ektet Revis'onen 14.08.2017

Datainnsamling Revisjonen Uke 33-38 Gjennomføring av undersøkelser i

(f.eks. dokumenter, selskaper involverer eiere, styret

spørreundersøkelser og ledelsen.  I  dette selskapet er

intervjuer m.m.) det også flere eiere.  Å  innhente

Analyse av data informasjon fra så vidt mange

Rapportutforming kilder tar av erfaring tid.

Dataene kan ikke brukes i

rapporten før verifisering av

intervjureferater har funnet sted.

Svar på faktahøring Revidert enhet 01 .10.2017Verifisering av rapportens

faktadel om det er aktuelt.

Avhengig av svar fra revidert

enhet innen avtalt frist.

F  orval  mingsrevisjonen: 13.10.2017

Foreleggelse av rapport

til styreleder og daglig

3     
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D

4"”

ROM  EREKE  REVISJON EKS

Mile æl Or an Frist G'ennomførin srisiko

leder.

Eiel'S/mpskonll‘01]:

F orleggelse til eiere og

styreleder

Fullstendig rapport Rokus 3 0. 10.201  7

oversendes Rokus

Oppdragsansvarlig revisor vil være Oddny Ruud Nordvik. Utførende revisorer vil være

Øyvind Schage Førde og Hilde Gamkinn. Revisjonen har i forbindelse med

prosjektplanleggingen vurdert at prosjektleder og prosjektmedarbeider fyller kravet til en

uavhengig og objektiv revisjon. Uavhengigheten vil også bli vurdert løpende gjennom

prosjektet, for alle som deltar.

Jessheim, 24.05.2017 ,,
.  < ”  ]: ty, .  '  .  ',

47““ I“ v . Lew V  of»
Oddny Ruud Nordvrk Øyvind Schage Førde

avdelingsleder forvaltningsrevisj on advokat

4
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Arkivsak-dok. 17/00057-1 
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato 

Rælingen kontrollutvalg 13.06.2017 

NESTE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget ber revisjonen utarbeide en prosjektplan for en forvaltningsrevisjon 
innen ………… 

Vedlegg:  
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 

Saksframstilling: 
Plan for forvaltningsrevisjon ble vedtatt i kontrollutvalget 20. september 2016 og i 
kommunestyret den 19. oktober 2016. Kontrollutvalget er delegert myndighet til å 
foreta nedringer i planen. 

I planen er det gjort følgende prioriteringer: 

Høyt prioritert 

 Sykefravær

 Legevakttjenesten

 Eiendomsforvaltning

 Mobbing, trivsel i skole og barnehage

Middels prioritet 

 Utbyggingsservice

 Skoleresultater

 Strategisk kompetanse og kapasitet i ledelsen

Lavere prioritert 

 Samhandlingsreformen

 Service, tilgjengelighet og informasjon

 Barnevern

Det er gjennomført en forvaltningsrevisjon av sykefraværsarbeidet. 

Mulige vinklinger for en forvaltningsrevisjon innen disse områdene er nærmere 

Sak 21/17
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beskrevet i plan for forvaltningsrevisjon. Det er opp til kontrollutvalget å velge område 
for forvaltningsrevisjon og eventuelt supplere eller presisere de vinklinger som er 
inntatt i planen. 
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Kontrollutvalget skal påse at det føres 

kontroll med at den økonomiske 

forvaltning foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmelser og vedtak, og at 

det blir gjennomført systematiske 

vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra 

kommunestyrets eller fylkestingets vedtak 

og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). 

Plan for kontroll og 
tilsyn. Plan for 
forvaltningsrevisjon 
2017-2020 
Kontrollutvalget i Rælingen 

kommune 
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Innledning 
Forvaltningsrevisjon er et verktøy som kommunestyret og kontrollutvalget skal 

bruke for å sikre at kommunen drives på en måte som ivaretar innbyggernes 

behov og rettigheter best mulig. Dette er en av de pålagte oppgavene til 

kontrollutvalget.  

Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 

Formålet med forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer 

effektiv kommunal forvaltning, hvor læringsperspektivet står sentralt. 

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner pålegger 

kontrollutvalget minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året 

etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for 

gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas av kommunestyret 

selv, som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 

Gjennomførte forvaltningsrevisjoner i forrige periode 
I forrige periode er følgende forvaltningsrevisjoner og undersøkelser 

gjennomført: 

 Forvaltningsrevisjon på personalressurser i pleie- og omsorgstjenesten 
(2012) 

 Forvaltningsrevisjon på barnehager, tilskudd, tilsyn og kontroll (2013) 
 Forvaltningsrevisjon på innledningsfasen i byggeprosjekter (2014) 

 Forvaltningsrevisjon på psykisk helse og rus, helhetlig og koordinert tilbud 
(2015) 

 Forvaltningsrevisjon på barnevern, saksbehandlingstid og oppfølging av 
barn i fosterhjem (denne perioden, 2016) 

Overordnet analyse 
Planen bygger på en overordnet analyse for forvaltningsrevisjon. Analysen er 

utført av sekretariatet, og kontrollutvalget har vært involvert i prosessen. 

Analysen har hatt en bred tilnærming. Kilder er KOSTRA, kommunens egne 

plandokumenter og årsberetninger. Utvalget har også fått innspill fra rådmannen 

som har gitt sine innspill i kontrollutvalgets møte. Den overordnede analysen har 

bidratt til å peke på hvilke områder det er knyttet størst risiko til, og hvilke 

områder det er mest vesentlig for kontrollutvalget å undersøke.  

Overordnet analyse er viktig også utover det som gjelder valg av 

forvaltningsrevisjoner. Analysen identifiserer flere risikoområder enn det 

kontrollutvalget har ressurser til å gjennomføre forvaltningsrevisjon på. 

Kontrollutvalget har imidlertid et bredt spekter av kontrollformer som kan tas i 

bruk, som orientering fra rådmannen og virksomhetsledere, virksomhetsbesøk 

og høring for å nevne noen. Analysen kan dermed brukes på flere måter i 

utvalgets arbeid med kontroll og tilsyn i Rælingen kommune. 

I tillegg til at overordnet analyse er viktig som grunnlag for utvalgets 

kontrollaktiviteter, kan analysen også være et viktig kontrollverktøy i seg selv. 

Analysen gir en god oversikt over de viktigste virksomhetsområdene til 
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kommunene med identifikasjon av de største risikoene innenfor hvert område. 

Dette gir kontrollutvalget god innsikt i den kommunale forvaltningen og 

kommunens utfordringer. Det kan også være at kontrollutvalgets overordnede 

analyse kan gi nyttige innspill til kommunens administrasjon når det gjelder 

internkontrollarbeidet. 

Ulike tilnærminger i forvaltningsrevisjoner  
Kontrollutvalget vil utforme formål og problemstillinger for prosjektene ved 

bestilling av forvaltningsrevisjon. De fleste forvaltningsrevisjoner både i Rælingen 
og i landet for øvrig ser på regeletterlevelse. Årsaken til dette kan være at det er 
enklere å finne kriterier å revidere etter ved å velge lover og regler som 

utgangspunkt for kontrollen. I regelverket legges det imidlertid vekt på at 
forvaltningsrevisjon er ulike typer undersøkelser i tillegg til regeletterlevelse 

som:  
 Økonomi og produktivitet 
 Effektivitet og måloppnåelse 

 Styringsverktøyenes hensiktsmessighet 
 Administrasjonens saksbehandling 

 Resultat av kommunens tjenesteproduksjon 
 

I kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon er det tenkt at 

prosjektene skal ha en variert tilnærming som dekker de fleste typer 

undersøkelser som nevnt over. 

Andre kontrollformer 
Rælingen kommune kjøper ca. 1 forvaltningsrevisjonsprosjekt i året. 

Kontrollutvalget tar opp et bredt spekter av saker, og kontroll- og 

tilsynsoppgavene omfatter mer enn bare revisjon. Kontrollutvalget har da ulike 

kontrollformer som kan tas i bruk. Dette kan illustreres ved figuren nedenfor, 

hvor tiltak som krever lite ressurser fra kontrollutvalgets side, slik som 

orienteringer fra rådmannen, er plassert nederst i trappa. 
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Forvaltningsrevisjoner og andre kontroller 
Den nærmere avgrensning av det enkelte prosjekt gjøres av kontrollutvalget ved 
bestillingen av forvaltningsrevisjonen. 

 
Kontrollutvalget har gjort følgende prioritering: 

 
Høy prioritet 
 

Sykefravær 
Enkelte enheter har svært høyt sykefravær. 

 
En mulig innfallsvinkel kan være å se på om kommunen oppfyller plikten til 
systematisk arbeid med forebygging og oppfølging for å redusere sykefraværet 

blant ansatte.  
 

Legevakttjenesten 
Hvordan fungerer ordningen i forhold til brukerne? 
 

Eiendomsforvaltning 
En mulig innfallsvinkel kan være å undersøke om kommunen har tilfredsstillende 

mål og planer for vedlikehold av formålsbyggene. Det kan videre sees på om 
tilstanden til formålbyggene er tilfredsstillende kartlagt og om denne 
kartleggingen legges til grunn i saker om vedlikehold som legges frem for de 

folkevalgte. 
 

Mobbing, trivsel i skole og barnehage 
Mobbing starter i barnehage, slik at dette gjelder både barnehage og skole. Kan 
sees opp mot faglige resultater i skolen samt fravær i skolen og frafallsprosenten 

i den videregående skole. 
 

En mulig overordnet målsetting med undersøkelsen kan være å vurdere om 
kommunens arbeid med å bekjempe mobbing fremstår som tilfredsstillende. 
 

Middels prioritet 
 

Utbyggingsservice 
Rælingen kommune har en høy vekst. Har kommunen riktig kompetanse for å 
kunne møte og ha dialog med større utbyggere? I første omgang er det aktuelt 

med en orientering fra rådmann. 
 

Skoleresultater 
For svake resultater på nasjonale prøver og grunnleggende ferdigheter. 
 

En innfallsvinkel er at man ser på forskjellene mellom Rælingen og andre 
kommuner og søker å forklare forskjellene. En annen kan være at man ser på 

forskjeller mellom skolene internt i kommunen og søker å forklare forskjellene. 
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Ut i fra den innfallsvinkel man velger kan man undersøke hvilke forbedringstiltak 

som har vært utviklet i Rælingen de senere år, og med hvilke resultat. 
Deretter kan man forsøke å svare på hva som skal til for at Rælingen-skolen kan 

forbedre sine resultat. 
 

Strategisk kompetanse og kapasitet i ledelsen 
Kompetansen til å gjennomføre strategiske omstillingsprosesser. I første omgang 
er det aktuelt med en orientering. Dette punkt kan også sees i sammenheng med 

punktet om utbyggingsservice. 
 
Lavere prioritet 
 

Samhandlingsreformen 
Rælingen er vertskommune for samhandlingskontoret. Det kan være aktuelt å se 
på forholdet mellom kommunen og sykehus.  

 

Service, tilgjengelighet og informasjon 
Det er for liten bruk av tilbakemelding fra brukerne i kvalitetsutvikling av 
tjenestene. 
 

Et mulig formål kan være å kartlegge hvilke systemer og retningslinjer Rælingen 
har for å sikre god service og kvalitet til sine innbyggere, og hvordan disse 

etterleves i enheter med mye brukerkontakt. 
 

Barnevern 
Det er gjennomført forvaltningsrevisjon på saksbehandlingsfrister og oppfølging 
av barn i fosterhjem slik at det må bli andre problemstillinger enn dette. 

 

Kommunestyrets vedtak 
1. Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 vedtas. 

2. Kontrollutvalget delegeres myndighet til å foreta endringer i planen. 

 

Rapportering av gjennomført kontroll 
Kontrollutvalget rapporterer fortløpende arbeidet med forvaltningsrevisjon til 

kommunestyret. I tillegg rapporterer utvalget på alle kontrollformer i utvalgets 

årsrapport.  

Kommunestyret fastsetter hvordan den enkelte forvaltningsrevisjon skal følges 

opp, og kontrollutvalget følger opp vedtakene. Kontrollutvalget rapporterer til 

kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader til 

forvaltningsrevisjonsrapporter er blitt ivaretatt i årsrapporten.  
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Rullering av planen 
Denne planen er utarbeidet med tanke på forvaltningsrevisjon i kommende 4-

årsperiode. I tillegg til løpende vurdering av planen, vil kontrollutvalget vurdere 

om den bør revideres etter 2 år. Kontrollutvalget ber kommunestyret om 

fullmakt til å fravike de vedtatte prioriteringene i planen basert på slike 

vurderinger, eller hvis andre forhold tilsier det. 
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Arkivsak-dok. 15/00265-22 
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato 

Rælingen kontrollutvalg 13.06.2017 

ORIENTERING VED REVISJONEN 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 

Saksframstilling: 
Denne saken er satt opp i tilfelle revisjonen har noe å orientere om ut over de sakene 
som står på sakslisten. 

Sak 22/17
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Arkivsak-dok. 15/00229-23 
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato 

Rælingen kontrollutvalg 13.06.2017 

EVENTUELT 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 

Sak 23/17


	Rælingen kontrollutvalg (13.06.2017)
	Saker til behandling
	18/17 Referater
	Skatt 04-17
	Saker til behandling 2017
	Saker til oppfølging 2017

	19/17 Forvaltningsrevisjonsrapport sykefraværsarbeidet
	Fakaark sykefravær
	Endelig rapport

	20/17 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Strandveien 1 AS - prosjektplan
	Prosjektplan Strandveien 1

	21/17 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt
	Plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 Rælingen ENDELIG

	22/17 Orientering ved revisjonen
	23/17 Eventuelt


