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Forord 

 

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Lyngen kommune har KomRev NORD gjennomført 

forvaltningsrevisjon av kommunens arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i 

skolesektoren. Kontrollutvalgets plikt til å påse at forvaltningsrevisjon gjennomføres, følger av lov 

om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 77 nr. 4. Ifølge forskrift om revisjon i 

kommuner og fylkeskommuner m.v. (revisjonsforskriften) § 7 innebærer forvaltningsrevisjon å 

gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut 

fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. 

 

Før igangsetting av forvaltningsrevisjonsprosjektet har revisjonen vurdert egen uavhengighet 

overfor Lyngen kommune, jf, kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften § 6. Vi kjenner ikke til 

forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet. 

 

Oppvekstsjefen og rektorene i Lyngen kommune har levert etterspurt dokumentasjon hurtig og av 

god kvalitet, og dialogen med de involverte har vært svært god og konstruktiv. Revisjonen benytter 

anledningen til å takke de involverte ansatte i Lyngen kommune for samarbeidet i gjennomføringen 

av forvaltningsrevisjonsprosjektet.  

 

Sammendrag 

 

Om vi ser årene 2012, 2013 og 2014 under ett, er det ingen tydelige tendenser til økende eller 

synkende sykefravær innenfor noen av områdene innenfor Lyngen kommunes skolesektor. Fraværet 

både under og over 17 dager varierer fra år til år, og naturlig nok mest ved de skolene/områdene der 

det er færrest ansatte og de prosentvise utslagene blir større for hver dag med fravær.  

 

Revisor konkluderer med at Lyngen kommune delvis oppfyller sin plikt til å sørge for systematisk 

arbeid med forebygging av sykefraværet blant ansatte i grunnskolen. Konklusjonen bygger på 

revisors funn og vurderinger der fem av syv utledete revisjonskriterier anses som oppfylte. Det 

gjelder oversikt over virksomhetens organisering, ansvars-, oppgavefordeling og myndighet, å sikre 

at ledere har nødvendig HMS-kompetanse, tilknytning til bedriftshelsetjeneste, bruk av sakkyndig 

bistand ved behov samt vurdering av tiltak for å fremme fysisk aktivitet. Revisor vurderer at 

kommunen delvis oppfyller revisjonskriteriet om ROS-analyser med planer og tiltak og ikke 

oppfyller revisjonskriteriet om å gjøre arbeidstaker kjent med mulige jobbrelaterte ulykkes- og 

helsefarer. 

 

Revisor konkludere med at Lyngen kommune delvis oppfyller sin plikt til systematisk arbeid med 

oppfølging av sykefravær i grunnskolen. Oppsummert er revisors vurderinger som følgende: 

Revisjonskriteriene om at arbeidsgiver skal iverksette tiltak for at arbeidstakere skal kunne beholde 

passende arbeid, at iverksatte tiltak er konkrete og realistiske og at arbeidsgiver skal utarbeide 

oppfølgingsplaner i samråd med den sykemeldte er oppfylte. Vi fant noen avvik med hensyn til 

overholdelse av frister for utarbeiding av oppfølgingsplan, innkalling til dialogmøte og 

overholdelse av frist for disse møtene samt innholdet i oppfølgingsplan.  

 

På bakgrunn av revisors funn, vurderinger og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsprosjektets 

underproblemstillinger er vår konklusjon på prosjektets hovedproblemstilling at Lyngen kommune 

delvis oppfyller sin plikt til systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær 

blant ansatte i grunnskolen. 

 

 



 

Anbefaling 

 

KomRev NORD anbefaler på bakgrunn av forvaltningsrevisjonen at Lyngen kommune innretter sin 

virksomhet slik at plikten til å sørge for forebygging og oppfølging av sykefravær er i tråd med 

regelverkets krav.  

 

 

 

Tromsø, 20.5.2015 

 

 

Tone Steffensen Lene Zahl Johnsen 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Prosjektleder, forvaltningsrevisor 

  

 

 

 Truls Siri 

 Prosjektmedarbeider, forvaltningsrevisor 
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1 INNLEDNING 

 

Etter innstilling fra kontrollutvalget vedtok Lyngen kommunestyre i sitt møte 20. desember 20121 

«Plan for forvaltningsrevisjon 2012 – 2016». På planen var forvaltningsrevisjonsprosjektet 

Forebygging og oppfølging av sykefravær oppført. Lyngen kommunes kontrollutvalg vedtok i møte 

21. mai 2014 å bestille dette prosjektet gjennomført innenfor skolesektoren.  

 

I kontrollutvalgets bestilling oppgis formålet med prosjektet å være å bidra til å sette fokus på 

regelverk tilknyttet forebygging og oppfølging av sykefravær samt Lyngen kommunes rutiner på 

området. Det oppgis også å være et mål å få kunnskap om kommunen har rutiner som ivaretar ansatte 

på en god måte knyttet til HMS-tiltak/forebygging av sykefravær. Videre er det ønskelig med innsikt 

i hvordan kommunen følger opp ansatte ved sykdom, om det er en systematisk bruk av HMS-tiltak 

og hvorvidt de ansatte er inkludert i slikt arbeid. Det er også et uttalt mål å bidra til å evaluere 

kommunes arbeid med arbeidsmiljø og forebygging av sykefravær i organisasjonen jf. opplysninger 

i kommunens årsberetning for 2011. 

 

 

2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 

 

2.1 Problemstillinger  

Vi har på bakgrunn av kontrollutvalgets bestilling utarbeidet følgende hovedproblemstilling for våre 

undersøkelser: 

 

Oppfyller Lyngen kommune sin plikt til systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av 

sykefravær blant ansatte i grunnskolen? 

 

Videre har vi utarbeidet følgende underproblemstillinger som kan belyse temaet forebygging og 

oppfølging av sykefravær:  

 

1. Kartlegging av omfanget og utviklingen i sykefraværet i Lyngen kommunes skoler de siste 

tre årene 

 

2. Oppfyller kommunen sin plikt til systematisk arbeid med forebygging av sykefraværet 

blant ansatte i grunnskolen? 

 

3. Oppfyller kommunen sin plikt til systematisk arbeid med oppfølging av sykefravær blant 

ansatte i grunnskolen? 

 

 

2.2 Revisjonskriterier  

Revisjonskriterier er krav, normer og/eller standarder som kommunens praksis på det reviderte 

området skal vurderes i forhold til.  

 

                                                 
1 Kommunestyresak 31/12 
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Problemstilling 1 er deskriptivt formulert, som betyr at den besvares som en ren beskrivelse av 

kartlagte fakta. For slike problemstillinger som ikke er normative, er det ikke relevant å utlede 

revisjonskriterier. Det følger av gjeldende standard at revisjonen ikke kan gjøre vurderinger uten 

revisjonskriterier. Vi gjør derfor ingen vurderinger eller konklusjoner på grunnlag av funnene i 

tilknytning til problemstilling 1. Vi analyserer og drøfter imidlertid talldata og lager 

oppsummeringer av disse. 

 

Revisjonskriteriene til problemstilling 2 og 3 er utledet fra følgende kilder: 

 Lov av 17.6.2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 

(arbeidsmiljøloven/aml) 

 Ot.prp. nr. 6 (2006-2007) Om lov om endring i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven 

(tilrettelegging for og oppfølging av sykmeldte mv.) 

 Ot.prp.nr. 49 (2004-2005) Om lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 

(arbeidsmiljøloven) 

 Protokoll 24. februar 2010 mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles 

innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen (IA-avtalen) 

 Arbeidstilsynets faktaside om tilrettelegging for og oppfølging av sykmeldte arbeidstakere  

 

Problemstilling 2, forebygging av sykefravær 

Arbeidsmiljøloven2 (aml) § 3-1 første ledd stiller krav til at arbeidsgiver, for å sikre at hensynet til 

arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal sørge for at systematisk helse-, miljø- 

og sikkerhetsarbeid utføres på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med 

arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. I aml § 3-1 andre ledd bokstav b står det at det systematiske 

helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal ha oversikt over virksomhetens 

organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med HMS er fordelt3. 

Etter bokstav c skal arbeidsgiver kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere 

risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen4. I tråd 

med bokstav f må arbeidsgiver sørge for at virksomheten har et system for forebygging og 

oppfølging av sykefravær. 

 

Av aml § 3-2 første ledd bokstav a framgår det at arbeidsgiver skal, for å ivareta sikkerheten på 

arbeidsplassen, sørge for at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være 

forbundet med arbeidet. Av bokstav b fremgår det at arbeidsgiver skal påse at de som har til oppgave 

å lede eller kontrollere andre arbeidstakere, har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at 

arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Arbeidsgiver skal, etter bokstav 

c, sørge for sakkyndig bistand når dette er nødvendig for å oppfylle lovens krav. 

 

Aml § 3-3 første ledd forplikter arbeidsgiver til å vurdere å knytte virksomheten til en bedriftshelse-

tjeneste godkjent av Arbeidstilsynet når risikoforholdene i virksomheten tilsier det. Vurderingen av 

om slik plikt foreligger skal foretas som ledd i gjennomføringen av det systematiske helse-, miljø- 

og sikkerhetsarbeidet. 

Av arbeidsmiljøloven § 3-4 følger det at arbeidsgiver skal, i tilknytning til det systematiske helse-, 

miljø- og sikkerhetsarbeidet, vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakerne. Av 

forarbeidene til loven framgår det at bestemmelsen er først og fremst en «signal- og 

bevisstgjøringsbestemmelse» som skal bidra til at virksomhetene, gjennom økt fokus på tiltak for å 

                                                 
2 Lov av 17. juni 2005 nr 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv 
3 Kravet er også hjemlet i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontroll-

forskriften) § 5 femte ledd 
4 Kravet er også hjemlet i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontroll-

forskriften) § 5 sjette ledd 
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fremme fysisk aktivitet for arbeidstakerne, skal oppnå gunstige helseeffekter. Kravet vil være 

oppfylt dersom fysisk aktivitet faktisk tas inn som vurderingstema i tilknytning til utøvelse av 

virksomhetens systematiske HMS-arbeid. Det er ikke krav om at tiltak faktisk iverksettes, kun om 

at slike tiltak vurderes. 

 

Problemstilling 3, oppfølging av sykemeldte 

Etter aml § 4-6 første ledd skal arbeidsgiver så langt som mulig iverksette nødvendige tiltak for at 

arbeidstakere som har fått redusert arbeidsevne, skal kunne beholde eller få et passende arbeid. Det 

fremgår av forarbeidene til bestemmelsen at arbeidsgiver gis en tilretteleggingsplikt når 

arbeidstakere underveis i arbeidsforholdet av en eller annen grunn får redusert arbeidsevne som 

følge av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende. Videre står det i forarbeidene at 

tilretteleggingskravet er vidtrekkende, men ikke absolutt; det skal legges til rette «så langt det er 

mulig». Dette innebærer at det skal foretas en konkret helhetsvurdering, der virksomhetens art, 

størrelse, økonomi og arbeidstakers forhold må veies opp mot hverandre. Det er presisert i 

forarbeidene at om ikke tilrettelegging er mulig, skal arbeidsgiver vurdere omplassering/ overføring 

til annet arbeid. 

 

I paragrafens tredje ledd pålegges arbeidsgiver, i samråd med arbeidstakeren, å utarbeide en 

oppfølgingsplan for tilbakeføring til arbeid. Dette skal gjøres med mindre det er åpenbart 

unødvendig. Arbeidet med oppfølgingsplanen skal påbegynnes så snart som mulig, og planen skal 

være ferdig utarbeidet senest når arbeidstaker har vært helt eller delvis borte fra arbeid i fire uker. 

Oppfølgingsplanen skal inneholde en vurdering av arbeidstakers arbeidsoppgaver og arbeidsevne 

samt aktuelle tiltak i arbeidsgivers regi, aktuelle tiltak med bistand fra myndighetene og plan for 

videre oppfølging. Arbeidsgiver skal sørge for at planen formidles til sykmelder så snart den er 

utarbeidet, og senest etter fire uker.  

 

Av aml § 4-6 fjerde ledd framgår det at arbeidsgiver skal innkalle arbeidstaker til dialogmøte om 

innholdet i oppfølgingsplanen senest syv uker inn i arbeidstakers sykefravær. Dette skal gjøres med 

mindre det er åpenbart unødvendig. Det fremgår av forarbeidene at unntaksbestemmelsen omfatter 

saker der sykdoms- eller skadetilfellene er av en slik art at arbeidstakeren uansett vil vende tilbake 

til jobb uten at det er nødvendig med særlige tilretteleggingstiltak. Dette gjelder også i tilfeller med 

alvorlige sykdomstilstander der det er sikkert at arbeidstakeren ikke vil vende tilbake til arbeid. I 

protokoll vedrørende IA-avtalen5 omtales også kravene som framgår av aml § 4-6 tredje og fjerde 

ledd. På Arbeidstilsynets faktaside6 stilles konkrete krav til hva en oppfølgingsplan skal inneholde. 

Her presiseres også at arbeidsgiver skal iverksette realistiske og konkrete tiltak som kan gjøre det 

mulig for arbeidstaker å utføre sine oppgaver helt eller delvis, eventuelt andre oppgaver. Videre er 

det en liste over aktuelle tiltak for arbeidsgiver. I aml § 4-6 femte ledd stilles krav til at arbeidsgiver 

skal kunne dokumentere hvordan bestemmelsene om oppfølgingsplan og dialogmøte har vært fulgt 

opp, herunder hvem som har vært innkalt til og deltatt i dialogmøte.  

 

Revisjonskriteriene vi har utledet, oppgis i tekstboks innledningsvis i kapitlene de brukes i.  

 

                                                 
5 http://www.regjeringen.no/upload/AD/publikasjoner/web-publikasjoner/2010/IA-protokoll_24022010.pdf 
6 http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78249  

http://www.regjeringen.no/upload/AD/publikasjoner/web-publikasjoner/2010/IA-protokoll_24022010.pdf
http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78249
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3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING 

 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført i henhold til gjeldende standard for forvaltnings-

revisjon7. I det følgende beskriver og drøfter vi hvordan vi har gått frem i vår undersøkelse av de tre 

problemstillingene for prosjektet. Vi drøfter også dataenes gyldighet og pålitelighet, som vil si 

henholdsvis om dataene vi har samlet inn i undersøkelsen utgjør et relevant og tilstrekkelig grunnlag 

for å vurdere den reviderte virksomheten opp imot revisjonskriteriene og problemstillingen og om 

datamaterialet er beheftet med feil. 

 

Oppstartsmøte i prosjektet ble avholdt med kontaktpersonen den 2. desember 2014. I dette møtet 

presenterte revisor sitt oppdrag og vi fikk informasjon om Lyngen kommunes skolesektor. Samtidig 

fikk vi overlevert relevant dokumentasjon. 

 

Undersøkelsen av skolesektorens sykefraværsstatistikk omfatter perioden fra 1.1.2012 – 

31.12.2014. Undersøkelsesperioden for kommunens innsats med forebygging av sykefravær 

avgrenses til årene 2011 til og med 2014. Angående kommunens oppfølging av sykefravær er våre 

undersøkelser avgrenset til perioden 1.1.2013 frem til revisors datainnsamling i januar 2015.  

 

3.1 Problemstilling 1   

For å besvare problemstilling 1 om kartlegging av omfanget og utviklingen i sykefraværet i Lyngen 

kommunes skoler de siste tre årene, legger vi til grunn kommunens sykefraværsstatistikk. Revisor 

anser den oversendte sykefraværsstatistikken å være relevante og tilstrekkelige data til å kunne si 

noe om utviklingen i sykefraværet i skolesektoren. Revisor forutsetter at Lyngen kommune har 

oversikt over arbeidstakernes sykefravær og fører korrekt statistikk, og vurderer derfor dataens 

pålitelighet som god.  

 

3.2 Problemstilling 2 

For å besvare problemstilling 2 om forebygging av sykefravær, har vi fått muntlige og skriftlige 

opplysninger fra skolenes rektorer om deres arbeid for å forebygge sykefravær. Revisor har 

undersøkt dokumentasjon tilknyttet skolenes HMS-arbeid; Lyngen kommunes håndbok HMS-

verktøykassen med vedlegg, mål- og handlingsplan for IA-arbeidet i Lyngen kommune 2014 - 2018, 

referat fra skolenes HMS-gruppemøter, kommunens årsmeldinger for 2011, 2012 og 2013, 

foreliggende risikovurderinger, dokumentasjon fra relevante HMS-kurs, avtale med 

bedriftshelsetjeneste og bedriftshelsetjenestens årsmelding for 2014.  

 

Besvarelsen av denne problemstillingen bygger også på data innhentet gjennom verifiserte intervju 

med rektorene, tillitsvalgte og verneombud.  

 

Pålitelighet og gyldighet 

Det samlede datagrunnlaget tilknyttet problemstilling 2 betrakter vi som relevant og tilstrekkelig 

fordi vi har innhentet skriftlig dokumentasjon og hatt samtaler med alle aktører som har en rolle i 

skolenes HMS-arbeid.  

 

                                                 
7 RSK 001Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges kommunerevisorsforbunds styre 1. februar 2011 
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Revisor finner ingen uoverensstemmelser i den skriftlige og muntlige informasjonen vi har samlet 

inn. På denne bakgrunn vurderer vi dataens pålitelighet som god.  

3.3 Problemstilling 3  

Under problemstilling 3 om oppfølging av sykefravær har vi undersøkt relevant dokumentasjon i 

personalmappene til ansatte med sykefravær og analysert de oppfølgingsplanene som er utarbeidet 

i den perioden undersøkelsen gjelder.  

 

Besvarelsen av denne problemstillingen bygger også på data innhentet gjennom verifiserte intervju 

med de tre skolenes rektorer og kommunens personalrådgiver.  

 

Pålitelighet og gyldighet 

Vi betrakter også datagrunnlaget tilknyttet vår besvarelse av denne problemstillingen å være 

relevante og tilstrekkelig da vi både har analysert foreliggende dokumentasjon og gjennomført 

intervju med de aktører som har kjennskap til det arbeidet som gjøres med oppfølging av 

sykemeldte. Revisor finner ingen uoverensstemmelser i den skriftlige og muntlige dokumentasjonen 

vi har fått og vurderer derfor datamaterialet som pålitelig. 
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4 ORGANISERING AV SKOLESEKTOREN  

 

Lyngen kommune har tre grunnskoler8. Kommunens største skole, Eidebakken, er en kombinert 

barne- og ungdomsskole lokalisert på Lyngseidet. Den nybyggede delen av skolen var 

innflyttingsklar høsten 2011. Under skoleåret 2014/2015 var det 247 elever ved skolen.  

 

Lenangen barne- og ungdomsskole er en fådelt9 skole med 66 elever skoleåret 2014/2015.  

 

Ved Lyngsdalen skole gikk det skoleåret 2014/2015 26 elever i 1. til 7. klasse. Skolen er fådelt og 

er tilknyttet Lyngsdalen oppvekstsenter som ligger på Furuflaten.   

 

 
Figur 1: Kart over den administrative organiseringen av Lyngen kommunes skolesektor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Lyngen kommunes internettside 
9 Inndeling skoleåret 2014 og 2015: 1., 2. og 3 klasse  

4. og 5. klasse 

6. og 7. klasse 

8. klasse 

9 og 10. klasse 

Avdelingsleder for 

ungdomstrinnet 

Avdelingsleder for 

mellomtrinnet 

Rådmann 

 

Basisteam 

støttefunksjoner bl.a. 

personalrådgiver 

Kommunalsjef 

 

Oppvekstsjef 

Rektor ved 

Lyngsdalen 

oppvekstsenter 

Rektor ved 

Eidebakken barne- 

og ungdomsskole 

Rektor ved  

Lenangen barne- og 

ungdomsskole 

Avdelingsleder for 

småtrinnet 



KomRev NORD IKS Forebygging og oppfølging av sykefravær i skolesektoren 

 

 

 

8 

5 SYKEFRAVÆRETS OMFANG OG UTVIKLING  

 

Kartlegging av omfanget og utviklingen i sykefraværet i Lyngen kommunes skoler de siste 

tre årene 

5.1 Revisors funn 

 

Sykefravær i grunnskolen 2012 - 2014 

I tabell 1 presenterer vi egenmeldt og legemeldt sykefravær i 2012 fordelt på virksomhetene i 

grunnskolen i Lyngen.   

 
Tabell 1: Virksomhetenes egenmeldte og legemeldte sykefravær i 2012, i prosent 

 Fravær 1 – 16 dager, 

prosent 

Fravær >=17 dager, 

prosent 

Totalt sykefravær, 

prosent 

Grunnskoleprosjekter10 4,3 % 0 4,3 % 

Grunnskolen felles 11 0,8 % 0 0,8 % 

Lyngsdalen  0,6 % 8,8 % 9,4 % 

Lenangen 1,8 % 3,7 % 5,6 % 

Eidebakken 2,3 % 4,6 % 6,9 % 

Oksvik 2,6 % 1,8 % 4,4 % 
Kilde: Lyngen kommune 

 

Grunnskoleprosjektene og grunnskole felles hadde i 2012 ingen fravær på 17 dager eller mer. 

Skolene hadde et fravær på 1 – 16 dager på mellom 0,6 og 2,6 %. Videre kan vi lese av tabellen at 

fraværet på 17 dager eller mer ved Lyngsdalen, Lenangen og Eidebakken skoler var en del høyere 

enn fraværet under 17 dager. Det høyeste fraværet på 17 dager eller mer hadde Lyngsdalen skole 

og det laveste hadde Oksvik skole. Også det totale sykefraværet i grunnskolene i 2012 var høyest 

ved Lyngsdalen skole, men Eidebakken skole hadde det nest høyeste sykefraværet.  

 

I tabell 2 gir vi en oversikt over grunnskoleområdets sykefravær i 2013.  

 
Tabell 2: Virksomhetenes egenmeldte og legemeldte sykefravær i 2013, i prosent 

 Fravær 1 – 16 dager, 

prosent 

Fravær >=17 dager, 

prosent 

Totalt sykefravær, 

prosent 

Grunnskoleprosjekter 0,9 % 4,1 % 5 % 

Grunnskolen felles 4,8 % 0 4,8 % 

Lyngsdalen  1,4 % 2,4 % 3,8 % 

Lenangen 1,8 % 4,9 % 6,7 % 

Eidebakken 2,1 % 6,7 % 8,7 % 
Kilde: Lyngen kommune 

 

Lyngsdalen skole gikk fra å ha det høyeste prosentvise fraværet på 17 dager eller mer i 2012 til i 

2013 å være den skolen med det laveste. Det er en skole med få ansatte noe som gjør at én 

sykemelding fra eller til kan gi store utslag på sykefraværsprosentene. Lyngsdalen skole hadde også 

                                                 
10 Under «Grunnskoleprosjekter» registreres vikarene for lærere som er under videreutdanning. Et ettårig prosjekt for 

finske læremidler er også registrert her. Antall og omfang av grunnskoleprosjekter vil variere fra år til år.  
11 Under «Grunnskolen felles» registreres oppvekstsjefen, kulturskolekonsulenten, 20 % IT-ansvarlig, seniorkonsulent 

(fra og med 2014), 10 % stilling tilknyttet «Den kommunale skolesekken». Intern omorganisering vil gi ulike antall 

stillingshjemler/ansatte fra år til år.  
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den laveste fraværsprosenten for fravær på under 17 dager dette året. Eidebakken skole hadde det 

høyeste fraværet både under og over 17 dager.  

 

Sykefraværet i 2014 presenterer vi i tabell 3. 

 
Tabell 3: Virksomhetenes egenmeldte og legemeldte sykefravær i 2014, i prosent 

 Fravær 1 – 16 dager, 

prosent 

Fravær >=17 dager, 

prosent 

Totalt sykefravær, 

prosent 

Grunnskoleprosjekter 0,7 % 0 0,7 % 

Grunnskolen felles 3,3 % 1,9 % 5,2 % 

Lyngsdalen  1 % 2,4 % 3,4 % 

Lenangen 2,3 % 7,3 % 9,6 % 

Eidebakken 2,6 % 5,4 % 8 % 
Kilde: Lyngen kommune 

 

Grunnskoleprosjekter hadde i 2014 det laveste sykefraværet i de tre undersøkte årene. Grunnskole 

felles hadde sitt høyeste totale fravær dette året, der fraværet på under 17 dager var noe høyere enn 

fraværet på 17 dager eller mer. I alle tre skolene var det høyeste prosentvise fraværet tilknyttet 

fravær på 17 dager eller mer. Lyngsdalen skole hadde det laveste og Lenangen det høyeste totale 

sykefraværet dette året.  

 

5.2 Oppsummering 

Om vi ser de tre årene under ett, er det ingen tydelige tendenser til økende eller synkende sykefravær 

innenfor noen av områdene. Både fraværet under og over 17 dager varierer fra år til år, og naturlig 

nok mest ved de skolene/områdene der det er færrest ansatte og de prosentvise utslagene blir større 

for hver dag med fravær.  
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6 FOREBYGGING AV SYKEFRAVÆR 

 

Oppfyller kommunen sin plikt til systematisk arbeid med forebygging av sykefraværet blant 

ansatte i grunnskolen? 

 
 

 
 

6.1 Kommunens HMS-arbeid og samarbeid med arbeidstakere og tillitsvalgte 

 

HMS-arbeidet ved grunnskolene 

Skolene i Lyngen kommune har HMS-grupper som består av rektor, verneombud, representant for 

renholdere (ved Lenangen skole) samt representant for undervisningspersonellet (tillitsvalgte) og 

assistenter (ved Eidebakken skole). Referat fra HMS-gruppemøter viser variasjonen i type tema som 

har blitt tatt opp på møtene12. Revisjonen blir av flere informanter fortalt at å finne tidspunkt for 

møter og dårlig oppmøte har vært en utfordring på grunn av vansker med å få vikar til medlemmenes 

undervisningstimer.   

 

Rektoren ved Lyngsdalen oppvekstsenter mener jobben med HMS på enheten har vært preget av at 

det er lite tid i en travel arbeidshverdag og de administrative ressursene er små.  Det har ifølge rektor 

vært vanskelig å finne tid til å avholde møter, og frekvensen i møtevirksomheten har derfor vært 

varierende. Lyngsdalen oppvekstsenter er en arbeidsplass med få ansatte som jobber tett på 

                                                 
12 Avviksmeldinger, utarbeiding av renholdsplan, reklamasjoner tilknyttet bygge-/investeringsprosjekt, forebygging 

og reduksjon av enhetens sykefravær, faktorer som utløser/påvirker kort- og langtidsfravær, mobbing, konflikter, 

personalmøter, gjennomgang av kommunens HMS-verktøykasse, oppsummering av gjennomføring og funn under 

vernerunde, evaluering av funn og gjennomføring av trivselsundersøkelse, samarbeid med bedriftshelsetjenesten, 

oppsummering og evaluering av gruppearbeid tilknyttet medarbeider-/trivselsundersøkelse, evaluering av HMS-

gruppas arbeid 

Revisjonskriterier  

Som arbeidsgiver skal Lyngen kommune sørge for å utføre helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i 

alle sine virksomheter i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte, som innebærer blant 

annet: 

 å ha oversikt over virksomhetens organisering, ansvars-, oppgave- og 

myndighetsfordeling i sitt HMS-arbeid 

 å kartlegge farer og problemer for deretter å vurdere risikoforholdene i virksomheten, 

utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen 

 å gjøre arbeidstaker kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med 

arbeidet  

 at arbeidstaker som skal lede eller kontrollere andre arbeidstakere, har nødvendig 

kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og 

sikkerhetsmessig forsvarlig måte 

 å bruke sakkyndig bistand ved behov 

 å vurdere å knytte til seg en bedriftshelsetjeneste 

 å vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakerne 

 

Kilder: Arbeidsmiljøloven §§ 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 
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hverandre. Det mener rektor bidrar til at det er lettere å fange opp og å lufte misnøye og konflikter 

selv om det ikke avholdes faste møter eller jobbes systematisk med HMS. Verneombudet ved skolen 

fortalte også til revisor at hun mener arbeidsmiljøet er så lite og åpent at det er lett å gi beskjed om 

det oppstår noen uenigheter eller bekymringer. Hun fortalte videre at hun syns det er uheldig at det 

ikke er mulig å finne tid til møter i HMS-gruppa. Det skyldes ifølge henne at medlemmene har ulik 

arbeidstid og ulike planleggingsdager. Personalmøter arrangerer skolen og barnehagen hver for seg. 

Men det er sjelden personalmøter for hele oppvekstsenteret, noe hun skulle ønske var mulig å få til. 

Også det skyldes problemer med å finne mulige møtetidspunkt. 

 

Ved Lenangen skole har det, ifølge alle våre informanter, på grunn av sykefravær ikke blitt avholdt 

møter i HMS-gruppa siden våren 2014. En mer fast møtevirksomhet ble gjenopptatt senhøsten 2014, 

og møtene skal for framtiden avholdes hver første onsdag i måneden. Rektor ved Lenangen skole 

opplyser at hun har besluttet at HMS skal være et fast første punkt på agendaen for samtlige møter 

(for eksempel driftsmøter og personalmøter). Det har også blitt jobbet konkret med medarbeiderskap 

og trivsel ved skolen, der alle ansatte har blitt aktivt involvert i diskusjonen om hvilken situasjon 

som ønskes oppnådd, virkemidler for å komme dit samt evaluering av fremdriften. Det ble også 

gjennomført medarbeiderundersøkelser høsten 2011 og 2013. Disse resulterte i at en 

konflikthåndteringsplan ble utarbeidet og at det i større grad blir gjennomført veiledning i arbeid13. 

 

Verneombudet fortalte at HMS-gruppa på Lenangen barne- og ungdomsskole tidvis har hatt lite 

aktivitet, noe som hovedsakelig har skyldtes sykefravær blant gruppas medlemmer. Men hun 

fortalte at på tidspunktet for revisjonens undersøkelse hadde HMS-gruppa faste møter første onsdag 

i måneden. 

 

Rektor ved Eidebakken skole forteller at det har vært mye jobb å få en HMS-gruppe og HMS-

systemene for skolen til å fungere, blant annet for å få utarbeidet en renholdsplan. HMS-gruppa 

hadde ikke møter høsten 2014, men fungerer godt når den samles. Lyngen kommunes verktøykasse 

er ikke digitalisert og har derfor ikke blitt brukt på Eidebakken skole. Rektor opplyser til revisor at 

hun har gitt sine innspill til nødvendige endringer på verktøykassen til kommunens administrasjon. 

Rektor er ikke kjent med om HMS-gruppene har fått et mandat for sitt arbeid fra kommunen.  

 

Verneombudet og én tillitsvalgt fortalte til revisor, uavhengig av hverandre, at det med tiden har 

blitt tydelig at HMS-gruppen ved Eidebakken i all hovedsak diskuterer aktuelle forhold, men at det 

ikke fører til konkrete resultat, tiltak eller endring. Arbeidet er ifølge den tillitsvalgte ikke nok 

handlingsorientert med tanke på å faktisk bøte på skolens utfordringer.  

 

Verneombudet ved Eidebakken fortalte at skoleledelsen tar verneombud og tillitsvalgte med på råd 

når det er relevant - og deres meninger blir hørt. Hun fortalte at de ansatte tar kontakt om de anser 

det som nødvendig, men det har ikke vært snakk om veldig kompliserte og utfordrende saker. 

 

Generelt om kommunens HMS-arbeid 

I Lyngen kommunes årsmelding for 2011 omhandler kapittel 3 HMS-arbeid. Om vernetjenesten står 

det blant annet at hovedverneombud var frikjøpt i 20 % stilling i 2011, noe som ifølge årsmeldingen 

oppleves som en for liten ressurs sammenlignet med behovet. Videre står det at kommunens ledelse, 

i samarbeid med vernetjenesten, gjennomførte en kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet i 

enhetene. Kommunens vernetjeneste og representanter fra NAV og Arbeidslivssenteret besøkte i 

2011 nesten alle kommunens enheter for å orientere om nytt sentralt regelverk tilknyttet forebygging 

og oppfølging av sykefravær. De var også innom alle skolene. 

                                                 
13 Én ansatt har fått ansvar for, ved behov, å veilede de andre i å skrive IOP og årsplaner.  
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Ifølge årsmeldingen ble det i 2011 regelmessig avholdt møter mellom rådmannen, tillitsvalgte og 

NAV der hovedfokuset var sykefraværsoppfølging. Arbeidslivssenteret har gitt råd og bistand til 

tiltak for å forebygge og redusere sykefravær i de avdelinger som hadde høyt sykefravær. Det eneste 

arbeidsmiljø-/trivselstiltaket som er eksplisitt nevnt i årsmeldingen, er det årlige julebordet for de 

ansatte. I 2011 ble det avholdt i indre Lyngen. Oppslutningen var ifølge årsmeldingen god og 

tilbakemeldingene positive. 

 

I årsmeldingens kapittel om HMS-arbeid skrives det avslutningsvis at det er ønskelig å få 

øremerkede midler til å arrangere trivselstiltak i årene som kommer. Trivsel oppgis som en av flere 

faktorer som reduserer sykefraværet. Det poengteres at HMS-området ideelt sett burde hatt en fast 

stillingshjemmel for å bedre ivareta arbeidsområdet, samt at det anses som en fordel å fortsette 

ordningen med frikjøp av hovedverneombud.  

 

Det er nevnt noen flere konkrete arbeidsmiljøtiltak i årsmeldingen for 2012 enn for 2011. For 

eksempel ble tiltaket «God Sirkel» gjennomført i regi av Arbeidslivssenteret i Troms i perioden 

januar til mai, der målet var å få ned sykefraværet. Ifølge årsmeldingen ga deltakerne tiltaket positiv 

omtale. Tiltaket ble evaluert og ikke videreført. Samtlige enheter i kommunen oppretta i 2012 HMS-

grupper. Disse skal ha fokus på arbeidsmiljø og trivselstiltak. I løpet av året gjennomførte flere 

enheter turer, sammenkomster og ulike fysiske aktiviteter for de ansatte. For øvrig er områdene 

omtalt i Lyngen kommunes årsmeldinger for 2012 og 2013 stort sett det samme som i årsmeldingen 

for 2011. 

 

Hovedtillitsvalgt for Skolenes landsforbund i Lyngen fortalte at hun blir involvert i svært mye av 

det som skjer innenfor skolesektoren i Lyngen kommune, som blant annet arbeidet med 

Inkluderende Arbeidsliv (IA) og drøftingsmøter tilknyttet avtaleverket. For øvrig har alle 

verneombudene i Lyngen kommune møter omtrent fire ganger i året. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Oversikt over organisering og HMS-arbeid 
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Revisors funn 

Lyngen kommune har en HMS-håndbok/HMS-verktøykasse; «HMS-verktøykasse, systematisk 

helse, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS – internkontroll)». På dokumentets forside står det at første 

utgave gjelder fra høsten 2010. Flere informanter fortalte at erfaringene er at håndboken er for 

omfangsrik, og den derfor er planlagt revidert i 2015.  

 

HMS-håndboka/verktøykassa14 omtaler alle deltakere i HMS-arbeidet15, deres funksjoner og 

konkrete arbeidsmiljøoppgaver. Den inneholder også16 en figur som viser prosessen for kommunens 

systematiske HMS-arbeid, der det skal utarbeides; 

1. målsetting 

2. kartlegging - vernerunde (avviksbehandling) 

3. risikovurdering 

4. handlingsplan – tiltak 

5. gjennomføring / oppfølging 

 

Ifølge figuren skal prosessen gjennomføres på ny om oppfølgingen viser at ønskede resultat ikke 

oppnås. I det påfølgende dokumentet17 utdypes innholdet i hvert punkt, og det poengteres at HMS-

gruppen skal involveres i utformingen av målsetninger og at alle ansatte skal ha løpende informasjon 

om de aktive prosessene.  

 

En veileder for HMS-gruppenes målsetting, sammensetning, organisering, områder som skal inngå 

i gruppens arbeid samt forhold rundt møtene, foreligger også18. 

 

HMS-håndboka/verktøykassa inneholder videre bestemmelser om formål, omfang og ansvar for 

arbeidsmiljøet19. Om ansvar står det at «Ansvarlige ledere skal sørge for at det finnes rutiner som 

ivaretar arbeidsmiljøet for alle ansatte». Her er også generelle retningslinjer for 

gjennomføring/fremgangsmåte.  

 

I HMS-håndboka/verktøykassa20 er de overordnede målene, og syv delmål, for kommunens HMS-

arbeid presentert: «Lyngen kommune skal være en trygg og trivelig arbeidsplass hvor den enkelte 

ansatte får lov å bruke av sine kunnskaper og ferdigheter. Ingen forhold i arbeidet skal sette 

medarbeidere i fare, verken når det gjelder helse, psykososiale forhold eller sikkerhet.  

 Vi skal ha felles holdninger til HMS i hele vår virksomhet 

 Ingen alvorlige skader på mennesker, materiell og miljø 

 Ingen alvorlige psykososiale konflikter som følge av arbeidets art 

 Ingen alvorlige helseproblemer som følge av arbeidets art 

 God innsikt i risiko- og sårbarhetsanalyse, - beredskapsarbeid 

 Våre leverandører og samarbeidspartnere skal ha samme holdning, verdier og mål innen 

HMS som oss 

 Vi skal bidra til at kommunens innbyggere skal får et godt tjenestetilbud, en forutsetning for 

gode resultater og godt omdømme. 

Vi har alle et ansvar for å ivareta hverandre, vårt miljø og våre verdier!» 

                                                 
14 Dokument IKV.1.2 Funksjonsbeskrivelse av HMS-arbeidet, 
15 Rådmannen, enhetsleder, avdelingsleder, arbeidsleder, arbeidstaker, verneombud, hovedverneombud, 

brannvernleder, tillitsvalgte, HMS-gruppe, verne- og helsepersonale/bedriftshelsetjenesten, arbeidsmiljøutvalg 
16 Dokument IKV.1.4 
17 Dokument IKV.1.5 
18 Dokument IKS.3.4 
19 Dokument IK.108 
20 Dokument IKV.1.3 
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I sin gjennomgang av dokumentasjon har revisor funnet én mål- og aktivitetsplan. Det var for 

Eidebakken skole, sist redigert mai 2011 (etter vedtak i AMU 13.4.2011).  

 

 

Revisors vurdering 

Lyngen kommune har i sin HMS-verktøykasse en oversikt over alle deltakere i HMS-arbeidet og 

deres ansvars-, oppgave og myndighetsfordeling i sitt HMS-arbeid, og vi vurderer dette 

revisjonskriteriet som oppfylt.  
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6.3 ROS-analyser21, planer og informasjon til ansatte 

 

Revisors funn 

Revisor finner ingen dokumentasjon i Lyngen kommunes HMS-system over kartlegging eller 

vurdering av ulykkes- og helsefare i arbeidshverdagen til de ansatte i grunnskolen. Det er heller ikke 

dokumentert at det i den undersøkte perioden er gitt informasjon tilknyttet slike forhold.  

 

I HMS-verktøykassa er det lagt ved et skjema for risikovurdering, med en kort beskrivelse av 

hvordan det skal fylles ut22. For hvert forhold som anses å kunne føre til personskade eller slitasje, 

skal sannsynlighet for skade vurderes på en skala fra 1 til 3; 

1. har skjedd flere ganger 

2. har skjedd 

3. tenkelig 

Videre skal konsekvensen av skaden vurderes som følger; 

1. død 

2. varig skade 

3. midlertidig skade 

Risikoen skal så beregnes ved å multiplisere verdien for sannsynlighet med verdien for konsekvens. 

Deretter skal forholdene med størst risiko gi høyeste prioritet i siste kolonne. 

 

Lenangen barne- og ungdomsskole utarbeidet 7.1.2014 en risikovurdering for følgende forhold;  

- manglende ventilasjonsanlegg 

- manglende isolering av skolen 

- varierende temperatur i paviljong 

- manglende solavskjerming på storskolen 

 

Forholdene er meldt til kommunens administrasjon i forbindelse med et investerings-/ 

byggeprosjekt. Revisor finner ikke at de ansvarlige ved Lenangen skole har planlagt 

risikoreduserende tiltak tilknyttet forholdene omtalt i risikovurderingen. Skolen har utarbeidet to 

handlingsplaner; en for fysiske utbedringer av ventilasjon og arbeidsforhold og en annen om 

psykososialt arbeid tilknyttet «opplæring/faglig utvikling», «veiledning i arbeid» og «måter 

konflikter håndteres på». Siste versjon av disse er ikke datert, men den lengste tidsfristen for 

gjennomføring av planlagte tiltak er «sommeren 2013». Planene var markert med «gamle dok. 

må/bør oppdateres». Skolens rektor fortalte til revisor at tiltak tilknyttet ventilasjon ikke er 

gjennomført, men at det vil være del av et kommende investerings-/byggeprosjekt. Prosedyrer for 

konflikthåndtering er utarbeidet, ikke datert, men skal ifølge påskrift «revideres innen våren 

2013»23. Oppvekstsjefen opplyste til revisor at denne prosedyren ble utarbeidet på bakgrunn av 

tilbakemeldinger i en arbeidsmiljøundersøkelsene.  

 

I kommunens HMS-håndbok omtales mobbing og forebygging24. Her gis det en definisjon av hva 

mobbing er, konflikthåndtering og forebygging av mobbing spesifiseres som et lederansvar, og det 

er opplistet hva det er viktig at leder har fokus på i sitt forebyggende arbeid og fremgangsmåte for 

                                                 
21 I en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) kartlegges sannsynlighet og konsekvenser av uønskede hendelser 
22 Dokument IKV.2.7 
23 Generelt om hva alle kan gjøre for å forebygge konflikter, konfliktkommunikasjon, og typer av konflikt som det 

forventes kan oppstå. Punktvis prosedyre når foreldre klager på lærer, konflikt mellom lærer og elev, mellom lærere 

samt mellom lærer og rektor. 
24 Dokument IKV.3.5   
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å løse konflikter. Videre følger kommunens arbeidsmiljøutvalgs (AMU) retningslinjer for 

håndtering av konflikter og mobbing25. 

 

I den samme håndboka er det gjort tilgjengelig et skjema for bruk ved «gjennomgang av enhetens 

HMS-arbeid»26. I dette skjemaet skal det settes en frist, utpekes en ansvarlig som skal kvittere ut 

når gjennomgang av de ulike områdene er gjennomført27. Tilknyttet skjemaet er utfyllende 

avviksskjema som blant annet skal brukes ved personskader28, registrering av feil og mangler29, 

varsling av kritikkverdige forhold30 samt sjekklister for bruk ved vernerunder31. Det foreligger også 

en «sjekkliste for systematisk gjennomgang av HMS – internkontroll på enheten». Oppvekstsjefen 

informerte revisor om at vernerunder gjennomføres på skolene og at eventuelle avvik følges opp av 

verneombudene.  

 

Oppvekstsjefen opplyste at HMS-verktøykassa ikke er i daglig bruk i kommunen. Dette begrunnet 

hun med at den er vanskelig å bruke. Av denne grunn er en ny HMS-håndbok for tiden under 

utarbeidelse av administrasjonen i samarbeid med bedriftshelsetjenesten Invenie.  

 

IA-avtalen 

Lyngen kommune er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv) Revisor ble fortalt av tillitsvalgte og 

hovedverneombud ved skolene at det jevnlig avholdes IA-møter i Lyngen kommune. Revisor har 

fått framlagt referat fra møter som dokumenterer at deltakere har vært representanter fra NAV, NAV 

Arbeidslivssenter i Troms og bedriftshelsetjenesten, tillitsvalgte for Skolenes Landsforbund, 

Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Sykepleierforbundet, kommunens hovedverneombud, 

rådmannen samt personalkonsulent.  

 

I IA-handlingsplan 2014 – 201832 er mål og handlingsplan for IA-arbeidet i Lyngen kommune 

presentert, samt fokusområder som utfyller kommunens IA-strategi:  

«Virksomhetens IA-strategi:  

Lyngen kommune skal ha et godt arbeidsmiljø med fokus på HMS og IA. 

(…) Lyngen kommune skal ha flere i jobb gjennom fokus på økt nærvær!  

 

Fokusområder som understøtter IA-virksomhetens overordnede IA-strategi: 

Fokusområde         Mål/hensikt                       Hva  Hvem 

Partssamarbeid Virksomheten skal ha 

framdrift, riktig kurs og jevnlig 

evaluering av IA-arbeidet 

Halvårlige 

møter (…) 

Ledelse/tillitsvalgte 

IA-rådgiver 

HMS-arbeid Virksomheten skal ha en 

partssammensatt arena som er 

premissleverandør for HMS-

arbeidet 

Egne fora, for 

eksempel 

AMU 

Ledelse/tillitsvalgte, 

verneombud 

IA-rådgiver kan delta 

Implementering av IA-

arbeidet 

Skal være implementert i 

virksomhetens HMS-arbeid 

(…)  

                                                 
25 Dokument IKV.4.6 
26 Dokument IKV.2.2 
27 Tilknyttet både fysiske og psykososiale forhold, helsefare, risiko, sikkerhet, feil og mangler, handlingsplan, 

internkontroll, opplæring om HMS-arbeid og lignende 
28 Dokumentene IKV.2.5 og IKV.2.6 
29 Dokument IKV.2.8 
30 Dokumentene IKV.2.14 og IKV.2.15 
31 Dokumentene fra IKV.2.16 til og med IKV.2.28 
32 Nummerert 14/3091 
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Handlingsplanen beskriver aktiviteter som skal gjennomføres, hensikt, hvem som er ansvarlig og 

frist for gjennomføring33. 

«Delmål 1: sykefraværet skal reduseres 

a) utarbeide mål for sykefraværsarbeidet og sette resultatmål for sykefraværsutviklingen 

b) etablere etterprøvbare aktivitetsmål* 

Resultatmål innen 31.12.2018: 6,5 % 

 

Aktivitet* Hensikt Ansvar  Frist 

Fokus på arbeidsmiljø/HMS og 

på avdelings-/personalmøter 

Jobbe med det fysiske og 

psykososiale arbeidsmiljøet 

Ledere/ 

verneombud 

 

HMS-grupper med faste 

møtetidspunkt på alle enheter 

og avdelinger 

Oppfølging av medarbeideres 

fysiske og psykososiale 

arbeidsmiljø 

  

Medarbeiderskap: 

1. arbeidsmiljømøter hvor 

medarbeiderskap er tema 

2. Dialogspill – NAV 

arbeidslivssenter (valgfritt) 

Bedre arbeidsmiljø, verdsette 

kollegaer og bli glad i 

arbeidsplassen 

Ledere og 

medarbeidere 

1. 30.6.2015 

2. 31.12.2015 

Oppfølging av sykemeldte    

Medarbeidersamtaler for alle 

ila 2015 

Jobbe med det psykososiale 

arbeidsmiljøet 

Ledere 31.12.2015 

Arbeidsmiljøkartlegging på 

enheter/avdelinger 

Jobbe med det psykososiale 

arbeidsmiljøet 

Utarbeide handlingsplan og 

tiltak 

  

 

Delmål 2 Personer med redusert funksjonsevne 

2a) Sette aktivitetsmål for oppfølgings- og tilretteleggingsarbeidet overfor egne 

arbeidstakere med redusert arbeidsevne, for å forebygge overgang fra arbeid til passive 

ytelser 

2b) Sette aktivitetsmål for hvordan virksomheten skal åpne for personer som NAV har 

avklart og som har behov for utprøving av sin arbeids- og funksjonsevne i det ordinære 

arbeidslivet34  

 

Aktivitet* Hensikt Ansvar  Frist 

iBedrift-prosjekt Fysisk arbeidsmiljø – tilpasning 

av arbeidsoppgaver 

NAV 

Arbeidsl.s. 

31.12.2016 

Medarbeiderskap: 

3. arbeidsmiljømøter hvor 

medarbeiderskap er tema 

4. Dialogspill – NAV 

arbeidslivssenter (valgfritt) 

Bedre arbeidsmiljø, verdsette 

kollegaer og bli glad i 

arbeidsplassen 

Ledere og 

medarbeidere 

1. 30.6.2015 

2. 31.12.2015 

 

 

 

                                                 
33 Her gjengis bare punkt som er relevante for denne forvaltningsrevisjonen 
34 Ifølge oppvekstsjefen omhandler delmålet både kommunalt ansatte og innbyggere som ikke allerede har et 

ansettelsesforhold i kommunen 



KomRev NORD IKS Forebygging og oppfølging av sykefravær i skolesektoren 

 

 

 

18 

iBedrift er et tilbud til IA-bedrifter for å styrke jobbnærværet. Det er et samarbeidsprosjekt mellom 

spesialisthelsetjenesten (UNN) og NAVs Arbeidslivssenter i Troms for å øke virksomhetenes 

kunnskap om alminnelige helseplager (muskel-/skjelett- og lettere psykiske helseplager). Tiltak 

rettes både mot bedriftene og enkeltindivid og er for eksempel aktuell helse- og IA-informasjon, 

holdningsskapende arbeid, kurs samt medisinsk avklaring fra helsetjenesten.  

 

Oppvekstsjefen informerte revisor om at handlingsplanen ikke følges punktvis opp fordi kommunen 

jobber med å utarbeide en ny HMS-håndbok, og i den forbindelse oppdateres denne 

handlingsplanen.  

 

Tillitsvalgte og verneombudenes kommentarer 

Verneombud og tillitsvalgte ved Eidebakken skole fortalte at det gjennomføres kartlegginger av 

helse- og ulykkesfarer under de jevnlige og systematiske vernerundene som rektor og verneombudet 

gjør. Det er for eksempel avdekket behov for oppbevaring av kjemikaliene i naturfagrommet samt 

utlufting i det samme rommet. Utenom disse er det så vidt de tillitsvalgte vet, ikke gjennomført noen 

større kartlegging av mulige helse- og ulykkefarer på skolen. 

 

Verneombudet ved Lyngsdalen skole gjennomfører to årlige vernerunder, men ingen øvrige 

kartlegginger av ulykkes- og helsefarer. Hun skriver rapport til AMU fra vernerunden om det er 

særskilte forhold som må utbedres. Verneombudet mente det ikke er særlige ulykkes- eller 

helsefarer tilknyttet arbeidet ved skolen ut over muligheten for slitasje på grunn av mye av- og 

påkledning av barn. 

 

Verneombud ved Lenangen skole fortalte at det er gjort noen få risikovurderinger tilknyttet arbeidet 

ved skolen. For eksempel har det blitt vurdert at de ansatte ikke har kompetanse til å nyttiggjøre en 

del av kjemikaliene på naturfagrommet, og disse ble derfor destruert. I tillegg ble det vurdert som 

nødvendig at vaktmester bruker verneutstyr under kloring av bassenget. For øvrig må rommet hvor 

kloringen gjøres, få installert utlufting.  

 

Hovedtillitsvalgt for Skolenes Landsforbund i Lyngen mener det for noen år tilbake ble gjort en 

vurdering av ulykkes- og helsefarer i de ansattes arbeidshverdag. Men hun kjenner ikke til om den 

er revidert. Hun mener det er fare for uhell i de ansattes og ungenes hverdag, men at det varierer fra 

fag til fag. Det er ulike faremomenter om en underviser i kroppsøving, sløyd, naturfag, eller engelsk. 

Også forhold tilknyttet inspeksjon og aktivitetsdager utenfor skolens område utgjør risiko, mener 

hun. 

 

Revisors vurdering 

Skolene har gjort skriftlige kartlegginger hver for seg gjennom vernerunder, men Lyngen kommune 

har ikke gjort noen overordnet kartlegging eller vurdering av ulykkes- og helsefare i 

arbeidshverdagen til de ansatte i grunnskolen som har blitt fulgt opp med planer og tiltak for å 

redusere den avdekte risikoen. Revisjonen finner videre at arbeidstakerne ikke er gitt informasjon 

tilknyttet slike forhold. På denne bakgrunn vurderer revisor at kommunen delvis har oppfylt 

revisjonskriteriene.  
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6.4 Lederopplæring og -kompetanse for å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen 

 

Revisors funn 

I Lyngen kommunes årsmelding for 2011 står det at forsikringsselskapet Vital i 2011 dekte 

kommunes kostnader tilknyttet 40-timers HMS-kurs for nye verneombud, ledere og medlemmer av 

arbeidsmiljøutvalget (AMU). Slike kurs avholdes med ujevne mellomrom, senest våren 2014. 

Arbeidslivssenteret i Troms ga kommunens enhetsledere (og andre) tilbud om ulike type 

kurs/opplæring i løpet av året.  

 

I løpet av 2014 har konsulentselskapet Teamwork gjennomført fire halvdagsmøter for hele 

kommunen med foredrag om utvikling av medarbeiderskap (med fokus på arbeidsglede, 

medarbeiderskap, lederskap, forpliktende samspill, ansvar og tillit) samt refleksjon og samtaler om 

eget og felles medarbeiderskap. Rektorene opplyser at de nå driver med etterarbeid og oppfølging 

av de områder som de mener de kan utvikle organisasjonen på.  

 

I Eidebakken barne- og ungdomsskoles HMS-perm finner revisor dokumentasjon på rektors 

deltakelse på HMS-kurs for ledere i desember 2013. Kurset ble avholdt av Trygg og Sikker Kurs 

AS35. Kurset oppgis å være tilpasset Arbeidstilsynets veiledning for denne type opplæring, og 

følgende emner skal det være gitt innføring i: 

- arbeidsmiljølovens innhold og struktur 

- arbeidsmiljølovens forskrifter 

- roller i HMS-arbeidet 

- arbeidsgivers plikter 

- arbeidstakers rettigheter og plikt til medvirkning 

- verneombuds funksjon og oppgaver 

- bedriftshelsetjenestens funksjon 

- krav til arbeidsmiljø 

- hvordan bygge opp, implementere og vedlikeholde HMS-system på arbeidsplassen 

 

En tillitsvalgt fortalte til revisor at hun gjennom sitt forbund har fått kurs som blant annet omhandlet 

arbeid med HMS og sykefravær. Men hun har ikke fått tilbud om slike kurs gjennom Lyngen 

kommune.  

 

Ett verneombud fortalte at Lyngen kommune flere ganger har tilbudt deltakelse på kurs for 

verneombud.  

 

Verneombudet ved Lyngsdalen oppvekstsenter var våren 2014 på 40-timerskurs. Hun synes kurset 

var godt, men beklager at det hun lærte, ikke blir tatt i bruk. Det skyldes ifølge verneombudet at det 

ikke jobbes systematisk med HMS og forebygging av sykefravær samt at HMS-gruppen ikke har 

funnet tid til å møtes. 

 

 

Revisors vurdering 

Revisor finner at Lyngen kommune legger til rette for at arbeidstakere som skal lede eller kontrollere 

andre arbeidstakere skal få nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på 

en helse- og sikkerhetsmessig måte. Revisjonskriteriet vurderes som oppfylt.  

 

 

                                                 
35 www.tryggkurs.no 

http://www.tryggkurs.no/
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6.5 Bedriftshelsetjeneste og sakkyndig bistand 

 

Revisors funn 

Lyngen kommune har, sammen med Storfjord kommune, inngått kontrakt med Inveni 

bedriftshelsetjeneste om levering av tjenester i en to-årsperiode fra 1.1.2015.  I 2014 leverte Nord-

Troms BHT bedriftshelsetjenester til Lyngen kommune. I Nord-Troms BHTs rapport for aktiviteter 

i 2014 finner revisjonen følgende punkt om arbeid tilknyttet grunnskolen:  

- 1,5 timer beskrevet som «hjelp til gjennomføring av risiko-vurdering av inneklima ved 

Lenangen barne- og ungdomsskole»  

- 1 time til «dialogmøte for en ansatt ved voksenopplæringen»  

- 1 time med beskrivelsen «jobbet med forespørsel om eventuell akustikkmåling ved 

Eidebakken skole. Sjekket muligheten for å få leie utstyr».  

- For to aktiviteter er tidsbruken ikke spesifisert; «måling av etterklangstid på Eidebakken 

skole (faktureres separat)» og «rapport etter måling av etterklangstid på Eidebakken skole, 

sendt per e-post».  

 

Revisor fikk opplyst fra rektor ved Lenangen skole at bedriftshelsetjenesten tidligere har vært 

benyttet av Lyngsdalen oppvekstsenter. Rektorene ble ved inngangen til september 2014 informert 

om at det er små ressurser til bedriftshelsetjeneste og at rammen for året var brukt opp.  

 

Fungerende hovedtillitsvalgt for Skolenes Landsforbund i Lyngen fortalte til revisor at han har 

opplevd at mens arbeidet med å redusere og å forebygge sykefravær er ett av tre 

hovedsatsingsområder i Lyngen kommune, har det ikke blitt implementert/vært særskilt stor 

aktivitet med dette ute i kommunens enheter. Han mente at det ikke har vært pådriv i prosessene fra 

avdelingene/enhetens ledelse eller i samarbeid med tillitsvalgte og ansatte. Han savnet også at 

foreslåtte tiltak/utbedringer som er nedfelt i rapportene fra bedriftshelsetjenesten, blir iverksatt. Etter 

hans erfaring blir rapportene ikke brukt, og de gir ingen praktiske utslag i enhetene.  

 

En av de tillitsvalgte fortalte til revisor at hun ikke kjenner til at kommunens bedriftshelsetjeneste 

har bidratt på relevante områder, for eksempel tilknyttet helseforebyggende tiltak. Hun har heller 

ikke fått informasjon om hva bedriftshelsetjenesten eventuelt kan bidra med. 

 

 

Revisors vurdering 

Revisor finner at Lyngen kommune har knyttet seg til en bedriftshelsetjeneste og søkt sakkyndig 

bistand ved behov. Revisjonskriteriet vurderes som innfridd.  
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6.6 Tiltak for å fremme fysisk aktivitet 

 

Revisors funn 

Rektor ved Eidebakken skole fortalte til revisor at de ansatte med jevne mellomrom etterlyser 

mulighet for fysisk aktivitet. Slike tiltak har blitt gjennomført, men erfaringen hennes er at responsen 

på slike tiltak er varierende og at det etter relativt kort tid ikke blir brukt.  

 

Verneombudet ved Lyngsdalen oppvekstsenter mintes at det tidligere har vært arrangert populære 

aktivitetskonkurranser, men at det de seneste årene ikke har vært tilrettelagt for fysisk aktivitet i 

arbeidstiden.  

 

Hver torsdag har lærerne ved Lenangen barne- og ungdomsskole én time fellestid på torsdag etter 

at elevene har dratt hjem. Verneombudet ved skolen har tatt til orde for at denne timen én gang i 

måneden blir brukt til felles fysisk aktivitet. 

 

 

Revisors vurdering 

Revisor har gjennom sine undersøkelser funnet at det ved Lyngen kommunes grunnskoler har blitt 

vurdert og gjennomført tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakerne. Revisjonskriteriet 

vurderes som innfridd.  

 

6.7 Konklusjon 

 

Revisor konkluderer med at Lyngen kommune delvis oppfyller sin plikt til å sørge for systematisk 

arbeid med forebygging av sykefraværet blant ansatte i grunnskolen.  

 

Konklusjonen bygger på revisors funn og vurderinger der fem av syv utledete revisjonskriterier 

anses som oppfylte. Det gjelder oversikt over virksomhetens organisering, ansvars-, 

oppgavefordeling og myndighet, å sikre at ledere har nødvendig HMS-kompetanse, tilknytning til 

bedriftshelsetjeneste, bruk av sakkyndig bistand ved behov samt å vurdere tiltak for å fremme fysisk 

aktivitet.  

 

Revisor vurderer at kommunen delvis oppfyller revisjonskriteriet om ROS-analyser med planer og 

tiltak og ikke oppfyller revisjonskriteriet om å gjøre arbeidstaker kjent med mulige jobbrelaterte 

ulykkes- og helsefarer. 
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7 OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR 

 

Oppfyller kommunen sin plikt til systematisk arbeid med oppfølging av sykefravær i 

grunnskolen? 

 
 

 
 

7.1 Tiltak for arbeidstakere med redusert arbeidsevne 

 

Revisors funn 

Som presentert i kapittel 6.3 er delmål 2 i handlingsplan for kommunens IA-arbeid rettet mot 

personer med redusert funksjonsevne. Handlingsplanen viser til at det «skal settes aktivitetsmål for 

oppfølgings- og tilretteleggingsarbeidet for arbeidstakere med redusert arbeidsevne». Det skal også 

«settes aktivitetsmål for hvordan virksomheten skal åpne for personer som NAV har avklart og har 

behov for utprøving av sin arbeids- og funksjonsevne i det ordinære arbeidsliv». Relevante 

aktiviteter tilknyttet disse delmålene er iBedrift-prosjekt der fokuset skal være på det fysiske 

arbeidsmiljøet og tilpassing av arbeidsoppgaver.  

 

Rektor ved Eidebakken skole mente den største utfordringen er å tilrettelegge for sykemeldte som 

ikke klarer å undervise. Ifølge henne er mulighetene for å tilpasse arbeidssituasjonen knyttet til fritak 

fra inspeksjon, og eventuelle bytter om type fag eller klassetrinn kan utgjøre en forskjell. Hun mener 

også at det kan tilrettelegges til en viss grad, men at lederen må se til at ikke belastningen på andre 

øker og dermed genererer flere sykemeldinger. Som tiltak for å bedre det fysiske arbeidsmiljøet er 

det ved Eidebakken skole er det kjøpt inn heve- og senkebord. Også tilrettelegging av 

arbeidssituasjonen for lærere med tung arbeidsbyrde/krevende belastning er prøvd. 

 

Revisjonskriterier: 

Arbeidsgiver skal så langt som mulig iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstakere som har 

fått redusert arbeidsevne, skal kunne beholde eller få et passende arbeid. 

 

Arbeidsgiver skal i samråd med den sykemeldte utarbeide en oppfølgingsplan for tilbakeføring 

til arbeid, med mindre dette er åpenbart unødvendig. Planen skal være utarbeidet senest når 

arbeidstaker har vært helt eller delvis borte fra arbeidet i fire uker. Oppfølgingsplanen skal 

omfatte en vurdering av arbeidstakers oppgaver og arbeidsevne, aktuelle tiltak i arbeidsgivers 

regi, bistand (for eksempel fra bedriftshelsetjeneste og NAV) samt plan for videre oppfølging. 

 

Arbeidsgiver skal innkalle arbeidstaker til dialogmøte senest syv uker inn i arbeidstakers 

sykefravær, med mindre dette er åpenbart unødvendig. Arbeidsgiver skal kunne dokumentere 

hvordan bestemmelsene om oppfølgingsplan og dialogmøte har vært fulgt opp. 

 

Arbeidsgiver skal iverksette realistiske og konkrete tiltak som kan gjøre det mulig for 

arbeidstaker å utføre sine oppgaver helt eller delvis, eventuelt andre arbeidsoppgaver. 

 

Kilder: Arbeidsmiljøloven §§3-1, 4-6  
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Rektor ved Lenangen skole fortalte at for å forebygge sykefravær, er det kjøpt inn heve-/senkebord 

og en del kontorstoler. Det gjensto på det tidspunkt å erstatte noen flere kontorstoler samt å utbedre 

lysforhold. 

 

En av de tillitsvalgte fortalte til revisor at hennes erfaring er at det fra skolens ledelse uttales at det 

i et økonomisk perspektiv kan være vanskelig å legge til rette arbeidssituasjonen for ansatte som er 

eller står i fare for å bli sykemeldt. Hun sikter til muligheten for å sette inn vikar ved fritak av 

arbeidsoppgaver, å gå «på topp» av normal bemanning og/eller som avlastning i undervisningen. 

Hun er kjent med at det er mulig å søke NAV om tilretteleggingstilskudd for kortvarig avlasting ved 

innleie av vikar.  

 

Ifølge vaskernes representant i HMS-gruppa hadde vaskerne ved Lenangen skole for noen år siden 

gjennomgang av sine arbeidsforhold med Arbeidstilsynet og bedriftshelsetjenesten, og forholdene 

som ble påpekt, ble rettet opp.  De kjenner fortsatt behov for fysisk tilrettelegging i sin 

arbeidshverdag. Det ble for revisor nevnt behov for en vaskemaskin på barneskolen.  

 

Verneombud ved Lenangen skole mente at skolens ledelse så langt det lar seg gjøre, tilrettelegger 

arbeidssituasjonen for de som er delvis sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt. Det gjøres ved 

å tilpasse arbeidsbelastningen i den grad det er mulig, og å gi fritak for inspeksjon ute.  

 

Hovedtillitsvalgt for Skolenes Landsforbund fortalte at, foruten kjøp av heve-/senkebord og nye 

stoler til samtlige ansatte ved Lenangen skole, er øvrig tilrettelegging gjort tilknyttet den enkelte 

sykemeldtes behov. For eksempel er klasserom tilpasset med whiteboard/flipover der det medfører 

problemer å bruke kritt. Det er installert projektor og smartboard/activboard på noen klasserom. 

Tilrettelegging av arbeidstid og arbeidsforhold gjøres etter avtale mellom den sykemeldte og rektor, 

eventuelt lege. Hovedtillitsvalgte mente det stort sett blir tilrettelagt etter behov, men at det også er 

opp til den sykemeldte å være fleksibel og reflektert rundt hva det er mulig å gjøre og å delta i 

innenfor ens egen arbeidskapasitet/begrensninger. 

 

Verneombudet ved Lyngsdalen skole har ansvaret for oppfølgingene av avviksmeldinger, men hun 

fortalte at hun opplever det som utfordrende å få lukket en del av avvikene på grunn av de fysiske 

forholdene ved skolen. Avvikene som forekommer, er ofte tilknyttet fysiske forhold ved skolen, 

elektrisitet, lekkasjer, rot for vaskeren. Hun har ikke opplevd å få melding om psykososiale forhold 

på arbeidsplassen. Hun fortalte at oppvekstsenteret har hatt et lavt sykefravær, og at det derfor ikke 

har vært fokus på å drive med forebyggende tiltak. Hun synes de ansatte er flinke til å ta vare på 

egen helse ved å bruke tilgjengelige hjelpemidler samt ved ikke å gjøre belastende oppgaver. I 

barnehagen er det heve- og senkestellebord, «skoknekt» til ungene, stoler som de ansatte bruker ved 

av- og påkledning samt påkledningsbenker. 

 

Revisors vurderinger 

Revisor har gjennom sine undersøkelser funnet at Lyngen kommune har iverksatt tiltak for at 

arbeidstakere som har fått redusert arbeidsevne, skal kunne beholde et passende arbeid. 

Revisjonskriteriet vurderes som innfridd.  
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7.2 Oppfølgingsplan og dialogmøte  

 

Revisors funn 

Rutiner for oppfølging av sykefravær 

Lyngen kommune har utarbeidet en skjematisk oversikt over arbeidsgiver, arbeidstaker, 

sykemelder, bedriftshelsetjenesten, NAV, tillitsvalgte/verneombud og Arbeidstilsynets roller og 

oppgaver tilknyttet oppfølging av sykemeldte. Det er også knyttet frister til de ulike oppgavene. 

Revisjonen har fått tilsendt en versjon som er datert mars 2013. Oversikten ser for revisjonen ut til 

å være utarbeidet etter mal av NAVs brosjyre «Oppfølging av sykemeldte»36.  

 

Personalrådgiver er NAVs kontaktperson i kommunens IA-arbeid og utarbeider kommunens rutiner 

for oppfølging av sykemeldte. Ifølge ham har kommunens enhetsledere tilgang på en 

rutinebeskrivelse for sykemeldingsoppfølging i saksbehandlings- og journalsystemet. Denne skal 

revideres av kommunens bedriftshelsetjeneste i 2015 for å tilpasses den nye IA-avtalens tidsfrister. 

I 2010 vedtok kommunen en HMS-verktøykasse, men personalrådgiver fortalte til revisor at denne 

viser seg å være for omfattende og uoversiktlig i bruk. Den skal derfor revideres og forenkles i 2015. 

Personalrådgiver fortalte at han har forståelse for at enhetslederne har vanskelig for å overholde de 

rigide fristene i en travel arbeidshverdag. Noen enhetsledere er også nytilsatt og har ikke fått 

opplæring i forebygging og oppfølging av sykefravær. 

 

Personalrådgiver fortalte at han sjelden deltar på dialogmøter eller bistår i utarbeidingen av 

oppfølgingsplan, men at det skjer i særs utfordrende tilfeller med langtidssykemelding hvor mange 

tiltak allerede er prøvd ut. Kommunens AMU (arbeidsmiljøutvalg) har ifølge personalrådgiver ytret 

ønske om å få etablert klare skriftlige rutiner for hvordan enhetslederne skal håndtere ansatte med 

særskilt stort sykefravær, hvor den sykemeldte ikke er i stand til å stå i jobb samtidig som 

vedkommende ikke ønsker å redusere sin stillingsprosent eller avslutte arbeidsforholdet. 

 

Personalrådgiver fortalte at han opplever NAV som en god samarbeidspartner. Han mener 

kommunen har nytt godt av at det i en periode har vært én ansatt mer i NAV enn tiltenkt. Denne 

stillingen er kuttet fra 17. oktober 2014. Han mener også at NAVs arbeidslivssenter i Tromsø har 

gitt god bistand til de med lederansvar i kommunen som har benyttet seg av denne ressursen. Det er 

ifølge personalrådgiver ikke alle enhetslederne i Lyngen kommune som er oppmerksom på tilbudet 

arbeidslivssenteret har. 

 

Rektorene i Lyngen kommune fortalte revisor at det gjennomføres oppfølgingssamtaler med de 

sykemeldte på skolene, i tråd med krav og innenfor tidsfristene.  

 

Rektor ved Eidebakken skole informerte revisor om at hun følger NAVs prosedyrer for oppfølging 

av sykemeldte og at hun spør de sykemeldte om fraværet skyldes forhold på arbeidsplassen. Hun 

opplyste at hun bare har fått svar som avkrefter det.  

 

Rektor ved Lenangen skole fortalte at hun alltid har representanter fra NAV med på dialogmøtene 

med de langtidssykemeldte for å få støtte og noen med erfaring og kompetanse på området inn i 

dialogen. Fra en kollega i en annen kommune har rektoren blitt gjort oppmerksom på at arbeidsgiver 

kan kreve en del fra den sykemeldte når det kommer til å forsøke ulike tiltak, men det har hun selv 

ikke fått opplæring i fra kommunen.  Rektorene for Lenangen og Lyngsdalen skoler fortalte at de 

ikke har fått opplæring i IA-arbeidet eller i forebygging og oppfølging av sykefravær de siste årene. 

                                                 
36 

https://www.nav.no/no/Bedrift/Oppfolging+og+rapportering/Oppfolging+av+sykmeldte/Relatert+informasjon/Oppf%

C3%B8lging+av+sykmeldte+arbeidstakere.394782.cms?kap=394793  

https://www.nav.no/no/Bedrift/Oppfolging+og+rapportering/Oppfolging+av+sykmeldte/Relatert+informasjon/Oppf%C3%B8lging+av+sykmeldte+arbeidstakere.394782.cms?kap=394793
https://www.nav.no/no/Bedrift/Oppfolging+og+rapportering/Oppfolging+av+sykmeldte/Relatert+informasjon/Oppf%C3%B8lging+av+sykmeldte+arbeidstakere.394782.cms?kap=394793
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Rektor ved Lenangen skole opplyste at hun selv tok initiativ til å delta på et dagskurs i å skrive 

oppfølgingsplan. Kurset ble avholdt i Tromsø. Ifølge rektorene har Lyngen kommune ikke gitt 

tilbud om opplæring eller oppfølging. 

  

De tre skolenes rektorer fortalte revisor at de, når det har vært nødvendig og mulig, har tilrettelagt 

arbeidshverdagen til ansatte som har vært delvis sykemeldt eller i fare for å bli sykemeldt. De har 

opplevd det som positivt å ha dialog med den sykemeldte om tilrettelegging. Men de mener at ved 

små enheter, som skolene i Lyngen er, kan det være en utfordring å tilrettelegge for fritak fra 

inspeksjon i friminuttene. Slike type tiltak vil påføre de andre i kollegiet en større belastning. Ved 

Lenangen skole har rektor kommet til at alle tilretteleggingstiltak skal prøves ut i fem uker før det 

evalueres. Om tiltakene ikke har effekt, skal de stoppes.  

 

 

Oppfølgingsplan og dialogmøte 

Rektorene ved de tre skolene i Lyngen kommune har gjort sin dokumentasjon tilknyttet oppfølging 

av sykemeldte tilgjengelig for revisor. Lyngsdalen oppvekstsenter har ett tilfelle av langtidsfravær 

i den reviderte perioden, Lenangen barne- og ungdomsskole har to, mens det ved Eidebakken barne- 

og ungdomsskole var syv tilfeller av langtidssykemelding. I ett av de ti tilfellene foreligger ingen 

oppfølgingsplan. Det er i dokumentasjonen vi har mottatt, begrunnet med at årsaken til 

sykemeldingen gjorde det åpenbart unødvendig å utarbeide en plan for oppfølging.  

 

a. Alle ni oppfølgingsplanene som revisor har undersøkt, er signert av arbeidstakeren. Det 

tolker revisor som at den sykemeldte er innforstått med innholdet i planen og til en viss grad 

har deltatt i utformingen. 

 

b. Det er dokumentert at fire av ni oppfølgingsplaner er utarbeidet innen fristen på fire uker 

etter sykefraværets start.  

 

c. I åtte av ni undersøkte oppfølgingsplaner beskrives kort hvilke oppgaver arbeidstakeren 

kan/ikke kan utføre og arbeidsevne. I fem tilfeller var plan for videre oppfølging gjort rede 

for. I ytterligere én plan ble videre oppfølging vurdert som ikke aktuelt på grunn av 

arbeidstakerens helsemessige fremgang. De øvrige tre oppfølgingsplanene inneholdt ingen 

informasjon om videre oppfølging.  

 

d. I tre oppfølgingsplaner er det gjort rede for aktuelle tiltak i arbeidsgivers regi. I øvrige seks 

oppfølgingsplaner blir det opplyst at det på grunn av den ansattes helsesituasjon ikke anses 

som aktuelt for arbeidsgiver å gjennomføre tiltak. Tiltakene som skulle bli gjennomført for 

de tre sykemeldte, var tilrettelegging av arbeidsforholdene og fritak fra arbeidsoppgaver.  

 

e. I to av ti mapper finner revisor det omtalt at dialogmøte skal avholdes. I det ene tilfellet ble 

dialogmøtet avholdt syv uker etter første sykefraværsdag, i det andre over fire måneder etter 

første sykefraværsdag. For to av de øvrige sykefraværene fremgår det av dokumentasjonen 

at kommunen har ansett dialogmøte som åpenbart unødvendig på grunn av daværende 

situasjon. I seks mapper foreligger ingen dokumentasjon om at dialogmøter er planlagt eller 

avholdt.  
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Revisors vurderinger 

Revisors vurdering av funn a er at revisjonskriteriet om at arbeidsgiver skal utarbeide 

oppfølgingsplan i samråd med den sykemeldte er innfridd i alle de ni tilfellene der oppfølgingsplan 

foreligger. 

 

Revisors vurdering av funn b er at Lyngen kommune i fire av ni tilfeller har innfridd kravene om å 

utarbeide oppfølgingsplan senest når arbeidstaker har vært sykemeldt i fire uker.  

 

På bakgrunn av funn c er revisors vurdering at Lyngen kommune delvis har innfridd 

innholdskravene til oppfølgingsplaner.  

 

På bakgrunn av funn d er revisors vurdering at Lyngen kommune har innfridd kravet om å iverksette 

tiltak i alle tre tilfellene der det var aktuelt, og at de iverksatte tiltak skal være konkrete og realistiske. 

 

På bakgrunn av funn e er revisors vurdering at Lyngen kommune i to av de åtte tilfellene det har 

vært aktuelt, har innfridd kravet om å innkalle arbeidstaker til dialogmøte, og i ett av disse tilfellene 

har arbeidsgiver overholdt fristen som er senest syv uker etter at arbeidstaker har vært helt/delvis 

borte fra arbeidet. I de øvrige seks tilfellene har arbeidsgiver ikke oppfylt kravet om dialogmøter.  

 

7.3 Konklusjon 

 

Revisor konkludere med at Lyngen kommune delvis oppfyller sin plikt til systematisk arbeid med 

oppfølging av sykefravær i grunnskolen.  

 

Konklusjonen bygger på revisors funn og vurderinger, og oppsummert er revisors vurderinger som 

følgende: Revisjonskriteriene om at arbeidsgiver skal iverksette tiltak for at arbeidstakere skal 

kunne beholde passende arbeid, at iverksatte tiltak er konkrete og realistiske og at arbeidstaker skal 

utarbeide oppfølgingsplaner i samråd med den sykemeldte er oppfylte. Vi fant noen avvik med 

hensyn til overholdelse av frister for utarbeiding av oppfølgingsplan, innkalling til dialogmøte og 

overholdelse av frist for disse møtene samt innholdet i oppfølgingsplan.  
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8 OPPSUMMERING OG KONKLUSJONER 

 

Hovedproblemstilling for forvaltningsrevisjonsprosjektet var oppfyller Lyngen kommune sin plikt 

til systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær blant ansatte i grunnskolen? 

På bakgrunn av revisors funn, vurderinger og konklusjoner på underproblemstillingene konkluderer 

vi med at Lyngen kommune delvis oppfyller sin plikt til systematisk arbeid med forebygging og 

oppfølging av sykefravær blant ansatte i grunnskolen. 

 

Revisor oppsummerer og konkluderer som følgende på prosjektets tre underproblemstillinger: 

 

Problemstilling 1; Kartlegging av omfanget og utviklingen i sykefraværet i Lyngen kommunes skoler 

de siste tre årene 

Om vi ser årene 2012, 2013 og 2014 under ett, er det ingen tydelige tendenser til økende eller 

synkende sykefravær innenfor noen av områdene. Fraværet både under og over 17 dager varierer 

fra år til år, og naturlig nok mest ved de skolene/områdene der det er færrest ansatte og de 

prosentvise utslagene blir større for hver dag med fravær.  

 

Problemstilling 2; Oppfyller kommunen sin plikt til systematisk arbeid med forebygging av 

sykefraværet i grunnskolen? 

Revisor konkluderer med at Lyngen kommune delvis oppfyller sin plikt til å sørge for systematisk 

arbeid med forebygging av sykefraværet blant ansatte i grunnskolen. Konklusjonen bygger på 

revisors funn og vurderinger der fem av syv utledete revisjonskriterier anses som oppfylte. Det 

gjelder oversikt over virksomhetens organisering, ansvars-, oppgavefordeling og myndighet, å sikre 

at ledere har nødvendig HMS-kompetanse, tilknytning til bedriftshelsetjeneste, bruk av sakkyndig 

bistand ved behov samt å vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet. Revisor vurderer at kommunen 

delvis oppfyller revisjonskriteriet om ROS-analyser med planer og tiltak og ikke oppfyller 

revisjonskriteriet om å gjøre arbeidstaker kjent med mulige jobbrelaterte ulykkes- og helsefarer. 

 

Problemstilling 3; Oppfyller kommunen sin plikt til systematisk arbeid med oppfølging av 

sykefravær i grunnskolen? 

Revisor konkludere med at Lyngen kommune delvis oppfyller sin plikt til systematisk arbeid med 

oppfølging av sykefravær i grunnskolen. Oppsummert er revisors vurderinger som følgende: 

Revisjonskriteriene om at arbeidsgiver skal iverksette tiltak for at arbeidstakere skal kunne beholde 

passende arbeid, at iverksatte tiltak er konkrete og realistiske og at arbeidsgiver skal utarbeide 

oppfølgingsplaner i samråd med den sykemeldte er oppfylte. Vi fant noen avvik med hensyn til 

overholdelse av frister for utarbeiding av oppfølgingsplan, innkalling til dialogmøte og 

overholdelse av frist for disse møtene samt innholdet i oppfølgingsplan.  

 

 

 

9 ANBEFALINGER 

 

KomRev NORD anbefaler på bakgrunn av forvaltningsrevisjonen at Lyngen kommune innretter sin 

virksomhet slik at plikten til å sørge for forebygging og oppfølging av sykefravær er i tråd med 

regelverkets krav.  
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10 HØRING 

 

Forvaltningsrevisjonsrapporten ble sendt på høring til Lyngen kommune ved rådmannen 30. april 

2015. Frist for å gi høringssvar ble satt til 13. mai. Revisor mottok 15. mai svar fra rådmannen om 

at Lyngen kommune ikke hadde merknader eller kommentarer til rapporten. 
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Om selskapet og vår 
forvaltningsrevisjonskompetanse 

 

 

KomRev NORD IKS utfører helhetlig 

revisjon av kommuner, kommunale 

foretak, interkommunale selskaper, 

offentlige stiftelser, kirkeregnskap og 

legater. Selskapets eiere og oppdrags-

givere er Troms fylkeskommune, 17 

kommuner i Troms og åtte kommuner i 

Nordland.  

 

Vårt hovedkontor ligger i Harstad, og vi 

har avdelingskontorer i Tromsø, 

Narvik, Sortland, Finnsnes og Storslett.  

 

Vi har 30 medarbeidere som samlet 

innehar lang erfaring fra og god 

kunnskap om offentlig sektor og 

revisjon.  

 

Selskapet er uavhengig i forhold til 

kommuner, stat, privat næringsliv og 

andre institusjoner i samfunnet. 

 

Vårt forvaltningsrevisjonsteam består 

av åtte medarbeidere med høyere 

utdanning innen ulike fag:  

 

 Administrasjons- og 

organisasjonsvitenskap   

 Juss 

 Pedagogikk 

 Samfunnsplanlegging 

 Sosiologi 

 Statsvitenskap 

 Økonomi 
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