
 

 

KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE 

 

 

Kontrollutvalgets 
medlemmer  

Tor-Arne Lie Jensen (leder) 
Tore Kampen (nestleder) 
Jon Arild Hoelsengen 
Steinar Dalbakk 
Anita Sollie 

 

 

Kopi av innkallingen sendes: 

Ordfører Mona Granbakken Mangen  

Rådmann Marius Trana  

Revisor Østre Romerike revisjonsdistrikt IKS  

 

 

 

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET  
 

Sted Helsebygget, Sørum rådhus.   

Tid Tirsdag 28.1.14 kl. 18.00 – 21:00.  

Sekretær Konsulent Øystein Hagen  
(Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 81 / 99 50 34 02,ev 
oyshag@lorenskog.kommune.no) 

Innkalt til sak Rådmannen er innkalt i sak 01/2014. 

 

 

SAKSLISTE 

 
Sak nr. Sak Ca tid for 

behandling 

01/2014 Orientering ved rådmannen.  

 

18:00 

02/2014 Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Sykefraværsarbeid i Sørum kommune. 

 

18:30 

03/2014 Kontrollutvalgets årsrapport for 2013.  

   

19:30 

04/2014 Virksomhetsbesøk 2014. 

 

20:00 

05/2014 Rapportering fra Østre Romerike revisjonsdistrikt. 20:15 
 

06/2014 

 

Referater, orienteringer og diskusjoner. 20:30 

07/2013 

 

Eventuelt.  20:45 

 
 
 
Tor-Arne Lie Jensen (sign.) 
Kontrollutvalgets leder 
         Lørenskog 21.1.14 
    
 
         Øystein Hagen  
         Konsulent  
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Sak nr. Sak Møtedato 

01/2014 Orientering ved rådmannen.  28.1.14 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

 

Saksdokumenter 

 Vedtak KST, 11.12.2013, Sak 151/13, Organisering av kommunens byggeprosjekt 

 

 

Saksopplysninger 
På bakgrunn av kommunestyrets behandling i sak 151/13, som omhandlet organisering av 

byggeprosjektene i kommunen, fattet kontrollutvalget følgende vedtak i sak 49/2013: 

 

Kontrollutvalget drøftet kommunestyre sak 151/13 – organisering av kommunens byggeprosjekt. 

Kontrollutvalget vil sende et skriv til rådmannen hvor de ber om å få en beskrivelse av 

årsaksforholdet til forsinkelsen av utbygging av Frogner Melvold skole. 

 

Rådmannen er innkalt i denne saken for å redegjøre om årsaksforholdet til forsinkelsen av utbygging 

av Frogner Melvold skole.    

 

Det legges opp til en drøfting i kontrollutvalget etter rådmannens redegjørelse hvor blant annet 

utvalget må fatte et vedtak. 

 

 

Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten innstilling. 

 

 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

 

 

 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 

 

 



 

SAKSPROTOKOLL 
 
 
Arkivsak-dok. 13/02941 
Arkivkode  
Saksbehandler Inger Kronen Tveranger 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sørum kommunale 
eiendomsselskap KF 

03.12.2013 21/13 

2 Kulturutvalget 26.11.2013 59/13 

3 Miljø- og utviklingsutvalget 26.11.2013 73/13 

4 Oppvekstutvalget 27.11.2013 51/13 

5 Sosial- og omsorgsutvalget 28.11.2013 31/13 

6 Arbeidsmiljøutvalget 27.11.2013 33/13 

7 Økonomi- og administrasjonsutvalget 04.12.2013 182/13 

8 Kommunestyret 11.12.2013 151/13 

 
 
 
Organisering av kommunens byggeprosjekt 
 

 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 11.12.2013 sak 151/13 
 
Møtebehandling 
Fra økonomi- og administrasjonsutvalget forelå slik innstilling: 
Revidert notat av 11.11.2013 om rådmannens prosjektorganisering av Sørum 
kommunens byggeprosjekt tas til etterretning. 
 
Punkt 2 og 3 i kommunestyrets vedtak av 19.9.13, sak 77/13, er ivaretatt ved at 
rådmannens prosjektleder benevnes prosjektansvarlig, og Sørum kommunale 
eiendomsselskap KFs prosjektledere benevnes prosjektledere. 
 
Modellen evalueres før sommeren 2015. 
 
I planleggingsfasen gis rådmannen fullmakt til å overføre planleggingsmidler til 
Sørum kommunale eiendomsforetak KF etter nærmere avtale med foretaket. 
 
Repr. Bjørn M. Bjerke satte på vegne av Høyre, Ap og Sp fram slikt tilleggsforslag: 
Leder i styret for Sørum kommunale eiendomsselskap KF, Jane Bråthen, frikjøpes 
med 50 % av «grunnlagsårslønnen» i reglement for godtgjørelser til folkevalgte i 
Sørum kommune. 
 
Det nedsettes et ad hocutvalg, en «plan- og byggekomité», bestående av: 
Ordfører Mona Granbakken Mangen, Ap, leder. 
Varaordfører Ivar Egeberg, Sp, medlem. 
Leder opposisjonen Marianne Grimstad Hansen, H, medlem. 

oyshag
Tekst i maskinskrift
Vedlegg til sak 01/2014
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Utvalget utarbeider sitt eget mandat, som skal godkjennes av økonomi- og 
administrasjonsutvalget. 
 
Utvalget rapporterer løpende til økonomi- og administrasjonsutvalget. 
 
Utvalget gis fullmakt til å kjøpe inn fagkompetanse. 
 
Medlem i utvalget, Marianne Grimstad Hansen, frikjøpes med 50 % av 
«grunnlagsårslønnen» i reglement for godtgjørelser til folkevalgte i Sørum kommune. 
 
Utvalget oppnevnes fra vedtaks dato for en periode på 12 måneder. 
Funksjonsperioden kan eventuelt utvides, senest ved vedtak i kommunestyrets møte 
17.12.2014. 
 
Repr. Jane Bråthen og Marianne Grimstad Hansen stilte etter dette spørsmål vedr. 
egen habilitet i denne saken. Kommunestyret vedtok enstemmig at begge er å anse 
som inhabile, og de fratrådte under behandlingen av saken. 
 
Repr. Anette Carnarius Elseth satte på vegne av FrP fram slikt endringsforslag til 
forslaget satt fram av Bjørn M. Bjerke: 
Utvalget skissert i forslaget erstattes med ordfører. 
 
Styreleder i Sørum kommunale eiendomsselskap KF frikjøpes ikke. 
 
Votering 

 Ø/As innstilling : Vedtatt enstemmig med 27 stemmer. 

 Alternativ avstemning: 
 FrPs forslag : 4 (FrP) stemmer, falt. 
 Forslaget satt fram av Bjerke : 23 (Ap, H, KrF, Sp, V) stemmer, vedtatt. 

 
Vedtak 
Revidert notat av 11.11.2013 om rådmannens prosjektorganisering av Sørum 
kommunens byggeprosjekt tas til etterretning. 
 
Punkt 2 og 3 i kommunestyrets vedtak av 19.9.13, sak 77/13, er ivaretatt ved at 
rådmannens prosjektleder benevnes prosjektansvarlig, og Sørum kommunale 
eiendomsselskap KFs prosjektledere benevnes prosjektledere. 
 
Modellen evalueres før sommeren 2015. 
 
I planleggingsfasen gis rådmannen fullmakt til å overføre planleggingsmidler til 
Sørum kommunale eiendomsforetak KF etter nærmere avtale med foretaket. 
 
Leder i styret for Sørum kommunale eiendomsselskap KF, Jane Bråthen, frikjøpes 
med 50 % av «grunnlagsårslønnen» i reglement for godtgjørelser til folkevalgte i 
Sørum kommune. 
 
Det nedsettes et ad hocutvalg, en «plan- og byggekomité», bestående av: 
Ordfører Mona Granbakken Mangen, leder. 
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Varaordfører Ivar Egeberg, medlem. 
Leder opposisjonen Marianne Grimstad Hansen, medlem. 
 
Utvalget utarbeider sitt eget mandat, som skal godkjennes av økonomi- og 
administrasjonsutvalget. 
 
Utvalget rapporterer løpende til økonomi- og administrasjonsutvalget. 
 
Utvalget gis fullmakt til å kjøpe inn fagkompetanse. 
 
Medlem i utvalget, Marianne Grimstad Hansen, frikjøpes med 50 % av 
«grunnlagsårslønnen» i reglement for godtgjørelser til folkevalgte i Sørum kommune. 
 
Utvalget oppnevnes fra vedtaks dato for en periode på 12 måneder. 
Funksjonsperioden kan eventuelt utvides, senest ved vedtak i kommunestyrets møte 
17.12.2014. 
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Sak nr. Sak Møtedato 

02/2014 Forvaltningsrevisjonsrapport – Sykefraværsarbeid i 

Sørum kommune.  

28.1.14 

 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

 

Saksdokumenter 
1. Forvaltningsrevisjonsrapport – Sykefraværsarbeid i Sørum kommune. 

2. Rådmannens høringsuttalelse – revisjonsrapport om sykefraværsarbeidet i Sørum kommune   

 

 

Saksopplysninger 
Forvaltningsrevisjonsrapporten sykefraværsarbeid i Sørum kommune (vedlegg 1) er utarbeidet av 

Østre Romerike revisjonsdistrikt, og undersøkelsen er utført i henhold til Norges 

Kommunerevisorforbunds standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. 

  

Kontrollutvalget bestilte forvaltningsrevisjon om sykefraværsarbeid på bakgrunn av plan for 

forvaltningsrevisjon 2013 – 2015, i sak 51/2012. 

 

På bakgrunn av kontrollutvalgets bestilling, ble følgende problemstillinger formulert: 

1. I hvilken grad er sykefraværsarbeidet forankret og implementert i Sørum kommune? 

 I hvilken grad er det implementert en felles personalpolitisk praksis på 

sykefraværsarbeid i Sørum? 

 I hvilken grad har personalledere kompetanse og tid i sykefraværarbeid og hvordan 

benyttes ulike støtteordninger og virkemidler? 

 I hvilken grad opplever ansatte og personalledere at sykefraværsarbeidet er forankret 

og implementert? 

2. I hvilken grad følger personalledere opp sykmeldte i henhold til definerte 

retningslinjer i Sørum kommune? 

3. I hvilken grad opplever personallederne forebyggingstiltakene som gode og blir tiltakene 

evaluert? 

 

Rapporten besvarer problemstilling 1 med tre tilhørende underproblemstillinger i kapittel 4. 

Problemstilling 2 besvares i kapittel 5, mens problemstilling 3 besvares i kapittel 6. 

 
Revisjonsrapporten tar for seg tre utvalgte virksomheter og ett kommunalt foretak i kommunen. 

Elleve personalledere, HR-sjef, personalrådgivere, NAV Sørum, NAV arbeidslivssenter Akershus, 

Romerike HMS-senter og kommunelegen i Sørum er blitt intervjuet i forbindelse med prosjektet. 

 

Når det gjelder problemstilling 1 så er revisjonens inntrykk at Sørum kommune i middels grad har 

implementert en felles personalpolitisk praksis på sykefraværsarbeid, men at det innenfor de enkelte 

virksomhetene foregår læring og deling av kompetanse i stor grad. Personalledere i kommunen har 

for lite kompetanse i sykefraværsarbeid i forhold til kommunes mål. Kommunen har i for liten grad 

lagt vekt på kompetanseutvikling innenfor sykefraværsarbeid hos enhetsledere. I tillegg mener 

revisjonen at kommunen i for liten grad har drevet systematisk HMS-arbeid med fokus på å 

forebygge og redusere sykefraværet. Intervjudataene viser at kommunen har en vei å gå når det 
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gjelder å kommunisere og praktisere sykefraværsarbeid, og at de ansattes plikter i arbeidsforholdet i 

mindre grad er implementert av de ansatte. I tillegg har revisjonen avdekket at Organisasjon- og 

tjenesteutvikling (OTU) i liten grad har implementert rådet fra NAV arbeidslivssenter Akershus om 

økt bruk av egenmeldinger ut i organisasjonen. 

 

Når det gjelder problemstilling 2 så er det revisjonens inntrykk at personalledere i det store og hele 

følger opp sykemeldte i henhold til kommunens retningslinjer. Men når det gjelder kommunikasjon 

med eksterne aktører i sykefraværsarbeidet peker revisjonen på muligheten for forbedringer. Det er 

et krav om at bedriftshelsetjenesten skal delta på dialogmøte 1, men dette er ikke alltid praksis. 

Personalledere overholder ikke alltid den lovpålagte rapporteringen til NAV angående oppfølging av 

sykmeldte arbeidstakere, og dette mottar kommunen bøter for. Det er i tillegg avdekket 

kommunikasjonsproblemer mellom personalledere og fastleger, samt at kommunikasjonen mellom 

Sørum kommune og Nav Sørum har utfordringer. 

 

Når det gjelder problemstilling 3 så mener revisjonen at kommunen i middels grad utarbeider gode, 

systematiske tiltak som virker forebyggende og reduserer sykefraværet. Revisjonen mener at 

kommunen i liten grad evaluerer tiltakene systematisk.  

  

 

På bakgrunn av det som kommer fram i rapporten, har revisjonen konkludert slik: 

 Arbeidet med å redusere sykefraværet er i mindre til middels grad forankret og implementert 

i Sørum kommune. 

 Personallederne følger i det store og hele opp sykmeldte i henhold til de definerte 

retningslinjene i Sørum kommune. Når det gjelder kommunikasjonen med eksterne aktører i 

sykefraværsarbeidet peker gjennomgangen på muligheter for forbedring. 

 Personallederne opplever i middels grad forebyggingstiltakene som gode. Videre opplever 

personallederne at forebyggingstiltakene i middels grad evalueres, men i liten grad på en 

systematisk måte. 

 

På bakgrunn av den gjennomførte forvaltningsrevisjonen anbefaler revisjonen: 

 Sørum kommune bør sikre at arbeidet med å redusere sykefraværet er forankret og 

implementert i organisasjonen. 

 Sørum kommune bør vurdere tiltak for å bedre kommunikasjonen med eksterne aktører. 

 Sørum kommune bør vurdere hva som kan gjøres for at forebyggingstiltakene skal oppleves 

som gode. 

 Sørum kommune bør sikre tilstrekkelig og systematisk evaluering av forebyggingstiltakene i 

sykefraværsarbeidet. 

 

 

Rådmannen redegjør i sitt høringssvar (vedlegg 2) for at sykefraværsarbeidet har hatt høy prioritet i 

Sørum kommune i løpet av 2013, hvor «nærværsprosjektet»(systematisk arbeid med virksomheter 

som har særlige utfordringer med sykefraværsarbeid) i kommunen nevnes spesielt. Rådmannen 

påpeker at revisjonsrapporten er en dybdestudie av tre av kommunens 31 virksomheter. Rådmannen 

vil allikevel omfatte rapportens definerte tiltaksområder i alle kommunens virksomheter. 

På bakgrunn av rapportens konklusjoner og anbefalinger har rådmannen allerede planlagt 5 konkrete 

tiltaksområder med påfølgende tidsplan. Til slutt påpeker rådmannen at han er godt fornøyd med 

arbeidet som er utført av revisjonen i forbindelse med revisjonsprosjektet, og vurderer revisjonens 

konklusjoner som et viktig bidrag til videreutvikling av sykefraværsarbeidet i kommunen. 
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Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering. 

2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  

a. Kommunestyret tar rapporten til orientering. 

b. Kommunestyret ber administrasjonen om å følge opp rapportens funn og 

anbefalinger. 

c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan 

anbefalingene er fulgt opp 2. halvår 2014. 

 

 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

 

 

 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 
Sørum kommunestyre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 

Sykefraværsarbeid i Sørum kommune 
 
 
 
  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Til:  Kontrollutvalget i Sørum kommune den 28.1.2014  
 
Fra:   Østre Romerike revisjonsdistrikt 
 

          

 
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 

 
 

oyshag
Tekst i maskinskrift
Vedlegg 1 til sak 02/2014



 

 

FORORD 
 
 
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sørum kommune.  
 
Undersøkelsen er utført i henhold til Norges Kommunerevisorforbunds standard for 
forvaltningsrevisjon, RSK 001. 
 
Østre Romerike revisjonsdistrikt takker alle som har bidratt med informasjon i undersøkelsen. 
 
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført av Lars-Ivar Nysterud i samarbeid med Kristin 
Lundevall og Inger Berit Faller. 
 
 
 
 
 
 
 
Sørumsand, den 13.12.2013/16.1.2014 
 
Jan Arne Rasmussen /s/      Inger Berit Faller /s/ 
Distriktsrevisor       Leder forvaltningsrevisjon 
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Formål med prosjektet 
I plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2013-2015 ble det prioritert et prosjekt om 
sykefraværsarbeid. Kontrollutvalget har senere bestilt prosjektet.  
 
Begrepet sykefraværsarbeid har revisjonen definert til å bestå av:  

• Forebygging av sykefravær 
• Tilrettelegging for de som trenger det 
• Oppfølging av sykmeldte 

 
I forbindelse med prosjektet presiserte kontrollutvalget i vedtak 51/2012: «Kontrollutvalget 
ønsker å legge vekt på lederforankring og ledelseskultur».  
 
Kontrollutvalgets presisering har vært førende for vinkling på prosjektet og valg av kvalitative 
intervjuer med personalledere i Sørum kommune. Revisjonen har i prosjektet intervjuet elleve 
personalledere i kommunen, kommunens HR-sjef og personalrådgiver, NAV Sørum, NAV 
arbeidslivssenter Akershus, Romerike HMS-senter og kommunelegen i Sørum.  
 
I prosjektet ble følgende problemstillinger formulert på bakgrunn av kontrollutvalgets bestilling: 

1. I hvilken grad er sykefraværsarbeidet forankret og implementert i Sørum kommune? 
• I hvilken grad er det implementert en felles personalpolitisk praksis på 

sykefraværsarbeid i Sørum? 
• I hvilken grad har personalledere kompetanse og tid i sykefraværarbeid og 

hvordan benyttes ulike støtteordninger og virkemidler? 
• I hvilken grad opplever ansatte og personalledere at sykefraværsarbeidet er 

forankret og implementert? 
2. I hvilken grad følger personalledere opp sykmeldte i henhold til definerte 

retningslinjer i Sørum kommune? 
3. I hvilken grad opplever personallederne forebyggingstiltakene som gode og blir 

tiltakene evaluert? 
 
Rapporten besvarer problemstilling 1 med tre tilhørende underproblemstillinger i kapittel 4. 
Problemstilling 2 besvares i kapittel 5, mens problemstilling 3 besvares i kapittel 6. 
 
Sammendrag 
Arbeidet med å redusere sykefraværet – forankring og implementering 
Revisjonen har lagt til grunn:  

• Sørum kommune bør ha implementert en felles personalpolitisk praksis på 
sykefraværsarbeid med rom for læring og deling av kompetanse 

• Sørum kommune bør sikre at personalledere har kompetanse i sykefraværsarbeid i 
samsvar med kommunens mål 

• I Sørum kommune bør det være kompetanseutvikling innenfor sykefraværsarbeid som 
sikrer systematisk og obligatorisk oppfølging av personalledere på alle nivå  

• Sørum kommune bør drive systematisk HMS-arbeid med fokus på å forebygge og 
redusere sykefraværet 

 
Revisjonen har avdekket: 

• Sørum kommune har i middels grad implementert en felles personalpolitisk praksis på 
sykefraværsarbeid. Når det gjelder rom for læring og deling av kompetanse foregår 
dette i mindre grad mellom virksomheter, bortsett fra for de virksomhetene/enhetene 
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som deltar i nærværsprosjektet.  Innenfor virksomheter foregår det læring og deling av 
kompetanse i stor grad. 

• Sørum kommune har i for liten grad sikret at personalledere har tilstrekkelig 
kompetanse i sykefraværsarbeid i samsvar med kommunens mål. Dette omfatter 
forebygging, tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte.    

• Sørum kommune har i for liten grad lagt vekt på kompetanseutvikling innenfor 
sykefraværsarbeid hos enhetsledere. Sørum kommune har imidlertid iverksatt et 
kursopplegg fra høsten 2013 som er ment å sikre nødvendig opplæring. 

• Sørum kommune har i for liten grad drevet systematisk HMS-arbeid med fokus på å 
forebygge og redusere sykefraværet. Svarene på de fire spørsmålene som revisjonen 
stilte i tilknytning til Sørum kommunes medarbeiderundersøkelse for 2013 viser at 
Sørum kommune har en vei å gå når det gjelder å kommunisere og praktisere 
sykefraværsarbeid. Når det gjelder ansattes plikter i arbeidsforholdet avdekket 
intervjudata at disse i mindre grad er implementert av de ansatte. Revisjonen har 
dessuten avdekket at Organisasjon- og tjenesteutvikling (OTU) i liten grad har 
implementert rådet fra NAV arbeidslivssenter Akershus om økt bruk av 
egenmeldinger ut i organisasjonen. 

 
Personallederes oppfølging av sykmeldte 
Revisjonen har lagt til grunn: 

• Personalledere i Sørum kommune bør vurdere eventuelle tiltak så tidlig som mulig i 
den ansattes sykefraværsperiode (aml §§ 3-1 f og 4-6 nr. 4) 

• BHT skal delta på dialogmøte 1 (aml § 4-6 nr. 4) 
• Personalledere i Sørum kommune bør overholde den lovpålagte rapporteringen til 

NAV angående oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 
• Sørum kommune bør drive systematisk HMS-arbeid med fokus på å forebygge og 

redusere sykefraværet («Organisasjon for framtiden» og IA-avtalens delmål 1) 
 
Revisjonen har avdekket: 

• Personalledere i Sørum kommune vurderer eventuelle tiltak så tidlig som mulig i den 
ansattes sykefraværsperiode (aml §§ 3-1 f og 4-6 nr. 4) 

• BHT skal delta på dialogmøte 1 i følge aml § 4-6 nr. 4. Rutinen er ikke i samsvar med 
dette kravet. Praksis er at BHT ikke alltid deltar på dialogmøte 1.  

• Personalledere i Sørum kommune overholder ikke alltid den lovpålagte rapporteringen 
til NAV angående oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. Vår gjennomgang viste at 
kommunen har mottatt bøter i økende grad, men at antallet relativt sett er lavt. 

• Sørum kommune har et forbedringspotensiale når det gjelder å drive systematisk 
HMS-arbeid med fokus på å forebygge og redusere sykefraværet. Dette gjelder for 
eksempel kommunikasjon mellom personalledere og fastleger, samt at 
kommunikasjonen mellom Sørum kommune og Nav Sørum har utfordringer.  

 
Forebyggingstiltakene 
Revisjonen har lagt til grunn: 

• Sørum kommune bør utarbeide gode, systematiske tiltak som virker forebyggende og 
reduserer sykefraværet (IA-avtalen) 

• Sørum kommune bør evaluere tiltakene systematisk.  
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Revisjonen har avdekket: 
• Sørum kommune utarbeider i middels grad gode, systematiske tiltak som virker 

forebyggende og reduserer sykefraværet. 
• Sørum kommune evaluerer i liten grad tiltakene systematisk.  

 
 
Konklusjon 
På bakgrunn av det som kommer fram i rapporten, har revisjonen konkludert slik: 

• Arbeidet med å redusere sykefraværet er i mindre til middels grad forankret og 
implementert i Sørum kommune. 

 
• Personallederne følger i det store og hele opp sykmeldte i henhold til de definerte 

retningslinjene i Sørum kommune. Når det gjelder kommunikasjonen med eksterne 
aktører i sykefraværsarbeidet peker gjennomgangen på muligheter for forbedring. 

 
• Personallederne opplever i middels grad forebyggingstiltakene som gode. Videre 

opplever personallederne at forebyggingstiltakene i middels grad evalueres, men i liten 
grad på en systematisk måte. 

 
 
Anbefalinger 
På bakgrunn av den gjennomførte forvaltningsrevisjonen blir våre anbefalinger: 

• Sørum kommune bør sikre at arbeidet med å redusere sykefraværet er forankret og 
implementert i organisasjonen. 

• Sørum kommune bør vurdere tiltak for å bedre kommunikasjonen med eksterne 
aktører. 

• Sørum kommune bør vurdere hva som kan gjøres for at forebyggingstiltakene skal 
oppleves som gode. 

• Sørum kommune bør sikre tilstrekkelig og systematisk evaluering av 
forebyggingstiltakene i sykefraværsarbeidet. 
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1 Innledning 
 
1.1 Bakgrunn 
Prosjektet er gjennomført som forvaltningsrevisjon med hjemmel i kommunelovens § 77 nr. 
4, forskrift om kontrollutvalg kapittel 5 samt forskrift om revisjon kapittel 3. 
 
Rapporten er utarbeidet med grunnlag i RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon. 
Standarden er gjort gjeldende som god kommunal revisjonsskikk for forvaltningsrevisjon. 
 
Dette prosjektet har sin bakgrunn i plan for forvaltningsrevisjon 2013-2015 vedtatt av 
kommunestyret i Sørum 17.10.2012 sak 90/2012. Kontrollutvalget prioriterte et prosjekt om 
sykefraværsarbeid i Sørum kommune. 
 
Kontrollutvalget vedtak i sak 51/2012 sier: «Kontrollutvalget ønsker å legge vekt på 
lederforankring og lederkultur».  
Vedtaket i kontrollutvalget har vært førende for gjennomføringen av prosjektet. 
Problemstillinger, valg av datainnsamlingsmetoder og intervjuguide med personalledere i 
Sørum er utarbeidet med utgangspunkt i kontrollutvalgets bestilling. 

Kontrollutvalget i Nes kommune vedtok et tilsvarende prosjekt om sykefraværsarbeid. 
Prosjektet i Sørum ble samkjørt med prosjektet i Nes i datainnsamlingsfasen. 
Forvaltningsrevisjonsrapporten om sykefraværsarbeid i Nes kommune ble ferdigstilt før 
denne rapporten.  
 
1.2 Formål 
Formålet med prosjektet er å undersøke hvor godt forankret og implementert 
sykefraværsarbeidet er i Sørum kommunes organisasjon, herunder hvordan 
personallederrollen praktiseres. Formålet er videre å undersøke om kommunen har en 
tilfredsstillende oppfølging av sykemeldte sett i sammenheng med kommunens retningslinjer 
og inngått inkluderende arbeidslivsavtale.  
 
1.3 Problemstillinger 
På denne bakgrunn er tre hovedproblemstillinger formulert: 

1. I hvilken grad er arbeidet med å redusere sykefraværet forankret og implementert i 
Sørum kommune? (Kapittel 4) 

2. I hvilken grad følger personalledere opp sykmeldte i henhold til definerte 
retningslinjer i Sørum kommune? (Kapittel 5) 

3. I hvilken grad opplever personallederne forebyggingstiltakene som gode og blir 
tiltakene evaluert?(Kapittel 6) 
 

1.4 Avgrensing 
Datainnhentingen er avgrenset til perioden 2012 til 2013. Intervjuer ble gjennomført i mars-
mai 2013. Sykefraværstall foreligger fra mai 2012 til og med oktober 2013.  
 
Sørum kommune har inngått inkluderende arbeidslivsavtale (IA-avtale) med NAV 
arbeidslivssenter Akershus. I IA-avtalen er Sørum forpliktet til tre delmål. Disse er:  

1. Redusert sykefravær 
2. Inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne 
3. Redusert avgangsalder. 
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Forvaltningsrevisjonsrapporten fokuserer hovedsakelig på det første delmålet om redusert 
sykefravær. Delmål 1 og 2 i IA-avtalen kan stå i et motsetningsforhold til hverandre. 
Inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne forventes som regel å øke sykefraværet 
(Wergeland, Ebba og Bruusgaard, Dag 2005). Dette motsetningsforholdet inngår ikke i 
revisjonens undersøkelse. 
 
I forbindelse med kommunens medarbeiderundersøkelse stilte vi fire spørsmål til alle ansatte 
knyttet til sykefraværsarbeidet. Svarene på disse fire spørsmålene er presentert i rapporten. 
Utover svarene på disse fire spørsmålene, er ansattes oppfatting om sykefraværsarbeidet i 
Sørum ikke undersøkt. 
 
Undersøkelsen har ikke sett på de konkrete oppfølgingsplanene for sykmeldte i Sørum 
kommune. Undersøkelsen har heller ikke sett på egenmeldinger eller sykmeldinger og 
registreringen av disse i kommunens personalsystem. Undersøkelsen har i forlengelsen av 
dette heller ikke undersøkt om det er systematiske forskjeller mellom kjønn, ulike 
stillingsbrøker eller turnusstillinger når det gjelder sykefravær. 
 
1.5 Sykefravær i Norge 
Sykefravær er et komplekst tema, og det finnes ingen enkle forklaringer. Sykefravær og 
sykdom er avhengig av hvor vi jobber, hvem vi er, helsetilstand generelt, familieforhold og 
mange andre faktorer. Forskningsbidragene innenfor sykefravær kommer fra mange ulike 
fagdisipliner som har ulike metodiske tilnærminger. Dette gjør at det er vanskelig å danne seg 
et større og mer helhetlig bilde over forskningen. 
 
Nedenfor er det hentet noen fakta knyttet til forskning på sykefravær. Forskning viser at en 
rekke faktorer spiller inn på sykefraværet. Faktorer som påvirker sykefraværet er: 

• kjønn 
• ansattes utdannelse  
• ansattes medvirkning 
• leders væremåte 
• forhold ved arbeidet 
• alder 
• holdninger 
• grad av tilrettelegging av arbeidsoppgaver 
• graviditet 

 
Av andre forhold som spiller inn, kan nevnes:  

• sysselsettingsgrad i samfunnet (høy sysselsettingsgrad = høyt fravær) 
• befolkningens sykelighet 

 
Ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt er opptil 40 % av sykefraværet arbeidsrelatert. 
 
Det er betydelige kjønnsforskjeller i sykefraværet, og utviklingen i sykefraværet fordelt på 
menn og kvinner har utviklet seg som vist i figuren nedenfor. 
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Figur 1. Legemeldt sykefravær, sesong- og influensajustert.2. kvartal 2000–1. kvartal 2013. Prosent. ( NAV) 

 
Som det går fram av figur 1, har kvinner ca. 70 % høyere legemeldt fravær enn menn. De 
viktigste forklaringsmodellene i sykefraværsforskningen fokuserer blant annet på forskjeller i 
yrkesvalg som gir seg utslag i ulike stillinger, ansettelsesbetingelser, stillingsandel og 
arbeidsbelastninger. Andre sentrale forskningshypoteser taler for kvinners tradisjonelle 
familie- og omsorgsrolle, biologiske helseforskjeller, graviditet, forskjeller i sykelighet og 
ulik sykdomsatferd. 
  
I figuren under vises det legemeldte sykefraværet i kommunal/fylkeskommunal forvaltning, 
statlig forvaltning og privat sektor. 

 
Figur 2. Legemeldt sykefravær etter sektor, 1. kvartal 2013. Prosent. (NAV)  
 
Det går fram av figur 2 at kommuner har et klart høyere legemeldt fravær enn statlig 
forvaltning og privat sektor/offentlig næringsvirksomhet. En sentral forklaring på dette er at 
kommuner har stor andel kvinnelige ansatte. Det totale sykefraværet i kommunal forvaltning 
er ca. 9 %. Det legemeldte fraværet utgjør som figuren viser 8 %, mens det egenmeldte 
fraværet utgjør ca. 1 % av det totale fraværet. 
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Figur 3. Tapte dagsverk til kontrollgruppe, fordelt på alder (Figur 4 i rapport fra NAV) 

  
Figur 3 viser hvordan tapte dagsverk fordeler seg etter alder. Dataene bygger på et 
forskningsprosjekt fra NAV «Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? 
Nav arbeid og velferd 3/2013» Som det går fram av figuren når sykefraværet en topp i midten 
av 30-årene, og graviditetsrelatert sykefravær forklarer noe av dette. Ellers er tapte dagsverk 
forholdsvis jevnt fordelt i de ulike aldersgruppene. Forklaringen til de lave sykefraværstallene 
for de yngre er lavere yrkesaktivitet. Sykefraværstallene faller bratt som følge av pensjonering 
etter 62 år, men før det nås en topp rundt 60 år. Toppen rundt 60 år skyldes aldersrelaterte 
helseplager og belastningslidelser/skader og når disse faller ut av arbeidslivet faller tapte 
dagsverk brått (mørk blå farge).  Av de ulike blåfargene i figuren utgjør gravides sykefravær 9 
% av tapte dagsverk, mens de med oppbrukte sykepengerettigheter utgjør 35 %. Andre (lys 
blå) utgjør 57 % av tapte dagsverk. 
 
1.6 Sykefraværet i Sørum kommune 
Når det gjelder sykefravær skiller kommunene mellom korttidsfravær og langtidsfravær. 
Korttidsfravær defineres som fravær mellom 0-16 dager. 0-16 dager tilsvarer 
arbeidsgiverperioden hvor arbeidsgiver i utgangspunktet betaler sykelønnen. Fravær over 16 
dager defineres som langtidsfravær, og folketrygden betaler sykelønnen. I Sørum kommune 
utgjorde langtidsfraværet i 2012 5,3 % mens korttidsfraværet utgjorde 2,5 % av et totalt 
sykefravær på 7,8 %. Korttidsfraværet inntil 16 dager utgjør dermed 32 % av det totale 
fraværet mens langtidsfraværet over 16 dager utgjør 68 %. Tallene er på linje med Nes 
kommune og landsgjennomsnittet. 
  2008 2009 2010 2011 2012** 2013tom 

oktober*** 
Hele Sørum kommune 7,9 8,8 7,4 8,1 7,8 8,1 

Bingsfoss ungdomsskole     4,6* 2,6 

Bo og avlastningstjenesten     13,4* 16,4 

Hjemmetjenesten     10,9* 10,9 

Sørum kommunale eiendomsselskap 
KF 

    7,9**** 12 

Tabell 1. Sykefraværstall 2012/2013 hele kommunen og intervjuede virksomheter i sykefraværsprosjektet. 
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* Tall fra mai-desember 2012    
** Sørum kommune fikk ny organisering fra og med mai 2012    
*** Fraværet i november og desember er historisk noe høyere enn i sommerhalvåret. Det indikerer et noe høyere tall enn 8,1 
for 2013.    
**** Tallet er for hele året 2012    

 
Når det gjelder fordeling mellom egenmeldt og legemeldt fravær utgjorde det egenmeldte 
fraværet ca. 16 % av det totale fraværet i Sørum for 2012. Dette er noe høyere enn 
landsgjennomsnittet de siste årene. 
 
Som vist i figur 1 i kapittel 1.5 om sykefravær i Norge, har kvinner ca. 70 % høyere fravær 
enn menn. Ifølge årsrapport Sørum kommune 2012 utgjorde kvinner 82,6 % av de ansatte mot 
landsgjennomsnitt 77 % i kommunesektoren. Da mange kvinner jobber deltidsstillinger vil vi 
anta at i % av årsverk er kvinneandelen noe lavere enn 82,6 %. 
 
I tabellen nedenfor har vi satt opp en oversikt over sykefraværstallene for 2011 og 2012 for 
kommunene som revideres av Østre Romerike revisjonsdistrikt.  
 

2011 2012

Nes 

kommune 9,40 % 9,10 %

Sørum 

kommune 8,10 % 7,80 %

Fet 

kommune 8,80 % 9,40 %

Aurskog-

Høland 

kommune 7,10 % 7,20 %  
Tabell 2: Sykefravær i % 2011/2012 fra kommunene i Østre Romerike revisjonsdistrikt, hentet fra årsmeldingene. Alle 
kommunene er i kommunegruppe 7 i KOSTRA statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB). 

 
Tabell 1 ovenfor viser at sykefraværet i Sørum kommune var 8,1 % per oktober 2013. 
Sykefraværsmålet for nærværsprosjektperioden fram til mai 2015 er 7 %, eller 93 % nærvær, 
jf. HMS-rapport 2012 med handlingsplan for 2013. 
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1.7 Bruk av HMS-senter 
Sørum kjøper for tiden mesteparten av sine HMS-tjenester fra Romerike HMS-senter 
(Bedriftshelsetjenesten eller BHT).  De største postene i kroner fakturert Sørum for 2012 var: 
deltagelse i dialog 1 møter, støymålinger og arbeidshelsekontroller. 
 
Type tjenester levert fra Romerike HMS-senter Timebruk Fakturert kr 

Dialogmøter 80,5 70 576 

Støymåling 8 virksomheter 13 31 445 

Arbeidshelsekontroll på bedrift 52 30 881 

Individuelle og gruppesamtaler 22 21 225 

Ergonomiseminar/veiledning 20 16 980 

Arbeidshelsesamtaler 23 14 916 

Amu deltagelse 14,5 12 098 

Befaring med møter grunnskoler   11 037 

Funksjonsvurdering 13 11 037 

Audiometri 29 8 922 

Arbeidsplass vurdering 8,5 7 202 

Seminar gode arbeidsplasser   3 000 

Forelesninger  HMS kurs 3 2 547 

Vernerunde ergonomi 2 1 698 

Planleggingsmøte med rats 2 1 698 

Legehenvisning 1 618 

Sum  283,5 245 880 

Tabell 3. Detaljert oversikt bruken av Romerike HMS-senter Sørum kommune 2012 

 
Når det kommer til kjøp av HMS-tjenester har vi utarbeidet en sammenligning mellom de fire 
kommunene i Østre Romerike revisjonsdistrikt i tabell 4 nedenfor: 
 
Kommune Sørum Nes Fet Aurskog-Høland 
Beløp i kroner 245 880 337 967  475 840 751 962 
Kroner pr 
årsverk 

285 363 
 

845 909 
 

Tabell 4: Sammenligning kjøp fra HMS-sentrene på Romerike 2012. Tallene er hentet fra kommunes regnskaper og 
årsrapporter. Sørum kommune hadde ifølge årsrapport 2012 til sammen 864,2 årsverk 
 
Tabell 4 viser at utgifter pr årsverk til kjøp av HMS-tjenester fra Romerike HMS-senter ligger 
lavere i Sørum enn i de tre andre nabokommunene. En del av utgiftene som Sørum kommune 
har til HMS-senteret, er refusjonsberettiget. Refusjonsberettigede utgifter, helt eller delvis, er 
utgifter til:  

• Dialogmøte 1 (BHT-honorar, maksimalt 6 timer á kroner 626,- per 1.7.2013, 
refunderes fra NAV) 

• individuelle og gruppesamtaler 
• ergonomiseminar, funksjonsvurdering og arbeidsplassvurdering.  
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OTUs kommentarer: 
Under forrige rådmann ble det inngått avtale med Romerike HMS-senter. Dette er en 
minimumsavtale hvor HMS-senteret skal dekke det som er lovpålagt. Sørum kommune kjøper 
også HMS-tjenester fra andre leverandører. 
 
Romerike HMS-senters (BHT) kommentarer:               
Nåværende avtale med Sørum kommune har vekt på lovpålagte arbeidshelsekontroller. HMS 
senteret involveres ikke i arbeidet med en helhetlig HMS plan i Sørum, men har imidlertid 
vært involvert i arbeidet med HMS-planer i enkelte virksomheter.  Sørum kommune har ikke 
rammeavtale og Romerike HMS-senter fakturerer derfor den enkelte virksomhet i Sørum 
kommune for hvert enkelt oppdrag.
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1.8 Sørum kommunes organisasjonskart 
Organisasjonskartet er hentet fra Sørum kommunes hjemmeside: 

Som det går fram av organisasjonskartet har Sørum kommune følgende hovedinndeling: 
• Rådmann (i stab: Controller) 
• Organisasjon og tjenesteutvikling (heretter kalt OTU i rapporten) 
• Økonomi 
• Kommunikasjon og IKT 
• Plan, næring og kultur 

 
Videre tre kommunalsjefer som har ansvar for hvert sitt tjenesteområde: 

• Utdanning 
• Familie og nærmiljø 
• Omsorg og velferd 

De 38 virksomhetene ledes av virksomhetsledere som har både personal- og budsjettansvar 
for sin virksomhet. 
 
Kommunen har i tillegg to kommunale foretak (KF): Sørum kommunalteknikk KF og Sørum 
kommunale eiendomsselskap KF. 
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Ifølge oversikt som revisjonen har fått fra OTU i november 2013, har Sørum kommune totalt 
66 ledere med personalansvar fordelt på følgende nivåer:  

• Rådmann: 1 
• Kommunalsjefer: 3 
• Ledere i administrative avdelinger (f.eks. HR-sjef, Økonomisjef): 4 
• Virksomhetsledere (f.eks. rektor, barnehagestyrer, sykehjemsleder): 38  
• Nestledere (finnes både i virksomheter og i administrative avdelinger): 5 
• Enhetsledere m/personalansvar (primært i de største virksomhetene): 15 

 
OTU opplyste at de tar forbehold om at det kan forekomme enkelte delegeringer fra 
virksomhetsledere som ikke fremkommer av oversikten. OTU opplyste at flere virksomheter 
har pågående prosesser knyttet til dette. 
 
Kommunelegen er ikke er avtegnet i organisasjonskartet. Kommunelegen opplyste i intervju 
med revisjonen at hun har en medisinsk faglig rådgivningsfunksjon i kommunen i tråd med 
lovverket. Kommunelegen har to fora for kommunikasjon opp mot fastlegene. Et forum er 
lokalt samarbeidsutvalg og et annet forum er et allmennlegeutvalg. Hun opplyste videre at 
hun ikke har noen definert funksjon i sykefraværsarbeidet i Sørum kommunes organisasjon. 

1.9 Nærværsprosjektet i Sørum kommune 
I årsbudsjettet for 2012 står det: «Til tross for fokus på sykefraværs- og nærværsarbeid viser 
sykefraværet for kommunen som helhet en stigende tendens. Det foreslås derfor å opprette en 
egen 3-årig prosjektstilling for å styrke dette arbeidet. I 2012 er det lagt inn lønnsmidler til 
oppstart av arbeidet, men utover det skal stillingen finansieres gjennom reduserte kostnader 
ved redusert sykefravær» 

I prosjektplanen for nærværsgruppen i Sørum datert 5.12.2012 står det om bakgrunnen for 
nærværsprosjektet at nærværsmotivasjon og ledelse skal samspille med lederutviklings-
programmet og bidra til «helhetlig utvikling i organisasjonen». 

Nærværsprosjektet skal avgi sluttrapport innen mai 2015 og prosjektleder har myndighet til 
og ansvar for å følge opp arbeidet i den enkelte virksomhet knyttet til kartlegging, planlegging 
og iverksetting av tiltak. Videre har prosjektleder myndighet til å bestemme deltagere i 
prosjektgrupper og å tildele arbeidsoppgaver for å sikre framdrift i prosjektet. 

Denne forvaltningsrevisjonsrapporten undersøker ikke nærværsprosjektet i Sørum. 

1.10 Definisjon av begreper brukt i rapporten 
• Begrepet sykefraværsarbeid i rapporten inneholder tre elementer: forebygging av sykefravær, 

tilrettelegging for de som trenger det og oppfølging av sykmeldte. 
• Begrepet implementering innebærer å iverksette eller innføre (Språkrådet). 
• Begrepet forankring kan sees på som en helhetlig prosess med fire hovedbolker: 

                                                                                                           
 
 
 
 
(Kommunetorget, basert på Jørgen Amdam) 

• Begrepet kompetanse handler om å være i stand til å kunne gjennomføre det man har 
kunnskap om (Wikipedia). 

• Asymmetrisk innebærer at noe ikke er ensartet (Språkrådet), for eksempel at to parter ikke har 
den samme informasjonen. 

 Utvikling av 

innholdet 

 Enighet om 

innholdet

  

 Erkjenne 

rolle som 

iverksettere 

 I stand til å 

gjøre noe 
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2 Metode og kvalitetssikring 
2.1 Metode  
I gjennomføringen av dette prosjektet har revisjonen valgt ulike framgangsmåter for å kunne 
gi svar på problemstillingene. 
 
Vi har gjennomgått årsrapporter og relevante dokumenter som: HMS planer og sykefraværs-
rapportering, interne retningslinjer for oppfølging av sykmeldte, personalpolitiske strategier 
og mål for lederutvikling. Lover, forskrifter, samt utvalgte veiledere, faglitteratur og forskning 
er gjennomgått. Videre har vi tatt kontakt med og innhentet informasjon fra sentrale aktører 
med kunnskap i sykefraværsarbeid som Nav Arbeidslivssenter og Statens arbeidsmiljø-
institutt. 
 
Det ble holdt oppstartsmøte der rådmann og leder i organisasjon og tjenesteutvikling deltok. I 
prosjektet har vi foretatt totalt elleve dybdeintervjuer med personalledere i fem virksomheter. 
Av disse elleve er det fem virksomhetsledere og seks avdelingsledere (mellomledere). Fire av 
disse fem virksomhetene har hatt og har relativt høyt sykefravær. Intervjuer med 
personalledere ble gjennomført i tidsrommet mars 2013 – mai 2013. Intervjuene tok fra 1 ½ 
time til 2 ½ time, og hovedpunktene i det som ble sagt ble sendt tilbake til personallederne for 
verifisering (godkjenning) i etterkant av intervjuene. I rapporten er det noen ganger brukt 
sitater (anførselstegn). I disse tilfellene er sitatene verifisert for annen gang av den 
intervjuede. I den forbindelse er sitatet satt i en sammenheng med hvordan sitatet vil bli brukt 
i rapporten. 
 
Innledningsvis har vi intervjuet: 

• Kommunelegen i Sørum og Fet 
• Romerike HMS-senter (bedriftshelsetjenesten eller BHT) som leverer HMS-tjenester 

til Sørum kommune 
• Nav Sørum 
• Nav Arbeidslivssenter Akershus 

 
Revisjonen utarbeidet en intervjuguide med spørsmål som vi ønsket å stille personalledere i 
Sørum. Vi valgte deretter ut tre virksomheter og intervjuet 3 virksomhetsledere og 6 
enhetsledere: 

• Bingsfoss ungdomsskole 
• Bo og avlastningstjenesten 
• Hjemmetjenesten 

I tillegg valgte vi ut Sørum kommunale eiendomsselskap KF der vi intervjuet daglig leder og 
virksomhetsleder Renholdservice.  
 
Det at revisjonen ikke har intervjuet mer enn elleve personalledere, innebærer at vi ikke kan 
generalisere funnene vi har gjort, til å si at slik er det i alle virksomhetene. Noen funn kan 
imidlertid være sterkere enn andre i den grad de er sammenfallende med andre data som for 
eksempel spørreundersøkelse til alle ansatte. Revisjonen intervjuet elleve av 66 personalledere 
i prosjektet. Dette utgjør 16,66 % av det antall personalledere som vi har fått oppgitt fra OTU. 
 
Etter intervjuene med personallederne gjennomførte revisjonen sluttintervju med OTU i 
Sørum kommune 13.6.2013. 
 



 
Forvaltningsrevisjonsrapport – sykefraværsarbeid i Sørum kommune 

Østre Romerike revisjonsdistrikt 17

I januar 2013 ble alle ansatte i Sørum kommune gitt anledning til å svare på en 
medarbeiderundersøkelse med totalt 50 spørsmål. Revisjonen avtalte i den anledning med 
leder i OTU at revisjonen fikk legge til fire ekstraspørsmål knyttet til det vedtatte 
forvaltningsrevisjonsprosjektet om sykefraværsarbeid i Sørum kommune.  
 
Verifisering 
Intervjudata er verifisert. Rapportens faktadel er gjennomgått med OTU i Sørum kommune. 
 
Dataenes gyldighet og pålitelighet 
Store deler av rapporten er bygd opp på bakgrunn av intervjudata med elleve personalledere. 
Revisjonen har sikret intervjudata ved å være to personer til stede i samtlige intervjuer. Begge 
intervjuerne noterte og referatene ble deretter samkjørt før de ble sendt til verifisering. 
 
Vi har hovedsakelig benyttet kvalitativ metode gjennom intervjuer, basert på en likelydende 
intervjuguide. Når det gjelder det som personallederne sa i intervjuene, kan det generelt være 
slik at intervjuobjektet ikke ønsker å fortelle «alt». 
 
Revisjonen har ikke gjengitt alt som ble sagt i hvert enkelt intervju. Intervjudata som ikke er 
tatt med i rapporten kunne i noen tilfeller ha vært brukt i rapporten. Revisjonen ser at dette er 
en svakhet. Imidlertid har revisjonen vært bevisst problemstillinger og kriterier i 
intervjusituasjonene slik at viktige og sentrale data etter revisjonens mening bør være fanget 
opp. Revisjonen benyttet en analysemal som et hjelpemiddel for å strukturere intervjudata. 
Analysemalen ligger til grunn for faktadelene i rapporten. 
 
Når det gjelder bruk av forskningsdata i rapporten, har revisjonen tatt utgangspunkt i 
breddeforskning om sykefravær. Revisjonen har i liten grad sett på forskning om enkelte 
bestanddeler i sykefraværsarbeidet.  
 
De innhentede data er etter revisjonens mening innhentet for og omhandler problemstillingene 
i denne rapporten. Vi anser de innsamlede data i det store og hele som korrekte, og revisjonen 
anser påliteligheten som god. 
   
2.2 Høring  
Forvaltningsrevisjonsrapporter sendes rådmannen til uttalelse før de oversendes fra revisjonen 
til kontrollutvalget. Rådmannens høringssvar til denne rapporten er omtalt i kapittel 7 og 
følger som vedlegg 3. 
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3 Revisjonskriterier 
Revisjonskriteriene er de normer og/eller standarder som gjelder for 
forvaltningsrevisjonsobjektet. Revisjonens vurderinger gjøres opp mot disse kriteriene, eller 
denne målestokken. 
 
Revisjonskriteriene i denne forvaltningsrevisjonsrapporten bygger på følgende kilder: 

• Arbeidsmiljøloven 
• Folketrygdloven 
• Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA avtale mellom Sørum 

kommune og NAV arbeidslivssenter Akershus) 
• «Organisasjon for framtiden». Sluttrapport Sørum kommune 9.1.2012 
• Sørum kommunes rutine for oppfølging av sykmeldte datert 14.9.2012 

 
3.1 Utledning av revisjonskriterier 
Revisjonen har utarbeidet revisjonskriterier til de tre problemstillingene i kapittel 4, 5 og 6 
nedenfor. 

3.1.1 Til problemstilling 1 
Revisjonskriteriene til kapittel 4 om forankring og implementering av sykefraværsarbeidet tar 
utgangspunkt i kommunens egne dokumenter. Fra «Organisasjon for framtiden 2012» gjengis 
følgende utdrag:  

• «Kommunen verdier - Åpenhet, dialog, lojalitet 
• De organisatoriske prinsippene 

1. Myndiggjort: Kjennetegnes av ledere og medarbeidere som har fått delegert 
myndighet. Ledere i en myndiggjort organisasjon må være villig til å slippe 
opp noe av kontrollen, og gi sine medarbeidere mulighet og veiledning til å 
arbeide selvstendig. Tydelige ledere og medarbeidere med tilstrekkelig og 
riktig kompetanse er dermed avgjørende. 

2. Lærende: En lærende organisasjon skaper arenaer for læring, kommunikasjon 
og informasjonsutveksling. Medarbeiderne i en lærende organisasjon er åpen 
for ny kunnskap og lærer av hverandre. Da trenger vi en organisasjon som 
legger til rette for samhandling på tvers. 

3. Forebyggende: En forebyggende organisasjon er proaktiv og har et strategisk 
fokus. Ved å identifisere risikogrupper og iverksette tiltak på tidlige stadier 
oppnår man effektiv bruk av ressurser. For å være forbyggende må man våge å 
foreta tydelige prioriteringer.» 

 
På bakgrunn av ovennevnte har vi kommet fram til følgende revisjonskriterier: 

• Sørum kommune bør ha implementert en felles personal-politisk praksis på 
sykefraværsarbeid med rom for læring og deling av kompetanse  

• Sørum kommune bør sikre at personalledere har kompetanse i sykefraværsarbeid i 
samsvar med kommunens mål 

• I Sørum kommune bør det være kompetanseutvikling innenfor sykefraværsarbeid som 
sikrer systematisk og obligatorisk oppfølging av personalledere på alle nivå  

• Sørum kommune bør drive systematisk HMS-arbeid med fokus på å forebygge og 
redusere sykefraværet  



 
Forvaltningsrevisjonsrapport – sykefraværsarbeid i Sørum kommune 

Østre Romerike revisjonsdistrikt 19

3.1.2 Til problemstilling 2 
Revisjonskriteriene til kapittel 5 om oppfølging av sykmeldte i henhold til retningslinjer i 
Sørum kommune, tar utgangspunkt i kommunens egen rutine for oppfølging av sykmeldte, 
datert 14.9.2012 (vedlegg 2) og arbeidsmiljøloven. I tillegg tas utgangspunkt i prinsippene i 
«Organisasjon for framtiden». 

På bakgrunn av ovennevnte har vi kommet fram til følgende revisjonskriterier: 
• Personalledere i Sørum kommune bør vurdere eventuelle tiltak så tidlig som mulig i 

den ansattes sykefraværsperiode (aml §§ 3-1 f og 4-6 nr. 4) 
• BHT skal delta på dialogmøte 1 (aml § 4-6 nr. 4) 
• Personalledere i Sørum kommune bør overholde den lovpålagte rapporteringen til 

NAV angående oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 
• Sørum kommune bør drive systematisk HMS-arbeid med fokus på å forebygge og 

redusere sykefraværet («Organisasjon for framtiden» og IA-avtalens delmål 1) 

3.1.3 Til problemstilling 3 
Revisjonskriteriene til kapittel 6 om personallederne opplever forebyggingstiltakene som 
gode og om tiltakene blir evaluert, tar utgangspunkt i prinsippene for en ny organisasjon i 
Sørum: 

• En forebyggende organisasjon er proaktiv og har et strategisk fokus 
• Ved å identifisere risikogrupper og iverksette tiltak på tidlige stadier oppnår man 

effektiv bruk av ressurser 
• En lærende organisasjon skaper arenaer for læring, kommunikasjon og 

informasjonsutveksling. 
 
I tillegg tas utgangspunkt i mål for samarbeidet slik det framkommer i Intensjonsavtale om et 
mer inkluderende arbeidsliv 1. mars 2010 – 31. desember 2013: 

«IA-avtalens overordnete mål er: 
Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, 
samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. 

 
De tre delmålene på nasjonalt nivå fra tidligere IA-avtaler videreføres. For å oppnå 
målene vektlegges i større grad enn i de tidligere avtalene det systematiske forebyggende 
HMS-arbeidet i virksomhetene.» 

 
På bakgrunn av ovennevnte har vi kommet fram til følgende revisjonskriterier:  

• Sørum kommune bør utarbeide gode, systematiske tiltak som virker forebyggende og 
reduserer sykefraværet (IA-avtalen) 

• Sørum kommune bør evaluere tiltakene systematisk.  
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4 I hvilken grad er arbeidet med å redusere sykefraværet forankret og 
implementert i Sørum kommune? 

Revisjonskriterier: 
• Sørum kommune bør ha implementert en felles personal-politisk praksis på 

sykefraværsarbeid med rom for læring og deling av kompetanse 
• Sørum kommune bør sikre at personalledere har kompetanse i sykefraværsarbeid i 

samsvar med kommunens mål 
• I Sørum kommune bør det være kompetanseutvikling innenfor sykefraværsarbeid som 

sikrer systematisk og obligatorisk oppfølging av personalledere på alle nivå  
• Sørum kommune bør drive systematisk HMS-arbeid med fokus på å forebygge og 

redusere sykefraværet  
 
Til denne problemstillingen er det utarbeidet tre underproblemstillinger: 

• I hvilken grad er det implementert en felles personal politisk praksis på 
sykefraværsarbeid i Sørum? (kapittel 4.1) 

• I hvilken grad har personalledere kompetanse og tid i sykefraværarbeid og hvordan 
benyttes ulike virkemidler og støtteordninger?(kapittel 4.2) 

• I hvilken grad opplever ansatte og personalledere at sykefraværsarbeidet er forankret 
og implementert?(kapittel 4.3) 

 
4.1 Implementering og iverksetting av en felles personal-politisk praksis 

4.1.1 Fakta - intervju   
Dette kapitlet bygger hovedsakelig på intervju med elleve personalledere i Sørum kommune 
(fire virksomhetsledere, en daglig leder og seks avdelingsledere). I denne forbindelse 
utarbeidet revisjonen en intervjuguide. Kapitlet er bygd opp med utgangspunkt i spørsmålene 
i intervjuguiden. Nedenfor omtales daglig leder i SK Eiendom KF som virksomhetsleder og 
SK Eiendom KF som en virksomhet av praktiske hensyn. 
 
Spørsmålene nedenfor knytter seg til personalledernes deltagelse i opplæring, 
informasjonsinnhenting samt erfaringsutveksling knyttet til sykefraværsarbeid. Deretter følger 
spørsmål om sykefraværsarbeidet sett opp mot HMS-handlingsplan og erfaringene med 
planen. For hvert spørsmål har revisjonen oppsummert svarene fra de som ble intervjuet. I 
tillegg utarbeidet revisjonen en egen intervjuguide som ble benyttet til intervjuet med OTU i 
Sørum. De to intervjuguidene er delvis overlappende. OTU kommentarer utfyller faktadelen 
nedenfor.  
 
Snakkes det om sykefraværsarbeid på lederforum, lederutviklingsprogram osv? 
De fem virksomhetslederne vi intervjuet, oppga at sykefraværsarbeid i varierende grad var 
tema på lederforum.   En virksomhetsleder sa at lederutviklingsprogrammet i Sørum ikke har 
sykefraværsfokus. Nærværsprosjektet, og informasjon om det, har derimot vært oppe i 
lederforum. 

Blant enhetslederne er det kun en som oppga å delta på lederforum «noen ganger». De fem 
andre enhetslederne oppga at de ikke har deltatt på lederutviklingsprogram eller på 
lederforum. 
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OTUs kommentarer: 
Sykefraværsarbeid ikke er et tema i lederutviklingsprogrammet. OTU opplyste videre om et 
nytt kurstilbud for nye ledere fra høsten 2013 som inkluderer virksomhetsledere, enhetsledere 
og sekretærer. Gjennom dette kurstilbudet gis opplæring, i mindre grupper, i grunnleggende 
systemer, strukturer og rutiner i Sørum. 

Foregår det erfaringsutveksling mellom ledere i virksomheten? 
Alle de 11 personallederne vi intervjuet opplyste at det foregår utstrakt møtevirksomhet og 
erfaringsutveksling innenfor virksomhetene i Sørum knyttet opp til temaet sykefraværsarbeid. 
I en virksomhet er Nav Sørum ofte med i ledermøtene. Når det gjelder hvem man som 
enhetsleder kontakter i det daglige sykefraværsarbeidet, oppga tre enhetsledere at det går på 
personlige bekjentskaper. I alle de fem virksomhetene tas sykefraværsarbeid opp i 
ledergruppene som møtes med en til to ukers mellomrom. En virksomhetsleder opplyste at 
vanskelige personalsaker går gjennom virksomhetsleder og at man på virksomhetsleder-
møtene ikke diskuterer navn på konkrete ansatte. 
 
OTUs kommentarer: 
OTU har inntrykk av at det foregår mye erfaringsutveksling gjennom møtefora for ledere i 
kommunen og gjennom møter i virksomhetene. 
 
Foregår det erfaringsutveksling mellom virksomheter? 
Tre virksomhetsledere oppga at det foregår erfaringsutveksling mellom virksomheter. En 
leder oppga å være mentor for en annen virksomhetsleder, mens en virksomhetsleder sa at det 
en sjelden gang utveksles erfaringer på tjenesteområdeledermøter og da ikke formalisert. Den 
tredje virksomhetslederen sa ved arbeidsutprøving og omplassering er det vanlig med kontakt 
mellom virksomhetsledere. Når det gjelder de seks enhetslederne oppga kun en å ha kontakt 
med ledere i andre virksomheter i det daglige. Enhetslederne fortalte at de bruker andre 
enhetsledere innenfor samme virksomhet i det daglige sykefraværsarbeidet. 
Nærværsprosjektet trekkes imidlertid fram som et forum hvor det foregår erfaringsutveksling 
på tvers av virksomhetene. Tre av virksomhetene vi intervjuet er med i nærværsprosjektet. 
 
OTUs kommentarer: 
OTU har ikke noen oversikt over erfaringsutvekslingen, men sa at det forekommer mye 
samarbeid og erfaringsdeling gjennom møtefora som ledere har i kommunen. 
 
Hvor er det du innhenter informasjon knyttet til sykefraværsarbeid? 
Seks personalledere trakk fram kvalitetssystemet (Kvalitetslosen) i Sørum som et sted de 
henter informasjon i sykefraværsarbeidet. En av disse seks personallederne sa følgende: 
«Kvalitetssystemet vårt, finner rubbel og bit der, fantastisk system».  Fire personalledere 
trekker fram NAV sine hjemmesider. BHT trekkes også fram av 4 personalledere. Fire 
personalledere oppga at de bruker OTU. Ingen personalledere trakk fram Nav 
arbeidslivssenter Akershus hvor Sørum har egen rådgiver. Ellers nevnte tre personalledere at 
de kontakter andre personalledere i informasjonsøket. En enhetsleder sa at virksomhetsleder 
sitter med oversikten og han/hun ringer virksomhetsleder.  
 
Er informasjonen lett tilgjengelig, relevant og tilstrekkelig? 
Gjennomgående syntes personallederne at Kvalitetslosen er lett tilgjengelig og gir relevant 
informasjon. Nav sine sider på internett oppleves som krevende av en personalleder, mens en 
annen personaleder opplever sidene som greie. En tredje personalleder savnet informasjon om 
forebygging av sykefravær. En fjerde personalleder syntes opplæringen rundt den nye 
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sykefraværsoppfølgingsrutinen har vært for dårlig (ny rutine gjeldende fra 1.7.2011). En 
femte personalleder trakk fram veldig god oppfølging fra personaltemaet i OTU. 

Søker du hjelp/bistand i sykefraværsarbeidet? 
Fem personalledere trakk fram at de søker hjelp/bistand av personalteamet i Sørum. En 
personalleder trakk fram hjelp hos virksomhetsleder mens to personalledere trakk fram BHT. 
Disse to personallederne sa at de søker hjelp om forebygging hos BHT. En personalleder 
trakk fram Nav Sørum. En virksomhetsleder sa at han/hun har ressurser i sykefraværsarbeid 
internt i virksomheten gjennom andre ledere. To virksomhetsledere trakk fram sekretærer i 
virksomheten som en ressurs hhv i det juridiske knyttet til personalpolitikk og 
datakompetanse. 
 
Fortell litt om samarbeidet mellom deg og dine nærmeste personalledere i 
sykefraværsarbeidet?  
Av de fem virksomhetslederne oppga fire at det er enhetslederne som står for mesteparten av 
personaloppfølgingen knyttet til sykefraværsarbeidet. De seks enhetslederne opplyste alle at 
det er samarbeid med virksomhetsleder, og to enhetsledere trakk fram som eksempel 
«vanskelige personalsaker».  Vanskelig saker ifølge en virksomhetsleder kan også gå videre 
til personalsjef i kommunen. Alle enhetslederne fortalte at det foregår utstrakt samarbeid 
mellom enhetsledere i samme virksomhet. 
 
Har organisasjon og tjenesteutvikling en rådgivende funksjon? 
Syv av elleve personalledere hadde en oppfatning og ga utrykk for hvordan de bruker OTU 
som rådgivende organ. Fire av disse syv personallederne ga utrykk for at de var fornøyde med 
OTU og hvordan de besvarer henvendelser i sykefraværsarbeidet og driver rådgivning. Det 
ble trukket fram som positivt at OTU kan det meste og vet hvor de kan henvise spørsmål 
videre. En av de fire personallederne opplyste at OTU gir «god oppbakking og støtte i forhold 
til lover og regler ved konflikt med ansatte om forhold i sykefraværsoppfølgingen». En annen 
av de fire personallederne trakk fram hvordan gå fram når et sykefraværstilfelle ser ut til å bli 
langvarig på et tidlig tidspunkt. «Hvordan kjøre denne prosessen?» I den anledning benyttes 
OTU for rådgivning fortalte personallederen videre. Tre personalledere oppga at de i liten 
grad brukte OTU, og en av disse sa at OTU hadde svart hvis han/hun tok kontakt, men at 
OTU ikke driver med oppsøkende rådgivning. Tre personalledere sa at OTU blir koblet inn 
ved mulig omplassering av ansatt. 
 
OTUs kommentarer:  
Personalteamet, som består av 3 personer i OTU, har over en periode systematisert 
henvendelsene de får fra virksomhetene. OTU sa at i perioden mai-juni 2013 fikk 
personalteamet totalt 121 henvendelser (telefon, personlig oppmøte samt e-post). Av disse 
121 var totalt 30 % (36 saker) relatert til sykefravær og tilrettelegging (27 saker) og HMS-
arbeid og arbeidsmiljø (9 saker).  
 
Kan du fortelle litt om hvordan du har jobbet og tenkt på sykefraværsarbeid i HMS 
handlingsplan for 2012/2013? 
To av de fem virksomhetene opplyste i intervju at de har felles HMS-plan for hele 
virksomheten, mens de tre andre virksomhetene opplyste at de hadde avdelingsvise HMS-
planer innenfor virksomheten. Alle virksomhetslederne opplyste at resultatene fra 
medarbeiderundersøkelsen er viktig i utarbeidelsen av HMS-planene.  
 
Når det gjelder utarbeidelsen av HMS-planene var det i en virksomhet med felles HMS-plan, 
virksomhetsleder som utarbeidet planen. Planen ble drøftet på ledermøter og blant annet 



 
Forvaltningsrevisjonsrapport – sykefraværsarbeid i Sørum kommune 

Østre Romerike revisjonsdistrikt 23

dannet medarbeiderundersøkelsen grunnlag for planen. I annen virksomhet som hadde felles 
HMS-plan for hele virksomheten var det virksomhetsleder i samarbeid med ledergruppen som 
utarbeidet HMS-planen. I de tre andre virksomhetene som hadde avdelingsvise HMS-planer, 
nevnte to personalledere at nærværsprosjektet og målsetningene der var innarbeidet i HMS-
planene. I en virksomhet var det både en HMS-plan på avdelingsnivå og en plan på 
avdelingsnivå for nærværsprosjektet som de deltok i. Tre av enhetslederne vi intervjuet oppga 
at de var med i nærværsprosjektet, og at avdelingene i den forbindelse hadde utarbeidet 
handlingsplan. 
 
OTUs kommentarer:  
Økt åpenhet om resultatene av medarbeiderundersøkelsen er nytt i 2013. Dette åpner for økt 
erfaringsutveksling mellom ledere. Som et hjelpemiddel gis grønne, gule og røde flagg. Disse 
fargene er ment å gjøre det enklere for ledere å identifisere egne utfordringer, se hvor det bør 
vurderes tiltak, og ikke minst orientere seg om resultatene til andre virksomheter i 
kommunen.  
 
Er det noen overordnede føringer for sykefraværsarbeidet? 
Av de fem virksomhetslederne vi intervjuet oppga tre virksomhetsledere kvalitetssystemet og 
prosessbeskrivelser i kvalitetssystemet som en viktig føring for utarbeidelsen av HMS-
planene. Videre trakk virksomhetslederne fram IA-avtalen, avvikssystemet og 
medarbeiderundersøkelsen som overordnede føringer for HMS-planen. Det at to virksomheter 
ble trukket ut til nærværsprosjektet ble nevnt av tre enhetsledere som en overordnet føring for 
HMS-arbeidet. Alle seks enhetslederne trakk fram medarbeiderundersøkelsen, to trakk fram 
avvikssystemet og risikoanalyser i virksomheten samt at en trakk fram lovverk knyttet til 
arbeidsmiljø. 
 
OTUs kommentarer:  
Det er en føring fra rådmannen at det skal utarbeides obligatorisk virksomhetsplan og HMS-
plan. I tillegg er det utarbeidet retningslinjer for sykefraværsarbeid.  
Nærværsprosjektet er initiert av rådmannen, politisk behandlet og en føring for de 
virksomhetene som plukkes ut til å delta. Medarbeiderundersøkelsen er også en føring.  
Ledere tar opp medarbeiderundersøkelsen i personalmøter. Ansatte skal dermed være med i 
utformingen av tiltak i HMS-planen. 
 
Er det andre planer/dokumenter som blir utarbeidet sett i sammenheng med 
sykefraværsarbeidet? 
På spørsmålet om det er andre planer i tilknytning til sykefraværsarbeid som ikke står i HMS-
planen, er det bare to personalledere som svarer at de har andre planer utenom 
nærværsprosjektplaner. En personalleder opplyste om en oppfølgingsplan opp mot sykmeldte. 
En annen personalleder opplyste at de hadde inngått tidsbegrensede avtaler med vikarer. Dette 
ble gjort for at lengre kontrakter skulle gi vikarene mer forutsigbarhet og stabilitet. 
 
Har du noe måltall for sykefraværet?  
Fire av fem virksomhetsledere trakk fram Sørum kommunes måltall for sykefraværet. Tre av 
disse sa at måltallet er 7 % sykefravær mens en virksomhetsleder sa at måltallet i Sørum 
kommune er 5 %. En virksomhetsleder sa at med et sykefraværstall på mellom 9-10 % ville 
han/hun være fornøyd. Virksomhetslederen begrunnet dette med at de driver en 
turnusvirksomhet og det medfører naturlig høyere sykefravær. En annen virksomhetsleder sa 
at 5 % sykefravær ville være bra. Flere av enhetslederne fortalte om høye sykefraværstall i 
2012 og første del av 2013. Sykefraværet i enkelte enheter hadde vært oppe i 38 % og 33 %.  I 
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enheten som hadde vært oppe i 33 % fravær ble måltallet satt til 20 % sykefravær fortalte 
enhetsleder. Alle personallederne, unntatt en, oppga måltall på sykefraværet. I en virksomhet 
som var med i nærværsprosjektet, var det flere måltall. Her var det utarbeidet et totalt måltall 
og et måltall på korttidsfravær 1-16 dager, samt et måltall for langtidsfravær over 16 dager. 
 
Er de ansatte delaktige i utformingen av tiltak i HMS-handlingsplanen? Eller tiltak utenfor 
HMS-planen? 
Alle fem virksomhetslederne sa at ansatte er involvert eller har hatt mulighet til å komme med 
innspill til HMS-planene i virksomheten eller til tiltak utenfor HMS-planen. Som tiltak 
utenfor HMS-planen ble nevnt planer i forbindelse med nærværsprosjektet. Når det gjelder 
ansatte-involvering er de ansatte i en virksomhet indirekte delaktige i HMS-planen. I denne 
virksomheten gikk ledelsen gjennom medarbeiderundersøkelse, medarbeidersamtaler og 
vernerunde og utarbeidet en HMS-plan. En annen virksomhet sa at HMS-planen skal 
utarbeides i samarbeid med personalet, og virksomhetslederen vektla en åpenhets- og 
myndighetskultur.   
 
Når det gjelder de seks enhetslederne sa tre av disse at HMS-planen var utarbeidet sammen 
med de ansatte og at personalmøter ble brukt til dette. Tre enhetsledere opplyste at de ansatte 
ikke hadde vært delaktige i HMS-planene. 
 
Tre av de seks enhetsledere sa at HMS-planen for 2013 var lagt fram i personalmøter (pr april 
2013). En enhetsleder sa at HMS-planen ikke hadde vært lagt fram i personalmøte og visste 
ikke om den skal legges fram. To enhetsledere hadde pr april 2013 ikke rukket å legge 
fram/ikke lagt fram HMS-planen for 2013 til de ansatte.  
 
Har du som virksomhetsleder handlingsrom for å sette inn gode lokale tiltak for å redusere 
sykefraværet? 
Fem av fem virksomhetsledere sa alle at de har handlingsrom i sykefraværsarbeidet. Tre 
virksomhetsledere sa i intervju at de kan omfordele midler innenfor budsjettet. En av disse tre 
virksomhetslederne sa at etter omorganiseringen i Sørum har han/hun fått større frihet og at 
kommunalsjef er lengre borte enn før. Av de seks enhetslederne sa tre at de har handlingsrom. 
Tre andre enhetsledere oppga at de har lite handlingsrom. To av disse fortalte at tid til å rekke 
over alt er en utfordring. En enhetsleder sa at ny krevende bruker går ut over 
handlingsrommet til å drive sykefraværsarbeid. Denne enhetslederen sa videre at han/hun har 
litt handlingsrom, og opplevde det som krevende å få turnusen til å gå opp på grunn av høy 
arbeidsbelastning, selv om de har fått inn ny 100 % stilling. 
 
Tiltak som personallederne viste til i forbindelse med at de har handlingsrom er: 

• Gravide får fritak for arbeidsgiverperioden fra dag 1 etter søknad og godkjennelse fra 
NAV (arbeidsgiver slipper å betale ved sykefravær) 

• Arbeidsplassvurderinger fra BHT  
• Vikarer, trenger ikke tillatelse fra virksomhetsleder 
• Økt grunnbemanning 
• Treningsmulighet for ansatte 
• Kjøp av utstyr for å lette arbeidsbelastningene til de ansatte 
• Tilretteleggingstilskudd fra NAV arbeidslivssenter Akershus 
• Kjøp av eksterne tjenester på de tyngste arbeidsoppgavene. 
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Der det oppsto høyt langtidsfravær i 2012: Hvilke tiltak ble satt i gang? 
I to av fem virksomheter ble det satt i gang tiltak som følge av høyt sykefravær i deler av 
2012. I begge virksomhetene ble det satt i gang tilretteleggingstiltak opp mot enkeltansatte. 
En enhetsleder sa følgende om tilrettelegging for en ansatt: «En oppfølgingsplan ble laget for 
en gravid ansatt med tilrettelegging. Hvis budsjettet hadde vært kuttet ville hun ikke vært i 
jobb». I den andre virksomheten ble det satt inn vikarer på tidsbegrensede kontrakter. En 
annen enhetsleder fortalte om mye korttidsfravær grunnet omgangssyke. Avdelingen satte inn 
tiltak som desinfeksjonssprit på nøkler, iPad og god håndhygiene, samt innførte to dagers 
karantene etter omgangssyke.  
 
I en av disse to virksomhetene var det høyt fravær blant enhetsledere. Både virksomhetsleder 
og en enhetsleder fortalte at i en periode hvor en enhetsleder var syk og virksomhetsleder 
fraværende, ble personal og sykefraværsoppfølgingen mangelfull ved en avdeling. De fortalte 
videre at som følge av denne dårlige erfaringen er nå stedfortredende personalledere utnevnt 
for å sikre at personalansvaret blir utført ved avdelingslederes fravær. 
 
Kan du fortelle litt om de tiltakene i HMS handlingsplanen som er tenkt å redusere 
sykefraværet i 2013? 
En virksomhetsleder sa at trim i arbeidstiden og trivsel på jobb er de viktigste tiltakene i 
HMS-handlingsplanen for å redusere sykefraværet. En annen virksomhetsleder sa at å jobbe 
forebyggende og å gi oppmerksomhet til de som er på jobb, samt bekrefte de ansatte og se 
dem, er de viktigste tiltakene for å redusere sykefraværet. En tredje virksomhetsleder sa at 
bruk av maskiner og utstyr for å redusere belastningsskader er det viktigste tiltaket for å 
redusere sykefraværet. En fjerde virksomhetsleder sa at ansatte må bli flinkere til å ivareta 
egen helse, og at de ansatte derfor får tilbud om trening med kosthold og ernæringsveiledning.  
Den femte virksomhetslederen la vekt på dårlige lokaler og dårlig inneklima og sa at tiltak 
mot dette er de viktigste forebyggingstiltakene mot sykefravær. 
 
De seks enhetslederne vurderte følgende tiltak som de viktigste for å redusere sykefraværet: 

• Organisering av arbeidet. Forutsetning for dette at ledere er til stede i 
arbeidssituasjonen for å danne seg en oversikt (to enhetsledere) 

• Endre arbeidskulturen. Måten vi samhandler og møter hverandre på. Hvem tar ansvar? 
Jobbe i team, ting må tas tjenestevei osv. Oppleves av og til som en kaklekultur hvor 
flertallet av ansatte er damer (en enhetsleder) 

• Slitt med dårlig arbeidsmiljø siste tiden. I forhold til forebygging av sykefravær må 
HMS-planene og det som avtales i personalmøter følges opp godt og konsekvent (en 
enhetsleder) 

• Sykmeldte føler seg glemt. Tiltak blir å lage skriv som sendes den sykmeldte hvor 
sykmeldte inviteres til personalmøter. Ellers sosiale tiltak for eksempel fredagslotteri 
(en enhetsleder) 

• Kompetanse. Noen føler de stagnerer i jobben. De ønsker videreutdanning og mer 
variasjon i jobben (en enhetsleder). 

 
Mener du tiltakene i HMS handlingsplanen er spisset nok mot å redusere sykefraværet til 
måltallet i HMS-planen for 2013? 
Av de ni personallederne som hadde en oppfatning på spørsmålet, er det kun en personalleder 
som mener HMS-planen ikke er spisset nok mot å redusere sykefraværet. Det som ble trukket 
fram i de avdelingene/virksomhetene som er med i nærværsprosjektet, er at planene i 
nærværsprosjektet sammen med HMS-planene, i sum, er tilstrekkelig spisset til å redusere 
sykefraværet. 
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4.2 Personallederes kompetanse og tid i sykefraværarbeid 

4.2.1 Fakta - intervju 
Dette kapitlet bygger også hovedsakelig på intervju med elleve personalledere i Sørum 
kommune. Kapitlet er bygd opp med utgangspunkt i spørsmålene i intervjuguiden. 
 
Spørsmålene nedenfor knytter seg til personalledernes praksis, utfordringer og kunnskap om 
eksterne aktører i sykefraværsarbeidet. For hvert spørsmål har revisjonen oppsummert svarene 
fra de som ble intervjuet. I tillegg utarbeidet revisjonen en egen intervjuguide som også her 
ble benyttet til intervjuet med personalsjefen. OTU’s kommentarer utfyller faktadelen 
nedenfor.  
 
I hvilken grad benyttes virkemidler og støtte/tilskuddsordninger fra NAV arbeidslivssenter, 
NAV lokalt og HMS senteret? 
NAV Arbeidslivssenter Akershus  
Av fem virksomhetsledere kjente to virksomhetsledere godt til tilbudene fra 
arbeidslivssenteret. Av de tre andre virksomhetslederne sa en litt kjennskap, mens to sa liten 
kjennskap til NAV arbeidslivssenter Akershus. En av disse to sa at han/hun er ikke kjent med 
Nav arbeidslivssenter Akershus, og at dette håndterer en personalleder i virksomheten.  
 
Når det gjelder enhetslederne kjente tre av seks enhetsledere til tilretteleggingstilskudd som er 
det sentrale virkemiddelet til Nav arbeidslivssenter. Tre enhetsledere kjente i liten grad til Nav 
arbeidslivssenter. Ingen av enhetslederne eller virksomhetslederne opplyste uoppfordret om 
mulighet for gratis kursing i regi av arbeidslivssenteret, eller å ha vært i kontakt med Nav 
arbeidslivssenter rådgiver som Sørum har fått tildelt.  
Nav arbeidslivsenter rådgiver for Sørum opplyste i intervju med revisjonen at ledere og 
ansatte fra Sørum i liten eller ingen grad har benyttet gratis kurs i regi av arbeidslivsenteret i 
2012. 
 
OTUs kommentarer:  
IA-rådgiver fra Nav arbeidslivssenter har tidligere deltatt i tilretteleggingsutvalget. IA-
rådgiveren hadde mye kontakt med virksomhetsledere i kommunen. Vi har brukt 
arbeidslivssenteret til å kjøre interne kurs. Når det gjelder kurs som arbeidslivssenteret holder, 
sender de ut informasjon om dette til mange via e-post. OTU kjenner ikke til om 
virksomhetene benytter seg av disse eksterne kursene. 
 
BHT (bedriftshelsetjenesten) 
Av fem virksomhetsledere oppga fire virksomhetsledere å kjenne til BHT og tilbudene der. 
Kun en virksomhetsleder sa han/hun i liten grad kjenner til BHT. En virksomhetsleder sa at 
om enhetene spør om bruk av BHT, blir dette godkjent. En annen virksomhetsleder sa BHT er 
veldig bra å ha med på dialogmøter (dialogmøte 1). 
 
Blant enhetslederne opplyste fire enhetsledere at de kjenner til BHT tjenester i større eller 
middels grad. Kun to enhetsledere sa at de har liten oversikt over hva BHT kan tilby. De fire 
enhetslederne som kjente godt til BHT, trakk fram følgende tjenester som BHT tilbyr: 

• Ergoterapeut  
• Er med i dialog 1 møter 
• Kurs og rådgivning, ergonomi og arbeidsbelastning 
• Screening nattevakter 
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• Helseundersøkelser 
• Arbeidsplassvurderinger 
• Oppfølgingsplaner 

 
Romerike HMS-senters kommentar (BHT): 
Når det gjelder virksomhetenes bruk av BHT i forbindelse med dialogmøte 1, så bruker noen 
virksomheter BHT mye, mens andre virksomheter bruker BHT lite eller ikke. 
I Sørum kommune må all bestilling / henvendelse til BHT gå via leder. Informasjon om hva 
BHT kan tilby, i forhold til forskrift om bruk av bedriftshelsetjeneste, kan virke lite kjent i 
Sørum kommune. 
 
OTUs kommentarer:  
BHT skal brukes i dialog 1 møter. Dette følger av rutine for oppfølging av sykmeldte i Sørum. 
Det er sikkert unntak fra dette (at BHT ikke er med i dialog 1 møter). Videre er det 
virksomhetsleder som har bestiller-myndighet ved bruk av BHT medmindre virksomhetsleder 
har delegert dette. Dersom det er konflikt i en enhet, har ansatte av og til tatt direkte kontakt 
med HMS-senteret. Dette gjelder i de tilfellene de ansatte er misfornøyd med noe. OTU har 
ingen oversikt over hvor mye HMS-senteret brukes. 
 
Bruk av OTU internt i Sørum 
Av de fem virksomhetslederne oppga fire at de bruker OTU.  

• En virksomhetsleder trakk fram den nye ordningen med felles e-post til 
personalteamet i OTU. (Alle e-postene blir sendt til en fellesadresse og personalteamet 
i OTU henter ned saker og svarer virksomhetene).  

• En annen virksomhetsleder oppga at han/hun tar kontakt med OTU ved behov. 
 
Av de seks enhetslederne sa fire at de bruker OTU.  

• Kurs innenfor HMS, brann og konflikthåndtering 
• Råd og veiledning angående langtidssykmeldte. En enhetsleder fortalte at han/hun 

ikke klarte å tilrettelegge mer i egen enhet. Vedkommende sa at han/hun savnet 
tilbakemeldinger fra OTU i tre personalsaker 

• Har hatt kontakt for råd og veiledning. Enhetsleder fortalte at han/hun var veldig godt 
fornøyd.  

 
NAV Sørum/NAV sentralt  
Alle personallederne trakk fram at Nav Sørum står ansvarlig for og gjennomfører dialog 2 
møter. En personalleder sa at han/hun bruker dem til veiledning og at dialog 2 møtene er 
opplysende om hva han/hun kan gjøre opp mot den sykmeldte. En annen personalleder trakk 
fram at NAV Sørum gir god veiledning i arbeidet med oppfølgingsplanene for sykmeldte.  
 
Når det gjelder virkemidler fra NAV sentralt fortalte to personalledere at de søker fritak fra 
arbeidsgiverperioden for gravide. En av disse personallederne sa at han/hun søkte fritak for 
arbeidsgiverperioden også for kronikere med visse diagnoser. En tredje personalleder trakk 
fram at Nav har en fin internett-side og at han/hun hadde stor nytte av idébanken1 til Nav på 
internett. 
 
Nav Sørum sa i intervju med revisjonen at flere arbeidstakere i Sørum kommune tar kontakt 
både når det gjelder generelle spørsmål eller spørsmål knyttet til egen sak.  Det ble videre 

                                                 
1 «Beste praksis» i sykefraværsarbeid 
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fortalt at virksomhetsledere i Sørum kommune også tar kontakt. Nav Sørum oppfordrer alle til 
å ta kontakt ved behov. 
 
Har du fått nok informasjon slik at du kan bruke de ulike aktørene målrettet? 
(er det noen av disse aktørene du trenger mer kunnskap om?) 
Seks av elleve personalledere trakk fram at de vet for lite om NAV arbeidslivssenter Akershus 
og mente at de har fått for lite informasjon. En av disse seks personallederne sa i den 
forbindelse at man som leder har et ansvar for å være aktivt informasjonsøkende selv. Ellers 
sa en personalleder at det generelt er for lite informasjon om oppfølging av sykmeldte og 
hvem som kan bidra med hva. To personalledere trakk fram manglende tid til å sette seg inn i 
de ulike aktørenes rolle i sykefraværsarbeidet og hva de kan bidra med. En personalleder 
oppga å ha meget god oversikt over alle aktørene og hva de kan bidra med. To personalledere 
oppga å ha liten kunnskap om NAV Sørum og oppga behov for mer kunnskap. Ingen av de 
intervjuede personallederne nevnte BHT eller OTU i Sørum som aktører de har fått nok 
kunnskap om, eller har behov for mer kunnskap om. 
 
Hvor mange er du personalleder for? 

Virksomhetslederne oppga å ha personalansvar for hhv 5, 10, 4, 4, og 3 ansatte. I snitt 5,2 
ansatte. 
Enhetslederne oppga å ha personalansvar for hhv 12, 23, 19, 28 + vikarer og 38.  I snitt 20,0 
ansatte.  
 
OTU’s kommentarer:  
Vi har ingen retningslinjer for hvor mange ansatte det skal være pr personalleder i 
kommunen, men litteraturen sier 7-8 ansatte. Virksomhetsleder kan delegere personalansvar - 
noe som også blir gjort. 
 
Mener du at du har tilstrekkelig tid til personalledelse? 
(I hvilken grad klarer du å ivareta alle du har personalansvar for?) 
De fem virksomhetslederne fortalte alle om nok tid til personalledelse. En virksomhetsleder 
sa at det sikkert kan diskuteres da det er en utfordring at lederne i virksomheten sitter spredt 
ute i kommunen. Den samme virksomhetslederen sa at han/hun ikke har tid nok til å jobbe 
proaktivt mot sine underordnede ledere.  
Når det gjelder de seks enhetslederne svarte fire av enhetslederne at de ikke har tid nok til 
personalledelse, og de trakk fram at det ikke er nok tid til å følge opp den enkelte ansatte. To 
av enhetslederne trakk fram mye tidsbruk for å fylle opp vaktene i turnusen. I den forbindelse 
sa en enhetsleder at det er korttidsfraværet som er arbeidskrevende og ikke langtidsfraværet. 
Enhetslederen forklarte at organisering av arbeidsdagen, når ansatt melder inn fravær på for 
eksempel morgenen, krever mye arbeidstid hos leder. To enhetsledere trakk fram at de skulle 
vært mer ute i tjenesten med ansatte og fått innsikt i hva som rører seg ute.  
 
Sykefraværet var høyt i 2012. Hvorfor var sykefraværet høyt? (virksomheter med høyt 
sykefravær) 
Ni av personallederne forklarte hvorfor sykefraværet var høyt i 2012, slik: 

• Mange tilfeller av helsetilstander som ikke er jobbrelatert. Videre kan dødsfall hos 
brukere skape sorg og sorgreaksjoner med påfølgende fravær (to svarte slik) 

• «Hm, hadde jeg vist det» sier en annen personalleder. Vi lagde detaljert oversikt over 
alt fravær i stort Excel ark. Vi så da at de lange fraværene dro opp sykefraværstallene 
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• Enkeltansatte har hatt operasjoner. Ansatte har blitt sykmeldt fordi de ikke vil endre 
arbeidsrutiner. Konflikt mellom leder og ansatt. Ansatt sykmeldt 50 %. Konflikt i 
oppfatningen av arbeidsoppgavene og utformingen av disse. 

• Gravide ansatte har vært mye borte og vil sannsynlig bli mye borte  
• Fysisk tungt arbeid, derfor naturlig med litt høyere fravær. Smitte, mer omgangssyke 

da man er tettere på mennesker 
• Belastningskader, disse drar opp sykefraværet. Arbeidsmiljø spiller også inn. Lett for 

ond sirkel sykmelding-merbelastning på andre ansatte-enda mer sykmeldinger. Vi har 
for lite oppdekking i helgen  

• Belastningskader utviklet over mange år. Det var lite fokus på ergonomi for 10-15 år 
siden og mange av de ansatte har jobbet lenge i denne virksomheten 

• Tre langtidssykmeldte utover 6 måneder (to svarte slik) 
 
Kan du fortelle litt om du tror det er mulig å redusere det? 
(Hvor er det skoen trykker?) 
Ni av personallederne fortalte følgende: 

• Jobbe med enkeltpersoner, terskel for å bruke egenmelding er veldig forskjellig. 
Ubehagelig å bli ettergått på bruk av egenmelding 

• Ond sirkel idet fraværet øker. Handlingslammelse av personalavdeling. Skal denne 
ansatte få ett år til med permisjon eller ikke? 

• Ja det kan reduseres. Vi tror på langsiktig effekt av maskiner og utstyr samt fokus på 
nærvær. Det er noe fravær som ikke skulle vært der, betviler en ansatts sykefravær (to 
svarte slik) 

• Har en ansatt som er mye sykmeldt med kronisk sykt barn. Jeg tror på individuell 
tilrettelegging. 

• Mer kveldsjobbing enn før, ugunstig arbeidstid. Personlige forhold fører til fravær. 
Arbeidsmiljøet kan bli bedre 

• Får jeg gjort noe med langtidssykmeldte kan dette reduseres. Få inn nye stabile 
vikarer. Spesielt en vikar mye sykmeldt. Langvakter i helgene fører til mye fravær. 
Påfallende at det alltid er fravær i helgen 

• Skoen trykker ved at man kan være sykmeldt inntil ett år med full kompensasjon. For 
god ordning da mange starter 100 % igjen etter et år. Ellers er årsaken til sykefravær 
sammensatt. Tilknytning til jobb betyr mye. Ellers betyr hjemmeforhold mye. 

• Eierfølelsen til jobben er mer borte nå enn før. Småhangling - lettere å bli borte nå. 
Lærlinger mer opptatt av rettigheter og har lite fokus på plikter. 

 

Kan du fortelle litt om din erfaring med tilrettelegging for ansatte? 
Personallederne fortalte om ulike utfordringer i de forskjellige virksomhetene og at de derfor 
drev med ulike former for tilrettelegging. Følgende gjennomførte tilretteleggingstiltak ble 
nevnt av personallederne: 

• Jobbe med enkeltpersoner. Terskel for å bruke egenmelding veldig forskjellig. Hvis 
man er syk - ubehagelig å bli ettergått på slike ting. Vi tilrettelegger gjennom å bytte 
arbeidsoppgaver. 

• Varig tilrettelegging gir utfordringer. Dette skaper domino-effekter i turnusordningen. 
• Tidsbegrenset tilrettelegging kan være vanskelig. Det koster med vikarer 
• Fritak for visse arbeidsoppgaver er en vanlig tilrettelegging her i virksomheten 
• Vanskeligere å tilrettelegge for de som ikke er åpne om for eksempel psykiske lidelser. 

Tilrettelegging skaper ytterligere forventninger om tilrettelegging. Kan være vanskelig 
å innfri som leder. Problem med å få turnus til å gå opp. 



 
Forvaltningsrevisjonsrapport – sykefraværsarbeid i Sørum kommune 

Østre Romerike revisjonsdistrikt 30

• Erfaring med endret stilling fra natt til dag. Det var vellykket. Dette gikk da en annen 
ansatt ville jobbe natt 

• Erfaringen jeg har med tilrettelegging er at det ofte er meg som personalleder som tar 
initiativet. Noen ganger kommer ansatte innom meg på kontoret. Det hender det blir 
gnisninger blant andre ansatte. Hvorfor får ikke jeg osv. 

• Gravide. Tatt vekk sen/helgevakter. Da er bemanningen mindre. En med 
muskelproblem satt til 50 % administrativ inne-jobbing. 

• Gravide. Gode erfaringer, holder dem i jobb. Følger dem tettere og reduserer på 
arbeidsbelastningen. Jeg ser gevinst i å tilrettelegge i den akutte perioden i 
sykdomsforløpet. 

• Gravid: Eksempel er ansatt som driver med opplæring av vikarer. Tilrettelegging i 
perioder fungerer stort sett bra. Utfordringen er å få kommunisert 
tilretteleggingsmulighetene vi har i virksomheten ut til legene som skriver 
legemeldinger. 

 
Er det ansatte eller du som tar initiativet til tilrettelegging? 
Av de elleve personallederne svarte syv at initiativet til tilrettelegging tas både av 
personalleder og ansatt. Tre personalledere sa at det er de som i hovedsak tar initiativet til 
tilrettelegging. En personalleder hadde liten erfaring med tilrettelegging. 
 
Fysisk og psykisk sykefravær. Har du erfaring fra begge deler? 
Alle elleve personalledere oppga at de hadde erfaring med både fysisk relatert og psykisk 
relatert fravær. En personalleder sa at det psykiske sykefraværet framstår som mer skjult, 
vanskeligere å snakke om, og at psykiske problemer ofte framstår i en eller annen fysisk 
forkledning. En annen personalleder trakk fram at fysisk sykefravær ofte går over i psykiske 
plager og at fysiske problemer ofte har en sammenheng med psykiske problemer.  
 
Når det gjelder personalledernes utfordringer med å håndtere hhv fysisk og psykisk 
sykefravær, så sa tre personalledere at det er litt mer krevende å håndtere psykisk sykefravær 
som personalleder. En av disse tre personallederne sa at det er litt mer uforutsigbart hva man 
kan tilrettelegge for når ansatte er psykisk syke. En annen av disse tre personallederne sa at 
psykisk fravær er veldig vanskelig å håndtere som personalleder. Han/hun sa at det er 
vanskelig å se den psykiske tilstanden til den enkelte. Han/hun skulle sammen med annen 
leder delta på kompetansekurs om arbeid og psykisk helse som heter Sees i morgen, i regi av 
Nav Arbeidslivssenter Akershus. En tredje personalleder sa at det blir mer prøving og feiling 
ved psykisk relatert sykefravær. 
 
Tre andre personalledere syntes ikke det var vanskeligere å håndtere psykisk sykefravær enn 
fysisk sykefravær. Det om ble trukket fram av en av disse personallederne var at han/hun 
hadde en profesjonell tilnærming til lederrollen, og ikke tok med seg jobben hjem. 
 
Følger du dine ansatte så tett at mange sykefravær ikke kommer som en overraskelse? 
En virksomhetsleder sa at personallederne følger sine ansatte tett og at det sjelden er 
arbeidsrelaterte overraskelser som resulterer i sykefravær. En annen virksomhetsleder sa at 
man kjenner til ansatte med muskel/skjelett lidelser og at enhetslederne har god dialog om 
dette med de ansatte.  
En enhetsleder sa at det er spesielt enkelt å se når det kommer sykefravær hos gravide ansatte. 
En annen enhetsleder sa at han/hun som regel får signaler på Face book om man ikke har det 
så bra, eller at barn er syke og ansatt må bli hjemme. Den samme personallederen sa også at 
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man ofte kan se på kroppsspråket til den ansatte at vedkommende hangler. Ellers oppga 
personallederne at de i stor grad kjente til de ansattes plager, både psykiske og fysiske. 
 
Hvordan vil du vurdere din egen kompetanse i sykefraværsarbeid på en skala fra 1-6, hvor 
6 er best? (På hvilket område i sykefraværsarbeidet har du behov for mer kompetanse? 
Tiltak, tilrettelegging, oppfølging av sykmeldte) 
Når det gjelder spørsmålet om personallederens vurdering av egen kompetanse på en skala fra 
1-6, ga personallederne seg selv i snitt en score på 4,5 samlet på de tre elementene som utgjør 
sykefraværsarbeidet. (forebyggingstiltak, tilrettelegging for de som trenger det, og oppfølging 
av sykmeldte).   Det enkeltelementet i sykefraværsarbeidet som kom dårligst ut på bakgrunn 
av personalledernes egne vurderinger, var oppfølging av sykmeldte. 
 
Svarene på spørsmål om økt kompetansebehov fra ti av elleve personalledere som svarte på 
spørsmålet, fordeler seg slik: 

På hvilket område i 
sykefraværsarbeidet 
har du behov for 
mer kompetanse? 

Forebygging Tilrettelegging Oppfølging av 
sykmeldte 

Trenger 
kompetanse på 
alle områder 

Svarfordeling 4 0 6 0 

Tabell 4. Personallederes behov for økt kompetanse, basert på intervjudata. Revisjonens oppsummering. 

Det som personallederne trakk fram når det gjelder forebyggingstiltak var å vite mer om de 
mulighetene som finnes, ulike aktører og hva de kan bidra med. Videre kompetanse på hva 
som virker i det forebyggende arbeidet. 

Når det gjelder oppfølging av sykmeldte svarte tre personalledere at det administrative 
arbeidet er krevende når det gjelder rapportering til Nav og tidsfrister. To personalledere sa at 
de ikke var så flinke på det administrative arbeidet. Videre trakk to personalledere fram 
innholdet i hva som skal kommuniseres mellom arbeidsgiver og sykmeldt i forbindelse med 
sykefraværsoppfølgingen. Hva skal sies i møte med den sykmeldte og hvordan skape gode 
prosesser for tilbakeføring til arbeid? En personalleder sa at dialog med den sykmeldte kan 
være vanskelig. 

Hvordan har du tilegnet deg denne kompetansen? 
Alle elleve personalledere trakk fram erfaring i sykefraværsarbeid gjennom arbeidspraksis. 
Tre personalledere trakk fram 40 timers HMS-kurs i regi av Sørum kommune. Av andre kurs 
som trekkes fram er konflikthåndteringskurs, kurs IA-avtale samt kurs i ergonomi. Videre 
trekkes nærværsprosjekt, lederforum og Kvalitetslosen i Sørum fram av forhold som har gitt 
kompetanse i sykefraværsarbeid. To personalledere fortalte at de ikke har vært på kurs relatert 
til temaet sykefraværarbeid. 
 
Hvilket område i sykefraværsarbeidet opplever du som utfordrende? 
Av de ti personallederne som svarte på spørsmålet, fordeler svarene seg slik: 

Hvilket område i 
sykefraværsarbeidet 
oppleves som mest 
utfordrende? 

Forebygging Tilrettelegging Oppfølging av 
sykmeldte 

Svarfordeling 0 7 3 
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Det som ble trukket fram som mest utfordrende med tilrettelegging, er hhv gnisninger blant 
de ansatte som følge av at det tilrettelegges for noen. Det å skape forståelse blant andre 
ansatte for at det tilrettelegges for enkelte er en utfordring ifølge to personalledere. Den ene 
av disse to personallederne sa at det er viktig å være tydelig og klar som leder og ta det opp 
med en gang i morgenmøtet. Videre sa vedkommende at når det er flere på tilrettelegging 
samtidig, blir det en utfordring å finne tilrettelegging for alle. Samtidig skal det sikres at 
turnuslistene blir fylt, og at kvaliteten blir god på de leverte tjenestene. En personalleder trakk 
fram at det er vanskelig å vite når det er gitt nok tilrettelegging. En personalleder sa at 
spørsmålet om varighet for tilretteleggingen har skapt konflikt mellom leder og ansatt.  Ellers 
trakk en personalleder fram konflikter mellom han/hun og ansatte angående arbeidsoppgaver 
og tilrettelegging.  
 
En personalleder sa at «Økonomi et problem. Tilrettelegging koster, og det er en pris man må 
ta. Forståelsen for dette oppover i systemet er kanskje noe mangelfull». 
  
Av de tre personallederne som trakk fram oppfølging av sykmeldte som det mest utfordrende 
i sykefraværsarbeidet, viste to personalledere til dårlig samarbeid med legene. En 
personalleder sa at de administrative oppgavene med frister for rapportering til Nav er det 
mest utfordrende. 
 
OTUs kommentarer: 
Hvor mye man skal tilrettelegge er nok det mest krevende i sykefraværsarbeidet. I de 
tilfellene hvor ansatte har en annen oppfatning enn leder, så kan det være en vanskelig 
vurdering for leder. 
 
Nav Sørums kommentarer:  
Nav Sørum som innkaller til dialog 2 møter i forbindelse med sykefraværsoppfølgingen sa i 
intervju med revisjonen at flere av personallederne i Sørum er usikre i forhold til rettigheter 
og plikter, hvordan de skal gå fram dersom den sykmeldte ikke kan stå i sitt arbeid. Nav 
Sørum sa også at Sørum kommune har mange dyktige ledere, men det er stor variasjon i 
kunnskapen til ledere knyttet til sykefraværsoppfølging. 
 
Egenmeldt kontra legemeldt fravær: Hva sier du til dine ansatte? 
Tre av fem virksomhetsledere sa at de har kommunisert ut i virksomhetene at det skal 
fortrinnsvis brukes egenmeldinger. To virksomhetsledere sa at de ønsker egenmeldinger i 
størst mulig grad men har ikke kommunisert eller vektlagt dette ut blant de ansatte i særlig 
grad. 
 
Blant de seks enhetslederne sa fire enhetsledere at de hadde tatt opp med ansatte at 
egenmeldinger skal brukes i størst mulig grad.  
 
To enhetsledere sa at de i mindre grad har vektlagt egenmeldingsbruk i kommunikasjonen 
med de ansatte. En av disse to enhetslederne sa at egenmeldinger vs legemeldinger ikke har 
vært tema i virksomheten. Den andre enhetslederen som i mindre grad har vektlagt at ansatte 
skal bruke egenmeldinger, sa at han/hun har sagt en gang i personalmøte at det er lov å bruke 
egenmeldinger. 
 
Hva sier overordnet ledelse/kommunen om bruken av egenmeldt eller legemeldt fravær? 
Av de fem virksomhetslederne sa to virksomhetsledere at de ikke kjente til hva kommunen 
sentralt har sagt om bruk av egenmelding versus legemelding. En annen virksomhetsleder sa 
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at personalavdelingen for lenge siden sa man skulle implementere økt bruk av egenmeldinger 
i organisasjonen. Denne virksomhetslederen fortalte at Sørum kommune gjennom et legemøte 
kommuniserte til fastlegene at i Sørum kommune skal egenmeldingskvoten brukes først. To 
virksomhetsledere sa at kommunen sentralt oppfordrer til økt bruk av egenmelding. Den ene 
av disse to virksomhetslederne trakk fram IA-avtalen og dens utvidede rett til å bruke 
egenmeldinger. 
 
Av de seks enhetslederne sa fire enhetsledere at kommunen sentralt oppfordret organisasjonen 
til at ansatte skal bruke egenmeldinger først. To enhetsledere sa at dette ikke var noe stort 
tema verken i avdelingene eller kommunen sentralt, men at IA-avtalen gir rett på totalt 24 
dagers egenmeldt fravær pr år. 
 
OTUs kommentarer:  
OTU har ikke noe pålegg fra Nav arbeidslivssenter å implementere økt bruk av 
egenmeldinger framfor legemeldinger. Lagt til rette for 24 dager egenmelding istedenfor 8 
dager. Dette følger av IA-avtalen. OTU ønsker mest mulig egenmeldt og har kommunisert 
dette muntlig ut i organisasjonen. OTU har ikke skriftliggjort dette. 
 
Nav arbeidslivssenter Akershus kommentarer: 
Ifølge seniorrådgiver Solveig Haugen er det tre hovedårsaker til at de anbefaler økt bruk av 
egenmeldinger framfor legemeldinger: 

• Viktig moment for arbeidstakerne ved framforhandlingen av IA-avtalen. Man gikk der 
fra 3 til 8 kalenderdagers egenmelding. 

• Frigjøre tid for leger til medisinsk virksomhet, og at legene ikke bruker tid på 
pasienter som ikke har noe der å gjøre. 

• Leger har hatt en praksis med å skrive ut legemeldinger for hele kalenderuker om 
gangen. Nav arbeidslivssenter hevder derfor at ved økt bruk av egenmeldinger vil 
tilbakekomsten til arbeid bli jevnere fordelt utover uken, med mindre totalfravær som 
resultat.   

 
4.3 Ansattes og personallederes oppfatning av forankring og implementering 
Dette kapitlet tar utgangspunkt i fire spørsmål om sykefraværsarbeid som ble stilt i 
tilknytning til kommunens medarbeiderundersøkelse og intervjuer med elleve personalledere i 
Sørum kommune. 

4.3.1 Fakta – Spørsmål i tilknytning til kommunens medarbeiderundersøkelse 
Revisjonen formulerte fire spørsmål som de ansatte ble spurt om å svare på i forbindelse med 
Sørum kommunes egen medarbeiderundersøkelse i perioden januar/februar 2013. Den enkelte 
ansatte ble bedt om å foreta en rangering på en skala fra 1 (svært liten grad) til 6 (svært stor 
grad) for hvert spørsmål. Da forvaltningsrevisjonsprosjekt sykefraværsarbeid også er 
gjennomført i Nes kommune, har vi tatt med scoren fra de ansatte der i parentes. 
 
Spørsmål til de ansatte Score 
1. 
I hvilken grad snakkes det om sykefraværsarbeidet og utviklingen i 
sykefraværet på personalmøter, avdelingsmøter og lignende? 

 
3,3 (3,5) 

 
2. 
I hvilken grad er din nærmeste personalleder opptatt av å redusere 
sykefraværet? 

 
3,6 (4,4) 

3. 
I hvilken grad har du som ansatt blitt informert om tiltakene for å redusere 

 
3,3 (3,4) 
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sykefraværet i din virksomhet? 
4. 
I hvilken grad er din nærmeste personalleder opptatt av å forebygge 
sykefravær? 

 
3,5 (4,2) 

Tabell 5. Gjennomsnittlig score på spørsmål om sykefraværsarbeid medarbeiderundersøkelse i januar 2013.  Svarprosent på 
medarbeiderundersøkelsen var 74 %.  (Tilsvarende tall for Nes i parentes.) 
 

Tabell 5 ovenfor viser at ansatte gir litt lavere poengscore på kommunikasjon og informasjon 
i sykefraværsarbeidet (spørsmål 1 og 3), enn på spørsmålene knyttet til at nærmeste leder er 
opptatt av å redusere og forebygge sykefravær (spørsmål 2 og 4).  I snitt gir de ansatte i 
Sørum et halvt poeng lavere poengscore, enn de ansatte i Nes gjør på de fire spørsmålene. 
 
I tabell 6 nedenfor har revisjonen sett nærmere på resultatene i de fem virksomhetene som vi 
intervjuet. I tillegg har vi tatt med resultatet fra to hovedspørsmål i kommunens egen 
medarbeiderundersøkelse. 
 
 Bingsfoss 

ungdoms-
skole 

Bo og 
avlastnings-
tjenesten 

Hjemme-
tjenesten 

Sørum kommunale 
eiendomsselskap 
KF, herunder 
Renholds-service 

Sørum 
snitt 

Nærmeste leder  
(seks spørsmål gjennomsnitt) 

4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 

Medarbeidersamtale 
(to spørsmål gjennomsnitt) 

4,5 5,0 5,0 4,9 4,8 

I hvilken grad snakkes det om 
sykefraværsarbeidet og 
utviklingen i sykefraværet på 
personalmøter, avdelingsmøter 
og lignende? 

3,1 3,9 3,8 4,3 3,3 
 

I hvilken grad er din nærmeste 
personalleder opptatt av å 
redusere sykefraværet? 

3,9 4,6 4,3 4,9 3,6 

I hvilken grad har du som ansatt 
blitt informert om tiltakene for 
å redusere sykefraværet i din 
virksomhet? 

3,2 3,8 3,5 4,4 3,3 

I hvilken grad er din nærmeste 
personalleder opptatt av å 
forebygge sykefraværet? 

3,6 4,4 4,1 4,8 3,5 

Svarprosent 
medarbeiderundersøkelsen 

67 % 64 % 55 % 75 % 74 % 

Tabell 6. Detaljert oversikt basert på fire spørsmål i tilknytning til kommunens sykefraværsarbeid i tillegg til spørsmålene om 
«nærmeste leder» og «medarbeidersamtale» i kommunens medarbeiderundersøkelse. Medarbeiderundersøkelsen 2013. 
 

Ansatte i Sørum kommunale eiendomsselskap KF herunder virksomhet Renholdsservice ga 
best score på revisjons fire spørsmål. I tabellen ovenfor vises gjennomsnittet for hele Sørum 
kommunale eiendomsselskap KF (SK Eiendom KF). Virksomhet Renholdsservice i SK 
Eiendom KF trakk opp gjennomsnittstallene på alle spørsmålene i tabell 6. Bingsfoss 
ungdomsskole lå under snitt for Sørum kommune på fire av seks spørsmål. Bo- og 
avlastningstjenesten og hjemmetjenesten lå over snitt for Sørum kommune de seks 
spørsmålene.  
 
Svarprosenten totalt på medarbeiderundersøkelsen 2013 var på 74 %, men varierer som vist i 
tabell 6.  
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4.3.2 Fakta - intervju 
Under følger intervjudata fra elleve personalledere i Sørum kommune. Kapitlet er bygd opp 
med utgangspunkt i syv spørsmål i intervjuguiden. 
 
Er sykefraværsarbeid tema på personalmøter? 
To av fem virksomhetsledere sa at sykefraværsarbeid har vært tema på felles personalmøter 
for hele virksomheten. To andre virksomhetsledere sa at sykefraværsarbeid er fast tema på 
ledermøter, enhetsledermøter og sonemøter, men ikke i fellesmøter for alle ansatte. En 
virksomhetsleder sa at sykefraværsarbeid kan være tema på felles personalmøter. 
 
Fem av seks enhetsledere sa at spesielt utviklingen i sykefraværet, gjennom statistikk, er tema 
på personalmøter i avdelingene. Tre enhetsledere sa i likhet med sine to virksomhetsledere at 
sykefraværsarbeid er tema på ledermøter i virksomhetene. To enhetsledere fortalte i likhet 
med sine to virksomhetsledere at sykefraværsarbeid i liten grad er tema på felles 
personalmøter. Den siste enhetslederen sa at sykefraværsarbeid ikke er tema i personalmøter. 
 
I hvilken grad mener du sykefraværsarbeidet er implementert i virksomheten?  
Syv personalledere sa at sykefraværsarbeidet er gjennomført på en bra eller brukbar måte i 
virksomhetene. To av disse ga utrykk for de håpet ansatte hadde merket seg at det ble jobbet 
systematisk med sykefraværsarbeid. En annen av disse mente at det ble jobbet godt på 
ledelsesnivå da prosessene rundt oppfølging av sykmeldte var blitt stresset de siste årene 
gjennom økt fokus. En fjerde av disse sa at sykefraværsarbeid er godt implementert på en del 
områder og da spesielt tilrettelegging. Den samme personallederen sa at det kunne jobbes 
bedre med å fjerne stressfaktorer som en del av det forebyggende arbeidet.  
 
To andre personalledere sa at sykefraværsarbeidet ikke er så godt implementert i 
virksomheten / enheten, og den ene av disse la til at «enheten har et langt stykke igjen å gå». 
 
Revisjonens fire tilleggsspørsmål på medarbeiderundersøkelsen. Resultater på hver 
virksomhet/enhet ble lagt fram i intervju. 
Samsvarer de ansattes svar med din egen oppfatning? 
Åtte personalledere ga utrykk for at resultatene på revisjonens spørsmål stemmer godt overens 
med deres egen oppfatning. To av disse i samme virksomhet ga utrykk for stor tilfredshet over 
resultatene og disse to personallederne ga utrykk for at det er tydelig at dette «hadde gått inn 
hos de ansatte», at det jobbes godt.  
 
Tre personalledere sa at de trodde de ansatte ville gitt høyere score enn de ga. En av disse to 
hadde håpet på høyere score, mens en annen av disse pekte på mulige feilkilder da flere 
vikarer hadde svart på undersøkelsen, og de i mindre grad hadde deltatt i personalmøtene hvor 
sykefraværsarbeid tas opp. 
 
OTUs kommentarer: 
Det er ikke helt lett å få tak på hvilken vurdering de ansatte har gjort når de svarer på disse 
spørsmålene. I OTU har vi lavt sykefravær og det er ikke noe stort tema hos oss, allikevel 
scorer vi bra på dette. Det som gjøres av sykefraværsarbeid er kanskje lite kjent blant mange 
ansatte, og tilretteleggingstiltak rettet mot enkeltansatte kjenner kanskje ikke andre ansatte til. 
 
Har dere hatt eksterne utenfor virksomheten (for eksempel andre i kommunen, NAV, HMS 
senter osv) til stede i personalmøter for å bidra i sykefraværsarbeidet?   
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Alle fem virksomhetslederne fortalte at de sporadisk har hatt eksterne aktører tilstede i 
personalmøter.  

• I en virksomhet har BHT vært til stede.  
• I en annen virksomhet har personalavdelingen i Sørum vært til stede og gått igjennom 

sykefraværsoppfølging.   
• I en tredje virksomhet har en rådgiver fra Nav Arbeidslivssenter Akershus vært til 

stede.  
• I en fjerde virksomhet har leder for Nærværsprosjektet vært til stede og informert. 

 
De seks enhetslederne fortalte at de samme eksterne aktørene har vært tilstede i 
personalmøtene. Fire enhetsledere sa at leder i nærværsprosjektet hadde vært til stede og 
informert i enhetspersonalmøter. 
 
I hvilken grad er det hensiktsmessig å ha eksterne aktører på personalmøter med tema 
sykefraværsarbeid? 
Syv av elleve personalledere stilte seg i hovedsak positive til å ha med eksterne aktører i 
personalmøter. To andre personalledere stilte seg negative til å ha eksterne aktører i 
personalmøtene og mente at det å sette fokus på sykefraværsarbeid i personalmøter kan 
oppfattes negativt av de ansatte. En av disse to personallederne sa at de ansatte er mest opptatt 
av praktiske ting i personalmøtene. 
 
Tre personalledere sa at en fordel med å bruke eksterne aktører i personalmøter, er at de 
ansatte hører mer på eksterne aktører enn på egne ledere. En av disse sa at eksterne aktører 
som Romerike HMS-senter og Nav arbeidslivssenter har spisskompetanse på det de driver 
med. De eksterne aktørene kan derfor skreddersy informasjonen og opplæringen sa denne 
personallederen. En annen personalleder mente at eksterne aktører vil kunne bidra til å sette 
fokus på ansattes holdninger til arbeidsplassen. 
 
Tror du de ansatte opplever at sykefraværsarbeidet er gjennomført på en god måte i din 
virksomhet? 
Alle fem virksomhetslederne sa at det ble jobbet godt med sykefraværsarbeid i 
virksomhetene. Virksomhetslederne trakk fram følgende forhold: 

• Bra på ledelsesnivå. Det har vært økt fokus på prosessene knyttet til sykefraværsarbeid 
i organisasjonen i det siste (nye regler for oppfølging av sykmeldte og 
nærværsprosjektet i Sørum kommune)  

• Opplever at enhetslederne jobber iherdig med dette. Hvor godt det jobbes varierer 
imidlertid noe fra enhet til enhet 

• Opplever at sykefraværsarbeidet er godt implementert på en del områder, spesielt 
tilrettelegging. Kan bli bedre på forebygging 

• Jobber mye med sykefraværsarbeid, og tror det har gått inn i rekkene av ansatte at vi 
jobber med det 

• Fokus på sykefraværsarbeid hele tiden 
 
Av enhetslederne ga fire utrykk for at det stort sett jobbes godt, mens to enhetsledere sa at det 
kunne vært jobbet bedre med sykefraværsarbeid. De to sistnevnte trakk fram hhv at enheten 
har et langt stykke igjen, og at handlingsplanen burde vært presentert for de ansatte. Tre 
enhetsledere sa at de ansatte ikke vet alt om hvordan det jobbes med sykefraværsarbeid blant 
ledere. En av disse tre enhetslederne sa at tilrettelegging for enkeltansatte og oppfølging av de 
sykmeldte i liten grad er kjent blant alle ansatte. Enhetslederen sa videre at dette kan medføre 
at ansatte gir for lav score på sykefraværsarbeid i enheten/virksomheten. 
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Er pliktene til de ansatte som arbeidstakere underkommunisert/underforstått? For mye 
vektlegging av rettigheter?  
Åtte personalledere sa at de ansatte er mer fokusert på rettigheter enn plikter. En av disse 
personlederne sa at pliktene ikke er underkommunisert fra arbeidsgivers side, men at de er 
ikke forstått godt nok av de ansatte, og det er ingen spesiell forskjell med hensyn til alder. En 
annen av disse ga utrykk for at det kanskje ikke er nok fokus på ansattes plikter, og at det bør 
være mer fokus på dette. En tredje personalleder sa at dette med plikter er et problem og at det 
er vanskelig å få de ansatte til å forstå pliktene. Personallederen mente at dette handlet om 
bevisstgjøring, og at de ansatte ikke vil ta innover seg eget ansvar. Vedkommende 
personalleder fortalte at han/hun ofte må minne ansatte på plikter knyttet til sykefravær. 
 
To personalledere mente at balansen mellom plikter og rettigheter er god. En av disse sa at 
selv om de ansatte ikke vektlegger sine plikter like mye som sine rettigheter, har de fleste 
ansatte et sunt forhold til pliktene.  
 
Når det gjelder hva personallederne har kommunisert til ansatte om plikter, sa en 
virksomhetsleder at det forhåpentligvis kommuniseres ut til de ansatte en gang årlig. En 
personalleder sa at han/hun hadde kommunisert ut plikt til å sende inn egenmelding ved 
fravær og plikt til å stille i dialogmøter samt bidra i oppfølgingsplan ved sykefravær. En 
annen personalleder sa at det informeres om ansattes plikter i alle dialogmøter. En annen 
personalleder sa at hvis de ansatte hadde hatt kjennskap til sine plikter, ville dette gjort 
hverdagen enklere for lederen. Denne personallederen vurderte å bruke OTU i Sørum for å 
øke kunnskapen om pliktene hos de ansatte. 
 
OTUs kommentarer: 
Ansattes plikter er beskrevet i rutinen for oppfølging av sykemeldte. Medvirkningsplikten for 
ansatte er beskrevet i maler for innkalling til dialogmøter/oppfølgingsmøter. I Sørum 
kommune fokuseres det ikke på rettigheter og plikter på introduksjonsdagen for de nyansatte. 
Dette er et bevisst valg. Vi ønsker å bruke introduksjonsdagen på en god måte og ikke det 
som kan oppfattes som negativt fokus. Den nyansatte får tilsendt dokumentet «Sørum 
kommunes arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement» sammen med arbeidsavtalen. Dette 
dokumentet inneholder informasjon om rettigheter og plikter. 
 
Nav arbeidslivssenter Akershus kommentarer: 
Seniorrådgiver Solveig Haugen sa at en viktig nøkkel i sykefraværsarbeidet er å få de ansatte 
til å forstå arbeidstakeransvaret (telefon intervju 6.2.2013).    
 
4.4 Revisjonens vurdering 

4.4.1 Felles personalpolitisk praksis (kriterium 1) 
Revisjonen har lagt til grunn at det skal være en felles personalpolitisk praksis i 
sykefraværsarbeid, med rom for læring og deling av kompetanse i Sørum kommune.  
 
Intervjudata fra kapittel 4.1 viser at lederforum og lederutviklingsprogram i stor grad er 
forbeholdt virksomhetsledere. Intervjudata viser også at når HMS-planene skal utarbeides, 
varierer det hvem som utarbeider disse og grad av involvering av de ansatte. Praksis varierer 
også når det gjelder kommunikasjon om og informasjon til de ansatte om den vedtatte HMS-
planen. Når det gjelder handlingsrommet som personallederne har for å sette inn gode, lokale 
tiltak for å redusere sykefraværet, viser intervjudata at alle virksomhetslederne mener de har 
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handlingsrom. Bare tre av seks enhetsledere sier det samme. Intervjudata viser også at 
virksomhetsleder og enhetsledere i samme virksomhet til dels har ulike oppfatninger med 
hensyn til hva som er de viktigste tiltakene for å redusere sykefraværet. Intervjudata tyder på 
at det foregår erfaringsutveksling i sykefraværsarbeidet mellom de virksomhetene/enhetene 
som er med i nærværsprosjektet, men at erfaringsutvekslingen ellers er liten.  
 
Intervjudata fra kapittel 4.2 viser at personalledernes kompetanse om eksterne aktører og 
bruken av disse, varierer. Når det gjelder personalledernes vurdering av om de har nok tid til 
personalledelse, viser intervjudata at virksomhetsledere opplever at de har nok tid. 
Enhetslederne opplever i mindre grad det samme. Revisjonen viser til definisjonen av 
begrepet kompetanse i kapittel 1.10. Intervjudata indikerer at enhetsledere har mindre tid til 
sykefraværsarbeid og revisjonen vurderer at dette vil kunne svekke enhetslederes kompetanse 
om sykefraværsarbeid sammenlignet med virksomhetsledere. 
 
Intervjudata fra kapittel 4.3 viser at sykefraværsarbeid i varierende grad er tema på 
personalmøter i virksomhetene / enhetene. 

4.4.2 Kompetanse i sykefraværsarbeid (kriterium 2) 
Revisjonen har lagt til grunn at Sørum kommune bør sikre at personalledere har kompetanse i 
sykefraværsarbeid i samsvar med kommunens mål. 
 
Intervjudata fra kapittel 4.2 viser at kunnskap om ulike aktører i sykefraværsarbeidet, både 
internt i kommunen og eksternt, varierer. Revisjonen antar at kunnskap om støtteordningene 
og tjenestene som aktørene kan tilby, varierer som en følge av dette, og at dette har 
innvirkning på bruk av slike ordninger. For eksempel trakk seks personalledere fram at de vet 
for lite om Nav arbeidslivssenter Akershus, og mente at de hadde fått for lite informasjon om 
denne aktøren. 

Intervjudata fra kapittel 4.2 tyder videre på at enhetsledere med ansvar for mange ansatte, har 
mindre tid til personalledelse enn virksomhetsledere. Revisjonen antar at liten tid til 
personalledelse også kan gi seg utslag i mindre tid til å tilegne seg kompetanse i 
sykefraværsarbeid og til å bruke denne kunnskapen. 

Intervjudata fra kapittel 4.2 viser at personalledere på spørsmål om behov for økt kompetanse 
svarer at oppfølging av sykmeldte samt forebygging er områder som det ønskes mer 
kompetanse på. På den annen side svarer personallederne at tilrettelegging er det mest 
utfordrende området i sykefraværsarbeidet. Revisjonen peker på at det ikke er samsvar 
mellom det personallederne ønsker mer kompetanse om, og det de opplever som mest 
utfordrende i sykefraværsarbeidet. Revisjonen vurderer at dette indikerer et generelt 
kompetansebehov om de tre delelementene som inngår i sykefraværsarbeidet 
(forebyggingstiltak, tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte).  

Det framgår av kapittel 1.6 om sykefraværet i Sørum kommune at måltallet for sykefravær i 
inneværende periode fram til mai 2015 er 7 %. Sykefraværsstatistikk per oktober 2013 viser 
at sykefraværet er 8,1 %. 
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4.4.3 Kompetanseutvikling (kriterium 3) 
Revisjonen har lagt til grunn at det bør være kompetanseutvikling innenfor sykefraværsarbeid 
som sikrer systematisk og obligatorisk oppfølging av personalledere på alle nivå.  
 
Intervjudata fra kapittel 4.1 viser at enhetsledere i motsetning til virksomhetsledere i liten 
grad deltar i lederforum og på lederutviklingsprogram. I den grad sykefraværsarbeid tas opp i 
de foran nevnte fora, vurderer revisjonen at virksomhetslederes videreformidling til 
enhetsledere vil være viktig for å sikre systematisk kompetanseutvikling av personalledere på 
alle nivå. Data fra intervjuene tyder på at virksomhetsledere og enhetsledere ikke alltid får den 
samme opplæringen og informasjonen om sykefraværsarbeid da dette i mindre grad er satt inn 
i et system for enhetsledere.  
 
Intervju med Nav arbeidslivssenter Akershus viser at personalledere i Sørum kommune i liten 
grad har deltatt på kurs i sykefraværsarbeid i 2012. Intervjudata viser også at det i liten grad 
har blitt gjennomført felles kurs i regi av Sørum kommune i sykefraværsarbeid. OTU har 
imidlertid opplyst om et nytt kurstilbud fra høsten 2013. Gjennom dette kurstilbudet vil det bli 
gitt opplæring, i mindre grupper, i grunnleggende systemer, strukturer og rutiner i Sørum. 
Kurstilbudet rettes mot nye ledere og omfatter både virksomhetsledere og enhetsledere. 

4.4.4 Systematisk HMS-arbeid (kriterium 4) 
Revisjonen har lagt til grunn at Sørum kommune bør drive systematisk HMS-arbeid med 
fokus på å forebygge og redusere sykefraværet. Data fra kapittel 4.3 viser at ansatte gir 
relativt lav score på spørsmål vedrørende nærmeste personalleders opptatthet av å redusere og 
forebygge sykefravær, samt informasjon og kommunikasjon knyttet til sykefraværsarbeid. 
Scoren på disse fire spørsmålene ligger under snittet for Sørum kommunes 
medarbeiderundersøkelse 2013. Et flertall av de intervjuede personallederne mente svarene 
fra de ansatte stemte overens med deres egen oppfatning på de samme spørsmålene. Den 
relativt lave scoren på de to spørsmålene om informasjon (snitt 3,3) og kommunikasjon (snitt 
3,3) mot et snitt på 4,6 for medarbeiderundersøkelsen totalt, kan tyde på at virksomhetene 
ikke i tilstrekkelig grad har informert og kommunisert til de ansatte hva som er 
sykefraværsarbeid. 
 
Åtte av elleve personalledere vi intervjuet sa seg enig i at ansattes plikter i 
sykefraværsoppfølgingen enten ikke er forstått av eller underkommunisert til de ansatte. 
Revisjonen vurderer at dette kan indikere at kommunen ikke i tilstrekkelig grad har 
implementert ansattes plikter i ansettelsesforholdet og i sykefraværsoppfølgingen. Sørum 
kommune har inngått IA-avtale og har forpliktet seg til å ansvarliggjøre både personalledere 
og ansatte om IA-målsettingen om redusert sykefravær. Revisjonen viser i denne forbindelse 
at en viktig nøkkel i sykefraværsarbeidet er å få de ansatte til å forstå arbeidstakeransvaret i 
følge Nav arbeidslivssenter Akershus (rapporten kapittel 4.3.2).    
 
Revisjonen understreker at årsaken til at sykefraværsarbeid ikke tas opp i personalmøter og 
lignende i noen virksomheter, kan være lavt sykefravær. I virksomheter med lavt sykefravær 
oppleves ikke sykefraværsarbeid som et viktig tema. Sykefraværet i virksomhetene i Sørum 
kommune varierer mellom 1,0 % i Musikk- og kulturskolen og 16,4 % i Bo- og avlastnings-
tjenesten (Sykefraværsrapport 10/2013). 
 
Nav Arbeidslivssenter Akershus anbefaler som hovedregel økt bruk av egenmeldinger 
framfor legemeldinger slik det framgår av kapittel 4.2.1. Revisjonen vurderer at dette ikke er 
tilstrekkelig implementert i organisasjonen fra OTUs side. Sørum kommunes sykefraværs-



 
Forvaltningsrevisjonsrapport – sykefraværsarbeid i Sørum kommune 

Østre Romerike revisjonsdistrikt 40

statistikk for 2012 viser imidlertid at det egenmeldte sykefraværet utgjør 16 % av det totale 
fraværet. Det er positivt at det egenmeldte fraværet i Sørum kommune er noe høyere enn 
landsgjennomsnittet.  
 
4.5 Konklusjon 
Revisjonen har avdekket: 

• Sørum kommune har i middels grad implementert en felles personal-politisk praksis 
på sykefraværsarbeid. Når det gjelder rom for læring og deling av kompetanse foregår 
dette i mindre grad mellom virksomheter, bortsett fra for de virksomhetene/enhetene 
som deltar i nærværsprosjektet.  Innenfor virksomheter foregår det læring og deling av 
kompetanse i stor grad. 

• Sørum kommune har i for liten grad sikret at personalledere har tilstrekkelig 
kompetanse i sykefraværsarbeid i samsvar med kommunens mål. Dette omfatter 
forebygging, tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte.    

• Sørum kommune har i for liten grad lagt vekt på kompetanseutvikling innenfor 
sykefraværsarbeid hos enhetsledere. Sørum kommune har imidlertid iverksatt et 
kursopplegg fra høsten 2013 som er ment å sikre nødvendig opplæring. 

• Sørum kommune har i for liten grad drevet systematisk HMS-arbeid med fokus på å 
forebygge og redusere sykefraværet. Svarene på de fire spørsmålene som revisjonen 
stilte i tilknytning til Sørum kommunes medarbeiderundersøkelse for 2013 viser at 
Sørum kommune har en vei å gå når det gjelder å kommunisere og praktisere 
sykefraværsarbeid. Når det gjelder ansattes plikter i arbeidsforholdet avdekket 
intervjudata at disse i mindre grad er implementert av de ansatte. Revisjonen har 
dessuten avdekket at OTU i liten grad har implementert rådet fra NAV 
arbeidslivssenter Akershus om økt bruk av egenmeldinger ut i organisasjonen. 

 
Revisjonens konklusjon er at arbeidet med å redusere sykefraværet i mindre til middels grad 
er forankret og implementert i Sørum kommune. 
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5 I hvilken grad følger personalledere opp sykmeldte i henhold til definerte 
retningslinjer i Sørum kommune? 

Revisjonskriterier: 
• Personalledere i Sørum kommune bør vurdere eventuelle tiltak så tidlig som mulig i 

den ansattes sykefraværsperiode (aml §§ 3-1 f og 4-6 nr. 4) 
• BHT skal delta på dialogmøte 1 (aml § 4-6 nr. 4) 
• Personalledere i Sørum kommune bør overholde den lovpålagte rapporteringen til 

NAV angående oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 
• Sørum kommune bør drive systematisk HMS-arbeid med fokus på å forebygge og 

redusere sykefraværet («Organisasjon for framtiden» og IA-avtalens delmål 1) 
 
5.1 Nyere forskning om bruk av gradert sykmelding og andre tiltak i IA-avtalen 
Det er asymmetrisk informasjon knyttet til sykefraværsoppfølgingen av en sykmeldt. Ulike 
aktører rundt den sykmeldte, inkludert den sykmeldte selv, sitter med ulik kompetanse og ulik 
informasjon om den sykmeldte. Som følge av den asymmetriske informasjonen, blir 
kommunikasjonen mellom de ulike aktørene i sykefraværsoppfølgingen viktig. Dette kommer 
fram i en forskningsrapport som SINTEF Helse la fram i april 2013 «Oppfølging av 
sykmeldte «fungerer dagens regime?»». Det kommer videre fram i denne rapporten at det er 
viktig for arbeidsgiver at man klarer å fortelle sykmelder (legen) hva det er mulig å 
tilrettelegge for.  
 
Folkehelseinstituttet har sett på bruken av gradert sykmelding og andre IA-tiltak. I rapportens 
sammendrag om gradert sykmelding står følgende:   
«Økt vektlegging og bruk av gradert sykmelding i 2004 og 2010 har vært det mest effektive 
tiltaket for redusert sykmelding. I perioder hvor graderingsdelen går opp har også sykefravær 
falt» Videre står det i rapporten: «Kostnadene ved økt bruk av gradert sykmelding er også i 
det vesentlige ukjente, men er trolig relativt beskjedne sammenlignet med andre tiltak i IA-
avtalen». Forskerne skriver også at det er ytterligere potensial for mer graderte sykmeldinger 
(Folkehelseinstituttet 2013 side 6). 
 
Forskeroppsummeringen ovenfor om gradert sykmelding stemmer overens med artikkel i 
Occupational medicine 2013:67, utført av Uni Helse Bergen, hvor forskerne skriver om 
internasjonal sykefraværsforskning: «vi finner at det er moderat bevis for at gradert aktivitet 
reduserer sykefraværet» (oversatt fra engelsk). 

 
Når det gjelder de andre tiltakene under IA-avtalen sier forskeroppsummeringen fra 
Folkehelseinstituttet følgende: 

• Endring av sykmelders rolle, herunder opplæring, tilbakemelding på egen 
sykmeldingspraksis og faglige veiledere: «Generelt er effekten av disse tiltakene ikke 
kjent, heller ikke kostnadene». 

• Tilretteleggingstilskuddet herunder tilskudd til bedriftshelsetjeneste (BHT): 
«Det har ikke vært gjort systematiske forsøk på effektevaluering» videre «virksomheter 
som har hatt disse tiltakene2 har hatt en utvikling i totalsykefraværet siden 2001 som 
har vært parallell med virksomheter som ikke har vært medlem i IA-avtalen. Den 
samlede effekten er ikke målbar og kan være både positiv, negativ eller nøytral». 

                                                 
2 Tilretteleggingstilskudd skal stimulere arbeidsgivere til å legge til rette arbeidet slik at ansatte kan være i arbeid 
til tross for helseproblemer. www.nav.no/Arbeid 
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• Raskere tilbake: Er et tiltak som forvaltes av Nav for å hindre unødvendig langvarig 
sykefravær som følge av ventetid på behandling. Forskerne skriver «Det har aldri blitt 
lagt til rette for en systematisk effektevaluering av tiltaket» 

• Endringer i oppfølgingsregimet for sykmelder: Omfatter blant annet oppfølgingsplan, 
dialogmøter og sanksjoner. Forskerne skriver « Det er selvsagt betydelige kostnader 
forbundet med dialogmøter, og utarbeidelse av oppfølgingsplan, men det er ikke utført 
noen effektvaluering av disse tiltakene, og heller ikke noen evaluering av kostnytte» 
(Folkehelseinstituttet 2013). 
 

Forskerne har oppsummert tiltakene i IA-avtalen3 slik: «med unntak av gradert sykmelding 
har vi generelt lite kunnskap om hva som virker, hva som er skadelig og hva som er helt 
uvirksomt».  
 
Sintef forsker og arbeidsmarkedsøkonom Solveig Osberg Ose sier at gradert sykmelding 
brukes minst i de yrkesgruppene hvor frafallet er størst. Ose sier videre at en mulig forklaring 
på dette er at tilrettelegging er enklest hos ledere og arbeidstakere i akademiske yrkesgrupper 
der medarbeiderne i svært liten grad faller utenfor arbeidslivet etter langtidsfravær. 
Tilrettelegging i yrker som ufaglærte, sjåfører, operatører4 og omsorgsarbeidere kan være 
vanskeligere enn i akademiske yrker hevder Ose. Ose sier også at tapene kommer når det 
tilrettelegges, og når det ikke er nok produktive oppgaver å gi den deltidsykmeldte, eller når 
tilretteleggingen går utover andre ansatte. Eksempel arbeidsgiver må leie inn vikar og i tillegg 
betale ut lønn for uproduktivt arbeid til ansatt på gradert sykmelding.  Dette igjen medfører at 
arbeidsgiver må ta en større del av regningen (www.sintef.no/presserom/forskningsaktuelt). 
 
5.2 Hovedelementer i dagens system for sykefraværsoppfølging 
Nedenfor følger en innføring i hovedelementene i dagens system for oppfølging av sykmeldte 
med krav og plikter (SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse): 

• At arbeidsgiver i samarbeid med arbeidstaker skal utarbeide oppfølgingsplan senest 
innen fire ukers sykmelding 

• At oppfølgingsplanen alltid skal sendes til sykmelder (vanligvis fastlegen) 
• Hvis arbeidstakeren har vært sykmeldt helt eller delvis i sju uker, skal arbeidsgiver 

innkalle til dialogmøte (DM1) 
• Sykmelder skal delta i DM1, med mindre arbeidstaker ikke ønsker det eller det ikke 

anses som hensiktsmessig 
• Bedriftshelsetjenesten skal være representert i DM1 
• Oppfølgingsplanen skal oppdateres i DM1 
• Innen ni uker skal arbeidsgiver sende oppfølgingsplanen til NAV, sammen med 

rapporteringsskjema med informasjon om oppfølgingsarbeidet 
• NAV‐kontoret skal innkalle til dialogmøte 2 (DM2) senest innen 26 uker sykmelding. 

Både arbeidstaker og arbeidsgiver er pliktig til å delta, sykmelder eller annet 
helsepersonell skal delta hvis NAV mener (jf loven) det er hensiktsmessig 

• Hvis arbeidstaker, arbeidsgiver, sykmelder eller NAV mener det er behov for det, skal 
DM2 framskyndes 

• Det er mulig å be om dialogmøte 3 
• NAV skal følge opp med sanksjoner overfor de som ikke følger opp sitt ansvar i 

oppfølgingsarbeidet, både overfor arbeidsgivere, arbeidstakere og leger 

                                                 
3 Nåværende IA-avtale utløper i desember 2013.  
4 Herunder renholdsoperatører og vaktmestere 
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• Oppfølgingspliktene gjelder uavhengig av om arbeidstaker er helt eller delvis 
sykmeldt 

 
«Hvis pliktene ikke overholdes, vil arbeidsgiver kunne ilegges overtredelsesgebyr tilsvarende 
seks rettsgebyr (5 160 kroner pr. 1.7.2011) for hvert pliktbrudd. Arbeidstaker risikerer stans i 
sykepengene, mens sykmelder risikerer å bli ilagt et overtredelsesgebyr tilsvarende 12 
rettsgebyr (10 320 kroner pr. 1.7.2011) ved manglende oppmøte på minst 7 dialogmøter i 
løpet av en periode på 24 måneder. Sykmelder risikerer også å miste retten til å skrive 
sykmeldinger. Det sendes forhåndsvarsel før NAV eventuelt iverksetter sanksjoner» (SINTEF 
Teknologi og samfunn, avd. Helse, Oppfølging av sykmeldte 2013).  
 
5.3 Fakta - intervju 
Dette kapitlet bygger også hovedsakelig på intervju med elleve personalledere i Sørum 
kommune. Kapitlet er bygd opp med utgangspunkt i spørsmålene i intervjuguiden på 
overordnet nivå og detaljerte spørsmål om personalledernes praksis knyttet til milepæler i 
sykefraværsoppfølgingen.  
 
Data fra intervjuer med OTU, BHT, Nav Sørum og Nav Arbeidslivssenter Akershus er også 
tatt med nedenfor. 
 
I hvor stor grad følger du rutine for oppfølging av sykemeldte i Sørum kommune? 
Alle de elleve personallederne sa at de kjenner til rutine for oppfølging av sykemeldte, og at 
de bruker rutinen i sykefraværsoppfølgingen. Det var kun en virksomhetsleder som fortalte at 
han/hun i liten grad hadde brukt rutine for oppfølging av sykemeldte da han/hun har 
personallederressurser internt. Når det gjelder loggføring og oversikt, sa seks personalledere 
at de bruker kalender/avtalebok/gule lapper for å holde oversikten.  
 
Fungerer rutinen i praksis? (svakheter, utfordringer)  
Alle de elleve personallederne sa at rutinen var grei og at den fungerer i praksis. En 
personalleder sa at ved normale sykmeldinger fungerer rutinen greit. Uvanlige sykmeldinger 
er mer utfordrende, spesielt når det ikke er muligheter for tilrettelegging, sa denne 
personallederen. En annen personalleder sa at den største svakheten var han/hennes kontroll 
med datoer samt notere dem. 
 
En virksomhetsleder sa at han/hun fulgte rutinen, men var noe på etterskudd med hensyn til 
frister, og la til at det samme gjelder for to andre personalledere i virksomheten. 
 
Retningslinjer for oppfølging av sykmeldte 
I rutinen retningslinjer for oppfølging av sykmeldte datert 14.9.2012 står det: 

• Ved første fraværsdag at medarbeider skal snarest mulig melde fra til sin leder pr 
telefon. 

• Fjerde fraværsdag: Leder kontakter den sykmeldte og hører hvordan det står til, spørre 
om mulighet for tilrettelegging 

 
Har du noen retningslinjer for oppfølging av korttidsfravær (inntil 16 dager)? 
Alle personallederne sa i intervju at de var i kontakt med sykmeldt arbeidstaker enten i løpet 
av første fraværsdag eller i løpet av de neste tre dagene.  
 
To personalledere sa at de ikke godtok SMS meldinger om sykefravær, og at fravær skal 
meldes pr telefon. En annen personalleder sa at fraværsmeldinger blir registrert pr SMS hvis 
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melding kommer inn i tidsrommet 11.00 til 14.45 da kontoret i enheten ikke er betjent i dette 
tidsrommet. Personallederen som sa dette opplyste at han/hun ikke har mobiltelefon dekket av 
arbeidsgiver. 
 
Når det gjelder oppfølging fra arbeidsgiver utover dette, sa to personalledere uoppfordret at de 
er i kontakt med den sykmeldte 4-6 ganger i løpet av de første fire ukene i 
sykefraværsperioden. 
 
En personalleder sa at det hender at han/hun må ringe arbeidstaker hvis arbeidstaker ikke har 
meldt inn fravær første fraværsdag. 
 
Ved legemelding: Er det kommunikasjonsutveksling mellom deg, fastlege og arbeidstakere? 
Tre av elleve personalledere fortalte at de hadde vært i kontakt med fastleger i tiden før 
dialogmøte 1. Disse tre personallederne fortalte at årsaken til at de tok kontakt med fastlege, 
var å drøfte tilretteleggingsmuligheter for arbeidstaker. 
 
Vi fikk opplyst at flere enheter har utarbeidet en funksjonsanalyse som beskriver hva 
arbeidstaker gjør til daglig og hva arbeidsgiver kan tilrettelegge for ved sykdom. Denne 
funksjonsanalysen er det meningen at arbeidstaker skal ha med seg til legen. Legen kan da 
danne seg et bedre bilde av tilretteleggingsmulighetene og muligheten for gradert sykmelding. 
To personalledere opplyste at noen leger ikke tar hensyn til funksjonsbeskrivelsen som de 
ansatte har med når det skrives legemelding. En av disse to personallederne sa at det ser ut til 
å være personavhengig fra lege til lege hvordan tilretteleggingsmulighetene som arbeidsgiver 
har, vurderes av legene. 
 
Når det gjelder personalledernes vurdering av om legene kjente til tilretteleggingsmulighetene 
som virksomhetene har, svarte en personalleder «Legene i kommunen vet stort sett hva vi kan 
tilrettelegge». En annen personalleder var av en annen oppfatning og mente at legene var lite 
flinke til å samarbeide. Han/hun sa videre at legene burde vært bedre kjent med 
tilretteleggingsmulighetene i virksomheten. Denne personallederen sa at han/hun hadde 
kjempet flere ganger for å få en funksjonsvurdering fra legene. Han/hun ga videre uttrykk for 
at hvis lege og arbeidsgiver hadde samarbeidet bedre, hadde det vært mer bruk av graderte 
sykmeldinger. 
 
To personalledere sa at de har hatt ønsker om å bestride sykmeldinger. Den ene 
personallederen sa i den forbindelse at det er vanskelig å kommunisere med legen. 
 
En personalleder sa at det er en utfordring at ansatte bruker flere leger for å få en lengre og 
eller mer sammenhengende sykefraværsperiode. For eksempel kan ansatte bruke legevakt 
istedenfor fastlege.  
 
Overholdes fristen for å utarbeide oppfølgingsplan? 
I to av virksomhetene opplyste både virksomhetsledere og enhetsledere at de har fått bøter fra 
NAV for mangelfull sykefraværsoppfølging. Personallederne opplyste om til sammen tre til 
fire bøter. En av disse bøtene ble bestridt av enheten. Ellers sa alle personallederne at 
oppfølgingsplan utarbeides av arbeidstakers nærmeste personalleder sammen med 
arbeidstaker. 
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En personalleder fortalte at han/hun skriver oppfølgingsplan så fort som mulig hvis det 
vurderes dithen at sykdomsforløpet blir langvarig. En annen personalleder fortalte at OTU i 
Sørum ikke har en rolle i tilknytning til oppfølgingsplanene. 
 
Fakturakontroll 
Revisjonen har kontrollert omfanget av utstedte bøter fra Nav Innkreving for manglende 
sykefraværsoppfølging. Vår gjennomgang viste at Sørum kommune i perioden fra juli 2011 til 
november 2013 fikk totalt elleve bøter à kr 5 160, totalt kr 56 760. Kommunen mottok ti bøter 
i 2013, ingen i 2012, og en i 2011. 

OTUs kommentarer: 
OTU sa at de er klar over at det har vært noen bøter. Fakturaene går rett til virksomhetene. 
OTU har derfor ingen oversikt over bøter for manglende sykefraværsoppfølging. 
 
Hvordan er tiltakene/konklusjonene i dialogmøte 1 blitt fulgt opp? Hvem har ansvar for at 
ting blir fulgt opp? 
Alle personallederne fortalte i intervjuene at nærmeste leder som hadde ansvaret for ansatt før 
dialog 1 møte, også hadde personalansvaret for den ansatte med tiltak og oppfølging etter 
dialog 1 møte.  
 
Når det gjelder oppfølgingen av dialog 1 møter sa en personalleder at det har variert hvordan 
ting har blitt fulgt opp. Vedkommende personalleder hadde på intervjutidspunktet tre ansatte 
som hadde vært sykmeldt over seks måneder, og det hadde skjedd lite i disse tre sakene.  
 
En virksomhetsleder sa at han/hun i enkelte tilfeller trekkes inn i sykefraværsoppfølgingen. 
Som eksempel ble nevnt nattevakter som ikke kan jobbe natt. I slike tilfeller ser 
virksomhetsleder på muligheter for endring av turnus. Virksomhetslederen trakk videre fram 
at en slik rokering koster penger.  
 
Kaller virksomhetsleder inn til dialogmøte 1? Eller er dette delegert til personalleder? 
Alle elleve personallederne opplyste at de kaller inn til dialog 1 møter for ansatte som de har 
personalansvar for. 
 
Mal for innkalling til dialogmøte 1 
Sørum kommune har en mal for innkalling til dialogmøte 1. Malen fylles ut av personalleder 
og sendes sykmeldt arbeidstaker i forkant av dialogmøte 1. Malen inneholder tid og sted for 
møtet, navn på obligatoriske deltakere samt informasjon om lovhjemmel for møtet.  
 
Hvem deltar på dialogmøte 1 og 2? Deltar virksomhetsleder på dialogmøte 2? 
De elleve personallederne svarte at de deltar på dialog 1 og 2 møter for ansatte som de har 
personalansvar for. Tre personalledere sa at noen ganger deltar virksomhetsleder i tillegg til 
nærmeste personalleder5. De tre personallederne fortalte videre at virksomhetsleder deltar 
dersom mulig omplassering av ansatt er tema. Videre fortalte en personalleder at OTU også 
har vært til stede på et dialogmøte der omplassering av ansatt var tema. 
 
Når det gjelder BHT oppga fem personalledere at BHT ikke/eller ikke alltid er med i dialog 1 
møter. 
 

                                                 
5 Nærmeste personalleder kan enten være virksomhetsleder eller enhetsleder 
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Når det gjelder spørsmålet om leger deltar i dialog 1 møter, svarte tre personalledere at kun de 
og arbeidstaker deltar. En personalleder sa at leger deltar av og til. 
 
Romerike HMS-senters kommentarer (BHT): 
Når det gjelder virksomhetenes bruk av BHT i forbindelse med dialogmøte 1, så bruker noen 
virksomheter BHT mye, mens andre virksomheter bruker BHT lite eller ikke. 
 
Har personalleder i dialogmøte 1 og 2 beslutningsmyndighet? 
Av de fem virksomhetslederne svarte fire at manglende beslutningsmyndighet hos 
personalledere i dialogmøter sjelden forekommer. En virksomhetsleder sa at hvis det ikke er 
snakk om store kostnader, kan personalledere ta beslutninger i dialogmøtene. 
 
Når det gjelder de seks enhetslederne svarte fem at de har vært i dialogmøter og at de hadde 
beslutningsmyndighet i forhold til det som ble avtalt i møtet. En personaleder svarte på 
spørsmålet om beslutningsmyndighet ved å si «ja og nei». Han/hun mente at ved større 
investeringer må saken tas med virksomhetsleder. Han/hun var også usikker på om han/hun 
hadde «bestillerkompetanse» hos BHT. En annen enhetsleder i den samme virksomheten sa at 
«nå har enhetsledere fått budsjettansvar», men at han/hun tidligere måte gå til 
virksomhetsleder for å få tilstrekkelig fullmakt.  
 
OTUs kommentarer:  
Det er gjerne virksomhetsleder som deltar i dialogmøter. Virksomhetsledere har 
budsjettansvar og handlingsrom. Dersom det er snakk om omplassering, blir OTU av og til 
koblet inn. 
 
NAV Sørums kommentarer:  
Når det gjelder beslutningsmyndighet i dialog 2 møter sa Nav Sørum at dersom det er snakk 
om muligheter som bedriftsintern attføring, omplassering og arbeidstrening innad hos en 
arbeidsgiver som Sørum kommune, så kan ikke dette alltid avklares av nærmeste leder eller 
avdelingsleder i dialog 2 møter. Problemstillinger knyttet til bedriftsintern attføring må da tas 
med tilbake til arbeidsplassen for så å få en avklaring. Nav Sørum må deretter innkalle til nytt 
møte, og bruker (sykmeldt) kan da ha mistet mye tid, og må i noen tilfeller over på annen 
ytelse fra Nav. Det som svikter i tilfeller med manglende beslutningsmyndighet er ofte 
manglende forberedelser til dialog 2 møter med gode vurderinger/analyser av ulike mulige 
utfall i forkant. 
 
Hva skjer etter dialogmøte 2? 
Av elleve personalledere hadde åtte vært i dialog 2 møter. En virksomhetsleder sa at noen 
kommer tilbake på jobb etter dialog 2 møter. Den samme virksomhetslederen sa at han/hun 
ikke kjenner til muligheten for å ha dialog 3 møter. Ellers fortalte personallederne at det blir 
holdt 40 ukers oppfølgingsmøter hvor tema blant annet er:  

• sykepenger og veien videre,  
• muligheten for tilbakekomst til jobb og  
• mulighet for å søke permisjon. 

 
En personalleder fortalte at han/hun hadde tre sykmeldte som fortsatt var sykmeldt utover 
dialog 2 møte. Han/hun mente at en av disse fint kunne jobbet og personallederen var 
misfornøyd med OTUs rolle og hjelp i den forbindelse. 
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To personalledere i forskjellige virksomheter hadde synspunkter på prosessene fra dialogmøte 
2 ved 6 måneder sykmelding og ut over sykepengeperioden på ett år. Den ene personallederen 
sa følgende, og den andre personallederen var enig i beskrivelsen: 

«Hvor lenge man skal fortsette å prøve ut arbeidsevne eller få permisjon fra stillingen 
(etter maxdato et år) har vært uklart. Vi har opplevd at ansatte har vært borte fra 
stillinger i flere år, selv om alle vet at de ikke kommer tilbake til stillingen, blir den 
ikke frigitt for nytilsetting.  På grunn av dette har det i noen tilfeller gått 3-4 år før vi 
har kunnet lyse ut stillingen. Dette skaper selvfølgelig utfordringer både for drift og 
ekstra belastning på øvrige ansatte. 
  
Det er mulig dette er blitt bedre med ny organisasjonsmodell.  For tiden har vi en 
sykmeldt ansatt som har vært i en runddans med sykemelding, permisjon og 
arbeidsutprøving i 4-5 år.  (vedkommende arbeider en liten del av stillingen sin pr i 
dag. 
Hva svikter;  
1. Hvem kan ta avgjørelsen om at nok arbeidsutprøving er gjort og at personen 

ikke har tilstrekkelig helse?  
2. Hvor går grensen for hvor lenge en person kan få permisjon fra en stilling når 

vedkommende ikke har helse til arbeidet. 
  
Disse to punktene har det vært stor forvirring rundt i flere år.» 

 
OTUs kommentarer til revisjonens spørsmål: «Hva er retningslinjene for avslutning av 
arbeidsforhold i Sørum?» 
Når arbeidstaker har vært sykmeldt ett år, kan arbeidstaker søke permisjon ½ år om gangen. 
Permisjonstid på ½ år om gangen blir gitt for å sikre oppfølgingspunkter. Ved søknad om 
fornyet permisjon foretas ny vurdering. Dette gjøres for å ansvarliggjøre arbeidstakeren. OTU 
overtar ikke på noe tidspunkt personalansvaret for den ansatte. Noen ledere er av den 
oppfatting at OTU har overtatt personalansvaret. 
 
Retningslinjer for oppfølging av sykefravær inneholder i tillegg følgende om sykdom utover 
ett år: «Etter 1,5 år med permisjon vil arbeidsforholdet automatisk bli tatt opp til vurdering, 
men dette kan også forekomme på tidligere stadier avhengig av sakens innhold.»  
 
Hvis det er snakk om oppsigelse er det rådmannen ved HR-sjef som formelt har 
oppsigelsesmyndighet. HR-sjef foretar i slike tilfeller en evaluering sammen med 
virksomhetsleder og den sykmeldte. Arbeidsmiljølovens bestemmelser, herunder 
drøftingsmøter, følges i tråd med kommunens rutiner. I de tilfeller det er håp om bedring og 
mulighet for tilrettelegging, baserer vi oss på fastlegens vurdering. Det er virksomhetsleder og 
HR-sjef som i fellesskap tar den endelige beslutningen.  
 
Nav Sørums kommentarer: 
Mange ledere er/virker usikre på framgangsmåten de skal bruke for å få lagt fram en sak i 
tilretteleggingsutvalget i Sørum. Det virker på Nav Sørum som Sørum kommune glipper på 
flere saker, og den sykmeldte må da over på redusert ytelse hos Nav. I noen av sakene som 
kommer opp i dialog 2 møter er ikke prosessen knyttet til bedriftsintern attføring startet opp 
før dialog 2 møtet.  Det er kartleggingsprosessene som blir satt i gang for sent i en del tilfeller. 
Som følge av dette går det med mye unødvendig tid på bekostning av brukere.  
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Nav Sørum oppgir også i intervjuet med revisjonen at de savner faste møtepunkter med 
Sørum kommune, hvor man i felleskap kan ta opp enkeltsaker. Nav Sørum er ikke lenger 
representert i tilretteleggingsutvalget i Sørum, og at kommunen og Nav sitter på hver sin tue 
hvor Nav Sørum har lite kontakt med OTU i kommunen. 
 
Har du selv noen erfaring med det å være sykmeldt?  
Syv av elleve personalledere fortalte om at de hadde vært sykmeldt ved en eller flere 
anledninger i mer enn 14 dager. Når det gjaldt oppfølgingen de fikk av arbeidsgiver svarte 
seks av disse at oppfølgingen hadde vært god. En personalleder ga utrykk for at oppfølgingen 
av han/hun ved siste langtidssykefravær ikke hadde vært god. Han/hun hadde tilrettelagt for 
seg selv og det hadde vært for mye å gjøre. Som følge av tilretteleggingen var det for tiden 
arbeidsoppgaver som ikke ble utført. 
 
5.4 Revisjonens vurdering 
Revisjonen har lagt til grunn at personalledere i Sørum kommune bør vurdere eventuelle tiltak 
så tidlig som mulig i den ansattes sykefraværsperiode (aml §§ 3-1 f og 4-6 nr. 4). Dette 
innebærer at arbeidet med oppfølgingsplanen og oppfølgingen av den sykmeldte skal starte på 
en systematisk måte så tidlig som mulig. I Sørum kommunes rutine for oppfølging av 
sykmeldte står det at «Den fjerde dagen kontakter leder den sykemeldte og hører hvordan det 
står til og om medarbeideren kan utføre noe arbeid ved tilrettelegging». Revisjonen mener at 
kommunens rutine oppfyller kravet om personalleders kommunikasjon i denne perioden. 
Intervjudata viste at alle personallederne er i kontakt med sykmeldte innen fjerde 
sykefraværsdag. Revisjonen vurderer på denne bakgrunn at kommunens rutine og 
personalledernes praksis samsvarer med revisjonskriteriet. 
 
Revisjonen har videre lagt til grunn at BHT skal delta på dialogmøte 1. Ordlyden følger av 
arbeidsmiljøloven § 4-6 nr. 4. Virksomheter som har bedriftshelsetjeneste omfattes av 
bestemmelsen. I Sørum kommunes rutine heter det at «Legen og representant fra BHT skal 
innkalles med mindre arbeidstaker ikke ønsker det.» Revisjonen finner ingen holdepunkter for 
at arbeidstaker skal kunne reservere seg mot BHTs deltakelse i dialogmøte 1. Arbeidstaker 
kan imidlertid reservere seg mot sykmelders deltakelse (aml. § 4-6 nr. 4). Verken 
arbeidsmiljøloven, forarbeidene, «Sjekkliste for dialogmøte i regi av arbeidsgiver» (nav.no) 
gir holdepunkter for at arbeidstaker skal kunne reservere seg mot BHTs deltakelse i 
dialogmøte 1.  
 
Data fra intervju med 11 personalledere viser at fem personalledere ikke har eller ikke alltid 
har BHT til stede i dialog 1 møter. Intervju med BHT bekrefter at ikke alle virksomhetene i 
Sørum bruker BHT i forbindelse med dialogmøte 1. I kapittel 1.7 ovenfor beskriver 
revisjonen at utgifter til BHT deltagelse i dialog 1 møter i utgangspunktet er refusjons-
berettiget for kommunen. I forskningsrapporten «Oppfølging av sykmeldte – fungerer dagens 
regime» framkommer at 40 prosent av de som har BHT mener det er nyttig at BHT skal delta 
på alle møter, mens resten av lederne mener det ikke er nyttig (43 %) eller vet ikke (17 %) at 
BHT skal delta på alle møter (Sintef helse). 
 
Vår gjennomgang avdekket at kommunens rutine ikke er i samsvar med arbeidsmiljøloven § 
4-6 nr. 4 annet ledd som sier: «Bedriftshelsetjenesten skal være representert i møtet.» Vår 
gjennomgang avdekket videre at BHT ikke deltar i alle dialog 1 møter. Dette indikerer at 
BHT i disse sakene ikke gis anledning til å bistå arbeidsgiver med å tilrettelegge 
arbeidssituasjonen for den enkelte sykmeldte arbeidstaker. BHTs tilstedeværelse i dialog 1 
møter kan utgjøre en forskjell med hensyn til tilrettelegging og et forkortet sykdomsforløp. 
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«Bedriftshelsetjenesten skal ha nær kjennskap til, og erfaring med forholdene på 
arbeidsplassen, noe som vil ha stor betydning i en tilretteleggingssituasjon» 
(Konklusjonsnotat, Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd. 2011).  
 
Revisjonen har også lagt til grunn at personalledere i Sørum kommune bør overholde den 
lovpålagte rapporteringen til NAV om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. Revisjonens 
gjennomgang viser at kommunen fikk en bot i 2011, ingen i 2012 og 10 bøter hittil i 2013. En 
bot er et overtredelsesgebyr for manglende innrapportering til NAV. Revisjonen vurderer at 
utviklingen i antall bøter viser at kommunen har økende utfordringer med å overholde den 
lovpålagte rapporteringen til NAV.  
 
Revisjonen har til slutt lagt til grunn at Sørum kommune bør drive systematisk HMS-arbeid 
med fokus på å forebygge og redusere sykefraværet. Data fra intervjuene viser at 
kommunikasjonsutveksling mellom arbeidsgiver og fastleger forekommer i liten grad og at 
kommunikasjonsutvekslingen mellom Sørum kommune og Nav Sørum har utfordringer.  
 
Gradert sykmelding er et tiltak som vil kunne bli mer brukt hvis det er god kommunikasjonen 
mellom arbeidsgiver og fastlege. Nyere forskning underbygger viktigheten av god 
kommunikasjon mellom aktørene i sykefraværsarbeidet. Revisjonen mener at forskningen 
som det vises til i kapittel 5.1 kan gi innspill til Sørum kommunes systematiske HMS-arbeid 
med tanke på å redusere sykefraværet.  
 
Revisjonens inntrykk etter å ha intervjuet elleve personalledere er at arbeidsgivers plikter i 
sykefraværsoppfølgingen gjennomføres på en samvittighetsfull måte. Revisjonens opplevelse 
stemmer godt overens med forskningsrapporten fra Sintef om oppfølging av sykmeldte 
«Arbeidsgiverne er generelt flinke med å overholde sine plikter» (SINTEF 2013).  Revisjonen 
fikk også inntrykk av at personallederne brydde seg om de ansatte, og at personallederne så 
individet i den sykmeldte, og i stor grad var kjent med årsakene til at den enkelte var 
sykmeldt.  
 
5.5 Konklusjon 
Revisjonen har avdekket at 

• Personalledere i Sørum kommune vurderer eventuelle tiltak så tidlig som mulig i den 
ansattes sykefraværsperiode (aml §§ 3-1 f og 4-6 nr. 4) 

• BHT skal delta på dialogmøte 1 (aml § 4-6 nr. 4). Rutinen er ikke i samsvar med dette 
kravet. Praksis er at BHT ikke alltid deltar på dialogmøte 1.  

• Personalledere i Sørum kommune overholder ikke alltid den lovpålagte rapporteringen 
til NAV angående oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. Vår gjennomgang viste at 
kommunen har mottatt bøter i økende grad, men at antallet relativt sett er lavt. 

• Sørum kommune har et forbedringspotensiale når det gjelder å drive systematisk 
HMS-arbeid med fokus på å forebygge og redusere sykefraværet («Organisasjon for 
framtiden» og IA-avtalens delmål 1). Dette gjelder for eksempel kommunikasjon 
mellom personalledere og fastleger, samt at kommunikasjonen mellom Sørum 
kommune og Nav Sørum har utfordringer.  

 
Revisjonens konklusjon er at personallederne i det store og hele følger opp sykmeldte i 
henhold til de definerte retningslinjene i Sørum kommune. Når det gjelder kommunikasjonen 
med eksterne aktører i sykefraværsarbeidet peker gjennomgangen på muligheter for 
forbedring. 
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6 I hvilken grad opplever personallederne forebyggingstiltakene som gode og 
blir tiltakene evaluert? 

Revisjonskriterier: 
• Sørum kommune bør utarbeide gode, systematiske tiltak som virker forebyggende og 

reduserer sykefraværet (IA-avtalen) 
• Sørum kommune bør evaluere tiltakene systematisk  

 
6.1 Nyere forskning 
I Occupational medicine 2013:67 er det gjennomgått 2036 forskningsartikler om aktive tiltak 
for å redusere sykefravær på arbeidsplassen. Av disse er 93 artikler gjennomgått grundig. 
Forskningsgjennomgangen i artikkelen er utført av forskere ved UNI Helse i Bergen. 
Revisjonen har oppsummert forskningsgjennomgangen kort i to hovedpunkter: 

• Trening viser seg ikke å ha effekt i form av lavere sykefravær i fem av fem studier. 
Forskerne forklarer dette med at de med størst behov for trening og de som er 
sykmeldte, i mindre grad deltar.   

• Forskerne skriver at organisasjoner som ønsker å redusere sykefraværet, ikke bør ha 
for store forventinger knyttet til mer kortvarige, aktive forebyggingstiltak. Disse er i 
liten grad effektive. De peker imidlertid på at systematiske forebyggingstiltak over 
lang tid i helse og jobbtrivsel, vil være effektive tiltak for å redusere sykefraværet.  
 

6.2 Fakta - intervju 
Dette kapitlet bygger hovedsakelig på intervju med elleve personalledere i Sørum kommune. 
Kapitlet er bygd opp med utgangspunkt i to spørsmål i intervjuguiden om effekten av 
forebyggingstiltakene og om forebyggingstiltakene evalueres. Data fra intervjuer med OTU er 
også tatt med nedenfor. 
 
Kan du si litt om du tror HMS tiltak og forebygging har noen effekt på sykefraværstallene? 
Seks personalledere ga uttrykk for at de tror sykefraværsarbeid gjennom HMS-tiltak og 
tilrettelegging bidrar til lavere sykefravær. Tre personalledere ga uttrykk for mer usikkerhet 
om HMS-tiltak og tilrettelegging hjelper. To personalledere sa at HMS-planer og 
tilretteleggingstiltak har liten effekt i form av lavere sykefraværstall. 
 
De seks personallederne som trodde at HMS-tiltak og tilrettelegging hjelper, trakk fram: 

• Viktig for ansatte å ha et system å forholde seg til, skaper trygghet 
• Vi er blitt flinkere på tilrettelegging. Sykefraværet har avtatt over en periode 
• Jeg er veldig todelt. Mener vi jobber veldig bra men verktøykassen er tom. Vi som 

arbeidsgivere kan ikke gjøre mer, men det kan andre gjøre, for eksempel leger. Fokus 
på nærvær har virkning 

• Ja, jeg vil tro det virker. Bedre enn ingen ting. Arbeidstakerne føler de blir ivaretatt 
gjennom HMS-planer og tilrettelegging 

• Ja, det handler om trygghet og sikkerhet 
• Ja, jeg tror det hjelper, men vi mangler noen verktøy, for eksempel dialog mellom 

arbeidsgiver og fastlege. 
 
Tre personalledere ga uttrykk for usikkerhet. En av disse sa følgende: 

• Tror det hjelper, men tveegget sverd. Mye tiltak skaper forventinger som igjen kan gi 
skuffelser 
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To personalledere mente HMS-tiltak og tilrettelegging hadde liten effekt og ga utrykk for 
følgende: 

• Tror ikke HMS-planen hjelper. Den er ikke tilpasset avdelingen 
• Nei, mye forskning har vist at forebyggingstiltak har liten effekt. Tiltak mot de som er 

syke er viktigst. 10 % av de ansatte står for 80 % av fraværet. Brede tiltak liten effekt, 
som for eksempel treningsopplegg. 

 
Blir forebyggingstiltakene evaluert?  
De fem virksomhetslederne sa følgende: 

• HMS-tiltak og tilretteleggingstiltak evalueres internt i ledermøter og personalmøter. 
HMS-planen rulleres 

• Virksomhetsleder fører intern kontroll med at HMS-tiltak blir utført. Månedlig 
rapportering til virksomhetsleder 

• Mye å hente der, hvorfor går noen tiltak og tilrettelegginger bra. Vi er ikke flinke nok. 
• Vi gjennomgår og analyserer fortløpende i ledermøter og da på individnivå. Jeg 

rapporter hver måned. 
• Ja vi evaluerer.  

 
Av de seks enhetslederne svarte tre at evaluering av HMS-tiltak blir tatt opp i personalmøter. 
En enhetsleder sa at i medarbeidersamtaler drøftes erfaringer med tilretteleggingstiltak. To 
enhetsledere svarte at evaluering av HMS-tiltak er enhetslederes ansvar i en virksomhet. En 
annen enhetsleder sa at man ikke klarte å måle effekten av tiltakene, og at det derfor var det 
vanskelig å evaluere. En femte enhetsleder sa at de årlige HMS-planene ikke evalueres, men 
at det foregår en løpende evaluering gjennom året. Den sjette enhetslederen sa at evaluering 
av HMS-planen viser at varig tilrettelegging gir høyere fravær og at det er andre forhold som 
påvirker sykefraværet mer enn tiltakene i HMS-planen. 
 
6.3 Revisjonens vurdering 
Vi har lagt til grunn at Sørum kommune bør utarbeide gode, systematiske tiltak som virker 
forebyggende og reduserer sykefraværet (IA-avtalen). Intervjudata viser at en liten overvekt 
blant personallederne mener at forebyggingstiltak og tilrettelegging hjelper, og det trekkes 
fram av systemer og planer (HMS-plan) gir trygghet for de ansatte.  Det er usikkerhet om 
forebyggingstiltakene bidrar til å oppnå målsetningen om redusert sykefravær. Revisjonen 
oppfatter intervjuene slik at personallederne i middels grad tror på at forebyggingstiltakene 
virker.  
 
Vi har i tillegg lagt til grunn at kommunen bør evaluere forebyggingstiltakene systematisk. 
Intervjudata viser at dette skjer i varierende grad og at evaluering i liten grad skjer på en 
systematisk måte. Revisjonen viser i denne forbindelse til forskningsgjennomgangen som 
understreker betydningen av at de med størst behov inkluderes av forebyggingstiltak på 
grunnlag av risikovurderinger. Forskningsgjennomgangen peker videre på at systematiske 
forebyggingstiltak over lang tid i helse og jobbtrivsel, vil være effektive tiltak for å redusere 
sykefraværet.  
 
6.4 Konklusjon 
Revisjonen har avdekket at 

• Sørum kommune utarbeider i middels grad gode, systematiske tiltak som virker 
forebyggende og reduserer sykefraværet (IA-avtalen) 

• Sørum kommune evaluerer i liten grad tiltakene systematisk  
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Revisjonens konklusjon er at personallederne i middels grad opplever forebyggingstiltakene 
som gode. Videre opplever personallederne at forebyggingstiltakene i middels grad evalueres, 
men i liten grad på en systematisk måte. 
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7 Høring 
Rådmannen fikk rapporten til høring den 13.12.2013 med svarfrist 8.1.2014.  Rådmannens 
svar til rapporten er datert 16.1.2014 og følger som vedlegg 3.  
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Vedlegg 2 – Retningslinjer for oppfølging av sykefravær  
(Se separat vedlegg) 
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Vedlegg 3 – Rådmannens høringssvar  
(Høringssvarets 1. side er limt inn nedenfor. Svaret følger som vedlegg i eget dokument.) 

 



 
 

RÅDMANNENS HØRINGSUTTALELSE 
REVISJONSRAPPORTEN «SYKEFRAVÆRSARBEID I SØRUM KOMMUNE»                                                      

16.01.2014 

 

Det vises til høringsutkast av revisjonsrapporten «Sykefraværsarbeid i Sørum kommune» 

mottatt fra Østre Romerike Revisjonsdistrikt 13.12.13. I det følgende redegjøres det for 

rådmannens samlede vurdering av revisjonsrapportens innhold og konklusjoner, samt 

beskrivelse av de tiltaksområder som planlegges på bakgrunn av denne. 

 

OVERORDNET VURDERING AV REVISJONSRAPPORTEN 

Revisjonens arbeid med datainnsamling og analyse av resultater fremstår som grundig, 

systematisk og metodisk godt. Revisjonsrapporten har en ryddig struktur og et tydelig språk, 

og konklusjonene vurderes som interessante med nytteverdi for kommunen.   

Sykefraværsarbeidet har hatt høy prioritet i Sørum kommune i løpet av 2013, blant annet 

gjennom Nærværsprosjektet hvor det arbeides systematisk med de virksomhetene som har 

særlige utfordringer. Derfor anser Rådmannen det som positivt at revisjonen avdekker 

betydelig læringsutbytte og kompetansedeling mellom deltakervirksomhetene, og at 

prosjektet fremstår som godt forankret i virksomhetene med nær kobling til HMS-planer og 

det løpende HMS-arbeidet. Revisjonens konklusjoner og anbefalinger samsvarer på flere 

områder med det som er identifisert gjennom prosjektet, samtidig som det påpekes 

områder som bør vektlegges ytterligere i det videre arbeidet.  

Rådmannen ønsker å innarbeide rapportens funn som grunnlag for videre utvikling av 

sykefraværsarbeidet i organisasjonen, særlig med hensyn til kompetansetiltak overfor ledere 

med personalansvar. 

oyshag
Tekst i maskinskrift
Vedlegg 2 til sak 02/2014



KOMMENTARER TIL METODIKK, DATAINNSAMLING OG ANALYSE 

Både revisjonsrapportens innhold og arbeidet som ligger bak oppfattes å ha god kvalitet. Det 

bør likevel påpekes at dette er en dybdestudie av tre av kommunens 31 virksomheter (tar 

man med de kommunale foretakene er det 37). Revisjonen skriver at det er vanskelig å 

generalisere ut fra deres funn, men samtidig benyttes uttrykket «Sørum kommune» slik at 

rapporten kan oppfattes å omfatte alle virksomheter og at de samme funnene er gjort på 

tvers av disse. Tjenesteområdet Familie og nærmiljø (FAM) er ikke representert. Rådmannen 

vil derfor understreke at erfaringer fra blant annet Nærværsprosjektet tilsier at 

fraværssituasjonen er relativt ulik på tvers av våre virksomheter, og at dette er viktig å ta 

hensyn til i det videre arbeidet. Rådmannen ønsker likevel at de tiltaksområdene som 

defineres på bakgrunn av rapporten skal omfatte alle virksomhetene i kommunen. 

 

PLANLAGTE TILTAK PÅ BAKGRUNN AV KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER 

På bakgrunn av revisjonsrapportens funn vil rådmannen prioritere følgende tiltaksområder i 

det videre sykefraværsarbeidet i Sørum kommune: 

1. Kompetansetiltak, særlig rettet mot enhetsledere - både i form av administrativ 

opplæring og gjennom utarbeidelse av et nytt lederutviklingsprogram rettet mot denne 

gruppen. Kurs- og opplæringstilbud i regi av i Nærværsprosjektet vil også utgjøre en 

viktig del av dette tiltaksområdet. Prosjektet skal utvides gradvis med flere 

deltakervirksomheter i løpet av 2014. Organisasjon og tjenesteutviklingsavdelingen 

(OTU) vil ha et overordnet ansvar for å sikre gjennomføring av kompetansetiltakene. 

 

Tidsperspektiv: Flere kompetansetiltak rettet mot denne gruppen er planlagt 

gjennomført allerede i løpet våren 2014, både i regi av Nærværsprosjektet og OTU. 

Nærværsprosjektet vil videre ha dette som en prioritert gjennom den resterende 

prosjektperioden. 

 

2. Gjennomgang av myndighetsstruktur og formalisering av videredelegert 

personalansvar. Rapporten avdekker sprikende praksis i de involverte virksomhetene når 

det gjelder formalisering av videredelegert personalansvar og myndighetsstruktur blant 

enhetsledere. Det er grunn til å tro at situasjonen er rimelig lik på tvers av 

tjenesteområdene, det er blant annet avdekket et tilsvarende mønster hos 

deltakervirksomhetene i Nærværsprosjektet. Kommunalsjefene får derfor et overordnet 

ansvar for å sikre at virksomhetene i eget tjenesteområde utarbeider og formalisere en 

hensiktsmessig delegeringsstruktur, som på en utvetydig måte beskriver 

personalansvaret som er delegert til den enkelte leder. Virksomhetene skal ha klare 

kommandolinjer med formelt delegert myndighet i samsvar med bestemmelsene i 

kommunens videredelegeringsreglement. Som et ledd i denne prosessen må det også 



vurderes hvor mange ansatte det er forsvarlig at den enkelte leder har personalansvar 

for, med det utgangspunkt at alle ansatte skal sikres god personaloppfølging 

 

Tidsperspektiv: Gjennomgangen fullføres i løpet av våren 2014. 

 

3. Sykefraværsarbeid foreslås som obligatorisk område i internrevisjon for 2014. 

Revisjonsrapporten tydeliggjør behovet for en mer jevnlig og systematisk evaluering av 

tiltakene og sykefraværsarbeidet som gjennomføres i kommunen. Å innarbeide 

sykefraværsarbeid som et område i kommunens internrevisjon kan være et viktig bidrag i 

denne sammenheng, og åpner samtidig for økt læring på tvers av virksomheter og 

tjenesteområdene. 

 

Tidsperspektiv: Innen utgangen av 2014. 

 

4. Rapportens konklusjoner tas inn som sentralt beslutningsgrunnlag i det videre arbeidet 

med å utarbeide forebyggende tiltak og evaluere iverksatte tiltak gjennom det 

pågående Nærværsprosjektet. Nærværsprosjektet involverer de virksomhetene i 

kommunen som har hatt de største utfordringene knyttet til sykefravær. Den første 

puljen i prosjektet har i samarbeid med prosjektgruppen, ansatte, tillitsvalgte og 

eksterne samarbeidspartnere utarbeidet lokale tiltaksplaner i løpet av våren 2013. I tråd 

med revisjonsrapportens konklusjoner og vedtatt prosjektbeskrivelse, skal det som en 

del av prosjektet legges vekt på å evaluere den faktiske effekten av iverksatte tiltak. 

Utarbeidelsen av forbyggende tiltak består som ett av hovedmålene i prosjektet, og 

anvendelsen av kunnskap fra forskning på nasjonalt nivå, samt interne 

undersøkelser/kilder lokalt i organisasjonen (herunder revisjonsrapporten) skal utgjøre 

et fundament for dette arbeidet. 

 

Tidsperspektiv: Umiddelbar virkning. 

 

5. OTU får ansvar for å bedre kommunikasjonen med aktuelle instanser i NAV og for å 

bedre informasjonen til organisasjonen om NAVs tjenester og funksjoner i IA-arbeidet 

a. OTU går i dialog med NAV Sørum for å avklare hvordan vi kan forbedre vårt 

samarbeid i det videre sykefraværsarbeidet. 

b. OTU får ansvar for å sikre at NAV arbeidslivssenter og IA-rådgiver gjøres mer kjent 

i organisasjonen gjennom jevnlige informasjons- og opplæringstiltak for ledere og 

medarbeidere. 

 

Tidsperspektiv: Våren 2014. 

  



SLUTTMERKNAD 

Rådmannen er godt fornøyd med arbeidet som er utført av revisjonen i forbindelse med det 

foreliggende revisjonsprosjektet, og vurderer revisjonens konklusjoner som et viktig bidrag 

til videreutvikling av sykefraværsarbeidet i kommunen. Temaet har høy aktualitet i 

organisasjonen, og revisjonens gjennomgang sammenfaller på en gunstig måte med det 

pågående Nærværsprosjektet i kommunen.  
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Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret føre det løpende tilsynet med den kommunale 

forvaltningen.  

I henhold til kommunelovens kapittel 12, § 77 pkt. 6 skal kontrollutvalget rapportere resultatene av 

sitt arbeid til kommunestyret.     

Rapportering fra kontrollutvalget til kommunestyret skjer løpende gjennom året ved at saker og 

rapporter oversendes kommunestyret for videre behandling. I tillegg utarbeider kontrollutvalget etter 

hvert år en årsrapport som oversendes kommunestyret til orientering.  

 

Sekretær har utarbeidet et forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2013 som vedlegges denne 

saken. 

 

 

Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 vedtas. 

2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2013 til orientering. 
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1 INNLEDNING 
Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. 

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll på vegne av kommunestyret, 

og skal utøve sitt arbeid iht. kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg. 

Kontrollutvalget rapporterer om sin virksomhet til kommunestyret.  

 

Kontrollutvalgets årsrapport er innrettet i tråd med bestemmelsene i forskrift om 

kontrollutvalg, og er også basert på årsplanen for kontrollutvalget for 2013 som ble 

vedtatt i kontrollutvalget i møtet i november 2012. Årsplanen ble oversendt 

kommunestyret til orientering, og ble behandlet i møtet 13.2.13, sak 14/13. En 

fullstendig oversikt over alle saker kontrollutvalget har behandlet og sekretariatets 

oppfølging av sakene ligger som vedlegg 1 til årsrapporten. 

 
Etter endring i kommunelovens bestemmelser er det obligatorisk at kontrollutvalgets 

møter er åpne fra 1.7.2013. På denne bakgrunn la kontrollutvalget frem en sak 

(32/2013) om endring av kontrollutvalgsreglementet som kommunestyret vedtok i 

sak 103/13. 

 

 

2 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET  
2.1 Medlemmer 
Kontrollutvalget i Sørum består av 5 medlemmer. Følgende medlemmer ble valgt for 

perioden 2011-2015: 

 

 

Medlem Varamedlemsrekker 

Tor-Arne Lie Jensen - leder H Berit Daae H 

Tove Steen – nestleder Ap til 25.4.12, deretter 

Tore Kampen, Ap 

Jon-Arild Hoelsengen, Ap 

Steinar Dalbakk, SV 

 

 

1. Asbjørn Langeland, Sp  

2. Jan Bjørknes, KrF  

3. Vivi Sandbråten, Ap 

4. Leif Otnæs, Ap 

5. Unni Bingen, SV 

Anita Sollie FrP 

 

1. Stein Lakselv, FrP 

2. Tone Lise Wulff, FrP 

 

 
 

2.2 Møter og saker 
I løpet av 2013, har kontrollutvalget hatt 7 møter og behandlet 49 saker. Hvilke 

saker som er behandlet, vedtakene i sakene og hvordan de er fulgt opp går fram av 

vedlegg 1 til årsrapporten. Møtedeltakelsen går fram av protokollene. 
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3 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER  
3.1 Tilsyn og kontroll 
I forskriften om kontrollutvalg § 4 heter det:  

 

”Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn med den kommunale eller 

fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, 

herunder påse at kommunen eller fylkeskommunen har en forsvarlig 

revisjonsordning.  

Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av 

kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte organer.” 

 

Kontrollutvalget fører tilsyn både med kommunens virksomhet og kommunens 

interesser i selskaper m.m. 

 

3.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen 
Kontrollutvalget gjennomfører samtaler med ordfører og rådmann ved behov. 

Ordfører har generell møterett i kontrollutvalgets møter. Rådmannen blir innkalt for 

å rapportere eller orientere kontrollutvalget i spesielle saker. I enkelte saker blir 

også andre ansatte innkalt til kontrollutvalget for å orientere.  

 

Kontrollutvalget fikk en orientering om prosjekt Sørum Næringsutvikling i mars 

møtet. Prosjekt Sørum Næringsutvikling har også vært tema i kontrollutvalget ved 

flere anledninger gjennom året.   

 

Kontrollutvalget fikk også en orientering på mars møtet vedrørende tilsettingsrutiner 

for lærere, og en generell orientering fra overformynderiet. 

 

Kontrollutvalget fikk en orientering fra rådmannen om kommunens rutiner for svar 

på brev og epost, samt rutiner knyttet til medarbeideres fravær i mai møtet. 

 

I et oppslag i Indre Akershus blad den 1.3.13, som omhandlet utbygging og 

rehabilitering av Blaker barnehage, ble det fremstilt bekymringer om 

saksbehandlingen. Kontrollutvalget besluttet å undersøke bekymringene nærmere. 

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å gjennomgå alle dokumentene 

i saken med sikte på å avdekke om det har blitt begått saksbehandlingsfeil. 

Arbeidsgruppen hadde følgende sammensetning: Tore Kampen (leder), Berit Daae 

og Asbjørn Langeland. 

Arbeidsgruppen la frem resultatet av sitt arbeid i juni møtet, og kontrollutvalget 

konkluderte med at det ikke var begått noen saksbehandlingsfeil.   

 

Kontrollutvalget var på virksomhetsbesøk hos Bingsfoss ungdomsskole i oktober. 

Utvalget fikk en god orientering fra rektor vedrørende driften, samt en omvisning på 

skolen. 

 

I forbindelse med årsavslutning for kontrollutvalget ble ordfører og rådmann invitert 

for å gi en orientering i desember møtet. Her var temaet utfordringsbilde i Sørum 

kommune.  
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Det vises for øvrig til kontrollutvalgets protokoller, som er offentlige. Protokollene 

for møtene ligger på Rokus IKS sin hjemmeside www.rokus.no . 

 

Sekretariatet følger med på andre tilsynsmyndigheters hjemmeside (spesielt 

Fylkesmannens) og kommunens postliste og henter ut de rapporter som er 

interessante.  

 

Sekretariatets oppfølging av kontrollutvalgets saker rapporteres gjennom en egen 

oversikt, som legges fram for kontrollutvalget for hvert møte. Denne rapporten 

ligger som vedlegg 1 til årsrapporten. 

 

3.1.2 Forsvarlig revisjonsordning. 
Kontrollutvalget skal se etter at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. 

Sørum kommune har benyttet samme revisjon i mange år og kontrollutvalget mener 

at det er en forsvarlig revisjonsordning.  

 

Det er besluttet å lage én revisjonsenhet for alle 13 kommunene på Romerike – 

Romerike Revisjon IKS. Kontrollutvalget behandlet i sak 11/2013 selskaps- og 

eierskapsavtalen for det nye selskapet. Selskapsavtalen ble vedtatt i 

kommunestyret i sak 36/13, eieravtalen ble ikke vedtatt slik den lyder nå. 

Fusjonsprosessen tar lenger tid enn opprinnelig planlagt. Dette skyldes blant annet 

at ansettelse av daglig leder møtte sterk kritikk fra enkelte deler av de 

organisasjoner som skal slås sammen. Styret valgte å forhandle frem en løsning 

hvor daglig leder ikke tiltrådte, og arbeider med å rekruttere en ny sjef til 

revisjonsselskapet. Virkningstidspunktet for Romerike Revisjon IKS er nå satt til 1. 

mai 2014. 

 

Øvrige vurderinger i forhold til revisjonens arbeid vil eventuelt gå fram av pkt. 3.5.  

 

 

3.2 Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon 
Kontrollutvalget skal påse at årsregnskapet for kommunen og for kommunale 

foretak blir revidert på en betryggende måte (kontrollutvalgsforskriften § 6). Det vil 

si at regnskapene skal revideres etter de kravene som går fram av forskrift om 

revisjon og god kommunal revisjonsskikk. 

 

Kommuneregnskapet for 2012 ble behandlet av kontrollutvalget i mai møtet. 

Revisjonsberetningen ble avlagt uten forbehold. Kontrollutvalget ga sin uttalelse til 

regnskapet i henhold til kontrollutvalgsforskriften § 7.  

 
Østre Romerike revisjonsdistrikts kommentarer til årsregnskapet ble også lagt frem i 

det samme møtet. Merknadene i dette vil bli fulgt opp i forbindelse med regnskapet 

for 2013. 

 

Det er for øvrig ikke mottatt noen nummererte brev i 2013 og ingen øvrige 

revisjonsmerknader som ikke er fulgt opp, jf. forskriften § 8.  

 

 

http://www.rokus.no/
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3.3 Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon 
Forvaltningsrevisjonsrapporten sykefraværsarbeid i Sørum kommune vil bli 

behandlet i januar møte 2014, og oversendes deretter til kommunestyret. 

 
I sak 33/2013 bestilte kontrollutvalget en forvaltningsrevisjonsrapport på integrering 

av flykninger. Rapporten er planlagt for behandling i juni 2014, og oversendes 

deretter til kommunestyret. 

 

3.4 Kontrollutvalgets oppgaver ved selskapskontroll 
Kontrollutvalget har besluttet å avlyse planlagt selskapskontroll i Østre Romerike 

Brann- og redningsvesen IKS på grunn av pågående organisasjonsendringer. 

Revisjonens arbeid med selskapskontroll hos Romerike Avfallsforedling (ROAF) og 

Norasonde AS er forsinket, og vil bli levert snarest i 2014. En planlagt 

selskapskontroll hos Romerike Krisesenter vil bli ferdigstilt og behandlet tidlig i 

2014.  

 

3.5 Tilsyn med revisjonen 
Tilsynet med revisjonen har blitt utøvd gjennom revisjonens orientering fra sitt 

årlige planverk. Revisjonen rapporterer muntlig om revisjonsarbeidet i hvert møte. 

 

Kontrollutvalget foretok i desember møtet en vurdering av kontrollutvalgets 

tilsynsansvar for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Vurderingen ble gjort 

med utgangspunkt i NKRF (Norges Kommunerevisorforbund) veiledere med 

anbefalinger om hvordan dette kan gjennomføres. En skjematisk fremstilling av 

denne oppfølgingen ligger som vedlegg 2 til årsrapporten. 

 

Oppdragsansvarlig revisor (både for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon) la 

fram uavhengighetserklæring for Sørum kommune i kontrollutvalgets møte den 

12.12.13. 

 

3.6 Budsjettbehandling 
I kontrollutvalgets budsjett ligger godtgjørelser, utgifter til reise, kurs, bevertning 

mv. 

 

I revisjonstjenesten som kommunen betaler for, er følgende oppgaver inkludert: 

 Revisjon av kommuneregnskapet, regnskapsbekreftelsen samt 

tilleggsoppgaver. 

 Forvaltningsrevisjon. 

 Selskapskontroll. 

 Div. faglig veiledning. 

 Attestasjonsoppgaver (inkludert momskompensasjon)  

 Spillemiddelregnskaper. 

 Pasientregnskaper (sykehjem og boliger for heldøgns omsorg og pleie). 

 Eventuelle granskningsoppgaver eller spesielle undersøkelser (vanligvis 

initiert/bestilt av enten kontrollutvalget, kommunestyret eller 

formannskapet). 

 Revisjonens deltakelse i kontrollutvalgets møter og eventuelle 

kommunestyremøter. 
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Hva som ligger i sekretariatets virksomhet går fram av årsrapportens kapittel 4.  

 

Kontrollutvalget behandlet forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i møtet 

5.9.13. Forslaget hadde en ramme på kr 1 710 438. Det ble deretter oversendt 

kommunen. Forskriften sier at forslaget skal følge med formannskapets forslag til 

kommunens budsjett ved kommunestyrebehandlingen. Budsjettforslaget fra 

kontrollutvalget for 2014 ble vedtatt i kommunestyret 11.12.13 i sak 130/13: 
 

 

                                                                                                                    B 2014 Kst ve   

2014/V:32 
Ksted: 3051 Kontrollutvalget  
3918 MVA-refusjon                                                                                                -27.500   
4401 Internkjøp lokaler                                                                                                     0  
4714 Overføring Østre Romerike revisjonsdistrikt                                              1.504.200   
4921 Kjøp fra IKS                                                                                                   172.700  
5001 Honorar til folkevalgte                                                                                     62.000  
5401 Arbeidsgiveravgift                                                                                             9.000  
6201 MVA på anskaffelser                                                                                       27.500   
6722 Andre kurs og seminarer                                                                                 35.000  
6841 Aviser, tidsskrifter                                                                                              1.800  
6899 Annet forbruksmatriell                                                                                       2.000  
7141 Reiseutgifter ikke oppg.pl                                                                                  5.000  

SUM KSTED: 3051 KONTROLLUTVALGET                                                            1.791.700    

 

 

3.7 Kontrollutvalgets rapportering 
Kontrollutvalget har i 2013 gjennomført følgende rapportering: 

 Årsplanen for 2013 ble behandlet i kontrollutvalget 27.11.12, og ble deretter 

oversendt kommunestyret til behandling. Kommunestyret behandlet planen i 

møtet 13.2.13. 

 Kontrollutvalget lager årsrapport på bakgrunn av årsplanen. Kontrollutvalgets 

årsrapport for 2012 ble behandlet i kontrollutvalget 29.1.13 og i 

kommunestyret 20.3.13.  

 Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret i forbindelse med 

oppfølging av gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll – dette blir 

gjort gjennom kontrollutvalgets årsrapport, jf. pkt. 3.3 og 3.4. 

 Rapporter etter gjennomførte kontroller sendes fortløpende til 

kommunestyret. I 2013 har det ikke blitt behandlet noen 

forvaltningsrevisjoner eller selskapskontroller, jf. pkt. 3.3 og 3.4. 
 

 

3.8 Øvrige aktiviteter 
Kontrollutvalgets oppgaver er mange og store og utvalget ser behov for en jevnlig 

oppdatering av sine kunnskaper, samt å treffes og ha kontakt med andre 

kontrollutvalg.  

 

Medlemmene i kontrollutvalget i Sørum ønsker å delta på NKRFs 

kontrollutvalgskonferanser. 

 

Kontrollutvalget er opptatt av å gjøre kontroll og tilsyn mer synlig. Følgende tiltak er 

gjennomført: 
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 På hjemmesiden til Rokus IKS (www.rokus.no) er kontrollutvalgene og 

kontrollutvalgenes oppgaver synliggjort. Her ligger også innkallinger og 

protokoller.  

 Kontrollutvalgets protokoll sendes fortløpende til Indre Akershus Blad og 

Romerikes Blad.  
 

4 SEKRETÆRFUNKSJON 
Sekretærfunksjonen for kontrollutvalget i Sørum kommune har blitt ivaretatt av 

Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS IKS).  

 
 
Tidsbruk 
Kontrollutvalgets sekretariat har brukt 161timer i 2013 i Sørum kontrollutvalg. I 

tillegg kommer 27 timer til møter. Fordelingen på oppgaver ser slik ut: 

 
Oppgaver 2013 

Saksbehandling 164 

Møter kontr.utv. 27 

                                191 

  

 

Under den største oppgaven, saksbehandling til kontrollutvalget, ligger 

saksforberedelse og forskjellige undersøkelser til kontrollutvalget, herunder 

årsplaner og årsrapporter, møteinnkallinger med tilhørende bestillinger og avtaler, 

referater og oversendelse av vedtak til videre behandling og oppfølging av vedtak.  

 

I tillegg har sekretariatet bruk 216 timer per utvalg i 2013. I oppstartsåret er det 

brukt mye tid på å utvikle felles løsninger, maler etc. 

 

 

5 Avsluttende kommentarer 
Kontrollutvalget har en viktig oppgave med å ivareta kontroll- og tilsynsfunksjonen i 

kommunen, sammen med revisjonen og sekretariatet.  

 

Kontrollutvalget er avhengig av et samarbeid med sekretariatet og revisjonen, og 

dette samspillet har fungert veldig bra i 2013.  

 

 

 

Sørum januar 2014,  

Tor-Arne Lie Jensen 

leder kontrollutvalget 

 

 

 Øystein Hagen 

Konsulent 

http://www.rokus.no/
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VEDLEGG 1  
 

SAKER BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET I 2013 

 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

29.1.13 01/2013 Omvisning på 

Sørvald bo- og 

behandlingssenter. 

Orientering fra 

leder. 

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning.  

 

   
 

29.1.13 02/2013 Referater, 

orienteringer og 

diskusjoner  

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til 

orientering. 

   
 

29.1.13 03/2013 Rapportering fra 

Østre Romerike 

revisjonsdistrikt  

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering.    
 

29.1.13 04/2013 Revisors 

uavhengighetserkl

æring 

1. Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæring for 

regnskapsrevisjon, Sørum kommune, for 2012 til 

orientering. 

2. Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæring for 

forvaltningsrevisjon, Sørum kommune, for 2012 til 

orientering. 

Kommunestyret  Avventer svar på utskrift 

av kommunestyre saken 
  

29.1.13 05/2013 Kontrollutvalgets 

årsrapport for 

2012. 

1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 vedtas med de 

justeringer som fremkom i møtet. 

2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til 

vedtak: 

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets 

årsrapport for 2012 til orientering. 

 

Kommunestyret  Avventer svar på utskrift 

av kommunestyre saken 
  

29.1.13 06/2013 Oppfølging av 

henvendelse til 

kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget tar Fylkesmannens svar til orientering.  

Kontrollutvalget avslutter på denne bakgrunn sin behandling 

av saken 

 

Eldrerådet ved 

Kyrre Nyfløt 

  
 

29.1.13 07/2013 Eventuelt. Ingen vedtak    
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

        
19.3.13 08/2013 Orientering om 

prosjekt Sørum 

Næringsutvikling. 

1. Kontrollutvalget ber om å få innsyn i regnskapet 

frem til kommunestyrevedtaket om ny organisering 

av prosjektet 24. april.  

2. Kontrollutvalget tar samtalen til orientering. 

Administrasjone

n via ordfører 

All 

dokumentasjon er 

mottatt. Venter på 

KS-behandling 

24.4. Settes opp 

som 

oppfølgingssak 

23/2013, i 

kontrollutvalgsmø

te 7.5. 

Sekretariatet følger opp 
  

19.3.13 09/2013 Orientering om 

tilsettingsrutiner 

for lærere. 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

   
  

19.3.13 10/2013 Orientering fra 

overformynderiet. 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

   
  

19.3.13 11/2013 Selskapsavtale og 

eieravtale for 

Romerike 

Revisjon IKS. 

Kontrollutvalget vedtar selskapsavtale for Romerike 

Revisjon IKS, jfr. vedlegg 1 og eieravtale for Romerike 

Revisjon IKS, jfr. vedlegg 2, og innstiller til kommunestyret 

å fatte følgende vedtak: 

 

1.  Kommunestyret vedtar selskapsavtalen for Romerike 

Revisjon IKS i samsvar med vedlegg 1. 

2.  Kommunestyret vedtar eieravtale for Romerike Revisjon 

IKS i samsvar med vedlegg 2. 

3.  Kommunestyret oppnevner ……… som medlem og 

……. som varamedlem i representantskapet i Romerike 

Revisjon IKS. 

  Avventer svar på utskrift 

av kommunestyre saken 
  

19.3.13 12/2013 Oppfølging av 

selskapskontroll 

for Nedre 

Romerike 

vannverk IKS. 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.    
  

19.3.13 13/2013 Rapportering fra 

Østre Romerike 

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering. 

 

De som skal 

innkalles til 

Mail sendt 

10.4.13 til daglig 

Kontrollutvalget ønsker å 

delta på 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

revisjonsdistrikt. behandlingen av 

regnskapet 7. 

mai må varsles i 

god tid. 

Kontrollutvalget 

innkaller daglig 

leder i de 

kommunale 

foretakene og 

rådmann til å 

orientere om året 

som har gått, 

hvilke 

utfordringer man 

har stått overfor 

og hvilke 

utfordringer man 

ser fremover. 

 

 

leder 

Morgan.lervaag 

@sorum.kommun

e.no 

 

Innkalling sendt 

rådmannen 

11.4.13, om 

orientering rundt 

regnskapet 2012. 

 

Innkalling sendt 

11.4.13 til ledere i 

de kommunale 

foretakene: Sørum 

kommunalteknikk 

KF og Sørum 

eiendomsselskap 

KF. 

generalforsamlingen i 

Krogstad Miljøpark. 

 

Sendt mail til daglig leder 

10.4, og han kommer 

tilbake med dato, og 

innkalling til 

generalforsamlingen når 

dette er avklart. 

19.3.13 14/2013 Åpne møter i 

kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet 

ta de nødvendige skritt for å sikre at allmenheten blir gjort 

kjent med møtet og sakslisten. 

  Innkallingen sendes 

pressen etter 1.7.13, og 

sakslisten legges i 

resepsjonen i kommunen 

til gjennomsyn, samt at 

innkalling og protokoll 

legges ut på rokus.no.  

 

  

19.3.13 15/2013 Referater, 

orienteringer og 

diskusjoner.  

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til 

orientering. 

 

   
  

19.3.13 16/2013 Blaker barnehage. Kontrollutvalget nedsetter en arbeidsgruppe som får i 

oppdrag å gjennomgå dokumentene i saken med sikte på å 

avdekke om det har blitt begått saksbehandlingsfeil. 

Arbeidsgruppen får følgende sammensetning: 

Tore Kampen, leder 

  Legges inn som sak på 

sakslisten 11. juni. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

Berit Daae 

Asbjørn Langeland 

 

Kontrollutvalget ber om at arbeidsgruppen får innsyn i alle 

relevante dokumenter i saken innen 10. april 2013. 

 

Arbeidsgruppen legger frem resultatet av sitt arbeid på 

kontrollutvalgets møte 11. juni 2013. 

 

19.3.13 17/2013 Eventuelt. Kontrollutvalget ber om å få en orientering om rutiner 

vedrørende forvaltningslovens regler for svar på brev og 

epost, samt rutiner knyttet til medarbeideres fravær. 

Rådmann Innkalling sendt 

rådmannen 

11.4.13 

Sekretær innkaller 

rådmann til å orientere i 

møte 7. mai. 

  

        
7.5.13 18/2013 Orientering fra 

rådmann om 

rutiner for svar på 

brev og epost, 

samt rutiner 

knyttet til 

medarbeideres 

fravær 

Kontrollutvalget anmoder om at kommunen skjerper inn 

rutine knyttet til postmottak via saksbehandlers e-post ved 

fravær. 

   
  

7.5.13 19/2013 Årsregnskapet og 

årsberetning 2012 

for Sørum 

kommune 

Kontrollutvalgets uttalelse til Sørum kommunes årsregnskap 

og årsberetning for 2012, oversendes kommunestyret, med 

kopi til økonomi- og administrasjonsutvalget 

(formannskapet). 

  Avventer svar på utskrift 

av kommunestyre saken 
  

7.5.13 20/2013 Årsregnskapet og 

årsberetning 2012 

for Sørum 

kommunalteknikk 

KF 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetning 

2012 – Sørum kommunalteknikk KF, oversendes 

kommunestyret, med kopi til foretakets styre. 

  Avventer svar på utskrift 

av kommunestyre saken 
  

7.5.13 21/2013 Årsregnskapet og 

årsberetning 2012 

for Sørum 

kommunale 

eiendomsselskap 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetning 

2012 – Sørum kommunale eiendomsselskap KF, oversendes 

kommunestyret, med kopi til foretakets styre. 

  Avventer svar på utskrift 

av kommunestyre saken 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

KF 

7.5.13 22/2013 Virksomhetsplan 

for Østre 

Romerike 

revisjonsdistrikt 

Distriktsrevisors redegjørelse tas til orientering.    
  

7.5.13 23/2013 Oppfølging om 

prosjekt Sørum 

Næringsutvikling 

Kontrollutvalget utsetter behandlingen vedrørende 

problematikken knyttet opp til rollekonflikter mellom Sørum 

Nærings Forum (SNF) og Sørum Næringsutvikling (SNU), 

og den økonomiske støtte som Sørum Næringsutvikling får 

fra kommunen. 

  Kontrollutvalget utsetter 

behandlingen til neste 

møte 11. juni. 

  

7.5.13 24/2013 Referater, 

orienteringer og 

diskusjoner 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til 

orientering. 

   
  

7.5.13 25/2013 Eventuelt     
  

        
11.6.13 26/2013 Blaker barnehage Med bakgrunn i arbeidsgruppens mandat så konkluderer 

kontrollutvalget med at det ikke er begått 

saksbehandlingsfeil i anledning saken. Saken tas til 

orientering. 

   
  

 

11.6.13 27/2013 Prosjekt Sørum 

Næringsutvikling. 

Kontrollutvalget utsetter behandlingen av denne saken, og 

ber revisjonen om å sjekke kommunens totale overføringer 

av økonomisk støtte til Sørum Næringsforum (SNF) og 

Sørum Næringsutvikling (SNU). 

Revisjonen 

sjekker og 

rapporterer 

tilbake til 

kontrollutvalget 

  
  

11.6.13 28/2013 Referater, 

orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til 

orientering. 

   
  

11.6.13 29/2013 Eventuelt. Kontrollutvalget stiller spørsmål ved at en ordfører som selv 

velger å fratre sin stilling i en valgperiode skal motta 

etterlønn, da dette kan gi feil signaler. Kontrollutvalget 

anmoder kommunestyret om å se på punkt 22 i «Reglement 

for godtgjørelser til folkevalgte i Sørum kommune» bør 

endres. 

  Avventer svar på utskrift 

av kommunestyre saken 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

5.9.13 30/2013 Prosjekt Sørum 

Næringsutvikling. 

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra revisjonen til 

orientering.  

2. Kontrollutvalget ser med bekymring på påstandene 

i leserinnlegget i Indre Akershus blad og ber 

revisjonen om å undersøke påstandene om habilitet 

i forhold til retningslinjene til Sørum Næringsfond 

nærmere. Revisjonen rapporterer tilbake til 

kontrollutvalget snarest. 

Østre Romerike 

revisjonsdistrikt 

  
  

5.9.13 31/2013 Budsjett for 

kontroll- og 

tilsynsarbeidet i 

kommunen for 

2014. 

1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og 

tilsynsordningen for Sørum kommune vedtas, med 

forbehold om styre- og 

representantskapsbehandling i Romerike Revisjon 

IKS, og oversendes kommunen som 

kontrollutvalgets forslag til ordningen for 2014. 

 

 

Poster 

Budsjett 

2014 

Kontrollutvalg

et 

Godtgjørelser 

kontrollutvalget 62 000  

 Reiseutgifter/kjøregodtgj. 5 000 

 Tapt arb.fortj.   

 Abonnementer/medlemska

p 1 750 

 Møteutgifter 2 000 

 

Kurs 

            35 

000  

 

Sum 

           

105 750  

Sekretariatet 

Ramme for virksomheten 

172 688*

)  

Revisjonen 

Ramme for virksomheten 

1 432 000

**) 

   1 710 438 

*) Ikke behandlet i representantskapet  

**) Ikke behandlet i styret og representantskapet 

Sørum 

kommunestyre 

 Avventer svar på utskrift 

av kommunestyre saken 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

 

 

2. Forslaget følger økonomi- og 

administrasjonsutvalgets innstilling til 

kommunestyret vedrørende budsjettet for Sørum 

kommune 2014. 

3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med 

spesifisering av bevilgede beløp for kontroll- og 

tilsynsarbeidet, sendes kontrollutvalget til 

orientering.   
5.9.13 32/2013 Revidering av 

kontrollutvalgets 

reglement. 

Kontrollutvalget anbefaler endringene i reglementet. 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

 Kommunestyret vedtar endringene i reglementet, 

jfr. vedlegg 2. 

Sørum 

kommunestyre 

 Avventer svar på utskrift 

av kommunestyre saken 
  

5.9.13 33/2013 Referater, 

orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til 

orientering. 

  Kontrollutvalget bestemte 

at «Integrering av 

flykninger» kommer som 

neste 

forvaltningsrevisjonsprosj

ekt. 

  

5.9.13 34/2013 Eventuelt.     
  

        
31.10.13 35/2013 Virksomhetsbesøk 

til Bingsfoss 

ungdomsskole. 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.    
  

31.10.13 36/2013 Rapportering fra 

Østre Romerike 

revisjonsdistrikt. 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens orientering om 

habilitetspåstandene i Sørum Næringsfond til 

orientering.  

2. I forbindelse med forvaltningsrevisjon ble det 

bestemt at forvaltningsrevisjonsprosjekt – 

Sykefravær fremlegges og behandles i 

kontrollutvalget 28.1.2014. Revisjonen legger frem 

en prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt - 

Integrering av flykninger i neste møte 12.12.13. 

3. I forbindelse med selskapskontroller så besluttet 

Østre Romerike 

revisjonsdistrikt 

 Følges opp i 2014. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

kontrollutvalget å avlyse planlagt selskapskontroll i 

Østre Romerike Brann- og redningsvesen IKS på 

grunn av pågående organisasjonsendringer. 

Revisjonens arbeid med selskapskontroll for 

Romerike Avfallsforedling (ROAF) og Norasonde 

AS fremlegges og behandles av kontrollutvalget 

tidlig i 2014.  

4. For øvrig tas revisjonens redegjørelse og 

rapportering til orientering. 

31.10.13 37/2013 Møteplan for 

kontrollutvalget 

2014. 

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 

kontrollutvalget 2014: 

• Tirsdag 28. januar 

• Tirsdag 18. mars 

• Tirsdag 6. mai 

• Tirsdag 10. juni 

• Tirsdag 2. september 

• Tirsdag 4. november 

• Tirsdag 2. desember   

   
  

31.10.13 38/2013 Referater, 

orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til 

orientering. 

   
  

31.10.13 39/2013 Eventuelt     
  

        
12.12.13 40/2013 Orientering ved 

rådmann. 

Saken tas til orientering.    
  

12.12.13 41/2013 Orientering ved 

ordfører. 

Saken tas til orientering.    
  

12.12.13 42/2013 Prosjektplan 

Forvaltningsrevisj

on med fokus på 

integrering av 

flykninger. 

Revisjonen bes å gjennomføre prosjektet i henhold til plan 

for forvaltningsrevisjon 2013-2015. Prosjektplanen legges 

til grunn for prosjektet flykningtjenesten. Ved eventuelle 

større endringer i prosjektplanen orienterer revisjonen 

kontrollutvalget om dette. 

ØRR   
  

12.12.13 43/2013 Revisors 

egenvurdering av 

uavhengighet. 

Revisors egenvurdering av uavhengighet 2014 tas til 

orientering. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

12.12.13 44/2013 Orientering om 

overordnet 

revisjonsstrategi 

for revisjonsåret 

2013. 

Kontrollutvalget tar presentasjonen om overordnet 

revisjonsstrategi for revisjonsåret 2013 til orientering. 

   
  

12.12.13 45/2013 Kontrollutvalgets 

påseansvar for 

regnskapsrevisjon 

og 

forvaltningsrevisj

on. 

Kontrollutvalget slutter seg til de vurderinger som går frem 

av  

1. Vurdering av regnskapsrevisjon pr. 31.12.13 

2. Vurdering av forvaltningsrevisjon pr. 31.12.13 

   
  

12.12.13 46/2013 Rapportering fra 

Østre Romerike 

revisjonsdistrikt. 

Saken tas til orientering. 
 

   
  

12.12.13 47/2013 Kontrollutvalgets 

årsplan 2014. 

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for 

2014 med de endringer som fremkom i møtet. 

2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag 

til vedtak: 

• Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 

2014 til orientering. 

  Avventer svar på utskrift 

av kommunestyre saken. 
 

12.12.13 48/2013 Referater, 

orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til 

orientering. 

   
  

12.12.13 49/2013 Eventuelt. Kontrollutvalget drøftet kommunestyre sak 151/13 – 

organisering av kommunens byggeprosjekt. 

Kontrollutvalget vil sende et skriv til rådmannen hvor de ber 

om å få en beskrivelse av årsaksforholdet til forsinkelsen av 

utbygging av Frogner Melvold skole. 

Sekretær Sender 

skriv til rådmann 
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VEDLEGG 2  
 

Kontrollutvalget i Sørum sitt påseansvar for regnskapsrevisjon i Østre Romerike revisjonsdistrikt  
utarbeidet av Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
 

 
Anbefaling Vurdering pr. 31.12.13 – kontrollutvalget i Sørum  

1. Krav til utdanning og praksis for 
oppdragsansvarlig revisor – RF § 11 

- Oppdragsansvarlig revisor regnskap tilfredsstiller kravene til 
oppdragsansvarlig revisor.  

2. Krav til vandel for oppdragsansvarlig 
revisor – RF § 12 

- Oppdragsansvarlig revisor tilfredsstiller de vandelskravene som 
er satt i RF § 12.  

3. Dokumentasjon av revisors uavhengighet – 
RF § 15 

- Revisjonens skriftlige egenvurdering av sin uavhengighet i 
forhold til Sørum kommune er fremlagt kontrollutvalget i møte 
12.12.2013, i sak 43/2013. 

4. Generelt om revisors uavhengighet og 
objektivitet – RF § 13 & 14 

- Alle som arbeider i Østre Romerike revisjonsdistrikt legger 
frem sin egenvurdering i forhold til uavhengighet. Disse 
behandles internt i selskapet.    

5. Kunnskap om revisjonens innhold - Kontrollutvalget får orientering om dette i opplæringen som 
gis for nye utvalg. 

6. Avtaler mellom revisor og kontrollutvalget - Det eksiterer ikke noen slik avtale i dag, men dette vil bli fulgt 
opp i 2014. 

7. Revisjonsstrategi - Revisjonen la frem denne i kontrollutvalgets møte 12.12.2013, 
i sak 44/2013. 

- Kontrollutvalget får også orientering om det pågående 
revisjonsarbeidet i nesten hvert møte. 

8. Nummererte brev – RF § 4 - Kontrollutvalget får nummerert brev der det er påkrevet.  
- Slike nummererte brev følges opp av kontrollutvalget.  

9. Misligheter – RF § 3, RF § 4, KF § 8 - Kontrollutvalget er av den oppfatning at revisjonen følger 
bestemmelsene som er gitt i forhold til misligheter. 

10. Revisjonsberetningen – RF § 5 - Kontrollutvalget mottar kopi av revisjonsberetningen slik 
bestemmelsene sier. Hvis det er alvorlige mangler, sendes 
nummert brev i forkant. 

- Østre Romerike revisjonsdistrikt lager også en rapport til 
årsregnskapet, denne legges frem for kontrollutvalget i samme 
møte som regnskapet blir behandlet.     
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Anbefaling Vurdering pr. 31.12.13 – kontrollutvalget i Sørum  

11. Revisors møteplikt og møterett – RF § 19, 
KF § 19 

- Oppdragansvarlig revisor (eller den som bemyndiges) er til 
stede i kommunestyret når regnskapet blir behandlet. 

- Oppdragansvarlig revisor (eller den som bemyndiges) er som 
oftest til stede i kontrollutvalgets møter. 

12. Revisors opplysningsplikt – RF § 20 - Kontrollutvalget har ikke hatt problemer med å få 
opplysninger fra revisor.  
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Kontrollutvalget i Sørum sitt påseansvar for forvaltningsrevisjon i Østre Romerike revisjonsdistrikt   
utarbeidet av Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
Anbefaling Vurdering pr. 31.12.13 – kontrollutvalget i Sørum 

1. Krav til kompetanse for oppdragsansvarlig revisor – RF § 
11 

  
Revisjonsforskriften stiller krav om at oppdragsansvarlig 
forvaltningsrevisor skal ha minimum tre års utdannelse fra 
universitet/høyskole.  

- Oppdragsansvarlig revisor forvaltning 
tilfredsstiller kravene gitt i RF § 11.  

2. Krav til vandel for oppdragsansvarlig revisor – RF § 12 
  
Det er i forskriften satt krav om at den som ansettes som 
revisor i en kommune eller gis ansvar for revisjonsoppdrag for 
en kommune, må ha ført hederlig vandel, være i stand til å 
oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, og være 
myndig. Kravene må dokumenteres gjennom en vandelsattest. 
Det er tilstrekkelig å konstatere at kravene er oppfylt ved 
ansettelse eller tildeling av oppdrag. 

- Dette kravet konstateres oppfylt ved 
ansettelsen, jf. uavhengighetserklæring. 
  

 

3. Dokumentasjon av revisors uavhengighet – RF § 15  
 
Revisor har plikt til løpende å foreta en vurdering av egen 
uavhengighet.  
Oppdragsansvarlig revisor skal hvert år, og ellers ved behov, 
avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til 
kontrollutvalget. Det skal avgis uavhengighetserklæringer for 
hver kommune. 

- Revisjonens skriftlige egenvurdering av sin 
uavhengighet i forhold til Sørum kommune er 
fremlagt kontrollutvalget i møte 12.12.2013, i 
sak 43/2013. 

4. Generelt om revisors uavhengighet og objektivitet – RF § 
13 & 14  

 
Det er gitt begrensninger for alle som deltar i revisjonen av en 
kommune i forhold til andre ansettelsesforhold, styreverv, 
interessekonflikter og rådgivningstjenester. Revisor er ansvarlig 
for å foreta de nødvendige vurderingene slik at utførelse av 
revisjonen og bemanning er i henhold til krav i lov og forskrift. 

- Alle som arbeider i Østre Romerike 
revisjonsdistrikt legger frem sin egenvurdering i 
forhold til uavhengighet. Disse behandles internt 
i selskapet.  

- I tillegg til egenvurderingen har revisjonen et 
skjema i deres interne metodikk hvor de som 
skal være med i det enkelte prosjekt må fylle ut 
en erklæring på at de ikke har noe slektskap eller 
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Anbefaling Vurdering pr. 31.12.13 – kontrollutvalget i Sørum 

Det er ikke satt noen krav om at disse vurderingene 
dokumenteres overfor kontrollutvalget, men utvalget bør være 
kjent med de formelle begrensningene for utførelse av 
revisjonen og eventuelt forsikre seg om at revisor løpende 
foretar de nødvendige vurderingene. Bestemmelsene om 
uavhengighet gjelder også revisjonsmedarbeidere. 

andre forhold som gjør at det kan stilles 
spørsmål ved den enkeltes uavhengighet og 
objektivitet.  

5. Grunnlaget for gjennomføringen av et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt  

 
Kontrollutvalget bør få seg forelagt og drøfte et utkast til 
prosjektplan, se punkt 6. Den vedtatte prosjektplanen danner 
grunnlaget for gjennomføringen av prosjektet.  
Behovet for ytterligere formalisering vil avhenge av hvilken 
avtalemessig regulering av revisjonstjenesten kommunen har 
valgt.  

- All forvaltningsrevisjon gjennomføres på 
bakgrunn av bestilling fra kontrollutvalget. Det 
er plan for forvaltningsrevisjon som danner 
grunnlaget for bestilling av prosjekter 

- Prosjektplan utarbeides for alle bestilte 
prosjekter, og vedtas deretter av 
kontrollutvalget før prosjektet starter opp. 
 

6. Prosjektplan  
 

Prosjektplanen bør omtale følgende punkter:  
- bakgrunn for prosjektet inkludert klargjøring av 

vesentlighet og risiko  

- problemstillinger  

- ressursbehov  

- leveringstidspunkt  
 
Prosjektplanen kan også gi informasjon om  
- formål (utfyllende informasjon)  

- revisjonskriterier eller grunnlaget for disse  

- metodisk tilnærming  

- organisering og ansvar  

- detaljert tidsplan  
 

- Prosjektplan har blitt utarbeidet for alle bestilte 
prosjekter.  

7. Endringer i prosjektplanen  
 

Dersom det oppstår behov for å gjøre vesentlige endringer i 

- Dersom revisjonen ser behov for å gjøre 
endringer i prosjektplan avstemmes dette alltid 
med kontrollutvalget.  
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Anbefaling Vurdering pr. 31.12.13 – kontrollutvalget i Sørum 

forhold til prosjektplanen, som er lagt fram for kontrollutvalget 
jf. pkt 6, skal endringene legges fram for kontrollutvalget for 
godkjenning. 

8. Orientering til kontrollutvalget undervegs  
 

Ved omfattende prosjekter kan kontrollutvalget ha behov for 
orientering fra revisor undervegs om hvordan prosjektet 
utvikler seg for å forsikre seg om at det er i tråd med 
bestillingen og tidsplanen. Slik informasjon kan gis på ulike 
måter og med ulik grad av formalitet. 

- Kontrollutvalget har blitt holdt oppdatert om 
prosjektet underveis ved at oppdragsansvarlig 
forvaltningsrevisor har vært til stede i møtet og 
orientert.    

9. Kvalitetskontroll  
 

Kontrollutvalget bør forsikre seg om at 
forvaltningsrevisjonsprosjektet gjennomføres i samsvar med 
kravene i RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon. 
Standarden inneholder krav om at forvaltningsrevisjon skal 
kvalitetssikres. Kontrollutvalget bør få en orientering fra 
revisor om det kvalitetskontrollsystemet som er iverksatt. 

- Revisjonen bekrefter skriftlig i sine 
prosjektplaner til kontrollutvalget at prosjektet 
blir gjennomført i tråd med RSK 001 – Standard 
for forvaltningsrevisjon. 

- Revisjonen orienterer om 
kvalitetskontrollsystemet i forbindelse med ny 
valgperiode og oppstart av nytt kontrollutvalg.    

10. Framlegging av ferdig rapport  
 

Revisor bør presentere det ferdige prosjektet for 
kontrollutvalget og svare på spørsmål i et møte.  
Kontrollutvalget må kontrollere at rapporten er i henhold til 
bestillingen, og at alle problemstillingene er besvart. Men 
rapportens utforming, herunder dens innhold, vurderinger og 
konklusjoner faller inn under revisors selvstendige, faglige 
ansvar. Kontrollutvalget kan ikke selv endre en 
forvaltningsrevisjonsrapport. Dersom kontrollutvalget mener 
at revisors rapport ikke er god nok eller ikke svarer på 
bestillingen, bør dette avklares gjennom en dialog med revisor. 

- Oppdragsansvarlig og/eller utførende revisor er 
bestandig til stede og presenterer rapporten og 
svarer på spørsmål i kontrollutvalgets møte.  

- Kontrollutvalget og sekretariatet gjør en 
vurdering av om rapporten er iht. bestillingen 
når rapporten fremlegges og behandles.    

11. Misligheter – RF § 3, RF § 4, KF § 8  
 

Kontrollutvalget bør forsikre seg om at revisjonsenheten har 
rutiner som sikrer en forsvarlig håndtering av misligheter og 
feil som blir avdekket i forbindelse med forvaltningsrevisjon. 

- Kontrollutvalget er av den oppfatning at 
revisjonen følger bestemmelsene som er gitt i 
forhold til misligheter.  
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Anbefaling Vurdering pr. 31.12.13 – kontrollutvalget i Sørum 

12. Revisors møteplikt og møterett – RF § 19, KF § 19  
 

Revisor har plikt til å møte i kommunestyret når det behandler 
saker som har tilknytning til revisors oppdrag. For øvrig har 
oppdragsansvarlig revisor møterett i kommunestyret. Dette 
gjelder også i de tilfeller dørene lukkes. Oppdragsansvarlig 
revisor har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter. 

- Oppdragansvarlig revisor (eller den hun 
bemyndiger) er til stede i kommunestyret når 
rapporter behandles.   
 

13. Revisors opplysningsplikt – RF § 20  
 

Revisor har opplysningsplikt overfor medlemmer av 
kommunestyret og kontrollutvalget om forhold som revisor 
har fått kjennskap til gjennom revisjonen, når dette kreves. 
Revisor har ikke plikt til å gi opplysningene til 
enkeltmedlemmer, men kan kreve å få gi disse til utvalget som 
kollegium. 

- Kontrollutvalget har ikke hatt problemer med å 
få opplysninger fra revisor.  

 



 

 

KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE 

 

 

Sak nr. Sak Møtedato 

04/2014 Virksomhetsbesøk 2014.  28.1.14 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

 

Saksdokumenter 
1. Plan for forvaltningsrevisjon 2013 – 2015 

2. Plan for selskapskontroll 2013 – 2015 

 

 

Saksopplysninger 
Som en del av det generelle tilsynet med forvaltningen kan kontrollutvalget gjennomføre 

virksomhetsbesøk. For å bli kjent med den kommunale forvaltningen, og for at ansatte i kommunen 

skal bli kjent med kontrollutvalget, kan utvalget besøke ulike kommunale virksomheter. Dette kan 

også inkludere kommunale foretak og selskap. Besøkene initieres og gjennomføres av 

kontrollutvalget i samarbeid med sekretariatet.  

 

Formålet med besøket er blant annet å: 

 Bli kjent med virksomheten, og å gjøre kontrollutvalgsarbeidet kjent i kommunen 

 Undersøke generelt om krav til internkontroll er kjent i virksomheten, og om sentrale 

føringer knyttet til for eksempel etikk er kommunisert 

 Sjekke utvalgte områder som for eksempel HMS, offentlige anskaffelser og lignende ved å få 

orientering om og innsyn i system og rutiner 

 

Kontrollutvalget har allerede satt opp i årsplanen for 2014 at de ønsker å besøke Østre Romerike 

Brann- og Redningsvesen IKS. 

 

Som et utgangspunkt for diskusjonen har sekretær vedlagt plan for selskapskontroll- og 

forvaltningsrevisjon 2013 - 2015, se vedlegg 1 og 2. 

 

Det legges opp til en drøfting i denne saken om hvilke andre virksomheter utvalget ønsker å besøke i 

2014. 

 

 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget ønsker å besøke følgende virksomheter i 2014: 

1. Østre Romerike Brann- og Redningsvesen IKS 

2. … 

3. … 
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Til: Kommunestyret i Sørum  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oyshag
Tekst i maskinskrift
Vedlegg 1 til sak 04/2014



PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 

SØRUM KONTROLLUTVALG 2 

FORORD 
 
Forvaltningsrevisjon er et verktøy som kontrollutvalget og kommunestyret skal bruke for å 
sikre at kommunen drives på en måte som ivaretar innbyggernes behov og rettigheter best 
mulig. Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalget har foretatt valg av områder for forvaltningsrevisjon basert på en overordnet 
analyse utarbeidet av Østre Romerike revisjonsdistrikt.  
 
Planen gjelder for inneværende valgperiode, dvs. for perioden 2013 - 2015. 
 
Kontrollutvalget mener at det kan være behov for å ajourføre Plan for forvaltningsrevisjon i 
løpet av inneværende periode. Det anbefales derfor at kommunestyret delegerer til 
kontrollutvalget å foreta endringer i planen. 
 
Forvaltningsrevisjon er ressurskrevende og Sørum kontrollutvalg anser det som realistisk at 
det gjennomføres 1-2 prosjekter årlig. Dette vil være avhengig av omfanget på det enkelte 
prosjekt og om det er mulig å gjennomføre felles prosjekter for kommunene i Østre Romerike 
revisjonsdistrikt. 
 
Kontrollutvalget har valgt ut ni områder for forvaltningsrevisjon. Med utgangspunkt i disse 
områdene skal kontrollutvalget vedta hvilke prosjekter som skal gjennomføres, dvs. en 
avgrensning og konkretisering av det enkelte område for forvaltningsrevisjon. 
 
 
 
 
 

Sørumsand, 4.9.2012 
 

Tor-Arne Lie Jensen 
Kontrollutvalgets leder 
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1 Om forvaltningsrevisjon 
Kommuneloven kapittel 12 har bestemmelser om internt tilsyn, kontroll og revisjon. Med 
hjemmel i loven er det fastsatt forskrift om kontrollutvalg og forskrift om revisjon. 
 
Det er kontrollutvalget som etter regelverket har ansvaret for at det utføres 
forvaltningsrevisjon i kommunen. Dette framgår av kommuneloven § 77, nr. 4. 

”.. Kontrollutvalget skal videre 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).  

 
Forvaltningsrevisjonens innhold er utdypet i forskrift om revisjon § 7, første ledd: 
 

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 
produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets 
vedtak og forutsetninger. Herunder om 

a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med 
kommunestyrets vedtak og forutsetninger, 
b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene 
som er satt på området, 
c) regelverket etterleves, 
d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige, 
e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer 
samsvarer med offentlige utredningskrav 
f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller 
fylkestingets forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd. 

 
Forvaltningsrevisjonen er med andre ord et viktig verktøy for kommunens øverste politiske 
organ for å føre tilsyn og kontroll med kommunens totale forvaltning og de resultater som 
oppnås. 
 
Kapittel 5 i forskrift om kontrollutvalg inneholder utfyllende bestemmelser om 
kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon. Ifølge forskriften § 9 er det 
kontrollutvalgets ansvar å påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for 
forvaltningsrevisjon. Av departementets merknader til paragrafen framgår det at det i siste 
instans påhviler kommunestyret å sørge for at det blir mulig for kontrollutvalget å oppfylle 
forskriftens krav på dette punktet, blant annet ved å stille de nødvendige budsjettmidler til 
rådighet for kontrollutvalget.  
 
Kommunens virksomhet som omfattes av forvaltningsrevisjon er: 
• Kommunen 
• Foretak 
• Interkommunalt samarbeid som ikke er egne rettssubjekter. 
 
Forvaltningsrevisjon i selskaper (selskapskontroll, kommuneloven § 80, annet ledd): 
• Heleid kommunalt AS (hvor eier er en kommune eller flere kommuner i fellesskap) 
• Interkommunale selskaper der kommunen har eierinteresser (Lov om IKS) 



PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 

SØRUM KONTROLLUTVALG 5 

2 Utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon 
Plan for forvaltningsrevisjon skal vedtas av kommunestyret. Dette fremgår av forskrift om 
kontrollutvalg § 10: 
 

Kontrollutvalget skal 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 vedtas av kommunestyret eller 
fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i 
planperioden.  
 
Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens 
virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere 
behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. 

 
Bestemmelsen innebærer at det er kommunestyret som er oppdragsgiver for 
forvaltningsrevisjon ved å vedta ”Plan for forvaltningsrevisjon”. Formålet er å sikre at den 
revisjonen som utføres er i tråd med kommunestyrets ønsker og behov.  
 
Denne planen er utarbeidet for perioden 2013-2015. Kontrollutvalget vil vurdere status og 
eventuelt behov for endringer av prioriterte prosjektområder i løpet av planperioden. En slik 
fleksibilitet sikrer at forhold som dukker opp i perioden, vil kunne bli gjenstand for 
forvaltningsrevisjon uten at kontrollutvalget trenger å få kommunestyrets godkjenning. 
 
Planen er basert på Overordnet analyse. Analysen er utarbeidet av Østre Romerike 
revisjonsdistrikt og behandlet av Kontrollutvalget i Sørum kommune 4.9.2012 

3 Overordnet analyse 
Overordnet analyse er primært utarbeidet som et internt arbeidsdokument for kontrollutvalget. 
Analysen har vært et hjelpemiddel for kontrollutvalget for å identifisere behovet for 
forvaltningsrevisjon på ulike sektorer og virksomheter (forskrift om kontrollutvalg § 10): 
 

”Målet er å avdekke indikasjoner på avvik eller svakheter i forvaltningen sett i forhold 
til lover, forskrifter, kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger” 
(merknadene til § 10). 

 
Med utgangspunkt i analysen har kontrollutvalget i møte 4. september 2012 foretatt en 
prioritering av områder for forvaltningsrevisjon. 

4 Gjennomføring av forvaltningsrevisjon 
Østre Romerike revisjonsdistrikt er revisor for Sørum kommune og vil stå for den praktiske 
utføringen av forvaltningsrevisjonsprosjektene. Prosjektene utføres i tråd med kommuneloven 
§ 78, revisjonsforskriften og RSK 001 001 ”Standard for forvaltningsrevisjon” som er vedtatt 
av Norges Kommunerevisorforbund. 
 
Kontrollutvalget vedtar på bakgrunn av denne planen mer konkrete bestillinger av prosjekter. 
Kontrollutvalget har dialog med revisjonen i forvaltningsrevisjonsprosessen. Kontrollutvalget 
har en bestillingsdialog med revisjonen i forbindelse med utarbeidelse av prosjektplan. 
Rapportering fra revisjonen til kontrollutvalget foregår underveis i forbindelse med 
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prosjektgjennomføringen og til slutt i forbindelse med behandling av rapporten og 
presentasjon av funn.  
 
Inneværende planperiode vil i praksis gjelde for 2013 – 2015/2016.  Innenfor rammen av 
revisjonens ressurser er det realistisk å kunne gjennomføre 1-2 prosjekter pr år.  Dette vil 
være avhengig av om det er mulig å gjennomføre felles forvaltningsrevisjon for kommunene i 
revisjonsdistriktet (Fet, Sørum, Aurskog-Høland og Nes kommuner).  Et prosjekts omfang vil 
også kunne innvirke på antall prosjekter som kan gjennomføres.  

5 Prioriterte områder i planperioden 
Nedenfor angis prioriterte områder og forslag til mulig vinkling på prosjektene. 
 
Områdene er et resultat av vurderingene i den overordnede analysen. Det er prioritert ni 
områder for forvaltningsrevisjon. Dette er flere prosjekter enn hva det er ressurser til i 
utgangspunktet.  
 
Opplistingen er en anbefalt tidsrekkefølge for prosjekter, og ikke en prioritering av viktighet. 

5.1 Prioritering av områder 

Forvaltningsrevisjonsprosjekter gjennomføres på følgende områder: 
• Sykefravær 
• Flyktningtjenesten 
• Spesialpedagogisk hjelp barnehage/spesialundervisning grunnskole. 
• Anskaffelser  
• Kommunens styrings- og kontrollsystem 
• Revisjon av IKT 
• Oppfølging av KOSTRA rapportering 
• Enkeltvedtak/oppfølging av planer 
• Samhandlingsreformen 

 
Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å fravike planen og å foreta endringer i 
prioriteringen ovenfor. En slik fleksibilitet sikrer at forhold som dukker opp i perioden, vil 
kunne bli gjenstand for forvaltningsrevisjon uten at kontrollutvalget trenger å få 
kommunestyrets godkjenning. Endringer som kontrollutvalget gjør i løpet av planperioden 
rapporteres til kommunestyret i kontrollutvalgets årsmelding. 

5.2 Mulig vinkling på prosjekter 

Ulike tilnærminger i forvaltningsrevisjoner kan være vurderinger knyttet til: 
• Vedtaksoppfølging 
• Effektivitet og måloppnåelse 
• Regeletterlevelse 
• Styringsverktøyenes hensiktsmessighet 
• Administrasjonens saksbehandling 
• Resultat av kommunens tjenesteproduksjon 

 
Vinklingen eller tilnærmingen til mulige prosjekter for hvert av de prioriterte områdene i 
denne planen tar utgangspunkt i Overordnet analyse med hovedfokus på intern kontroll og 
brukerperspektiv. 
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Sykefravær 
Sykefraværet i Sørum er høyt med 8,1 % i 2011. Sykefraværet er en stor kostnad for 
kommunen. Erfaring fra andre kommuner tilsier at omtrent halvparten av sykefraværet er 
langtidsfravær. En mulig tilnærming er en gjennomgang av kommunens oppfølging av 
langtidssykemeldte i et intern kontroll perspektiv. En annen tilnærming er hvordan 
kommunen følger opp egne rutiner og lovpålagte forhold knyttet til sykefravær. 
 
Flyktningtjenesten 
Det har vært rettet oppmerksomhet mot Sørum behandling av flyktninger som faller inn under 
Lov om introduksjonsordning og Norskopplæring for nyankomne innvandrere (lov av 4.juli 
2003). En gjennomgang av flyktningetjenesten vil kunne se på se på Sørums kommunes 
organisering av mottak og integrering av flyktninger. Da flere virksomheter i kommunen er 
involvert i dette arbeidet, vil en gjennomgang også ta for seg den interne samhandlingen i 
kommunen. 
 
Spesialpedagogisk hjelp barnehage/spesialundervisning grunnskole 
Det er både et nasjonalt mål og et faglig mål for Pedagogisk Psykologisk Tjeneste i 
kommunen å fange opp barn og elever så tidlig som mulig og sette i gang spesialpedagogisk 
opplæring eller spesialundervisning. Sørum kommune har en utfordring med hensyn til å 
hjelpe skoler og barnehager med tidlig og riktig innsats, som gjør at antall enkeltvedtak kan 
reduseres. En mulig tilnærming er en vurdering av kommunens arbeid for å nå målet om tidlig 
og riktig innsats. En annen mulig tilnærming er oppfølging av enkeltvedtakene i barnehage og 
skole. I et forvaltningsrevisjonsprosjekt vil det også være naturlig å se på den interne 
samhandlingen mellom PPT og skole/barnehage i Sørum.  
 
Anskaffelser 
Anskaffelse vil alltid være forbundet med risiko både med hensyn til oppfølging av 
regelverket, kommunens egne rutiner og risiko for misligheter. En mulig tilnærming er en 
vurdering av intern kontroll på anskaffelsesområdet. Det kan skilles mellom bestilling av 
varer og tjenester og mottak av varer og tjenester. I forbindelse med bestilling av varer og 
tjenester kan en problemstilling være å undersøke om premissene er riktige i forkant av 
inngåelse av rammeavtaler. Andre tilnærminger kan være om anskaffelsene har vært i tråd 
med anskaffelsesregelverket når det gjelder større investeringer i kommunen, om kommunen 
betaler i tråd med avtaler framforhandlet av Interkommunalt innkjøpssamarbeid Nedre 
Romerike(IINR) og om prisbestemmelser etterleves for rammeavtaler. 
 
Kommunens styrings- og kontrollsystem 
Kontrollutvalget har fokusert på intern kontroll i kjølvannet av statlige signaler om økt fokus 
på intern kontroll i kommunene. Sørum kommune er i en prosess med revitalisering av 
kvalitetslosen i forbindelse med avvikshåndtering. En mulig tilnærming er en revisjon av 
kontrollsystemet med utgangspunkt i aktuelle rammeverk for styring og kontroll. Da med 
utgangspunkt i rådmannens internkontroll 
 
Revisjon av IKT/personvern-sikkerhet 
Kommunen har en rekke datasystemer og personvern er et sentralt område. En mulig 
tilnærming er en vurdering av IT-kontroll i forbindelse med utvalgte datasystemer innenfor 
for eksempel barnevern, skole, helse og sosial hvor det er stor andel personopplysninger. 
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Oppfølging av KOSTRA rapportering 
Sørum har en utfordring med hensyn til KOSTRA-rapportering da de internt bruker en annen 
kontoplan enn KOSTRA. En forvaltningsrevisjon utført av Østre Romerike revisjonsdistrikt i 
2011 innenfor eiendomsforvaltning, viste at det var betydelige avvik mellom det som ble 
rapport inn til KOSTRA, og det som skulle vært rapport inn. En gjennomgang vil kunne se på 
enkelte tjenesteområders KOSTRA rapportering. 
 
Enkeltvedtak og oppfølging av planer 
Det fattes en rekke enkeltvedtak i medhold av særlov. Tildeling av barnehageplass i medhold 
av barnehageloven. Institusjonsplass og hjelp i hjemmet i medhold av helse- og 
omsorgsloven. Sosialhjelp i medhold av sosialtjenesteloven i arbeids- og velferdsordningen. 
En mulig tilnærming er en vurdering av innhold i vedtak og oppfølging av vedtak. 
 
Kommunene har et generelt og grunnleggende ansvar for befolkningens sikkerhet og trygghet. 
Dette utgjør den lokale fundamentet i den nasjonale beredskapen. Kommunene plikter å ha 
planer ved ulykker og naturkatastrofer. Etterlevelse av disse bestemmelsene som trådte i kraft 
1.1.2010 kan være et aktuelt område for forvaltningsrevisjon. 
 
Samhandlingsreformen 
Samhandlingsreformen trådte i kraft fra 1.1.2012. Denne nye og omfattende reformen skal 
innføres gradvis fram til 2016. Det er flere mulige tilnærminger når det gjelder gjennomføring 
av forvaltningsrevisjon i forbindelse med denne reformen. Stikkordsmessig nevnes intern 
kontroll; utskrivingsklare pasienter; forebygging av helseproblemer; avtaler med 
helseforetakene; iverksetting og oppfølging; informasjonsflyt og personvern; mål for 
samhandlingsreformen.  

6 Oppfølging og rapportering 
Det følger av revisjonsforskriften § 8 at revisor skal rapportere fortløpende til kontrollutvalget 
om resultater av gjennomført forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget har ansvar for å 
rapportere om sitt arbeid til kommunestyret. Forvaltningsrevisjonsrapporter legges 
fortløpende fram for kommunestyret fra kontrollutvalgets side. 
 
Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til gjennomførte 
forvaltningsrevisjoner, følges opp. Dette følger av kontrollutvalgsforskriften § 12. 
Kontrollutvalget har innarbeidet rutiner for videre oppfølging av rapportene.  
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Vedlegg 1 Utdrag av lov og forskrift som omhandler kontrollutvalg og revisjon 
 
Forskrift om kontrollutvalg: 
 
§ 9. Forvaltningsrevisjon  
Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens virksomhet årlig blir 
gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel.  
Forvaltningsrevisjon kan utføres av andre enn den som er ansvarlig for revisjon av 
kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap eller et kommunalt eller fylkeskommunalt 
foretaks årsregnskap.  
 
§ 10. Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon  
Kontrollutvalget skal 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 vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan 
delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.  
Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens 
virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for 
forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. 
  
§ 11. Rapporter om forvaltningsrevisjon  
Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, skal kontrollutvalget 
avgi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvilke forvaltningsrevisjoner som er 
gjennomført og om resultatene av disse, jf. § 8 i forskrift om revisjon i kommuner og 
fylkeskommuner.  
 
§ 12. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter  
Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i tilknytning til 
behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp.  
Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan 
kommunestyrets eller fylkestingets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt 
opp. Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt 
opp på en tilfredsstillende måte.  
 
 
Kommuneloven § 78. Revisjon 
 
2. Revisjonsarbeidet skal omfatte regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.  
 
Forskrift om revisjon 
 
§ 6. Revisjonsplikt  
Kommunens eller fylkeskommunens virksomhet skal være gjenstand for forvaltningsrevisjon 
i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel. Forvaltningsrevisjon kan utføres av andre enn 
den som er ansvarlig for revisjon av kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap, eller et 
kommunalt eller fylkeskommunalt foretaks årsregnskap.  
Der en interkommunal revisjonsenhet, et revisjonsselskap eller annet foretak/selskap er valgt, 
skal revisjonsenheten eller selskapet utpeke en ansvarlig forvaltningsrevisor for hvert oppdrag 
(oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor).  
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§ 7. Forvaltningsrevisjonens innhold  
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 
produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og 
forutsetninger. Herunder om  

a)forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets 
vedtak og forutsetninger,  

 
b)forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på 

området,  
 

c)regelverket etterleves,  
 

d)forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,  
 

e)beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige 
utredningskrav,  

 
f)resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets 

forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd.  
Gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjon skal skje i henhold til god kommunal 
revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, og det skal etableres 
revisjonskriterier for det enkelte prosjekt. 
  
§ 8. Rapportering om forvaltningsrevisjon  
Revisor skal fortløpende rapportere til kontrollutvalget om resultatene av gjennomførte 
forvaltningsrevisjoner.  
Administrasjonssjefen eller kommune-/fylkesrådet skal gis anledning til å gi uttrykk for sitt 
syn på de forhold som fremgår av rapporten. Administrasjonssjefens eller kommune-
/fylkesrådets kommentarer skal fremgå av rapporten.  
Der et kommunalt/fylkeskommunalt foretak er gjenstand for forvaltningsrevisjon, skal styret 
og daglig leder gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som fremgår av 
rapporten.  
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1 Innledning 

1.1 Hjemmel 

Hjemmelen for selskapskontroll følger av kommuneloven § 77 nr 5:  
 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 
fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. 

 
Ansvaret for å gjennomføre selskapskontroll er lagt til kontrollutvalget, jf. kommuneloven § 77 nr 5. 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i 
selskaper m.m. som omfattes av slik kontroll.  
 

1.2 Innholdet i selskapskontrollen 

Forskrift om kontrollutvalg § 13 krever at det utarbeides en Plan for selskapskontroll og at planen 
utarbeides minst en gang i valgperioden. Selskapskontrollens innhold er beskrevet i § 14 og 
rapportering om selskapskontroll er omtalt i § 15 i samme forskrift. Selskapskontroll kan også utvides 
til å omfatte forvaltningsrevisjon i selskaper. Slik kontroll er revisjon, og følger bestemmelsene om 
forvaltningsrevisjon i forskrift om revisjon. Følgende figur viser selskapskontrollens omfang og 
innhold: 
 

Selskapskontroll
Kommuneloven §§ 77 nr. 5 (hjemmel) og 80 (innsynsrett)

Forskrift om kontrollutvalg – kap. 6

Eierskapskontroll

Obligatorisk

Utfører:
Sekretariatet,

revisjonen eller andre

Forvaltningsrevisjon

Frivillig

Utfører:
Kvalifisert og

uavhengig revisor

Omfatter kommunalt eierskap i:
IKS’er, aksjeselskaper og interkommunalt samarbeid som er egne rettssubjekter
MEN innsynsretten i § 80 kan kun benyttes overfor selskaper som fullt ut – direkte 

eller indirekte – er eid av kommuner/fylkeskommuner

Selskapskontroll
Kommuneloven §§ 77 nr. 5 (hjemmel) og 80 (innsynsrett)

Forskrift om kontrollutvalg – kap. 6

Eierskapskontroll

Obligatorisk

Utfører:
Sekretariatet,

revisjonen eller andre

Forvaltningsrevisjon

Frivillig

Utfører:
Kvalifisert og

uavhengig revisor

Omfatter kommunalt eierskap i:
IKS’er, aksjeselskaper og interkommunalt samarbeid som er egne rettssubjekter
MEN innsynsretten i § 80 kan kun benyttes overfor selskaper som fullt ut – direkte 

eller indirekte – er eid av kommuner/fylkeskommuner  
Figur: Selskapskontroll – overordnet skisse 

 
Selskapskontroll kan deles i to deler, eierskapskontroll (obligatorisk) og forvaltningsrevisjon 
(frivillig). Eierskapskontrollen kan utføres av kontrollutvalgets sekretariat, kommunens revisjon eller 
andre som kontrollutvalget selv måtte bestemme. Forvaltningsrevisjon skal utføres i henhold til 
kapittel 3 i forskrift om revisjon og i henhold til god kommunal revisjonsskikk, og den må utføres av 
en kvalifisert og uavhengig revisor. 
 
Selskapskontrollen omfatter både heleide og deleide selskaper, herunder også selskaper med private 
eiere. På grunn av at innsynsretten etter § 80 er begrenset til heleide, kommunale selskaper, vil det 
imidlertid være forskjeller mht. hvordan selskapskontrollen kan utføres i heleide kontra deleide 
selskaper. 
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Tabellen nedenfor gir en detaljert oversikt over innholdet i selskapskontrollen: 
 
 Selskapskontroll, jf kommuneloven § 77 nr. 5 og § 80 

 Koml § 77 nr. 5 Koml § 80, 1. ledd 
Kontrollutvalgsforskriften 
§ 14, 1. ledd 

Koml § 80, 2. ledd 
Kontrollutvalgsforskriften 
§ 14, 2. ledd 

Selskapsform/Type 
kontroll 

Påse at kommunens 
eierinteresser ivaretas 
fra eiers side 

I tillegg til å påse at 
kommunens eierinteresser 
ivaretas, gis innsynsrett inn i 
selskaper for å gjennomføre 
kontroll 

Forvaltningsrevisjon 

Heleid aksjeselskap Ja (jf kontrollutvalgs-
forskriften § 14, 1. ledd) 

Ja Ja 

IKS Ja (jf kontrollutvalgs-
forskriften § 14, 1. ledd) 

Ja Ja 

Aksjeselskap med 
kommunale og private 
eierinteresser 

Ja Nei Nei 

Koml § 27-selskap som 
er egne rettssubjekt  

Ja Ja Ja 

 
 

1.3 Kontroll i andre virksomheter enn de som omfattes av Selskapskontroll, jf. § 80 

I punktet over ble det gitt en redegjørelse for de virksomheter som er omfattet av 
innsynsbestemmelsen i § 80. I tillegg til disse virksomhetene har kommunene innledet andre typer 
samarbeid, for eksempel vertskommunesamarbeid jf. Kommuneloven kapittel 5A, §§ 28-1a-1k, om 
Vertskommunesamarbeid og 5B om Samkommune.  Vertskommunesamarbeid kan organiseres som 
administrativt samarbeid, jf koml. § 28-1b eller som vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt 
nemnd, jf koml. § 28-1c.  
 
I tillegg fins  

• aksjeselskaper med innslag av private eierinteresser,  
• uformaliserte samarbeid, som opererer med selvstendige budsjett, selvstendig drift eller har 

ansatte, 
• stiftelser, 
• kommunale eierandeler i veier og annen type fast eiendom.  

 
I revisjonens arbeid med å skaffe seg oversikt over hvilke selskaper som omfattes av 
selskapskontrollen i sine eierkommuner, har vi identifisert interkommunale samarbeid som ikke 
omfattes av kontroll. Dessuten har enkelte av disse vært drevet med en så vidt stor grad av operativ 
selvstendighet og eller en manglende formell organisering at det etter revisjonens syn har vært behov 
for å gjøre nærmere undersøkelser av disse virksomhetene. Dette ble kommunisert eierkommunenes 
kontrollutvalg ved presentasjon av selskapskontrollene i forrige valgperiode. I forlengelsen av dette 
har ØRR i samarbeid med NRD utarbeidet en oversikt over alle samarbeid utover de som er omfattet 
av selskapskontroll, se vedlegg (3). I denne sammenheng foreslås det at kontrollutvalgene gis fullmakt 
til å følge opp nærmere kontroll av disse virksomhetene i planperioden.    
 
Grunnlaget for kontroll av disse virksomhetene vil være forskjellig avhengig av hva slags formell 
organisering de har. De samarbeid som er organisert etter kommuneloven kap. 5A vil for eksempel 
kontrolleres av kommunens revisor ettersom de inngår i vertskommunens regnskap. 
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Et selvstendig og generelt grunnlag for kontroll av kommunens interesser i selskaper og lignende er 
kommunelovens § 77 nr 5.  
Revisjonen vil under enhver omstendighet avklare grunnlaget for gjennomføring av sine 
undersøkelser i det enkelte tilfellet. 

   

1.4 Formålet med selskapskontrollen 

Selskapskontrollen er et middel for å påse at forvaltningen av kommunens eierinteresser fungerer 
tilfredsstillende i henhold til kommunestyrets vedtak og forutsetninger og i henhold til aktuelle lover 
og regler.  
 
Formålet med eierskapskontrollen er å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, 
utøver myndigheten slik det er fastsatt i den aktuelle virksomhetsloven samt ivaretar kommunens 
interesser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Eierskapskontrollen begrenser seg 
til en vurdering av om eierne har etablert tilfredsstillende rammer for styring, og at virksomheten 
faktisk opererer i tråd med formålet. En materiell vurdering av selskapets organisering, drift og 
funksjon faller derfor utenfor denne kontrollen. 
 
Ved behov kan det også gjennomføres forvaltningsrevisjon av selskaper. I et selskap med statlige eller 
private eierinteresser må imidlertid dette – hvis ikke annet er avtalt mellom eierne, skje med 
utgangspunkt i åpne kilder fordi innsynsretten etter § 80 ikke gjelder. Formålet med 
forvaltningsrevisjonen vil være å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. En slik revisjon vil 
dermed ha fokus på selve aktiviteten og resultater i selskapet. 

2 Gjennomføring og rapportering m.m. 

2.1 Gjennomføring 

Kontrollutvalget vurderer årlig omfanget av selskapskontroller og hvilke kontroller som skal 
gjennomføres med utgangspunkt i plan for selskapskontroll. Utvalget kan, i den grad det finner det 
nødvendig, be om at aktuelle selskaper oversender relevante dokumenter. Kontrollutvalget kan gjøre 
endringer i planen, hvis forutsetningene skulle endre seg.  
 
Selskapskontrollen kan gjennomføres av ØRR1, ROKUS IKS (eierskapskontroll) eller den/de som 
kontrollutvalget måtte bestemme. Det tas stilling til dette i forbindelse med bestilling av den enkelte 
kontroll. Når det gjelder selskapskontroll kan slik kontroll gjennomføres av sekretariatet, såfremt 
selskapskontrollen ikke også omfatter forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon anses som revisjon. 
 
Kontrollene gjennomføres med utgangspunkt i metodikk utarbeidet for dette formålet.  
 
Kontroller i selskaper som har flere eierkommuner bør i størst mulig grad koordineres.  
  

2.2 Innhenting av opplysninger 

Kontrollutvalget eller den som utøver selskapskontroll eller forvaltningsrevisjon i selskaper på vegne 
av kontrollutvalget, kan kreve enhver opplysning fra det enkelte selskap som de finner påkrevd for 
gjennomføring av kontrollen med hjemmel i kommuneloven § 80. 

                                                 
1 ØRR eller den nye revisjonsenheten 
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Opplysninger innhentes normalt gjennom den revisjonsenheten som gjennomfører kontroll på vegne 
av kontrollutvalget. Metodikk for gjennomføring av selskapskontroll innebærer at ansvaret for å avgi 
korrekt informasjon er overlatt til selskapet. 
 

2.3 Rapportering 

Rapport etter gjennomført selskapskontroll sendes fra utøver til kontrollutvalget. Etter 
kontrollutvalgets behandling sendes rapporten kommunestyret.  
 
Kontrollutvalget rapporterer om gjennomførte selskapskontroller og resultatet av disse i sin årsrapport 
som legges fram for kommunestyret. Hvis kontrollutvalget har gjort endringer i plan for 
selskapskontroll, jf. punktet om ”Gjennomføring”, som nevnt ovenfor, bør dette framgå av 
årsrapporten. 
 
Selskapet og den som utøver eierfunksjonen har uttalerett til innholdet i rapporten, og eventuelle 
kommentarer skal fremgå av rapporten.  
 

2.4 Møterett i selskapsorganer 

Kontrollutvalget og kommunens revisor skal varsles om og har rett til å være til stede på det enkelte 
selskaps generalforsamling, representantskap og tilsvarende organ.2 
 
Kontrollutvalget avgjør selv om det skal være representert på generalforsamling eller representantskap 
når årsregnskap og årsberetning behandles i selskaper hvor det er vedtatt å gjennomføre 
selskapskontroll med hjemmel i kl. § 80. 
 

                                                 
2 Kommuneloven § 80, 3. ledd 
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3 Prioriteringer i denne planperioden 

3.1 Oversikt over selskaper hvor kommunen har eierinteresser 

I vedlegg 2 fremgår det en oversikt over de selskap kommunen har eierinteresser i og som kan være 
gjenstand for selskapskontroll, jf § 80. 
  

3.2 Gjennomført selskapskontroll 2008-2012 

Slik det fremgår over har ØRR prioritert arbeidet med styrkingen av selskapskontroll av 
eierkommunenes selskap som er omfattet slik kontroll siden 2006. I denne sammenheng er det 
gjennomført kontroll av samtlige kjente aksjeselskap og interkommunale i de to siste valgperioder.  
 
Ses de gjennomførte kontroller i sammenheng over disse periodene, kan det konstateres en betydelig 
styrking av eierstyringen fra kommunens side. Dette gjelder ikke minst de selskap som eies av 
kommunene i fellesskap.  
 
Gjennomføringen av selskapskontroller over tid har også bidratt til å tydeliggjøre hvilke deler av de 
respektive virksomheter som kan ha vies særlig oppmerksomhet i senere kontroller.  
 

3.3 Gjennomføring av selskapskontroll i perioden 2013-2015 

Med utgangspunkt i denne planen for selskapskontroll vedtar kontrollutvalget hvilke 
selskapskontroller som skal gjennomføres i perioden. Perioden vil i praksis kunne strekke seg inn i 
2016. 
 
Det foreslås at det gjennomføres selskapskontroller av samtlige aksjeselskap og interkommunale 
selskap som kan omfattes av kontroll, jf § 80, se vedlegg 2, på de tidspunkt som der fremgår. Videre 
foreslås det at kontrollutvalget gis fullmakt til å endre tidspunkt for gjennomføring dersom det skulle 
være hensiktmessig. 
 
Gjennomføring av forvaltningsrevisjon er ikke foreslått, men vil bli vurdert i forlengelsen av hver 
enkelt eierskapskontroll. 
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VEDLEGG 1:  

SENTRALE BESTEMMELSER KNYTTET TIL SELSKAPSKONTROLL  
 
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 25. september 1992. 
 

Kommuneloven § 77 nr 5:  
5. Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 
fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. 

 
Kommuneloven § 80:  
 I interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999 nr 6 og i aksjeselskaper der en 
kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner 
eier alle aksjer, og i heleide datterselskaper til slike selskaper, har kommune eller 
fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor rett til å kreve de opplysninger som finnes påkrevd 
for deres kontroll, så vel fra selskapets daglige leder som fra styret og den valgte revisor for 
selskapet. I den utstrekning det finnes nødvendig, kan kontrollutvalget og kommunens revisor 
selv foreta undersøkelser i selskapet. 
 
 Kommunestyret eller fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets og revisors 
kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskapet og 
herunder fastsette hvilke dokumenter mv. som skal sendes kommunens eller fylkeskommunens 
kontrollutvalg og revisor. 
 
 Kontrollutvalget og kommunens eller fylkeskommunens revisor skal varsles og har rett 
til å være tilstede på selskapets generalforsamling, samt møter i representantskap og 
tilsvarende organ. 

 
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av 15. juni 2004. 
 

Kap. 6. Selskapskontroll 
 
§ 13. Selskapskontroll  

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 
fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.  

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året 
etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av 
selskapskontroll. Planen skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere 
til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.  

Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre 
selskapskontroll.  
 
§ 14. Selskapskontrollens innhold  

Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av 
eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den 
som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar 
med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll).  



ØSTRE ROMERIKE REVISJONSDISTRIKT 
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Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i 
kommuner og fylkeskommuner kap. 3.  
 
§ 15. Rapportering om selskapskontrollen  

Kontrollutvalget fastsetter selv hvordan utført selskapskontroll skal rapporteres til 
utvalget, herunder hvilket innhold slik rapport skal ha. Et selskap som er omfattet av 
selskapskontrollen, og den som utøver kommunens eierfunksjon, skal alltid gis anledning til å 
gi uttrykk for sitt syn på de forhold som omtales i rapporten. Eventuelle kommentarer skal 
fremgå av rapporten.  

Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av selskapskontroll skal kontrollutvalget 
avgi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvilke kontroller som er gjennomført samt 
om resultatene av disse.  

 



ØSTRE ROMERIKE REVISJONSDISTRIKT 
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VEDLEGG 2: 

SELSKAPSKONTROLL ETTER KL § 80, INTERKOMMUNALE SELSKAPER 
OG HELEIDE KOMMUNALE AKSJESELSKAPER 

 
Selskap Eierform Eiere Status  
Østre Romerike Brann- og 
redningsvesen IKS 

IKS Sørum 57 % 
Fet 43 % 

Gjennomføre eierskapskontroll 
1. halvår 2013 

Romerike Avfallsforedling 
 

IKS 
 

Lørenskog  21,43 % 
Gjerderum    3,58 %  
Sørum          10,71%  
Rælingen    10,71 %  
Enebakk       7,14 % 
Nittedal      14,29 % 
Skedsmo         25% 
Fet                7,14 % 
 
(oppdatert 13.8.08) 
 

Eierskapskontroll pågår og 
avsluttes i løpet av november i 
år (2012) 

Nedre Romerike vannverk AS 
 
  

AS 
 

AS-andeler: 
Lørenskog    25,0 %                           
Nittedal        14,3 %     
Rælingen     10,7 %     
Sørum          10,7 %  
Skedsmo       32,2 % 
Fet                  7,1 % 
 
  

Avvente avviklingsprosess 

Nedre Romerike Vannverk IKS IKS IKS-andeler: 
Lø: 23,6; Ni: 17,4; 
Ræ: 14,3; Sø: 5,5; 
Sk: 34,7: Fe: 4,5 

Gjennomføre eierskapskontroll 
1. halvår 2014 

Krogstad Miljøpark AS AS Sørum 100 % Gjennomføre eierskapskontroll 
1. halvår 2014 

Norasonde AS AS Akershus Fylkeskommune 
Tannhelsetjenesten 25.16 % 
Skedsmo Kommune 20.20 % 
Lørenskog Kommune 14.37 % 
Nittedal Kommune 10.70 % 
Rælingen Kommune 9.00 % 
Sørum Kommune 7.41%  
Fet Kommune 5.93 %  
Aurskog-Høland 
Kommune5.00% 
Andre 2.23% (NB: privat 
aksje) 

Gjennomføres 
eierskapskontroll 2012 

Romerikes 
Kontrollutvalgssekretariat IKS 

IKS Aurskog-Høland Andel: 5,9 %  

Eidsvoll Andel: 8,5 %  

Fet Andel: 4,2 %  

Gjerdrum Andel: 2,4 %  

Hurdal Andel: 1,0 %  

Lørenskog Andel: 13,3 % 

Gjennomføre eierskapskontroll 
1. halvår 2015 
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Nannestad Andel: 4,5 %  

Nes Andel: 7,6 %  

Nittedal Andel: 8,4 %  

Rælingen Andel: 6,4 %  

Skedsmo Andel: 19,5 % 

Sørum Andel: 6,3 %  

Ullensaker Andel: 12,0 % 
 

Romerike Krisesenter IKS IKS Aurskog-Høland Andel: 5,7 %  

Sørum Andel: 6,2 %  

Fet Andel: 4,1 %  

Rælingen Andel: 6,2 %  

Enebakk Andel: 2,0 %  

Eidsvoll Andel: 8,3 %  

Nannestad Andel: 4,4 %  

Hurdal Andel: 1,1 %  

Lørenskog Andel: 13,1 % 

Skedsmo Andel: 19,1 % 

Nitedal Andel: 8,4 %  

Gjerdrum Andel: 2,3 %  

Ullensaker Andel: 11,6 % 

Nes Andel: 7,5 %  
 

Gjennomføre eierskapskontroll 
1. halvår 2015 
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VEDLEGG 3:  

KOMMUNENS INTERESSER I ULIKE SAMARBEID  
Interkommunale selskaper (IKS) og kommunalt heleide AS: se vedlegg 2.   
 
    

Adm.vertskommune-
samarbeid, Kl § 28 

IINR (Interkommunal 
innkjøpsordning Nedre 
Romerike) 

Et forpliktende 
samarbeid fra 1997, 
består nå av Sørum, 
Fet, Enebakk, 
Rælingen, Nittedal og 
Aurskog-Høland. 

Sørum er 
vertskommune 

Adm.vertskommune- 
Samarbeid, Kl § 28 

Skatteoppkreverfunksjon Rælingen, Fet 
Skedsmo, Sørum 

Skedsmo er 
vertskommune 

Samarbeid, Koml. § 27 Østre Romerike 
revisjonsdistrikt 

Aurskog-Høland, Fet, 
Nes og Sørum 

Sørum er 
vertskommune 

Koml. § 27 Skåningsrud skole Aurskog-Høland, Nes 
og Sørum 

Sørum 

Andre 
Samarbeidsformer 

   

 SNR  
Samarbeidsrådet 
På Nedre Romerike. 
 
 

Aurskog Høland, Fet, 
Lørenskog, Nittedal, 
Rælingen, Skedsmo, 
Sørum og Akershus 
Fylkeskommune 

Skedsmo er verts- 
kommune 

 Kunnskapsbyen Lillestrøm Aurskog-Høland, Fet, 
Skedsmo, Sørum, 

 

 Barnevernvakten Lørenskog, Nittedal, 
Fet, Rælingen, Sørum, 
Gjerdrum, Aurskog-
Høland, Ullensaker, 
Nannestad, Hurdal, 
Nes og Eidsvoll. 

Lørenskog er 
ansvarlig for drift og 
personal 

 Romerike HMS Senter BA Fet, Aurskog-Høland, 
Sørum 

 

For øvrig vises til kommunens eiermelding som blant annet inneholder informasjon om Stiftelsen Valstad Café,  
Stiftelsen Jenny Elise Aasens minne og Stiftelsen Urskog-Hølandsbanen. 
 
Kommunens eiermelding er behandlet slik: 

• Sørum kommunestyre 18.10.2006 / sak 68/06 
• Sørum kommunestyre 26.11.2008 / sak 75/08 

 
Kommuneloven er ovenfor forkortet Kl.
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VEDLEGG 4 

 

METODE FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL 
 
Aktuelle selskaper tilskrives og informeres om gjennomføring av selskapskontroll og om innhenting 
av dokumenter. 
 
For selskaper som velges ut for selskapskontroll, benyttes følgende opplegg: 

- Det avtales møte med daglig leder. Samtale med utgangspunkt i spørsmålsliste 
- Representantskapet/generalforsamlingen og styret tilskrives og bes besvare 

spørsmålslister innen gitt frist 
- Selskapets revisor tilskrives 

 
Innhentet informasjon, samt informasjon fra åpne kilder, innarbeides i skjema utarbeidet for formålet. 
Hovedpunktene er: 

- Selskapsforhold 
- Avtalemessige forhold 
- Forpliktelser vis a vis offentlige instanser 
- Juridiske forhold 
- Organisasjon 
- Miljø 
- Framtidsutsikter 

 
Utkast til rapport utarbeides og oversendes selskapet v/daglig leder, styret, 
representantskap/generalforsamling og selskapets revisor til uttalelse.  
 
Mottatte uttalelser innarbeides eventuelt i rapporten og svar vedlegges. Rapport oversendes 
kontrollutvalget som rapporterer til kommunestyret. 

 
 

 



 

 

KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE 

 

 

Sak nr. Sak Møtedato 

05/2014 Rapportering fra Østre Romerike revisjonsdistrikt.  28.1.14 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

 

Saksdokumenter 
 

 

Saksopplysninger 
Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte. 

 

 

 

Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering. 

 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

 

 

 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

06/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner.  28.1.14 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

 

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2014 for kontrollutvalget i Sørum, med jnr. 1 til 2 -2014. 

2. Saker behandlet i kontrollutvalget i 2014, sist redigert 21.1.14. 

3. Tiltaksplan 2014, sist redigert 21.1.14. 

 

 

Saksopplysninger 
Orienteringer/diskusjoner 

Hensikten er gjensidig orientering om aktuelle saker. Andre saker som kontrollutvalget vil få en 

orientering om er:  

  

 

 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 

 

 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

 

 

 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 

 

 

 

 

 



Jnr. Reg.dato Dok.dato Inn Ut Avsender/Mottaker Innhold U.off.Arkiv Merknader

1 08.01.2014 08.01.2014 x Sørum kontrollutvalg Innkalling av Rådmannen 419.2.2

2 16.01.2014 13.12.2013 x Østre Romerike revisjonsdistrikt

Forvaltningsrevisjonsrapport sykefraværsarbeid i 

Sørum kommune + rådmannens høringsuttalelse 419.9.3

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Postliste 2013 for kontrollutvalget i Sørum

oyshag
Tekst i maskinskrift
Vedlegg 1 til sak 06/2014

oyshag
Tekst i maskinskrift
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SAKER BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET I 2014 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

28.1.14 01/2014       
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
        
        
        
        
        
        

        
        
        
        

oyshag
Tekst i maskinskrift
Vedlegg 2 til sak 06/2014
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TILTAKSPLAN 

2014 
 

KONTROLLUTVALGET I  

SØRUM KOMMUNE 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Oppdatert 01.01.14 

 

 
 

 

Utarbeidet av Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS  

 

 

 

 

oyshag
Tekst i maskinskrift
Vedlegg 3 til sak 06/2014

oyshag
Tekst i maskinskrift

oyshag
Tekst i maskinskrift
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Tilsyn med forvaltningen 

 

Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen 
Følgende rapportering 

sendes  

fortløpende (til 

sekretariatet) 

 Økonomisk rapportering fra rådmannen.  

 Rapporter fra andre tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging. 

 Alle innkallinger/protokoller fra kommunestyret og øvrige politisk utvalg (sendes rett 

til medlemmene).  

 Rådmannens rapportering av oppfølging av KS-saker (hvert kvartal). 

 Informasjon fra rådmann/enhetene vedrørende eventuelle mislighetssaker og 

anmeldelser.  

I hvert møte eller når  

kontrollutvalget 

bestemmer det 

 Samtale med ordfører og rådmann. 

 Rapporteringer fra rådmannen: 

o Økonomisk situasjon. 

o Anmeldelser og varsling (rutiner for varsling). 

 Informasjon fra enhetene/virksomhetene/tjenestene (spesifisert under hvert enkelt 

møte).  

 Sekretariatets oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og oppfølgingen av 

disse. 

 Tiltaksplan – oppfølging/behandling 

 Oppfølging av KS-saker. 

Aktuelle forhold tatt med i 

årsplanen, eventuell 

oppfølging diskuteres i 

kontrollutvalget og 

spesifiseres nedenfor 

I den grad følgende temaer/områder ikke blir undersøkt gjennom bestilling av 

forvaltningsrevisjon, vil vi be om tilbakemeldinger fra administrasjonen på følgende 

områder: 

 Rådmannens interne kontroll 

 Delegasjonsreglement og praktisering av delegasjoner 

28.1.14  Orientering ved rådmannen vedrørende forsinkelsen av utbygging av Frogner Melvold 

skole. 

 Sak om virksomhetsbesøk i 2014. 

18.3.14  Virksomhetsbesøk til: 

o Østre Romerike Brann- og Redningsvesen IKS 

6.5.14   

10.6.14   

2.9.14   

4.11.14   

2.12.14   

 

 

 

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon. 
 

Møte Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon 
I hvert møte eller når  

kontrollutvalget 

bestemmer det 

 Rapportering fra revisjonen om revisjonsarbeidet og aktuelle saker. 

28.1.14   

18.3.14   

6.5.14  Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2013.  

10.6.14   

2.9.14   

4.11.14  Orientering om plan for revisjonsstrategi for revisjonsåret 2014.  

2.12.14   
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Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med forvaltningsrevisjon. 
Utgangspunktet for oppgavene er plan for forvaltningsrevisjon. 

1
 

 

Møte Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon  
28.1.14  Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Sykefravær 

18.3.14  Gjøre en vurdering av forvaltningsrevisjon iht. plan for forvaltningsrevisjon for 2013-

2015. 

6.5.14   

10.6.14  Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Flyktninger 

2.9.14   

4.11.14   

2.12.14  Innhente tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene i 

forvaltningsrevisjonsrapport Sykefraværsarbeid i Sørum kommune (sak 02/2014) er 

fulgt opp.  

 

 

 

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med selskapskontroll. 
Utgangspunktet for oppgavene er plan for selskapskontroll. 

2
  

 

Møte Oppgaver knyttet til selskapskontroll 
28.1.14   

18.3.14  Behandle selskapskontroll: 

o Selskapskontroll – ROAF 

o Selskapskontroll – Romerike Krisesenter  

 Bestille selskapskontroller på: 

o Nedre Romerike Vannverk IKS 

o Krogstad Miljøpark AS 

 Gjøre en vurdering av selskapskontroll iht. plan for selskapskontroll for 2013-2015.  

6.5.14   

10.6.14   

2.9.14   

4.11.14  Behandle selskapskontroll – Norasonde. 

2.12.14   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Plan for forvaltningsrevisjon for 20xx-20xx, vedtatt i kommunestyret xx.xx.xx.  

2
Plan for selskapskontroll for 20xx-20xx ble vedtatt i kommunestyret xx.xx.xx. 
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Tilsyn med revisjonen 
 

Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen 
I hvert møte eller når  

kontrollutvalget 

bestemmer det 

Revisjonen orienterer løpende om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2014.  

Revisjonens plan for Sørum kommune er til enhver tid tilgjengelig for kontrollutvalget.  

28.1.14   

18.3.14   

6.5.14   

10.6.14  Kontrollutvalget og Romerike Revisjon IKS utarbeider en skriftlig avtale om 

finansiell- og forvaltningsrevisjon i 2014. 

2.9.14   

4.11.14  Vurdering av kontrollutvalgets påseansvar for regnskapsrevisjon og 

forvaltningsrevisjon, jf. NKRFs veiledere.
3
 

 Oppdragsansvarlig revisors (både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon) avgir 

skriftlige egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. 

2.12.14   

 

 

 

Budsjettbehandlingen 
 

Møte Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 
28.1.14   

18.3.14   

6.5.14   

10.6.14   

2.9.14  Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2015 legges fram for 

kontrollutvalget. 

 Kontrollutvalget følger opp at kontrollutvalgets forslag følger med til kommunestyrets 

behandling av budsjettet (jf. reglement for kontrollutvalget § 4).  

4.11.14   

2.12.14   

 

 

 

Kontrollutvalgets rapportering 
 

Møte Oppgaver knyttet til  

kontrollutvalgets rapportering 
28.1.14  Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 behandles og oversendes deretter 

kommunestyret til orientering. 

18.3.14   

6.5.14   

10.6.14   

2.9.14   

4.11.14  Kontrollutvalgets årsplan for 2015 vedtas og oversendes deretter til kommunestyret. 

2.12.14   

 

                                                 
3
 http://www.nkrf.no  
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Sak nr. Sak Møtedato 

07/2014 Eventuelt.  28.1.14 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

 

Saksdokumenter 
 

 

 

Saksopplysninger 
 

Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 

  

  Tirsdag 18.3.2014, kl. 18.00. 

 

 

Forslag til vedtak 

 

 

 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

 

 

 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 
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