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1

SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER

1.1 Sammendrag
Kontrollutvalget i Enebakk kommune har bestilt en forvaltningsrevisjon der formålet er «å
vurdere om Enebakk kommune har tilfredsstillende rutiner for sykefraværsoppfølging».
1.1.1 Rutiner
Enebakk kommune har utarbeidet rutiner og veiledere for oppfølging av sykemeldte ansatt i
kommunen som er i samsvar med krav satt i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven. Det
fremstår for revisjonen at enhetsledere og avdelingsledere har oversikt over hvilke rutiner
som kommunen har satt ved sykefraværsoppfølging. Kommunen fører statistikk over hvert
enkelt sykefravær og har oversikt over omfanget.
1.1.2 Systematisk oppfølging
En spørreundersøkelse ble sendt til alle kommunens ansatte og gav 263 svar, hvor 134 var i
målgruppen som hadde vært sykemeldte over 16 dager i løpet av de siste tre årene.
Spørreundersøkelsen gir en indikasjon på hvilke erfaringer ansatte i Enebakk kommune har
gjort ved eget sykefravær. Undersøkelser indikerer at det har vært tilfeller der kommunen
ikke har systematisk fulgt opp sykemeldte i tilstrekkelig grad. Manglene kan knyttes til jevnlig
kontakt mellom leder og ansatt, utarbeidelse og dokumentering av oppfølgingsplan, samt
dialogmøter. Dette bør følges opp. Kommunens styrke i sykefraværsoppfølging er et godt
samarbeid mellom personalavdelingen og personalansvarlige ledere i kommunens enheter.
1.1.3 Tiltak

Enebakk kommune fremstår som å ha intensjon om å arbeide aktivt med utvalgte
forebyggende tiltak. Planer er utarbeidet, men gjennomføringen av planlagte tiltak ble i 2019
satt på vent grunnet utfordringer knyttet til finansiering som følge av ny IA-avtale.
Det har vært utfordrende å vurdere om tiltakene kommunen har igangsatt de siste årene har
bidratt til å redusere sykefraværet. I en spørreundersøkelse revisjonen har gjennomført
indikerer svarene at deler av sykefraværet i kommunen de siste tre årene kan knyttes til
faktorer ved arbeidsplassen, slik som manglende fysisk tilrettelegging, for stort arbeidspress
og et dårlig psykososialt arbeidsmiljø.
1.1.4 Sykelønnsrefusjoner

Enebakk kommune holder på med et omfattende og ressurskrevende arbeid for å få
utestående sykelønnsrefusjoner fra NAV. Mangler ved arbeidet gjort tidligere år av NAV og
kommunen, har gjort at kommunen har hatt utestående sykelønnsrefusjoner fra 2011 frem
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til 2018. Kommunen har fått refundert utestående krav fra 2011 og 2012, og jobber parallelt
med å få refundert utestående krav fra 2013 til 2018.
Digitalisering av sykelønnsrefusjoner har gitt bedre kontroll og oversikt i arbeidet med å
følge opp sykelønn for kommunen.

1.2 Anbefalinger
Med bakgrunn i vår gjennomgang anbefaler Viken kommunerevisjon IKS Enebakk kommune
å vurdere følgende:
1. Å påse at rutinene for oppfølgingsplaner gjennomføres innenfor de krav som er satt i
arbeidsmiljøloven.
2. Å gjennomføre tiltak som bidrar til ytterligere avklaring av roller og ansvar ved
oppfølging av sykefravær.
3. Å jobbe mot å finne alternativ finansiering til forebygging av sykefravær.
4. Å innhente ytterligere kunnskap om hvilke psykososiale og organisatoriske faktorer
som virker inn på arbeidshverdagen til de ansatte som kan resultere i sykefravær.
5. Å stille tilstrekkelig ressurser i en tidlig fase i oppfølgingen av sykelønnsrefusjoner for
å unngå oppbygging av refusjonsrestanser.

Steinar Neby (sign)
Oppdragsansvarlig

Maria Ekman (sign)
Prosjektleder
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2.0 Prosjektbeskrivelse
2.1 Forvaltningsrevisjon – lovgrunnlag og standard
Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommuner både etter gammel og ny
kommunelov. Etter Lov om kommuner og fylkeskommuner av 29.9.1992 med endringer av
12.12.2003 (kommuneloven) er formålet med forvaltningsrevisjon definert i lovens § 77
punkt 4: «Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir
revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med
at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak,
og at det blir gjennomført systematisk vurdering av økonomi, produktivitet, måloppnåelse
og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger
(forvaltningsrevisjon).»
Etter kommuneloven av 22.6.2018 § 23-3 er også systematiske vurderinger av
regeletterlevelse omfattet av begrepet forvaltningsrevisjon.

2.2 Bestilling – formål og problemstillinger
Enebakk kommunes kontrollutvalg vedtok 7.2.2019 formål og problemstillinger for
forvaltningsrevisjonsprosjektet Sykefraværsoppfølging. Formålet med forvaltningsrevisjonen
er å vurdere om Enebakk kommune har tilfredsstillende rutiner for sykefraværsoppfølging.
Følgende problemstillinger skal besvares:
1. I hvilken grad er Enebakk kommune sine rutiner for oppfølging av sykemeldte i tråd
med gjeldende krav i lov, forskrift og IA-avtale?
2. I hvilken grad oppfyller kommunen som arbeidsgiver sin plikt til systematisk
oppfølging av sykefravær?
3. I hvilken grad har kommunen iverksatt tiltak for å redusere sykefraværet, og har
tiltakene redusert sykefraværet?
4. Hvilke økonomiske sider har sykefravær for Enebakk kommune?
Problemstilling 4 er avgrenset til sykelønnsrefusjoner.

2.3 Revisjonskriterier
Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv (2004) pålegger i § 7 at
forvaltningsrevisjonen gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal
revisjonsskikk og anerkjente standarder på området. Norges Kommunerevisorforbund
(NKRF) har fastsatt Standard for forvaltningsrevisjon (2011), som er god kommunal
revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon. Viken kommunerevisjon IKS følger denne standarden.
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Relevante utdrag fra Standard for forvaltningsrevisjon:
1. Revisjonskriterier (pkt. 22): «Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller standarder
som forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, og utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte
området.»
2. Datagrunnlag/fakta (pkt. 27): «I valg av metode må revisor sikre dataenes relevans
(gyldighet, validitet) i forhold til problemstillingen(e). Datainnsamlingen må gjennomføres på en måte som sikrer dataenes pålitelighet (reliabilitet).»
3. Vurderinger (pkt. 31): «Revisor må analysere de innsamlede dataene i forhold til
revisjonskriteriene og vurdere om praksis eller tilstand er i tråd med kriteriene.»
4. Konklusjoner (pkt. 33): «På bakgrunn av vurderinger av dataene opp mot kriteriene skal
revisor konkludere i forhold til problemstillingen(e). Dersom revisor finner vesentlige
avvik, skal dette komme tydelig til uttrykk i forvaltningsrevisjonsrapporten.»
5. Anbefalinger (pkt. 34): «Der det er hensiktsmessig bør revisor gi anbefalinger. Anbefalinger må aldri formuleres som pålegg til administrasjonen. Revisor skal også være varsom med å foreslå detaljerte løsninger.»
6. Kvalitetssikring (pkt. 45): «Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetsikres.» Rapportutkast sendes til kommunens kontaktperson for prosjektet for verifisering av datagrunnlaget.
7. Kontradiksjon (pkt. 16): Endelig rapport sendes administrasjonssjefen, som «skal gis
anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som framgår av rapporten. Høringssvaret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget.»
Revisjonskriteriene for denne forvaltningsrevisjonen er hentet fra arbeidsmiljøloven,
folketrygdloven, internkontrollforskriften, forskrift om systematisk helse-, miljø-, og
sikkerhetsarbeid, intensjonsavtalen og samarbeidsavtalen om et inkluderende arbeidsliv.
Revisjonskriteriene er nærmere omtalt i vedlegg 2.

Relevante lover og gjeldende avtaler:








Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern (arbeidsmiljøloven, aml)
Lov om folketrygd (folketrygdloven, ftrl)
Forskrift om systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.
Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA- avtalen), både 2014-2018
Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom Enebakk kommune og
Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter.
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2.4 Informasjon om revidert kommune
Enebakk kommune har cirka 560 årsverk og leverer tjenester til kommunens rundt 11 000
innbyggere. Kommunens administrasjon består av sentraladministrasjonen og tre
kommunalområder med til sammen 24 resultatenheter (også kalt «enheter»).
Revisjonen har sett spesielt på to avdelinger ved kommunens sykehjem (langtidsavdelingen
og skjermet avdeling) og to kommunale barnehager (Ytre Enebakk og Kirkebygda).
Sykehjemmet er en resultatenhet innunder kommunalområdet for helse- og omsorg og
barnehagene er resultatenheter innunder kommunalområdet for kultur- og oppvekst.
Figur 1: Organisasjonskart for Enebakk kommune

Enebakk kommune har satt som mål å redusere samlet sykefravær til 7,5 % med henholdsvis
et langtidsfravær på 4,0 %, og slik sett være en arbeidsplass med et nærvær på 92,5 % innen
utgangen av 2019. Sykefraværet første tertial i perioden 2014-2019 har vært varierende fra
8,5 % til 10,2 % totalt. Det er langtidsfraværet som har vært høyest, og første tertial 2019 var
det på 6,7 %, og samlet sykefravær var på 10,2 % 1. Sykefraværet i 2017 og i 2018 var på
henholdsvis 9,0 % og 7,8 %. Fra fjerde kvartal 2017 til tredje kvartal 2018 var gjennomsnittlig
sykefravær i norske kommuner på 9,84 % 2.

1

Enebakk kommune, saksfremlegg i arbeidsmiljøutvalg, saksnr.: 2019/2087
KS, Sykefraværstall for kommuner og fylkeskommuner.

2
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Sektorvis er det variasjoner i sykefraværet i Enebakk kommune. For enkelte enheter har
fraværet vært forholdvis konstant, mens for andre enheter varierer fraværet relativ mye fra
år til år. I de sektorer og enheter som har få ansatte, vil enkelttilfeller av
langtidssykemeldinger trekke sykefraværsprosenten vesentlig opp. Sykefraværstallene bør
alltid tolkes i lys av det.

3 Metode og kvalitet
3.1 Metodiske verktøy
I denne revisjonen har det blitt benyttet metodetriangulering som omfatter intervju,
dokumentanalyse og spørreundersøkelse. Revisor har intervjuet kommunale ledere,
enhetsledere og avdelingsledere for utvalgte enheter, samt hovedverneombud og
representanter fra NAV (se tabell nedenfor). En nettbasert spørreundersøkelse (Questback)
ble sendt alle ansatte. I tillegg har revisor gjennomgått kommunens relevante interne
dokumenter. Disse er listet opp under litteraturkapittelet.

3.2 Informasjon om spørreundersøkelsen
Spørreundersøkelsen ble sendt til 678 ansatte, hvorav 637 mottok e-posten og 263 deltok.
Spørreundersøkelsen var konstruert slik at første spørsmål luket ut ansatte som ikke var i
målgruppen. Det vil si at de ikke hadde vært sykemeldt i over 16 dager de siste tre årene.
Det var 134 respondenter som hadde vært sykemeldt og slikt sett har hatt erfaring med
sykefraværsoppfølgingen i Enebakk kommune.
Et utvalg av resultatene av spørreundersøkelsen vil presenteres i kapittel 6 og 7. De aller
fleste spørsmålene inneholder rangordnede svaralternativer, som vist nedenfor i tabell 1.
Tabell 1: Svaralternativer

Verdi
(tall)
1
2
3
4
5

Betydning/fortolkning
I svært liten grad
I liten grad
I noen grad
I stor grad
I svært stor grad
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Respondentene fikk også spørsmål med svaralternativer som vist i tabell 2.
Tabell 2: Svaralternativer

Verdi
(tall)
1
2
3
4
5

Betydning/fortolkning
Ja
Nei
Nei, pga. medisinske grunner
Vet ikke
Ikke aktuelt

Respondentene fikk mulighet til å gi svar og tilbakemeldinger i fritekst. Det vil ikke bli
gjengitt enkeltstående sitater i teksten, men i den grad det kan vises til fellestrekk i
uttalelsene, har vi laget oppsummeringer og presentert funnene i faktagrunnlaget.
I presentasjonen av spørreundersøkelsen i kapitlene 6 og 7 bruker vi følgende begreper:
 Respondentene: personer som har besvart undersøkelsen
 Svarfordeling: hvordan respondentenes svar fordeler seg på de ulike
svaralternativene på spørsmålene
 N: det totale antallet personer som har svart på det enkelte spørsmålet i
spørreundersøkelsen

3.3 Avgrensning, definisjoner og presiseringer
Problemstillingene omhandler Enebakk kommune sine rutiner, plikter og tiltak, samt
økonomiske konsekvenser av sykefravær avgrenset til sykelønnsrefusjoner. Revisor har tatt
utgangspunkt i sykefraværet og sykefraværsoppfølgingen som er gjort de tre siste årene. Det
vil si 2017, 2018 og 2019.
Revisor har i problemstilling 1 beskrevet hvilke rutiner som kommunen har utformet på
personalområdet. Herunder ledere og ansattes vurderinger av rolleforståelse og
kompetanse om rutiner.
Et viktig ledd for å redusere sykefraværet er knyttet til det systematiske og forebyggende
HMS-arbeidet, jamfør arbeidsmiljøloven § 3-1 og internkontrollforskriften § 5. For å kunne
vurdere det systematiske arbeidet som gjøres i sykefraværsoppfølgingen som helhet, måtte
revisor ha undersøkt en rekke forhold for å kunne konkludert. For å svare ut problemstilling
2 har revisor gjennom samtaler med HR-sjef og personalrådgivere, NAV-rådgiver,
hovedverneombud samt ledere for utvalgte enheter og avdelinger fått kartlagt det
systematiske sykefraværsarbeidet som gjøres i kommunen. I tillegg har revisor sendt ut en
spørreundersøkelse til ansatte som har vært langtidssykemeldt de tre siste årene.
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Det er utfordrende å måle hvorvidt tiltakene som er igangsatt for redusere sykefraværet har
fungert. I problemstilling 3 har revisor derfor valgt å redegjøre for tiltakene, og deretter gi en
kort vurdering av utvalgte tiltak, samt drøfte virkningen av tiltak.
Problemstilling 4, som omhandler de økonomiske utfordringene ved sykefravær, har kun
fokusert på rutiner knyttet til sykelønnsrefusjon fra NAV. Andre økonomiske utfordringer for
kommunen som arbeidsgiver knyttet til sykefravær, vil ikke bli drøftet i denne rapporten.

3.4 Kvalitetssikring
Samtlige gjennomførte intervjuer er verifisert ved at møtedeltakerne har gitt
tilbakemeldinger på møtereferatene. Administrasjonen er også gitt anledning til å supplere
fakta, samt avklare misforståelser underveis. Revisjonen har også hatt løpende dialog med
rådmann og med personalavdelingen i kommunen når vi har hatt behov for avklaringer eller
nærmere forklaringer underveis i prosjektet.
Kvalitetssikringen av prosjektet er også ivertatt gjennom diskusjoner internt i Viken
kommunerevisjon vedrørende metode, vurderinger og betydningen av funn underveis.
Kvalitetssikring av revisjonsrapporten er utført ved at oppdragsansvarlig revisor har
gjennomgått og gitt innspill på den endelige rapportens utforming og innhold.

3.5 Pålitelighet og gyldighet
Gjennom metodetriangulering har vi lagt til rette for å sikre rapportens pålitelighet
(reliabilitet) og gyldighet (validitet). Vurderinger om rapportens reliabilitet fokuserer på at de
innsamlede dataene er samlet inn på en pålitelig og tillitsvekkende måte. Dokumentanalysen
gjort av Enebakk kommune sine interne dokumenter styrker rapportens pålitelighet,
ettersom dette er datagrunnlag som er forfattet av kommunen selv. Revisor anser også
deltakelsen på spørreundersøkelsen som høy, hvilket styrker datagrunnlaget reliabilitet.
Validitet omhandler de tolkninger som revisor kommer frem til, og er dermed knyttet til
tolkning av innsamlet data.
Revisor vurderer at empirien som ligger til grunn for rapportens konklusjoner er basert på
data med høy grad av validitet og reliabilitet, ettersom datagrunnlaget kan etterprøves, og
innsamlet dokumentasjon som er benyttet i rapporten er arkivert.

3.6 Framdrift
Prosjektet er gjennomført med følgende framdrift:
Dato:
7.2.2019

4.4.2019

Aktivitet:
Enebakk kommune sitt kontrollutvalg vedtok mål og problemstillinger for
forvaltningsrevisjonsprosjektet. Follo distriktsrevisjon bedt om å fremlegge
prosjektplan.
Kontrollutvalget vedtok prosjektplan
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12.8.2019 Follo distriktsrevisjon sendte oppstartsbrev til Rådmann Kjersti Øiseth
2.9.2019 Oppstartsmøte med kommunens kontaktperson HR-sjef Dag Møkleby,
personalrådgiver Hilde Pedersen Karlsen og saksbehandler Bente Fossum.
25.9.19
Samtale kommunalsjef helse og omsorg Marit Brenna og enhetsleder sykehjem
og hjemmetjenesten Hege Steen Scott
26.9.19
Samtale med kommunens kontaktperson HR-sjef Dag Møkleby, personalrådgiver
Hilde Pedersen Karlsen og saksbehandler Bente Fossum.
30.9.19
Samtale med enhetsleder i Kirkebygden barnehage Veronika Repstad
Samtale med enhetsleder i Ytre Enebakk barnehage Gry Thorsteinsen
8.10.19
Samtale med avdelingsleder ved langtidsavdelingen Enebakk sykehjem, Trine
Hagelin
Samtale med avdelingsleder ved skjermet avdeling Enebakk sykehjem, Gry-Anita
Hyggli
29.10.19 Telefonsamtale med hovedverneombud i Enebakk kommune, Trine Lise
Johansen
27.11.19 Telefonsamtale med NAV ved rådgiver Fred Are Prestbakmo Hopland.
28.11.19
15.1.20
17.1.20

Spørreundersøkelse sendt på e-post til alle ansatte i Enebakk kommune.
Mulighet til å delta frem til 9.12.19
Samtale med personalrådgiver Hilde Pedersen Karlsen og saksbehandler Bente
Syverstad Fossum, og regnskapssjef Stian Grimsrud
Samtale med rådmann Kjersti Øiseth, med personalrådgiver Hilde Pedersen
Karlsen og saksbehandler Bente Syverstad Fossum

Revisor takker for alle bidragsytere til denne forvaltningsrevisjonen for et godt samarbeid.
Rådmannens uttalelse til revisjonsrapporten er vedlagt (vedlegg 1).

13
Viken kommunerevisjon IKS | Sykefraværsoppfølging i Enebakk kommune

4 En kunnskapssammenfatning av sykefravær og sykefraværsoppfølging
Sykefravær deles inn korttids- og langtidssykefravær. Korttidsfraværet kan defineres som
fravær inntil 16 dager innenfor arbeidsgiverperioden. Langtidsfraværet er det fraværet som
varer mer enn 16 dager. Sykefravær etter 8 dager krever en sykemelding fra fastlege eller
andre som sykemelder. En sykemelding er en faglig vurdering fra en lege på at det foreligger
en sykdom eller skade som medfører behov for lettelser i arbeidslivet. En sykemelding er
også et signal om arbeidstakerens endrede arbeidsbelastning. Dersom en sykemelding er
nødvendig, så skal en gradert sykemelding være hovedregelen3.
Forskning har vist at sykefravær er resultatet av folks helse, arbeidsforhold og
familiesituasjon4. Det er enn så lenge ingen enhetlig og vitenskapsbasert teori vedrørende
sykefravær. Sykefravær kan likevel knyttes til demografiske forhold, sosio-økonomiske
forhold og egenvurdert helse. Faktorer knyttet til privatlivet spiller også inn. Dette kan være
faktorer slik som privatøkonomi, arbeidsbelastning og relasjoner til nærstående personer.
Fafo ved Lien refererer til tall som peker mot at 10-20 % av arbeidstakerne står for 80 % av
fraværet5.
Sykefraværsfaktorene kan deles inn i både positive og negative fraværsfaktorer. De negative
fraværsfaktorene kan eksempelvis være sykdom, mobbing, et fysisk dårlig arbeidsmiljø og
dårlig trivsel. De positive fraværsfaktorene kan være omsorg for andre, omsorg for egen
helse, og arbeidsplassens høye krav til å være frisk. Det bør derfor presiseres at en
arbeidstaker sitt fravær fra arbeidet nødvendigvis ikke er negativt i seg selv.
En litteraturgjennomgang gjort av Sintef ved Ose, Kaspersen og Kalseth6 viser at det ikke
foreligger et godt kunnskapsgrunnlag for hvordan arbeidsgivere kan forebygge mer av
sykefraværet enn de gjør i dag. Forskningen har i stor grad fokusert på sykemeldte som
pasienter fremfor som ansatte. Dette har gjort at arbeidsplassfokuset har forsvunnet noe i
forskningen. Forebyggingspotensialet, metodeutvikling og utvikling av praktisk kunnskap
som arbeidsgivere og arbeidstakere kan ta i bruk har i mindre grad vært utforsket.

3

Idebanken, Slik forholder du deg til sykemeldinger.
Idebanken, Kan holdninger påvirke sykefraværet?
5
Lien, Samen om sykefravær – en kunnskapsstatus
6
Ose, Kaspersen og Kalseth, Sykefraværsoppfølging i Danmark, Finland, Island, Nederland, Norge, Sverige og
Tyskland.
4
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5 Rutiner for oppfølging av sykemeldte
Problemstilling 1:
I hvilken grad er Enebakk kommunes rutiner for oppfølging av sykemeldte i tråd
med gjeldende krav i lov, forskrift og IA-avtale?

5.1 Revisjonskriterier:




Oppfølgingsrutiner skal være utformet i tråd med krav i arbeidsmiljøloven og lov om
folketrygd
Kommunen bør ha fastsatt mål for sykefraværsarbeidet i henhold til IA-avtalen
Arbeidsgiver skal føre statistikk over sykefraværet

5.2 Fakta
Listen under er prosedyrer og rutiner for sykefraværsoppfølging som Enebakk kommune har
oversendt til revisor:






Rutine for oppfølging ved sykefravær
Veiledning: oppfølging av sykefravær i Enebakk kommune
Kronologisk oversikt over sykefraværsoppfølgingsprosedyre og ansvarsfordeling
mellom leder og arbeidstaker ved arbeidstakers sykefravær (helt eller delvis
sykemeldt)
Sykefraværsoppfølging i de kommunale barnehagene.

Dokumentet Rutine for oppfølging av sykefravær gir en redegjørelse av mål, ansvar og
beskrivelse av gjennomføringen av sykefraværsoppfølgingen fra første fraværsdag frem til
det har gått 24 måneder. Det fremkommer av dokumentet at kommunen har tatt
utgangspunkt i de føringer som er satt i arbeidsmiljøloven § 2-1, § 2-3 og § 4-6. Kommunen
har i tillegg en veileder som redegjør for rutiner, ansvarsområder, virkemidler for
arbeidsgiver og for NAV, samt arbeidsrettede tiltak. Det fremgår av veilederen hvilke plikter
arbeidsgiver har og hvilke plikter arbeidstaker har. Veilederen henviser også til
arbeidsmiljøloven § 4-6, samt folketrygdloven § 8-8.
I tillegg til kommunens rutiner og veiledere som skal ligge tilgjengelig for alle ansatte i
Kvalitetslosen, har de kommunale barnehagene utviklet sin egen veileder. Planen har i stor
grad det samme innholdet som Enebakk kommunes rutiner for oppfølging, men de
kommunale barnehagenes plan har et større fokus på arbeidstakernes plikter. I tillegg
inneholder planen en veiledning for oppfølging av hyppige fraværsperioder innenfor et halvt
år, samt ekstraordinær oppfølging ved gjennomgående høyt sykefraværs over 15 %.
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Revisor har fått oversendt kommunens reviderte HMS-håndbok for 2019. HMS-håndboken
er innholdsrik og innehar flere punkter som inngår i kommunens sykefraværsarbeid, slik som
IA/HMS-plan for Enebakk kommune 2019. I tillegg ligger skjema for vernerunder og skjema
for egenkartlegging av arbeidsmiljø i HMS-håndboken.
I samtaler med revisor redegjorde enhetsledere og avdelingsledere for hvilke rutiner
enhetene bruker ved sykefraværsoppfølging. I beskrivelsene av rutinene for
sykefraværsoppfølging, kommer det frem at hver enkelt enhet har noe ulik organisering ved
sykefravær de tre første dagene. Lederne forteller alle om deres plikter for å utarbeide en
oppfølgingsplan ved sykefravær som har vart i fire uker. Flere av lederne hadde rutiner i
form av en plakat på deres arbeidssted.
I samtaler med personalavdelingen, med NAV-rådgiver og med hovedverneombudet
fremkommer det at deres oppfattelse er at oppfølgingen av sykemeldte ansatte stort sett er
etter rutinene. Både NAV-rådgiver, hovedverneombud, enhetsledere og avdelingsledere som
revisor har snakket med forteller likevel at det har vært mangler i oppfølgingen av
sykemeldte, som kan knyttes til mangelfull gjennomføring av rutinene. Det kan ikke knyttes
til at rutinene ikke er tilgjengelige.
Revisor har fått oversendt rutiner for digital oppfølging av sykefravær ved enhetene.
Kommunen benytter HRM7 til å sende ut varsler til personalansvarlige ledere for oppfølging
av sykemeldte innen gitte frister. Personalansvarlige ledere må da logge seg inn i HRM og
svare ut at de har gjennomført sine oppgaver. Det fremkommer i e-postutveksling med
personalavdelingen at sykefraværsoppfølging ved hjelp av HRM er et ledd i
digitaliseringsstrategien til Enebakk kommune.
5.2.1 Samarbeidsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv
Enebakk kommune har, som flere andre kommuner og arbeidsgivere i Norge, inngått en
samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtale). IA-avtalens overordnede
mål er «å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og
hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet». Av dokumentanalysen av kommunens HMShåndbok og dermed kommunens IA/HMS-plan fremkommer det at Enebakk kommune har
fastsatt mål for å redusere sykefraværet til 7,5 % og slik sett ha et nærvær på 92,5 % 8.
Det er utarbeidet en overordnet IA-plan for kommunen og årlig utarbeides det også en
handlingsplan som kan anses som en overordnet plan for Enebakk kommune.
Handlingsplanen skal gi en beskrivelse av sentrale IA-føringer, mål og tiltak. I
handlingsplanen fremkommer det at IA-delmålene knyttet til sykefravær, seniorpolitikk og
tilrettelegging for egne arbeidstakere samt praksiskandidater fra NAV er gitt hovedfokus.
Tiltak knyttet til delmålene vurderes under problemstilling tre.
7

HRM er et HR-system som er integrert med kommunens lønnssystem, og kan brukes til
sykefraværsoppfølging, sykemelding, ressursplanlegging, turnusplanlegging mm.
8
Enebakk kommune, IA-/HMS-plan Enebakk kommune 2019.
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Fra 1.1.2019 var den nye IA-avtalen for 2019-2022 gjeldene. Avtalen gjelder for hele
arbeidslivet, og IA-virkemidlene vil være tilgjengelig for alle virksomheter som ønsker å gjøre
en innsats. For å få tilgang til IA-virkemidler skal det ikke lenger skrives en samarbeidsavtale,
men tilgang til IA-virkemidler forutsetter dokumentert dialog mellom partene i den enkelte
virksomhet. Hvordan dialogen skal dokumenteres skal avklares etter hvert9. I samtaler med
personalavdelingen fremkommer det at endringene i den nye avtalen har gitt utfordringer
for kommunen med iverksetting av enkelte tiltak i 2019. Tiltakene «gravide i jobb» og
«forflytningskunnskap i boligene» i handlingsplanen for 2019 ble derfor satt på pause.

5.3 Dokumentasjon av sykefravær
Enebakk kommune fører statistikk for hver enkelt enhets sykefravær. Hver enkelt enhets
sykefravær, samt kommunens samlede sykefravær rapporteres i årsrapporten. Kommunen
har tatt i bruk elektronisk fraværsregistrering. Samtlige ansatte i kommunen har i følge
personalavdelingen fått opplæring i hvordan de skal føre egenmelding og fraværsregistrering
i Visma. Med tanke på korttidsfraværet forteller enhetslederne at dette har bidratt til at de
ansatte lettere kan følge med på eget korttidsfravær. Enhetslederne opplever at de ansatte
har oversikt over hvordan de skal føre eget fravær.
I HR-systemet HRM fører kommunen statistikk for antall dager og hvilke enheter som har
hatt fravær. Fraværet registreres som 1-3 dager, 4-16 dager, 17-56 dager og over 56 dager. I
tillegg registreres også egenmeldt fravær inntil 8 dager. I følge personalavdelingen
fremkommer det ikke i sykefraværsstatistikken de sykemeldtes gradering. Det vil si at ut ifra
statistikken er det vanskelig å skille hvorvidt noen er 100 % sykemeldt, eller har en gradert
sykemelding med eksempelvis tilrettelegging. Personalavdelingen oppgir at det derfor kan
være en viss grad av overrapportering av omfanget av langtidssykemeldte.

5.4 Revisors vurdering
Det fremkommer av Enebakk kommunes dokumenter at kommunen har utarbeidet rutiner
for oppfølging ved sykefravær som etter revisjonens vurderinger er i samsvar med krav satt i
arbeidsmiljøloven § 2-1, § 2-3 (g) og § 4-6, samt folketrygdloven § 25-2. Veilederen fremstår
spesielt som et verktøy som gir en detaljert beskrivelse av hvilke oppgaver som skal
gjennomføres og hvem som har ansvaret for at de blir gjennomført ved
sykefraværsoppfølging i Enebakk kommune. Veilederen gir personalansvarlige ledere et godt
grunnlag for å følge opp sykemeldte ansatte.
Med utgangspunkt i samtaler med enhetsledere og avdelingsledere ved de utvalgte
enhetene vurderer revisor at de personalansvarlige lederne har oversikt over kommunens
rutiner for sykefraværsoppfølging.
9

KS, IA-avtalte med ny profil
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Enebakk kommune har utarbeidet mål som har fokus på å forebygge sykefravær og er i
samsvar med IA-avtalen 2014-2018. Kommunen fører statistikk over sykefraværet i HRM.
Kommunen har oversikt over hver enkelt enhets fravær og antallet fraværsdager.

6 Systematisk oppfølging av sykefravær
Problemstilling 2:
I hvilken grad oppfyller kommunen som arbeidsgiver sin plikt til systematisk
oppfølging av sykefravær?

I henhold til arbeidsmiljøloven, internkontrollforskriften og arbeidsmiljøforskriftene skal alle
virksomheter arbeide systematisk med oppfølging av sykefravær. En virksomhet som er
gode på oppfølging av sykemeldte kan kjennetegnes ved:10




God kjennskap til regelverket om oppfølging av sykefravær
Gode rutiner for oppfølging av sykmeldte
God kunnskap om virkemidlene i NAV

6.1 Revisjonskriterier:






Kommunen skal gjennomføre oppfølgingsaktivteter av sykemeldte som er i tråd med
gjeldende krav og rutiner.
Det skal være utarbeidet oppfølgingsplan senest innen fire uker.
Det skal avholdes dialogmøte senest innen syv uker.
Oppfølgingsarbeidet skal dokumenteres.
Ledere med personalansvar skal være kjent med gjeldende krav til oppfølging av
sykemeldte.

6.2 Fakta
6.2.1 Oppfølging
Spørreundersøkelsen gir en indikasjon på hvilke erfaringer ansatte i Enebakk kommune har
gjort ved eget sykefravær. Revisjonen mottok 263 svar, hvor 134 var i målgruppen. Det vil si
ansatte som hadde vært sykemeldte i over 16 dager i løpet av de siste tre årene. Vi ønsket å
få svar på om de ansatte var kjent med hvilke plikter kommunen hadde ved
sykefraværsoppfølging, om de ansatte opplevde å bli fulgt opp av sin personalansvarlig, samt
10

Partene i arbeidslivet, Best sammen – om å redusere sykefraværet i kommunal sektor.
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100%

90%

om de ansatte også kjente til egne plikter. Respondentene ble også spurt om gjennomførte
rutiner
80% knyttet til oppfølgingsplan og dialogmøter.
Innledningsvis ble respondentene spurt i hvilken grad de er kjent med Enebakk kommunes
70%
plikter i de tilfeller respondentene er sykemeldt. Revisjonen fikk følgende svar.

Prosent

Tabell 3:
60%Ansattes kjennskap til Enebakk kommunes plikter knyttet til oppfølging av sykemeldte, N=134

50%

40%

30.6%

32.1%

30%
26.1%

20%

10%

7.5%
2.2%

1.5%
0%
I svært liten grad

I liten grad

I noen grad

I stor grad

I svært stor grad

Vet ikke

Resultatene viser at av 134 respondenter opplever 26,1 % i noen grad å ha oversikt over
kommunens plikter, mens 30,6 % og 32,1 % opplever henholdsvis å ha i stor grad og i svært
stor grad ha oversikt over hvilke plikter kommunen har ved deres sykefravær. 7,5 %
opplevde i liten grad å ha oversikt over kommunens plikter ved deres sykefravær.
Svarfordelingen gir en indikasjon på at respondentene har en oppfatning av at de vet hvilke
plikter Enebakk kommune som deres arbeidsgiver har i forbindelse med deres sykefravær.
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90%

80%

Vi spurte
de ansatte om i hvilken grad opplevde de at den som hadde personalansvar for
70%
dem fulgte de opp ved deres sykefravær. 134 respondentene ga følgende svar.

Prosent

Tabell 4:
60%Oppfølging av personalansvarlig ved eget sykefravær. N= 134.

50%

40%

30%
25.4%
23.1%
19.4%

20%

10%

21.6%

8.2%

2.2%
0%
I svært liten grad

I liten grad

I noen grad

I stor grad

I svært stor grad

Vet ikke/ ikke relevant

Slik det fremkommer av tabellen er det stor spredning i svarfordelingen. 19,4 % opplevde i
liten grad å få oppfølging fra den som hadde personalansvar for vedkommende. 8,2 %
opplevde at de i svært liten grad ble fulgt opp av sin nærmeste leder. Det var 25,4 %, hadde
hatt en opplevelse av at deres personalansvarlige fulgte dem opp i svært stor grad.
Svarfordelingen gir en indikasjon på at de ansatte i Enebakk kommune har fått en varierende
grad av oppfølging av sin nærmeste personalansvarlig de tre siste årene. NAV-rådgiveren
som revisor har snakket med, hadde erfart at oppfølgingen som gis sykemeldte er avhengig
av innsatsen til den enkelte enhetsleder.
Revisjonen ønsket å undersøke om ansatte i Enebakk kommune opplevde å ha jevnlig med
deres nærmeste ledere ved sykefravær.
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Tabell 5: Jevnlig kontakt mellom sykemeldt arbeidstaker og nærmeste leder, N= 131

Ja

61.8%

Nei

31.3%

Nei pga. medisinske grunner

0.8%

Vet ikke

0.8%

Ikke aktuelt

5.3%
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80%

90%

100%

Prosent

61,8 % «ja» at de hadde hatt jevnlig kontakt med nærmeste leder i hele
sykefraværsperioden, mens 31,3 % svarte «nei». 5,3 % svarte at jevnlig kontakt ikke var
aktuelt. Av Enebakk kommunes Rutiner for oppfølging ved sykefravær fremkommer det at
ved videre sykefravær skal leder holde jevnlig kontakt med arbeidstaker for å vurdere
muligheten for aktivitet.
Respondentene ble også spurt om i hvilken grad deres sykefravær kunne vært redusert
dersom oppfølging fra nærmeste leder hadde vært bedre/tettere. Av 132 respondenter
svarte 34,8 % at det i svært liten grad ville ha redusert deres sykefravær. 13,6 % svarte i liten
grad, mens 9,1 % svarte at det i noen grad. 28,0 % svarte det ikke aktuelt. Til sammen 10,6
% svarte at det i stor og svært stor grad ville ha redusert deres sykefravær.
I kommunens årsrapport for 2018 beskriver Enebakk kommune selv å ha god og tett
oppfølgning av sykemeldte arbeidstakere11. De oppgir at oppfølgingsplaner ble utarbeidet,
og at dialogmøter avholdes en gang per måned. Bedriftshelsetjenesten er med på alle

11

Enebakk kommunes årsrapport 2018, s 28.
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dialogmøter. Den ansattes lege blir også invitert til dialogmøtene når det ønskes av en av
partene. Det har i 2018 blitt invitert til ekstra dialogmøter etter forespørsel fra enhetsledere.
Vi spurte de ansatte om hvorvidt ett eller flere av følgende tiltak ble gjennomført da de var
sykemeldte:


Individuell oppfølgingsplan innen 4 uker utarbeides sammen med leder




Dialogmøte 1 innen 7 uker
NAV innkalte meg til dialogmøte 2 sammen med arbeidsgiver i løpet av de 6 første
månedene
Det ble igangsatt arbeidsrettet tilrettelegging



Tabell 6: Individuell oppfølgingsplan ble utarbeidet innen fire uker sammen med leder, N= 133
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Prosent

Av svarene kommer det frem at det flere ganger ikke ble utarbeidet en oppfølgingsplan. Av
133 respondenter svarte 29,3 % «ja», de hadde utarbeidet en oppfølgingsplan sammen med
22
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100

sin leder innen 4 uker, mens omtrent like mange, 30,8 % svarte «nei». Ettersom
utarbeidelsen av en oppfølgingsplan kan knyttes til sykefraværets egenart, hadde
respondentene mulighet til å svare «nei, pga. medisinske grunner» eller «ikke aktuelt». 15,8
% svarte at de ikke hadde utarbeidet en oppfølgingsplan grunnet medisinske grunner og 21,8
% svarte at det ikke var aktuelt å utarbeide en oppfølgingsplan.
Både hovedverneombud og kommunens NAV-rådgiver bekrefter at det har skjedd at enkelte
ansatte ikke har fått den oppfølgingen de har krav på. NAV-rådgiveren som revisor har
snakket med, bekrefter at han ved flere anledninger har etterspurt oppfølgingsplaner fra
kommunens personalansvarlige i forbindelse med dialogmøte 2. Det kommer frem at flere
av lederne opplever tid som en negativ faktor i sykefraværsarbeidet. Den 1.12.2019
publiserte NAV digital oppfølgingsplan på nav.no. Målet er at digital oppfølgingsplan kan
styrke dialogen underveis i sykefraværet12.
Dersom et sykefravær varer i mer enn sju uker, skal arbeidsgiver gjennomføre et dialogmøte
sammen med den sykemeldte. Vi spurte respondentene om et dialogmøte ble gjennomført
innen sju uker ved deres sykefravær.

12

NAV, digital oppfølgingsplan.
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Tabell 7: Dialogmøte 1 gjennomført innen 7 uker, n= 133
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Prosent

Det var flere respondenter som svarte «ja» på om det hadde blitt gjennomført et dialogmøte
innen 7 uker enn utarbeidelse av oppfølgingsplan innen 4 uker. Av 133 respondenter svarte
36,1 % «ja» mens 27,1 % svarte «nei» på om det var blitt gjennomført et dialogmøtes innen
7 uker. 5,3 % svarte at dialogmøte ikke hadde blitt gjennomført grunnet medisinske grunner,
mens 30,1 % svarte at et dialogmøte innen 7 uker ikke var aktuelt. Den forholdsvis høye
svarprosenten til svaralternativet «ikke aktuelt» kan knyttes til sykefraværets egenart.
Eksempelvis sykdom eller at vedkommende var tilbake i arbeid.
Enhetsledere og avdelingsledere som revisor har snakket med synes at personalavdelingen
stort sett er flink til å innkalle til dialogmøte 1, samt at personalavdelingen er en god støtte
for dem i sykefraværsoppfølgingen. På disse møtene skal bedriftshelsetjenesten delta. Det
kom frem i samtale med lederne at de ved noen anledninger skulle ønske at dialogmøtene
kunne bli gjennomført tidligere, spesielt i de sakene der den sykemeldte hadde vært
sykemeldt tidligere. Ved dialogmøte 2 er det NAV som kaller inn den sykemeldte.
Arbeidsgiver skal sende inn oppdatert oppfølgingsplan til NAV senest en uke før. Vi spurte
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100%

respondentene om NAV hadde kalt de inn til dialogmøte 2 sammen med deres arbeidsgiver i
løpet av de seks første månedene.

Tabell 8: NAV innkalte til dialogmøte 2 sammen med arbeidsgiver, N= 130
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Prosent

Av 130 respondenter svarte 31, 5 % at NAV kalte inn til dialogmøte 2 sammen med
arbeidsgiver innen de seks første månedene av sykefraværet. Likevel oppgir 16, 9 % at de
ikke ble innkalt til et dialogmøte. 3,1 % svarte at de ikke ble innkalt grunnet medisinske
årsaker, mens 46, 9 % svarte det ikke var aktuelt. Den høye svarprosenten til svaralternativet
«ikke aktuelt» kan knyttes til sykefraværets egenart, slik som alvorlig sykdom eller at
vedkommende var tilbake i arbeid.
De personalansvarlige lederne oppgir at de opplever samarbeidet med NAV som godt. NAVrådgiveren mener at NAV samarbeider godt både med kommunens enhetsledere og
avdelingsledere i forbindelse med oppfølging og dialogmøter.
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6.2.2 Tilrettelegging
Arbeidsgiver er pliktet gjennom arbeidsmiljøloven § 4-6 til å tilrettelegge. Vurdering av
tilrettelegging for sykemeldte inngår i kommunens rutiner ved individuell oppfølgingsplan og
dialogmøte. Dokumentgjennomgang viser også at Enebakk kommune har som intensjon om
å gjennomføre tilretteleggingstiltak for egne arbeidstakere med redusert arbeidsevne i
henhold til IA-avtalen. Pliktens omfang er likevel avhengig av reelle muligheter til å
tilrettelegge og gjelder så langt det er mulig.
Personalavdelingen, samt kommunens hovedverneombud mener at de personalansvarlige i
kommunens enheter er flinke til å finne gode tilretteleggingsløsninger for ansatte med
nedsatt arbeidsevne. Enhetsledere og avdelingslederne revisor har snakket med skryter av
de ansatte som de mener er flinke til å ta hensyn til sine kollegaer med nedsatt arbeidsevne.
Ved sykehjemmet har de sett at konsekvensene av tilrettelegging for ansatte med redusert
arbeidsevne kan skape slitasje på andre ansatte, som må kompensere for den det
tilrettelegges for. I samtaler med personalavdelingen ble det presisert at tilrettelegging ikke
er nye arbeidsoppgaver, men kun for en kortere periode for å hindre 100 % sykefravær.
Vi spurte de sykemeldte ansatte som hvorvidt det ble igangsatt arbeidsrettet tilrettelegging
ved deres sykefravær. Se tabell neste side.
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Tabell 9: Igangsatt arbeidsrettede tilrettelegging, n=132
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Av 132 respondenter svarte 34,8 % «ja», mens 30,2 % svarte «nei». 9,1 % svarte «nei, pga.
medisinske grunner» og 21,2 % svarte at det ikke var aktuelt. 4,5 % svarte «vet ikke».
Respondentenes svar indikerer at arbeidsrettet tilrettelegging ikke nødvendigvis benyttes i
sykefraværsoppfølgingen.
Videre ble respondentene spurt om hvorvidt deres sykefravær kunne ha blitt redusert
dersom:




Arbeidsoppgavene i større grad hadde blitt tilrettelagt
Relevante hjelpemidler hadde vært tilgjengelig
Du fikk andre arbeidsoppgaver enn dine faste oppgaver i en kortere periode

Som en del av oppfølgingen skal arbeidsgiver i samråd med arbeidstaker legge til rette for at
den sykemeldtes restarbeidsevne kan benyttes. Vi spurte respondentene om hvorvidt deres
sykefravær kunne ha blitt redusert dersom arbeidsoppgavene i større grad hadde blitt
tilrettelagt. Av 133 respondenter svarte 28,6 % at det i svært liten grad kunne ha redusert
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deres sykefravær. 10,5 % svarte i liten grad, mens 16,5 % svarte i noen grad. Til sammen 14,3
% svarte i stor grad og i svært stor grad. For 27,6 % var det ikke aktuelt.
Av 130 respondenter var det 32,3 % som i svært liten grad mente at deres sykefravær kunne
ha vært redusert dersom relevante hjelpemidler hadde vært tilgjengelig. Til sammen 20,0 %
mente at relevante hjelpemidler i liten grad og i noen grad kunne ha bidratt. Til sammen 6,9
% mente at relevante hjelpemidler i stor grad og i svært stor grad kunne ha redusert deres
sykefravær. For 38,5 % var det ikke aktuelt.
Av 131 respondenter svarte 26,7 % at andre oppgaver enn deres faste arbeidsoppgaver
kunne ha redusert deres sykefravær. Til sammen 23,0 % svarte at de i liten grad og i noen
grad kunne ha hatt en betydning. 9,9 % svarte at andre arbeidsoppgaver enn sine faste i en
kortere periode kunne ha hatt betydning for deres sykefravær, mens 3,8 % svarte i svært
stor grad. For 33,6 % var det ikke aktuelt.
6.2.3 Arbeidstakers plikter
Arbeidstaker er pliktig til å medvirke i arbeidet med å utarbeide og gjennomføre
oppfølgingsplan for eget sykefravær. Dersom arbeidstaker ikke vil medvirke, vil arbeidsgiver
anses som fritatt fra sin plikt til å utarbeide en oppfølgingsplan. Arbeidstaker skal kun oppgi
arbeidsfunksjon og er ikke pliktig til å dele diagnose eller medisinske opplysninger13. På
spørsmål om hvorvidt enhetslederne og avdelingslederne gjennomførte oppfølgingsplanene,
var svaret at dette kom an på hvem og hva saken omfattet. Flere synes det er lettere å
tilrettelegge for de sykemeldte ansatte som har oversikt over egne plikter. Videre kom det
frem i samtale at ikke alle ansatte ønsker oppfølging og tilrettelegging. De
personalansvarlige lederne revisor snakket med forklarte at det hender at de må opplyse
den enkelte sykemeldte om at vedkommende har plikter ved eget sykefravær. Lederne har
inntrykk av at ikke alle ansatte kjenner til egne plikter ved sykefravær. Lederne forteller at
kunnskap om ansattes plikter er tilgjengelig, men at det ikke har blitt gitt spesifikk opplæring
for de ansatte i hva som er forventet av dem ved eget fravær. I spørreundersøkelsen oppgav
vi hvilke plikter de ansatte hadde ved eget sykefravær og spurte deretter i hvilken grad de
var kjent med egne plikter ved eget sykefravær. 133 respondenter gav følgende svar:

13

Arbeidstilsynet, tilrettelegging og oppfølging av sykemeldte.
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Tabell 10:
60%Ansatte er kjent med plikter ved eget sykefravær, N= 133
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Av tabellen ser vi at det er liten spredning i svarfordelingen og det fremkommer her at
respondentene opplever selv å ha oversikt over egne plikter ved eget sykefravær.
Spørreundersøkelsens respondenter har alle vært tidligere sykemeldt, og har slik sett
erfaring med å medvirke i egen sykefraværsoppfølging. Dette kan ha påvirket
svarfordelingen.

6.3 Revisors vurderinger
Revisjonen oppfatter at ledere med personalansvar kjenner til gjeldende krav for oppfølging
av sykemeldte. Spørreundersøkelsen avdekker at det er et forbedringspotensial i den
systematiske oppfølgingen av sykefravær. Forbedringspotensialet for kommunens
systematiske oppfølgingsarbeid fremstår å ligge i linjen i kontakten mellom personalansvarlig
leder og arbeidstaker.
Av fakta så fremkommer det at respondentene (31,3 %) har opplevd ikke å ha jevnlig kontakt
med sin personalansvarlige leder. Flere av respondentene (30,8 %) opplevde at det ikke ble
utarbeidet en oppfølgingsplan innen fire uker ved deres sykefravær. I revisors samtaler med
NAV, hovedverneombud, enhetsledere og avdelingsledere ble det fortalt at det hadde vært
hendelser hvor det ikke hadde blitt utarbeidet en oppfølgingsplan. Revisjonen mener at
oppfølgingsarbeidet knyttet til jevnlig kontakt, samt arbeidet som gjøres i forbindelse
oppfølgingsplan er noe mangelfull. På disse områdene er det rom for forbedring.
Oppfølgingsplaner bør brukes som verktøy for at sykemeldte kan komme raskere tilbake i
arbeid i de saker det er aktuelt.
Jamfør AML § 4-6, femte ledd skal arbeidsgiver kunne dokumentere hvordan
bestemmelsene om oppfølgingsplan og dialogmøte har vært fulgt opp, herunder hvem som
har vært innkalt til og har deltatt i dialogmøte. Av fakta så fremkommer det at NAV langt ut i
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sykefraværet må etterspørre oppfølgingsplaner fra kommunen fordi planene ikke har blitt
dokumentert eller sendt inn innen gitt frist. Revisjonen mener det er hensiktsmessig at
kommunen dokumenterer bedre det arbeid som gjøres i forbindelse med
sykefraværsoppfølging, jamfør aml § 4-6 tredje ledd. Revisjonen ønsker å fremheve digital
oppfølgingsplan som et verktøy for å dokumentere oppfølgingsarbeidet.
Dialogmøtene er en arena for å finne alternative løsninger for at ansatte med redusert
arbeidsevne kan komme tilbake i arbeid. Enhetslederne og avdelingslederne opplevde at
personalavdelingen kalte inn til dialogmøter innen 7 uker. Revisor ønsker å trekke frem at
enhetslederne og avdelingslederne opplevde god støtte fra personalavdelingen i
dialogmøtene og ellers i sykefraværsoppfølgingen. Av spørreundersøkelsen kommer det
frem at 36, 1 % av respondentene har deltatt i dialogmøter med kommunen. 30,1 % svarte
at et dialogmøte ikke aktuelt ved deres sykefravær. Samtidig var det 27,1 % ikke deltok på et
dialogmøte. Svarene indikerer at arbeidsgiver kaller inn mange til dialogmøte 1. Likevel er
det en del som ikke har deltatt på et dialogmøte innen 7 uker. Revisjonen mener kommunen
som arbeidsgiver bør forsikre seg om at de gjennomfører dialogmøte 1 med alle sykemeldte
som det er aktuelt for.
Av samtaler fremkommer det at enhetsledere og avdelingsledere har erfart at ikke alle
sykemeldte ønsker å utarbeide en oppfølgingsplan eller delta på dialogmøter. Mangelfull
aktivitet fra ansatte, mente enhetsledere og avdelingsledere, kunne knyttes til at de ansatte
ikke har nok kunnskap om egen aktivitetsplikt. Det kommer frem av spørreundersøkelsen at
respondentene selv opplever å ha god oversikt over egne plikter. Utvalget i
spørreundersøkelsen har alle vært sykemeldt over 16 dager, og skal slik sett ha erfart hvilken
aktivitetsplikt de selv har, samt hva de kan forvente av sin arbeidsgiver. Det er derfor ikke
sikkert at svarene i denne sammenheng er representative for alle sykemeldte som
enhetslederne har ansvar for å gi en tilstrekkelig sykefraværsoppfølging. Revisor ønsker
derfor å fremheve de personalansvarlige ledernes erfaring knyttet til at de må bruke tid på å
forklare de ansatte hvilke aktivitetsplikter de har som arbeidstaker, og at det kan være
ressurskrevende i sykefraværsoppfølgingen.
Tilrettelegging på arbeidsplassen krever at ledelsen er i aktiv dialog med verneombud,
tillitsvalgte, og den enkelte arbeidstaker om hva som skaper nærvær, fravær og et godt
arbeidsmiljø. Et godt samarbeid med viktige aktører som fastlege, bedriftshelsetjeneste og
NAV er viktig for å få en systematisk oppfølging av sykemeldte14.
Arbeidsmiljøloven § 4-6, første ledd at arbeidstaker skal gis anledning til å fortsette i sitt
vanlige arbeid ved redusert arbeidsevne. Det betyr at arbeidsgiver er pliktig til å tilrettelegge
for sine ansatte ved behov. Det fremkommer av spørreundersøkelsen at det for 30, 2 % ikke
ble igangsatt arbeidsrettet tilrettelegging ved deres sykefravær, mens 24, 8 % fikk
tilrettelegging. Respondentenes svar indikerer at arbeidsrettet tilrettelegging ofte ikke

14

Partene i arbeidslivet, Best sammen – om å redusere sykefraværet i kommunal sektor.
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benyttes i sykefraværsoppfølgingen. Mangel på arbeidsrettet tilrettelegging kan knyttes til at
det heller ikke utvikles individuell oppfølgingsplan, hvor restarbeidsevne bør være tema.
Det fremkommer av spørreundersøkelsen at av 132 respondenter, så var det cirka en
fjerdedel som hadde hatt arbeidsrettet tilrettelegging. Det var 30,2 % som ikke hadde hatt
arbeidsrettet tilrettelegging. Revisjonen anser dette som en høyt tall med tanke på at 9,1 %
svarte nei, pga. medisinske grunner og 21,2 % svarte det ikke var aktuelt for dem. Samtidig
så vurderte respondentene selv at tilrettelegging, hjelpemidler eller andre arbeidsoppgaver i
forholdsvis liten grad kunne ha redusert deres sykefravær. Likefrem skal arbeidsgiver forsøke
å finne arbeidsoppgaver dersom den sykemeldte har noe restarbeidsevne.
Av fakta så fremkommer det at enhetslederne og avdelingslederne hadde erfart at
tilrettelegging hadde gitt slitasje på andre ansatte som måtte kompensere for den
sykemeldtes tapte arbeidsevne. Ose mener det at grensen for tilrettelegging bør være når
tilretteleggingen går ut over driften av virksomheten eller fører til overbelastning på de
friske ansatte15. Selv om respondentenes tilbakemelding om at mange ikke fikk
tilrettelegging, forstår revisjonen at tilrettelegging er en avveining som må gjøres ut i fra
hvert enkelt sykdomstilfelle. Revisjonen ser at kommunen er kjent med at de må
tilrettelegge for arbeidstakere med redusert arbeidsevne, men at de har utfordringer knyttet
til gjennomføring.
Det fremkommer av fakta at vernetjenesten er lite brukt i sykefraværsoppfølgingen av
sykemeldte. Ettersom vernetjenesten i større grad nå får opplæring i sykefraværarbeid
(fremkommer av fakta i kapittel 7), kan dette var en ressurs for kommunen videre.

15

Ose, Sykefravær, HMS og inkludering, s. 125
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7 Tiltak som reduserer sykefraværet
Problemstilling 3:
I hvilken grad har kommunen iverksatt tiltak for å redusere
sykefraværet, og har tiltakene redusert sykefraværet?

7.1

Revisjonskriterier:





Kommunen skal i samsvar med IA-avtalen aktivt arbeide for å redusere sykefraværet
Kommunen skal ha planer og tiltak for å redusere risiko for sykefravær
Det skal fastsettes aktivitetsmål for oppfølging og tilrettelegging overfor egne
arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne.
Kommunen bør arbeide aktivt for unngå personskader i tjenesten som kan resultere i
sykefravær

7.2 Fakta
Det fremkommer av Enebakk kommunes årsrapporter fra de siste seks årene at sykefravær
har vært et område kommunen har hatt fokus på å redusere. For å belyse de sentrale delene
ved det forebyggende sykefraværsarbeidet og nærværsarbeidet har revisor tatt
utgangspunkt i kommunens IA-handlingsplan Handlingsplan 2019 for Enebakk kommune.
7.2.1 IA-arbeid og tiltak for å redusere sykefravær i Enebakk kommune
IA-avtalen 2014-2018 sitt overordnede mål er «å forebygge og redusere sykefravær, styrke
jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet16».
På bakgrunn i IA-avtalen skal kommunen fastsette egne mål tilpasset kommunens
utfordringer. Kommunens handlingsplan for IA-arbeidet i 2019 fokuserer på IA-avtalens tre
delmål knyttet til nærvær og sykefravær, personer med redusert funksjonsevne, og livsfase
og seniorpolitikk. I tillegg har kommunen lagt til fem andre fokusområder knyttet til;
trepartssamarbeidet, kurs og kompetanseheving, og samarbeid med NAV, NAV
arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten. Et hovedmål for IA-avtalen 2019-2022 er at
frafrafallet fra arbeidslivet skal reduseres vesentlig, og sykefraværet skal ned 10 %
sammenliknet med årsgjennomsnittet i 2018. Det skal settes egne mål på sektor og
bransjenivå. Inkludering av personer som står utenfor arbeidslivet er tatt ut av avtalen17.

16

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom Enebakk kommune og Arbeids- og
velferdsetaten ved NAV arbeidslivssenter i Akershus.
17
KS, IA-avtale med ny profil.
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Kommunen har satt seg som mål å redusere samlet sykefravær til 7,5 %, og slik sett ha et
jobbnærvær på 92,5 % i løpet av 2019. Med hovedfokus på nærvær, personer med redusert
funksjonsevne og livsfase fremkommer det av dokumentgjennomgang at kommunen har
satt i gang og videreført tiltak for 2019. Et relevant utvalg presenteres herunder18:











Forflytningskunnskap – implementering og evaluering av denne.
«Gravide i jobb» - oppstartsarbeid med bedriftshelsetjeneste. Utsatt som følge av
finansieringsordning er endret i den nye IA-avtalen
Faste legemøter
Kurs i forebyggende smittevern for aktuelle arbeidsgrupper
Kvalitetslosen – opplæring og gjennomgang hvor man kan finne dokumenter m.m.
Medarbeiderundersøkelsen 10- FAKTOR.
Ett års sykemelding – hva nå? Et samarbeid med NAV arbeidslivssenter og
kommunen
Tilretteleggingstiltak for ansatte med redusert arbeidsevne i samarbeid med NAV
Seniorpolitikk som et tema på personalmøtene årlig.
Seniorseminar for arbeidstakere som er 58 år og eldre.

Det fremkommer i årsrapporten for 2018 at kommunen våren 2019 utsatte Kurs i nattarbeid
som følge av bytte av bedriftshelsetjeneste ved årsskriftet 2018/1919. I saksframlegg til AMU
22.5.201920 står det at IA-handlingsplan 2019 med fremdriftsplan/tiltak som skulle evalueres
av AMU våren 2019, ble utsatt til 25. september 2019. Dette var i påvente av at virkemidlene
i den IA-avtalen skulle komme på plass.
Som et tiltak for å unngå sykefravær på grunn av fysiske belastninger i helse- og
omsorgstjenestene har Enebakk kommune i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utviklet
en veileder for forflytningsprosedyre. Innføringen av forflytningsprosedyren er et tiltak for at
de ansatte kan unngå belastningsskader under arbeid med brukere. Samtidig skal
forflytningsrutinene også sikre at kommunens beboere og brukere mottar tjenester med høy
faglig standard. Personalavdelingen opplyser at evaluering av forflytningsprosedyren skal
behandles i AMU i 5.2.2020 med ferdigstillelse våren 2020.
7.2.2 Finansiering av tiltak
Som IA-virksomhet kunne kommunen ut 2018 få forebygging- og tilretteleggingstilskudd
(FOT) for merutgifter eller merinnsats fra Arbeids- og velferdsetaten for tilrettelegging,
utprøving, opplæring eller praktisk hjelp til arbeidstakere. Dette gjelder også for utgifter til
bedriftshelsetjenesten dersom de har bidratt i nærværsarbeid og i
sykefraværsoppfølgingen21. Dette er en ordning Enebakk kommune har benyttet seg av, og
det fremkommer i samtaler at det har vært utfordrende for kommunen å finansiere tiltak
18

IA/HMS plan Enebakk kommune
Årsrapport 2018 Enebakk kommune, s. 30.
20
Saksnr.: 2019/2085
21
Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018, s. 4.
19
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etter IA-avtalen gikk ut 2018. Ettersom det ikke er dokumentert at FOT bidrar til å redusere
sykefraværet, er det tilskuddet omprioritert til nye satsningsområder i IA-avtalen for 2019202222.
Det kom frem i samtaler at enkelte enhetsledere er bekymret for at mangel på
tilretteleggingstilskudd kan føre til merbelastning for andre ansatte, ettersom de må
kompensere for den sykemeldte. NAV-rådgiveren tror omstilling av finansieringsordning kan
bli en utfordring for kommunen, men kommunen har fortsatt muligheter for å søke om
finansiering fra KS eller KLP til forebyggende tiltak, noe kommunen også sier at den benytter
seg av.
Mangel på forebyggings- og tilretteleggingstilskudd fra NAV har resultert i at kommunen har
satt tiltaket «Gravide i jobb» på vent. I samtaler med enhetsledere og avdelingslederne
fremkommer det at graviditet ofte er en årsak til sykefravær ved deres enheter. For Enebakk
kommune er det ønskelig at gravide tar kontakt med jordmor, slik at de kan få utbetalt
svangerskapspenger fremfor sykepenger, dersom de ikke kan jobbe 100 % under
graviditeten. Jordmor er også en ressursperson som kan bistå leder i å finne tilrettelagte
arbeidsoppgaver som passer den enkelte gravide. Det kommer frem i samtaler at enkelte
enheter ikke har søkt om svangerskapspenger, men har utbetalt sykepenger i perioden.
7.2.3 Oppfølging av hyppige egenmeldinger
Enhetslederne og avdelingslederne forteller at de er oppfordret av personalavdelingen til å
følge opp ansatte som har hatt hyppige og fler enn fem egenmeldingsperioder. Barnehagen
har utarbeidet rutiner for oppfølging av ansatte som har fler enn tre fraværsperioder
innenfor et halvt år, eller som har gjennomgående høyt sykefravær på over 15 prosent.
Avdelingsledere ved sykehjemmet hadde selv funnet frem til en veileder i Kvalitetslosen,
men opplevde at denne ikke var uttømmende. De ønsket opplæring i og rutiner for hvordan
en slik samtale bør gjennomføres. Mangel på kompetanse har ført til at det hyppige fraværet
i enkelte avdelinger ikke har blitt fulgt opp slik personalavdelingen har anmodet.
Enhetene som revisor har vært i kontakt med har i tillegg til kommunens overordnede tiltak,
egne lokale tiltak. Tiltakene er utformet etter behov ved enhetene og omfatter:




Endring av turnussystem ved sykehjemmet
Nærværsprosjekt i kommunale barnehager
Tilbakemeldingskultur i Kirkebygden barnehage

7.2.4 Endring av turnussystem
Avdelingslederne ved sykehjemmet forteller at de ble anmodet av kommunens politikere om
å se om det var mulig å endre utformingen av turnusen, som et tiltak for å styrke nærværet.
Sykehjemmet har nå en todelt turnus, samt egne ansatte på nattevakter. Sykehjemmet har
22
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fra uke 25 i 2019 benyttet seg av såkalt fleksibel turnus. Det vil si at de ansatte kan komme
med ønsker for hvilke dager de vil ha fri som er utenfor deres faste turnus. Det er for tidlig å
se om dette har en innvirkning på sykefraværet ved sykehjemmet.
Nærværsprosjektet ble igangsatt i 2017 og er et prosjekt som gjennomføres i Enebakk
kommunes tre kommunale barnehager. Her deltar tillitsvalgte og verneombud fra de tre
kommunale barnehagene, sammen med kommunens IA-konsulent og representanter fra
NAV. I forbindelse med nærværsprosjektet har det blitt utviklet en plan for
sykefraværsoppfølging med fokus på å fremme nærvær ved fare for fravær.
7.2.5 Frokostmøter
NAV inviterer til frokostmøter for enhetsledere og avdelingsleder i kommunen to ganger i
halvåret. NAV har gjennomført kurs på bakgrunn av tema som enhetslederne og
avdelingslederne i kommunen har vært interessert i å få opplæring i eller en oppdatering på.
Temaene på frokostmøtene har så langt vært oppfølgingsplaner, arbeidsgivers og
arbeidstakers rettigheter og plikter, samt digitale løsninger for innmelding av sykefravær.
Etter oppstarten av frokostmøtene har NAV sett at enhetslederne i større grad tar kontakt
for råd og hjelp i oppfølging og i forebyggende arbeid. Enhetslederne og avdelingslederne
revisor har snakket med mente frokostmøtene var en god arena for opplæring og
oppdatering. Det kom frem at de synes løsningene presentert av NAV ikke alltid var like
enkle å gjennomføre i praksis.
7.2.6 10-FAKTOR og medarbeiderskap
Enebakk kommune har våren 2019 gjennomført KS sin medarbeiderundersøkelse 10FAKTOR, som bygger på omfattende forskning om effektiv ledelse og gode virkemidler for å
motivere medarbeiderne. 10-faktor er utviklet spesielt for kommunesektoren23. Ettersom
kommunen nylig satt i gang arbeidet med 10-faktor, er det for tidlig å etterspørre
resultatene av dette arbeidet. Det fremkommer av samtaler med HR-sjefen at kommunen
håper at arbeidet med 10-faktor kan innvirke på de ansattes nærvær ved enhetene i
kommunen og styrke de ansattes medarbeiderskap. Medarbeiderskap skal være i fokus for
Enebakk kommune fremover. Den grunnleggende ideen er at medarbeidere og ledelse skal
ha et felles ansvar for å skape en god og effektiv arbeidsplass. Medarbeiderskap handler om
hvordan arbeidstakeren forholder seg til arbeidsoppgavene, kollegaer og til arbeidsgiver24.
7.2.7 Arbeidsmiljøutvalg
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i kommunen, og
delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet i virksomheten, samt følge med på

23
24

KS, 10-faktor KS’ medarbeiderundersøkelse.
Idebanken, medarbeiderskap styrker arbeidsgleden.
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utviklingen i arbeidsmiljøet25. AMU er partssammensatt av arbeidsgiversiden,
arbeidstakersiden, verne-tjenesten, samt bedriftshelsetjenesten. Dette utvalget er et
besluttende og rådgivende organ, som skal virke for gjennomføringen av
arbeidsmiljølovgivningen. AMU består av et likt antall representanter fra arbeidsgiver og
arbeidstakersiden.
Arbeidsmiljøutvalget følger blant annet med på sykefraværet i kommunen, og i 2018
etterspurte de tiltak ved enheter som har sykefravær over 10 %. Kartleggingen viste at
enhetene hadde tiltak for å øke nærværet og redusere sykefraværet på kort og lang sikt. Det
kommer ikke frem hvilke enheter som har fokus på hvert enkelt tiltak eller hvorvidt de har
målt effekten av disse tiltakene. Innsendte tiltak bestod blant annet av26:







Ergonomisk gjennomgang av utstyr og hjelpemidler
Igangsatt og planlagt medarbeiderskap i samarbeid med personalavdelingen
Besette vakante stillinger
Faglig veiledning og tilrettelegging for videreutvikling og kompetanseheving
Turnus i henhold til bemanningsplan
Fokus på trivsel, trygghet, jobbmestring og samarbeid

7.2.8 Trepartssamarbeidet
Av Enebakk kommunes årsrapport 2018 kommer det frem at trepartssamarbeidet er viktig
for forebygging av sykefravær i kommunen27. Arbeidsmiljøutvalget skal arbeide for et fullt ut
forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten28. Trepartsmøtene er opprettet på verneområdene i
Enebakk kommune og er et underutvalg til Arbeidsmiljøutvalget sentralt (AMU)29. I samtaler
med enhetsledere og avdelingsledere fremkommer det at sykefravær ved enheten alltid er
tema på trepartsmøter. Ved sykehjemmet gjennomførte de trepartsmøter hver sjette uke
etterfulgt av personalmøtene.
7.2.9 Vernetjenesten
Kommunens handlingsplan vektlegger at ledelsen skal være i aktiv dialog med
vernetjenesten og i trepartssamarbeidet. Dette har blitt bekreftet av kommunens
hovedverneombud, som opplever at ledelsen i kommunen er interessert i samarbeid med
vernetjenesten.
Inntil siste hovedverneombud ble valgt har det ifølge det nye hovedverneombudet ikke vært
et systematisk hovedverneombudsarbeid i kommunen. Hovedverneombudet har fem møter
med verneombudene i året. Hovedverneombudet beskriver ledelsen i kommunen som
25

Enebakk kommune, HMS-håndbok.
Arbeidsmiljøutvalget, saksnr.: 2018/4251.
27
Enebakk kommune, årsrapport 2018, s. 28.
28
Enebakk kommune, HMS-håndbok, s. 13.
29
3 partssamarbeidet i Enebakk kommune.
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meget samarbeidsvillige og interesserte i problemstillinger knyttet til sykefravær.
Hovedverneombudet deltar i kommunens arbeidsmiljøutvalg.
Det kommer frem i samtale at involveringen av verneombudene lokalt ved enhetene i
forbindelse med sykefravær har frem til nå vært varierende. Det pågår nå et arbeid med å
styrke vernetjenesten ved enhetene i kommunen slik at verneombudene i større grad kan
være en ressurs i nærvær- og fraværsarbeidet. Verneombudene er fra og med høsten 2019
innkalt og oppfordret til å delta på NAV sine frokostmøter. Personalavdelingen synes at
enhetenes verneombud var flinke til å gjennomføre sine plikter knyttet til handlingsplanen.
Revisor har fått tilgang til verneombudenes utfylte skjemaer for vernerunder, som følger opp
deler av handlingsplanen.
Av spørreundersøkelsen fremkommer det at verneombudene i liten grad har deltatt i
dialogmøte 1. De kan delta dersom de er invitert inn av de ansatte selv. Et stort antall av
respondentene har svart at dette var fordi det ikke var aktuelt ved deres sykefravær.
7.2.10 Samarbeid med bedriftshelsetjenesten
En gjennomgang av kommunens årsrapport for 2018 fremgår det at kommunen kjøpte
tjenester av Solheim HMS-senter knyttet til ergonomi og arbeidsplassvurderinger,
psykososialt arbeidsmiljø og forebyggende HMS-arbeid. Personalavdelingen fremhever at
bedriftshelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner i kommunens oppfølgings- og
forebyggende sykefraværsarbeid. Det forebyggende arbeidet kommunen har gjort i
samarbeid med bedriftshelsetjenesten kan gjenspeiles ved at bedriftshelsetjenesten har:










Deltatt i arbeidsmiljøutvalget i kommunen
Deltatt i dialogmøter vedrørende oppfølging av sykemeldte ansatte
Deltatt på tilsyn fra Arbeidstilsynet på skolene i Enebakk
Ergonomi og arbeidsplassvurderinger
Krav og funksjonsvurderinger (av hva ansatte kan eller ikke kan utføre av
arbeidsoppgaver30)
Arbeidspsykologisk rådgivning
Veiledning i kartlegging, risikovurdering og handlingsplaner
Psykologtjenester ansatte
Vaksinasjon av nyansatte.

Det kommer frem av spørreundersøkelsen at av 108 respondenter så mente 49,1 % at
deltakelse fra bedriftshelsetjenesten ikke var aktuelt i deres dialogmøter. Det var likevel 17,6
% som oppga at bedriftshelsetjenesten deltok i deres dialogmøter, mens 32,4 % svarte at de
ikke deltok. Hvorvidt bedriftshelsetjenesten deltakelse hadde vært relevant eller ikke i
dialogmøtene kommer ikke frem av svarene.

30

Arbeidstilsynet. Tilrettelegging og oppfølging av sykemeldte.
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Det kommer frem i samtaler med enhetslederne og avdelingslederne at de har ulike
erfaringer og betraktninger av hvorvidt de mente at bedriftshelsetjenesten bistod i å finne
gode løsninger. Avdelingslederne har ikke hatt særlig kontakt med bedriftshelsetjenesten i
deres sykefraværsoppfølging, og de mente at bedriftshelsetjenesten ikke har vært benyttet
ved avdelingen.

7.3 Tiltak for å redusere sykefraværet
Enebakk kommunens samlede sykefravær de siste seks årene fremkommer av tabellen
under. Av tabellen så fremkommer det at sykefraværet har holdt seg stabilt mellom 8 % og 9
% siden 2014.
År
201431
201532
201633
201734
201835
201936

Samlet sykefravær
8,5 %
8,8 %
8,7 %
7,8 %
9,0 %
9,3 %

Kommunens HR-sjef påpekte i samtale med revisor at det er utfordrende å vite hvilke tiltak
som kan bidra til, samt hva som kan gjøre at sykefraværet går ned. HR-sjef påpeker at det
ikke nødvendigvis er lineære sammenhenger mellom et enkelttiltak og reduksjon i
sykefraværet, men at det er en sirkulær sammenheng hvor flere faktorer spiller inn.

7.3.1 Ansattes forslag til tiltak
Revisjonen ønsket å få oversikt over hvilke tiltak enhetsledere, avdelingsledere, samt
respondentene selv mente kunne styrke nærværet og redusere sykefraværet i kommunen.
Enhetsledere og avdelingsledere kom med følgende tiltak:




Øke grunnbemanning i sykehjem og barnehage
Styrke internopplæringen og bruk av tilgjengelige hjelpemidler i barnehage og i
sykehjem
Økonomiske midler til å sette inn vikar fra første fraværsdag

Revisor mottok mange svar fra respondentene i spørreundersøkelsen, og det var spesielt fire
gjentakende temaer som kan knyttes til:
31

Enebakk kommune, årsberetning 2014
Enebakk kommune, årsberetning 2015
33
Enebakk kommune, årsberetning 2016
34
Enebakk kommune, årsberetning 2017
35
Enebakk kommune, årsberetning 2018
36
Enebakk kommune, Fraværsrapport hentet ut 21.1.2019.
32

38
Viken kommunerevisjon IKS | Sykefraværsoppfølging i Enebakk kommune






Økt grunnbemanning
Psykososialt miljø
Fysisk arbeidsmiljø
Opplevelse av mangelfull oppfølgingskompetanse.

Økt bemanning
Det kom inn svært mange tilbakemeldinger knyttet til bemanningssituasjonene ved enkelte
enheter i kommunen, spesielt sykehjemmet og skolene. Dette resultatet kan knyttes til
utvalget. Av spørreundersøkelsens 133 respondenter jobber 40,6 % innenfor kultur og
oppvekst og 41,4 % innenfor helse og omsorg. Av respondentenes tilbakemeldinger kommer
det frem at enkelte enheter har lav bemanning og at ved enkelte enheter setter de inn
vikarer sent ved kollegaers sykefravær. Dette mener de ansatte sliter på deres
arbeidshverdag og kan øke sykefraværet på sikt.
Psykososialt miljø
Det var flere som nevnte at det psykososiale arbeidsmiljøet bør være i fokus. Det er av flere
beskrevet en opplevelse av stor avstand mellom ansatte og nærmeste leder, samt flere
uttrykker de ikke føler seg verdsatt. I tillegg er det flere som savnet trivselstiltak slik som
julelunsj og julebord. Det kommer også frem alvorlige påstander om at vold og trusler ved
kommunens skoler er en årsak til sykefravær ved skolen.
Fysisk arbeidsmiljø
Flere nevner at de opplevde det fysiske arbeidsmiljøet som en årsak til sykefravær. Både
kalde lokaler og dårlig inneklima som blant annet fremmer allergiske reaksjoner som en
utfordring. Det fremkommer også at det ikke er tilstrekkelig med eller gode nok hjelpemidler
på deres arbeidsplass. Flere savner ergonomiske tiltak for å forhindre slitasje over tid. Det er
ikke kjent for revisjonen hvilke enheter dette gjelder.
Opplevelse av manglende oppfølgingskompetanse ved enheten
Det kommer frem at de ansatte ikke opplever at lederne har nok kompetanse knyttet til
oppfølging og at det er først når NAV blir involvert at personalansvarlig følger opp. Det kom
frem forslag om at både ledere og ansattes kunnskap knyttet til rettigheter og plikter bør
styrkes.

39
Viken kommunerevisjon IKS | Sykefraværsoppfølging i Enebakk kommune

100%

7.3.2 Arbeidsplassen som en årsak til sykefravær
90%
Revisjonen mente at det var relevant å spørre de ansatte om deres sykefravær skyldtes
forhold ved egen arbeidsplass.
80%

Tabell 11: Skyldes ditt fravær forhold ved arbeidsplassen? N=132
70%

60.6%

Prosent

60%

50%

40%

30%

28.0%

20%

10.6%
10%

0.8%
0%
Ja

Delvis

Nei

Vet ikke

Av 132 respondenter svarte 60,6 % av de spurte at deres sykefravær ikke kunne knyttes til
arbeidsplassen. Det var likevel 28,0 % som svarte at deres sykefravær delvis kunne knyttes til
arbeidsplassen, og 10,6 % mente at det var forhold ved arbeidsplassen som var årsaken til
deres sykefravær.
Av respondentene som svarte ja eller delvis på at arbeidsplassen var årsaken til deres
sykefravær, gav 51 respondenter svar på hva som var årsaken. 23,5 % svarte at manglende
fysisk tilrettelegging var årsak til deres sykefravær. 43,1 % svarte at årsaken var et for stort
arbeidspress, mens 31,4 % svarte at det skyldtes et dårlig psykososialt arbeidsmiljø. 37,3 %
svarte at det var andre årsaker ved arbeidsplassen enn de alternativene som var foreslått av
revisjonen som var årsaken til deres fravær. 3,9 % svarte «ikke aktuelt» og 2,0 % svarte «vet
ikke/ikke aktuelt».
Vi ba de som svarte annet om å utdype dersom de ønsket det. Flere valgte å gi en
tilbakemelding, og vi gir en kort sammenfatning av årsakene som ble nevnt:






Jobbens egenart
Inneklima
Egen helse kombinert med stort arbeidspress
Vold og trusler i arbeidet
Arbeidsulykker
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Ut fra datagrunnlaget fra spørreundersøkelsen har revisjonen mulighet til å hente ut
informasjon om hvorvidt det er forskjeller mellom kommunalområdene for helse- og omsorg
og kultur- og oppvekst. Revisjonen ønsker å vite om det er forskjeller innenfor
kommunalområdene knyttet til om fraværet skyldtes forhold ved arbeidsplassen. På dette
spørsmålet har det svart like mange fra kultur- og oppvekst (N=54), som fra helse og omsorg
(N=54).
Tabell 12: Fravær skyldes forhold ved arbeidsplassen, kommunalområde

70,0 %
61,1 %
57,4 %

60,0 %
50,0 %
40,0 %
30,0 %
20,0 %
10,0 %

Kultur- og oppvekst, N=54

27,8 29,6
% %

Helse- og omsorg, N=54

13,0 %
9,3 %
1,9 %
0,0 %

0,0 %
Ja

Delvis

Nei

Vet ikke

Av tabellen så fremkommer det at det er flere innenfor kultur- og oppvekst som vurderer at
deres sykefravær skyldes forhold ved arbeidsplassen. For 13 % av de sykemeldte innenfor
kultur- og oppvekst var arbeidsplassen årsaken til deres sykefravær. Innenfor helse- og
omsorg var det flere som var sykemeldt delvis grunnet forhold ved deres arbeidsplass.
Revisjonen har også hentet ut informasjon om hvorvidt det er forskjeller mellom
kommunalområdene i hvilke forhold som var skyld i deres sykefravær. Se tabell på neste
side.
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Tabell 13: Hvilke forhold var skyld i ditt fravær, kommunalområde

60,0 %

52,4 %
45,5 %
42,9 %

50,0 %
40,0 %

36,4 %
33,3 %

30,0 %
20,0 %

18,2 %

28,6 %
22,7 %

10,0 %

0%0%

Kultur- og oppvekst, N=22

0%0%

0,0 %

Helse- og omsorg, N=21

100%

90%

80%

Av tabellen så fremkommer det at fraværet til respondentene som jobber innenfor helse- og
70%
omsorg i større grad kan knyttes til manglende fysisk tilrettelegging (33,3 %), for stort
arbeidspress (52,4 %) og et dårlig arbeidsmiljø (42,9 %).
60%

Prosent

I spørreundersøkelsen spurte vi i hvilken grad de ansatte mente deres arbeidsplass hadde
fokus på å redusere sykefraværet og fikk følgende svar.
50%I hvilken grad mener du at din arbeidsplass har fokus på å redusere sykefraværet? N= 134
Tabell 14:

40%

30%

28.4%

20%

17.9%

16.4%

14.2%

13.4%
9.0%

10%

0.7%
0%
I svært liten grad

I liten grad

I noen grad

I stor grad

I svært stor grad

Ikke aktuelt

Vet ikke

Det fremkommer av resultatene at det er stor spredning i respondentenes oppfatning av
hvilket fokus deres arbeidsplass har på sykefravær. Selv om dette er respondentenes
subjektive opplevelse, så gir det likevel en indikasjon på at det er forbedringspotensial
knyttet til et uttrykt fokus på sykefravær fra arbeidsgivers side ved flere av kommunens
enheter.
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7.4 Revisjonens vurderinger
Av kommunens IA-/HMS-plan og handlingsplan for 2019 forekommer det at kommunens mål
og tiltak har som mål å redusere sykefraværet. Planen fremstår som å være basert på IAavtalen 2014-2018, da det fortsatt var mulig å søke om tilretteleggingstilskudd. Det
fremkommer av handlingsplanen for IA-arbeidet at kommunen har hovedfokus på nærvær,
legge til rette for personer med redusert funksjonsevne og endret livsfase. Tiltakene vil
revisor beskrive som forebyggende fremfor overordnede og strategiske.
Revisjonen har ikke funnet overordnede eller strategiske tiltak for oppfølging og
tilrettelegging for arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne, foruten at det er satt opp som i
kommunens IA-/HMS-plan.
Kommunen har hatt som intensjon å gjennomføre flere forebyggende tiltak i løpet av 2019. I
samtaler fremkommer det at flere planlagte tiltak ikke har blitt igangsatt grunnet mangel på
finansiering fra NAV. I revisjonens skjønn så er det sårbart at arbeid knyttet til forebygging av
sykefravær ikke ble iverksatt som følge av at IA-avtalen utgikk i 2018. For å unngå at
kommunen ikke får igangsatt planlagte tiltak også 2020, bør kommunen jobbe aktivt med
denne problemstillingen.
Innad i kommunen så fremstår det som at vernetjenesten og tillitsvalgte samarbeider med
ledelsen i kommunen i spørsmål knyttet til sykefravær. Revisjonen ser positivt på at
vernetjenesten får opplæring i sykefraværsoppfølging.
Problemstillingen etterspør også i hvilken grad tiltakene har redusert sykefraværet. Det har
vært utfordrende for revisjonen å få svar på om tiltakene kommunen har iverksatt har
fungert. Enebakk har et mål om å redusere sykefraværet til 7,5 %, og dermed ha et
jobbnærvær på 92,5 %. Enebakk kommune har slik sett ikke nådd målet de har satt seg de
siste årene.
Ut i fra dokumentgjennomgang fremkommer det at kommunen har hatt et overordnet fokus
på tiltak som skal fungere forebyggende, slik som kurs i forflytningskunnskap. Sykehjemmet
har også fulgt opp forslaget fra politisk hold om å endre turnusplan. Det er for tidlig å
vurdere hvorvidt dette har bidratt til mer nærvær ved arbeidsplassen, og slik sett redusert
sykefraværet ved enhetene.
De kommunale barnehagenes felles rutiner for oppfølging av korttidsfravær fremstår som et
velutviklet verktøy. Avdelingslederne på sykehjemmet ønsket opplæring i og rutiner for
hvordan samtaler knyttet til hyppig korttidsfravær kan gjennomføres. Kommunen bør gi
opplæring til enhetsledere og avdelingsledere, slik at det hyppige korttidsfraværet kan
reduseres som personalavdelingen selv har anmodet om.
Spørreundersøkelsen gir en indikasjon på at flere av respondentene ble sykemeldt helt (10,6
%) eller delvis (28,0 %) av faktorer ved deres arbeidsplass de tre siste årene. Blant annet
svarte 51 av respondentene at deres sykefravær kunne knyttes til for stort arbeidspress, et
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dårlig psykososialt arbeidsmiljø, samt manglende fysisk tilrettelegging. Over halvparten av
respondentene fra helse- og omsorg som svarte at deres sykefravær helt eller delvis skyldtes
arbeidsplassen, svarte over halvparten at deres fravær kunne knyttes til for stort
arbeidspress. Dette vurderer revisjonen som høyt. Revisjonen merker seg også at 33,3 %
svarte at manglende tilrettelegging og 42,5 % svarte at dårlig arbeidsmiljø kunne knyttes til
deres sykefravær.
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har beregnet at 15 prosent av sykmeldingene kan
tilskrives psykososiale forhold på arbeidsplassen. Arbeidsforholdene kan påvirke helsen
negativt, men behovet for sykefravær vil være avhengig av om det er en god balanse mellom
den enkeltes helse og organiseringen av arbeidets innhold. Samme sykdom eller
funksjonsnedsettelse vil derfor kunne gi ulike grader av sykefravær avhengig av arbeidets
innhold og mulighetene for å tilpasse arbeidet etter helsetilstand og dagsform37. STAMI
vektlegger at et systematisk arbeid rettet mot organisatoriske og psykososiale
arbeidsmiljøfaktorer innebærer å redusere forekomsten av risikofaktorer slik som for stort
arbeidspress, lange arbeidsuker, ugunstige arbeidstidsordninger, usikkerhet knyttet til
endringer og omstillinger samt vold, mobbing og trakassering38.
Avslutningsvis vil revisor fremheve HR-sjefen sin påstand om at det er utfordrende å
identifisere effekten av ulike tiltak som settes inn, fordi tiltak påvirkes av en rekke andre
faktorer i tillegg til selve tiltaket. Ose, Kaspersen og Kalseth (2018, s. 32) mener det er
vanskelig å identifisere effekten av tiltak fordi sykefravær påvirkes av en rekke andre
faktorer i tillegg til selve tiltaket39. Det fremkommer også av Lien (2013, s. 13) at beste
praksis for å redusere sykefravær eller øke nærværet ennå ikke eksisterer.
Det er dermed ingen endelig oppskrift på hvordan arbeidsgiver på best mulig måte kan
redusere fraværet ved egen virksomhet. Likevel viser erfaring at de virksomhetene som
lykkes best i møte med sykefravær er de som følger skreddersydde lokale løsninger for deres
virksomhet. Videre bør tiltakene være godt forankret i virksomheten og høy involvering av
medarbeiderne, tillitsvalgte/verneombud i arbeidet. Tilgang til kunnskap og ressurser
fremmes også som viktig i sykefraværs- og nærværsarbeid40. Revisjonen vil vektlegge at
kommunen har gjennomført medarbeiderundersøkelsen 10-FAKTOR og har fokus på
medarbeiderskap, som kan vise seg å bli et betydelig tilskudd og viktig verktøy i et
overordnet og strategisk sykefraværsarbeid.

37

STAMI, Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2018 – status og utviklingstrekk, s. 51.
STAMI, Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2018 – status og utviklingstrekk, s. 51.
39
Ose, Kaspersen og Kalseth (2018), Sykefraværsoppfølging i Danmark, Finland, Island, Nederland, Norge,
Sverige og Tyskland.
40
Lien, L (2013) Samen om sykefraværet – en kunnskapsstatus, s. 13.
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8 Refusjon av sykepenger

Problemstilling 4:
Hvilke økonomiske sider har sykefraværet for Enebakk kommune?

I dette kapittelet vil revisjonen belyse hvilke økonomiske sider sykefraværet har for Enebakk
kommune avgrenset til sykelønnsrefusjoner fra NAV. Følgende revisjonskriterier er derfor
utledet.

8.1 Revisjonskriterier:




Refusjonskrav skal framsettes innen fristen på tre måneder.
Kommunen bør ha rutiner for å fremme og følge opp refusjoner fra NAV
Kommunen bør ha tilfredsstillende rutiner for regnskapsføring av refusjoner fra NAV

8.2 Fakta
8.2.1 Sykelønn
Når en ansatt blir sykemeldt utløser dette retten til sykepenger. For å få rett til sykepenger
må den sykemeldte levere egenmelding eller en legeerklæring til sin arbeidsgiver41. Ved
sykefravær utbetaler kommunen som arbeidsgiver sykelønn til arbeidstakere som omfattes
av Hovedtariffavtalen § 1 hele den tid arbeidstakeren har rett til slik stønad etter
folketrygdloven42. I følge folketrygdloven § 22-3 skal en arbeidsgiver som betaler full lønn til
en arbeidstaker som har rett på sykepenger etter bestemmelser i ftrl. §§ 8-15 til 8-33, kreve
å få ytelsen utbetalt til seg fra Arbeids- og velferdsetaten.
8.2.2 Utestående refusjonskrav
I årene fra 2011 til og med 2018 har det vært utfordringer for Enebakk kommune knyttet til
sykelønnsrefusjoner fra NAV. For at NAV skal refundere sykelønn, krever de å få tilsendt
dokumentasjon fra både arbeidsgiver og sykemelder. Refusjonskravenes uteblivelse kan
skyldes dels at NAV har hatt problemer med behandling av innsendte inntektsskjemaer fra
kommunen, og dels at kommunen selv ikke har fulgt opp egne refusjonskrav. Dette har
resultert i at kommunen ikke har fått tilbakebetalt sykelønn de har forskuttert. Det
fremkommer i samtale med personalavdelingen at NAV har vedkjent seg at de ikke har fulgt

41
42

NAV, sykepenger til arbeidsgivere
KS, Hovedtariffavtalen, s. 24.
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opp alle sykelønnsrefusjonene som Enebakk kommune har dokumentert er innsendt. Av
ulike årsaker ble refusjonskravene ikke håndtert av NAV.
Det ble avholdt et samarbeidsmøte mellom Enebakk kommune og NAV arbeid og ytelse
Romerike 15.6.2017, hvor partene utarbeidet en fremdriftsplan for oppfølging av utestående
refusjoner. Det kommer ikke frem av referatet mellom Enebakk kommune og NAV om
kommunen skal få refundert samtlige utestående refusjonskrav, foruten årene 2014 og
2015. I samtaler med revisor oppgir personalavdelingen at de har en forståelse med NAV om
at de skal få refundert kravene, ettersom feilen etter kommunens syn ligger hos NAV.
Enebakk kommune har hatt utestående refusjonskrav fra NAV knyttet til sykelønn helt
tilbake til 2011. Av samtale med personalavdelingen kommer det frem at kommunen har fått
ryddet opp i og fått refundert utestående sykelønnsrefusjoner fra 2011 og 2012. Det skal i
følge personalavdelingen heller ikke gjenstå mye for årene 2013 og 2014, og
personalavdelingen arbeider parallelt med 2013 og frem til 2018 for å få tilbake utestående
refusjonskrav og er i dialog med NAV om dette.
I Enebakk kommune er det personalavdelingen som følger opp sykelønnsrefusjoner.
Arbeidsoppgavene knyttet til oppfølging av nye og eldre refusjoner tilsvarer ca. 75-80 % av
en arbeidsuke for en personalrådgiver, og er slik sett ressurskrevende. Personalavdelingen
opplever å ha for lite ressurser til å følge opp sykelønnsrefusjoner.
Kommunen har i utgangspunktet en kontaktperson ved NAV i Lillestrøm, men har på eget
initiativ også fått en kontaktperson lokalt ved NAV i Enebakk, slik at arbeidet med eldre
sykelønnsrefusjoner raskere kan løses. Personalavdelingen har månedlige møter med NAV
knyttet til eldre sykelønnsrefusjoner.
Revisjonen har etterspurt om kommunen kan redegjøre for hvor mye kommunen har i
utestående refusjoner aldersfordelt. En slik oversikt har ikke kommunen kunnet fremlegge. I
samtale med personalavdelingen og regnskapssjef pekes det på at dette er en svakhet i
HRM-systemet. Det er riktignok mulig å ta ut hvor mye som var utestående pr. 31.12.18,
men det er ikke mulig å ta ut en oversikt over hvor mye av det utestående beløpet som har
blitt refundert i senere regnskapsår, fordi det vil ha påløpt nye krav i tillegg. Enebakk
kommune har cirka 25 millioner i sykelønnsrefusjoner i løpet av et år. Per 31.12.2019 utgjør
utestående refusjonsbeløp cirka kr 7,2 millioner.
I 2018 tapsførte Enebakk kommune kr 1,08 millioner i sykelønnsrefusjoner som var
inntektsført i 2014. Årsaken til denne tapsføringen var en dobbeltregistrering av en
sykepengerefusjonsfil i 2014. Kommunen redegjorde for denne tilbakeføringen i note 16 i
årsregnskapet 201843. Regnskapssjefen har estimert at årets netto tap/korreksjon knyttet til
sykelønnsrefusjoner i 2019 utgjør kr 45 000.
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8.2.3 Rutiner for oppfølging av sykelønnsrefusjoner
Revisjonen har mottatt og gjennomgått følgende rutiner knyttet til kommunens
sykelønnsrefusjon:



Kjøreplan for refusjon
Sykemeldingen trinn for trinn – tillegg til kjøreplan

Personalavdelingen oppgir at kjøreplan for refusjon ble utarbeidet i 2013 og har senere blitt
revidert ettersom det har kommet oppdateringer i HRM. Kjøreplanen gir en oversikt over
hvilke arbeidsoppgaver som personalavdelingen må utføre i kommunens HR-system HRM i
forbindelse med sykelønnsrefusjon. Kjøreplanen redegjør trinnvis for hvordan fravær
registreres og refusjonskrav klargjøres.
1.3.2018 innførte NAV digital sykemelding, og med dette ble de sykemeldte selv ansvarlige
for å sende søknad om sykepenger til NAV ved endt sykefravær. Sykemelding trinn for trinn
ble utarbeidet i forbindelse med at sykemeldingene ble digitale i Enebakk kommune fra 1.
mars 2018 og senere revidert i forbindelse med at inntektsmeldingen skal sendes til NAV via
Altinn.
Personalavdelingen opplever etter at systemet ble digitalisert, at det har blitt lettere for
kommunen å få refusjoner ettersom all informasjon nå er tilgjengelig på Altinn og ikke kan
bli borte underveis.
Personalavdelingen forteller at kommunen i utvidet lederforum (ULF) har gitt enhetsledere
opplæring i de nye rutinene. Dette ble bekreftet i revisors samtaler med enhetsledere.
Kommunen har også sendt ut informasjonsbrev til alle ansatte om deres ansvar ved de nye
rutinene. Rutinene skal også ligge tilgjengelig på compilo/Kvalitetslosen. Kommunen har
også fått en ordning der NAV setter personalavdelingen i kommunen som kopimottaker på
e-post ved purring til den sykemeldte for innsending av sykemelding. Slik blir
personalavdelingen varslet etter to uker, fremfor vanligvis tre uker etter den sykemeldte
skulle ha søkt om sykelønn44. Slik kan personal følge aktivt med på om den sykemeldte
ansatte søker om sykepenger, og ved behov purre på enhetsleder for at det skal følges opp.
Personalavdelingen vurderer at det er lav risiko for at sykemeldte ansatte ikke søker om
sykelønn.
Det er likevel unntak ved digitalisering av sykemeldingene, ettersom sykehusene fortsatt
skriver ut sykemeldingene på papir. Sykemelding fra sykehus skal leveres i papirutgave til
arbeidsgiver. For personalavdelingen betyr det at de må legge sykemeldingen manuelt inn i
HRM, men inntektsskjema kan nå likevel sendes inn digitalt via Altinn. Personalavdelingen
opplyser at dette gjelder få sykemeldinger.
Det kommer frem i samtale med revisor at personal opplever at NAV har blitt strengere etter
at systemet ble digitalisert. Dersom kommunen ikke får refusjon grunnet mangel på
44

NAV, digital sykemelding.
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dokumentasjon, må personal nå fylle ut et eget skjema med informasjon knyttet til den
sykemeldte, og deretter igjen be NAV om å få refusjon. Dette må gjøres manuelt og er en
tidkrevende jobb. Det er også utfordrende for kommunen å få informasjon fra NAV knyttet
til mangler i søknader grunnet nye personvernregler, GDPR.
Kommunen mottar oppgjørsrapporten K27 fra NAV en gang i måneden. Av kommunens
rutiner fremkommer det at sykelønnskrav skal legges inn i Visma HRM. Da genereres det en
fil med inntekter (refusjonskravet) som sendes til Visma økonomi (hovedbok). Deretter
fordeles inntektene på de enhetene som har utestående krav. I kontakt mellom revisjonen
og personalavdelingen har det fremkommet at feriepengefilen fra NAV mottatt i juni 2019,
ble avstemt i januar 2020. Årsaken til at dette ikke gjøres med en gang den er mottatt,
mener kommunen kan knyttes til tilgjengelige ressurser.

8.3 Revisjonens vurderinger
Revisor tolker lovtekstene i utgående (§23) og ny kommunelov (§31-3) dithen at kravet til
betryggende kontroll blant annet betyr at kommunen skal ha systemer for økonomistyring
og økonomiforvaltning, som her vil innebære en begrensing av sykefraværets økonomiske
konsekvenser. Betryggende kontroll mener vi bør ivaretas gjennom rutiner som sikrer
korrekt og fullstendig refusjonskrav til NAV, samt betalingsoppgjør.
For revisjonen fremstår det som at Enebakk kommune per nå prioriterer arbeidet med
utestående sykelønnsrefusjoner fra NAV. Personalavdelingen er i kontakt med NAV og det
arbeides med å gjennomgå utestående refusjoner fra flere år tilbake. Personalavdelingen har
en forståelse av at NAV vil refundere også gammel utestående sykelønn. Det er ikke
fremlagt dokumentasjon som underbygger at krav fra også andre år enn 2014-2015 vil bli
refundert. Revisjonen vurderer at dette med fordel kunne ha vært bedre formalisert for å
redusere usikkerhet og risiko.
Kommunen har utarbeidet rutiner slik at sykelønnsrefusjoner skal fremsettes riktig og innen
tre måneder. Det fremstår som at disse i varierende grad har blitt etterlevd de siste årene,
men at innføringen av digital sykelønnsrefusjon har bidratt til at risiko knyttet til manglende
dokumentasjon er redusert. Revisjonen ønsker å fremheve at kommunen har brukt ressurser
på å gi enhetsledere og ansatte informasjon om digital sykemelding og at søknad om
sykelønn skal fremsettes ved endt sykefravær.
Ettersom NAV også har blitt strengere etter digitalisering av sykefraværsoppfølgingen, er det
også viktig at kommunen er påpasselig med å følge interne rutiner og at alt av
dokumentasjon innsendes innen fristen. Dette gjelder spesielt sykemeldinger utskrevet fra
sykehusene. Det er positivt at personalavdelingen har inngått en avtale med NAV om at de
også skal motta varsel dersom de sykemeldte ikke har søkt om sykelønn innen to uker, slik at
de også kan følge opp enhetsledere dersom de ansatte ikke søker om sykelønn.
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Det fremstår for revisjonen at kommunen i dag har etablert relevante rutiner for
regnskapsføring av refusjoner fra NAV. Revisjonen vil likevel påpeke at det er en risiko for at
kommunen oppdager feil beløp sent, dersom kommunen ikke avstemmer feriepengefilen
med en gang den mottas fra NAV. Dersom feriepengefilen kan avstemmes med en gang den
mottas, mener revisjonen at det vil gi kommunen bedre grunnlag for å vurdere
fullstendigheten og gyldigheten på krav mot NAV.
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Vedlegg 1: Rådmannens høringsuttalelse
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Vedlegg 2: Kilder til utledning av revisjonskriterier
Følgende kilder til revisjonskriterier er aktuelle for dette området:
Lov og forskrift:
 Arbeidsmiljøloven (2005). Lov om arbeidsmiljø (LOV-2005-06-17-62). Hentet fra
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62
 Folketrygdloven. (1997). Lov om folketrygd (LOV-1997-02-28-19). Hentet fra
https://lovdata.no/lov/1997-02-28-19
 Kommuneloven (2018). Lov om kommuner og fylkeskommuner (LOV-2018-06-22-83).
Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83?q=kommuneloven
 Kommuneloven (1992). Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
(LOV-1992-09-25-107). Opphevet.
 Internkontrollforskriften. (1996). Forskrift om systematisk helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid i virksomheter (FOR-1996-12-06-1127). Hentet fra
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127
 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. (2011). Forskrift om organisering,
ledelse og medvirkning. (FOR-2011-12-06-1355). Hentet fra
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1355

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven (AML) pålegger arbeidsgiver en plikt til å sørge for at bestemmelsene gitt i
loven og med utgangspunkt i loven blir overholdt.
I arbeidsmiljøloven § 3-1 stilles det krav til systematisk arbeid med helse, miljø, og sikkerhet
som blant annet innebærer at arbeidsgiver skal:
a) fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet,
b) ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og
myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt,
c) kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn å vurdere risikoforholdene i
virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen,
d) under planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten, vurdere om
arbeidsmiljøet vil være i samsvar med lovens krav, og iverksette de nødvendige tiltak
e) Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt
i eller i medhold av denne lov,
f) Sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær,
g) Sørge for løpende kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse når
risikoforholdene i virksomheten tilsier det, jf. Bokstav c,
h) Foreta systematisk overvåking og gjennomgang av de systematiske helse-, miljø-, og
sikkerhetsarbeidet for å sikre at det fungerer som forutsatt.

56
Viken kommunerevisjon IKS | Sykefraværsoppfølging i Enebakk kommune

Arbeidsmiljøloven § 2-3 andre ledd, bokstav f og g krever at arbeidstaker også medvirker ved
utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner ved helt eller delvis fravær fra arbeidet
på grunn av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende.
Arbeidsmiljøloven § 4-1 setter generelle krav til arbeidsmiljøet. I følge paragrafens første
ledd skal arbeidsmiljøet i virksomheten være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet
vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og
psykiske helse og velferd.
Arbeidsmiljøloven § 4-2 første ledd sier at arbeidstakere og deres tillitsvalgte skal holdes
løpende informert om systemer som nyttes ved planlegging og gjennomføring av arbeidet.
De skal gis nødvendig opplæring for å sette seg inn i systemene, og de skal medvirke ved
utformingen av dem. Lovens andre ledd bokstav b vektlegger at arbeidet skal organiseres og
tilrettelegges under hensyn til den enkelte arbeidstakers arbeidsevne, kyndighet, alder og
øvrige forutsetninger.
Lovens andre ledd fremmer at det ved planlegging og utforming av arbeidet skal legges vekt
på å forebygge skader og sykdommer. Arbeidets organisering, tilrettelegging, ledelse,
arbeidstidsordninger, lønnssystemer skal være utarbeidet slik at arbeidstakere ikke utsettes
for uheldige fysiske og psykiske belastninger og slik at sikkerhensyn ivaretas.
AML § 4-6 utdyper hva og innen gitt tid arbeidsgiver i samarbeid med arbeidstaker skal
gjennomføre ved redusert arbeidsevne:









Ved redusert arbeidsevne som følge ulykke, sykdom, slitasje e.l., skal arbeidsgiver så
langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne
beholde eller få et passende arbeid, jf.§ 4-6, første ledd.
Arbeidstaker skal fortrinnsvis gis anledning til å fortsette i sitt vanlige arbeid,
eventuelt etter særskilt tilrettelegging av arbeidet eller arbeidstiden, endringer i
arbeidsutstyr, gjennomgått arbeidsrettede tiltak e.l. jf.§ 4-6, første ledd.
Utarbeidelse av oppfølgingsplan senest fire uker ut i sykefraværet, jf.§ 4-6, tredje
ledd
Dialogmøte hvor oppfølgingsplanen følges opp skal gjennomføres senest innen sju
uker etter at arbeidstaker har vært helt borte fra arbeidet som følge av ulykke,
sykdom, slitasje eller lignede, med mindre dette er åpenbart unødvendig, jf.§ 4-6,
fjerde ledd.
Arbeidsgiver skal kunne dokumentere hvordan bestemmelsene om oppfølgingsplan
og dialogmøte har vært fulgt opp, herunder hvem som har vært innkalt til og har
deltatt i dialogmøte, jf.§ 4-6, femte ledd.

Lov om folketrygd

Utbetaling til arbeidsgiver
I følge folketrygdloven § 22-3 skal en arbeidsgiver som betaler full lønn for et tidsrom da
medlemmet har rett til en ytelse som skal sikre inntekt etter kapittel 8, 9 eller 14, kan kreve
å få ytelsen utbetalt til seg. Utbetalt beløp kan ikke overstige den ytelse som medlemmet
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kunne ha fått utbetalt når hensyn tas også til reglene i § 22-13. Tilsvarende kan arbeidsgiver
som forskutterer reisetilskott for å dekke nødvendige ekstra transportutgifter etter § 8-14,
kreve reisetilskottet utbetalt til seg.
En arbeidsgiver som betaler full lønn for et tidsrom som nevnt i første ledd, skal også betale
feriepenger. Arbeidsgiveren kan kreve å få utbetalt feriepenger til seg som arbeidstakeren
ville ha hatt krav på fra trygden for samme tidsrom.
Dersom ytelsen fra trygden er høyere enn utbetalt lønn, utbetales differansen til den som
har rett til ytelsen.
I lov om folketrygd § 25-2 er «arbeidsgiver pliktet til å føre statistikk over sykefravær,
utarbeide oppfølgingsplan og gjennomføre dialogmøte». Loven plikter arbeidsgiver til:




Å føre statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom, jf.§ 25-2, første ledd
Å sende oppdatert oppfølgingsplan til Arbeids- og velferdsetaten senest en uke før
det avholdes dialogmøter etter folketrygdloven, jf.§ 25-2, andre ledd.
Etter krav fra Arbeids- og velferdsetaten skal arbeidsgiver utlevere oppfølgingsplan
som eventuelt er revidert etter lovbestemte dialogmøter, jf.§ 25-2, tredje ledd.

Kommuneloven

Etter utgående kommunelov § 23 andre ledd skal administrasjonssjefen sørge for at
administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede rutiner og at den er
gjenstand for betryggende kontroll. I overgangsregelen til ny kommunelov er det i § 31-3
angitt at kommunedirektøren skal sørge for at administrasjonen er gjenstand for
betryggende kontroll. Kommuneloven kapittel 25 trer i kraft fra et senere tidspunkt. I
henhold til kommunelovens § 25-1 er kommunedirektøren ansvarlig for internkontrollen.
Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart,
aktiviteter og risikoforhold. Bokstav c fremhever viktigheten av å følge opp avvik og risiko for
avvik.
Internkontrollforskriften

§3 Definisjoner
I denne forskrift betyr:
Internkontroll: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetenes aktiviteter planlegges,
organiseres, utføres, sikres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av
helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
§ 4 Plikt til internkontroll
Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll
i virksomheten og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter.
Arbeidstakerne skal medvirke ved innføring og utøvelse av internkontroll.
§ 5 Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon
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Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det
omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og
sikkerhetslovgivningen.
Internkontroll innebærer at virksomheten
skal:

Dokumentasjon:

1. sørge for at de lover og forskrifter i helse-,
miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder
for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt
over de krav som er av særlig viktighet for
virksomheten
2. sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig
kunnskaper og ferdigheter i det systematiske
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder
informasjon om endringer
3. sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at
samlet kunnskap og erfaring utnyttes
4. fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet
5. ha oversikt over virksomhetens
organisasjon, herunder hvordan ansvar,
oppgaver og myndighet for arbeidet med
helse, miljø og sikkerhet er fordelt

må dokumenteres skriftlig

6. kartlegge farer og problemer og på denne
bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide
tilhørende planer og tiltak for å redusere
risikoforholdene

må dokumenteres skriftlig

7. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp
og forebygge overtredelser av krav fastsatt i
eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen

må dokumenteres skriftlig

8. foreta systematisk overvåkning og
gjennomgang a internkontrollen for å sikre at
den fungerer som forutsatt

må dokumenteres skriftlig

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 10-1 bokstav f pålegger at planlegging og
tilrettelegging av arbeidet er viktig. Ergonomiske prinsipper skal legges til grunn når det
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gjelder arbeidsstillinger og tilpassing til arbeidsplassen ved bruk av arbeidsutstyr.
Arbeidsstillinger skal varieres og statisk arbeid unngås. Arbeidet skal så langt det er mulig
ikke innebære bevegelser eller stillinger som kan medføre helseskade.
Arbeidsgiver er i § 10-1 pliktig til å forebygge skader ved ergonomisk belastende arbeid.
Arbeidsgiver skal gjennomføre nødvendige tiltak for å fjerne eller redusere forekomsten av
belastende og helseskadelig manuelt arbeid. Tiltakene skal ta utgangspunkt i arbeidet som
utføres og omfatte faktorer som:
-

Organisering av arbeidet
Lokaler
Inventar
Utstyr
Utstyr, herunder tekniske hjelpemidler
Samarbeidsrelasjoner
Styrings- og planleggingssystemer som bidrar til å påvirke arbeidstakt og
arbeidsinnhold.

I forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav § 23-2 er
det satt om opplæring om ergonomisk belastende arbeid. Arbeidsskalere skal gi opplæring i
hvordan arbeidet er organisert, hensiktsmessig arbeidsteknikk, valg og bruk av arbeidsklær
og bruk av hjelpemidler.
IA-avtale 2014-2018

Revisjonskriteriene knyttet til IA-avtalen er hentet fra intensjonsavtalen om et mer
inkluderende arbeidsliv på nasjonalt nivå for perioden 4. mars 2014 til 31. desember 2018.
Den lokale samarbeidsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom
Enebakk kommune og NAV for perioden 15. mai 2014–31. desember 2018.
Den nasjonale og lokale IA-avtalens overordnede mål er «å bedre arbeidsmiljøet, styrke
jobbnærværet forebygget og redusere sykefravær, og hindre utstøting og frafall fra
arbeidslivet». Enebakk kommune sin lokale IA-avtale med Arbeids- og velferdsetaten ved
NAV Arbeidslivssenter bygger på den nasjonale intensjonsavtalen om et mer inkluderende
arbeidsliv 2014-2018. Den nasjonale IA-avtalen har tre delmål;
1. Reduksjon i sykefraværet med 20 % i forhold til nivået i andre kvartal 2001. Det vil si
at sykefraværet på nasjonalt nivå ikke skal overstige 5,6 %.
2. Hindre frafall og øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne.
3. Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med tolv måneder (sett i forhold til 2009tall).
Ved å inngå en samarbeidsavtale om bli en IA-virksomhet stiller Enebakk kommune seg bak
målene i IA-avtalen. Enebakk kommune må på grunnlag av den nasjonale IA-avtalens mål
sette egne mål for internt IA-arbeid. Enebakk kommunes delmål for avtaleperioden 20142018 var følgende:
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1. Sykefravær. Utarbeide aktivitetsmål for sykefraværsarbeidet og sette resultatmål for
sykefraværsutviklingen
2. Personer med nedsatt funksjonsevne. Sette aktivitetsmål for oppfølgings- og
tilretteleggingsarbeidet overfor egne arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne, for å
hindre fra arbeidslivet.
3. Sette aktivtetsmål for hvordan virksomheten skal åpne for personer som Arbeids- og
velferdsetaten har avklart og som har behov for utprøving av sin arbeids- og
funksjonsevne i det ordinære arbeidsliv.
4. Avgangsalder. Sette aktivitetsmål for hvordan virksomheten kan stimulere eldre
arbeidstakere til å stå lenger i arbeid.
5. Ha et livsfaseperspektiv som skal inngå som en del av virksomhetens personalpolitikk
og i det systematiske forebyggende arbeidet.
IA-avtalen forplikter Enebakk kommune som arbeidsgiver, deres ansatte og Arbeids- og
velferdsetaten. Tilretteleggingsplikten i AML § 4-6 er ufravikelig og vidtrekkende. Plikten for
tilrettelegging avhenger av arbeidsgiverens reelle muligheter for tilrettelegging og gjelder
«så langt det er mulig»
Gjennom IA-avtalen påtar IA-bedrifter seg å få ned sykefraværet i egen organisasjon. Avtalen
fremhever at både arbeidsgiver og arbeidstaker er gitt visse forpliktelser. Som en del av
HMS-arbeidet skal aktørene fastsette og følge opp konkrete aktivitets- og resultatmål i
sykefraværsarbeidet. Slik kobles IA-arbeidet til forskrift om systematisk helse, - miljø- og
sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften), og dermed blir sykefraværsarbeidet også en del
av kommunens ordinære HMS- arbeid.
Fra Enebakk kommunes HMS-håndbok, s. 30:

Kommunen skal med bakgrunn i IA-avtalen fastsette egne mål tilpasset kommunens
utfordringer, for å oppnå intensjonen om et mer inkluderende arbeidsliv. Enebakk kommune
har satt IA-mål som fokuserer på nærværsarbeid, personer med redusert funksjonsevne og
livsfase. Ved å jobbe målrettet for å styrke nærværsarbeidet og fokus på måloppnåelse, samt
hva som fungerer skal Enebakk kommune styrke nærværet på arbeidsplassen.
For å sikre at personer med redusert funksjonsevne får tilrettelegging, utprøving av
arbeidsrestevne, og ved dokumentasjon mulighet til nye eller endrede arbeidsoppgaver. Det
er også ønskelig at kommunen åpner opp for personer NAV har avklart og som har behov for
utprøving av arbeids- og funksjonsevne i det ordinære arbeidslivet.
Enebakk kommune ønsker å praktisere en personalpolitikk som legger til rette for at de
ansatte er i ulike livsfaser, samt stimulere og sette mål slik at eldre arbeidstakere kan
forlenge yrkeskarrieren.
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Vedlegg 3
Rutiner for oppfølging av sykefravær
Med utgangspunkt i arbeidsmiljøloven har arbeidstilsynet redegjort for de lovpålagte
rutinene ved sykefraværsoppfølging:

45



Oppfølgingsplan: Jamfør AML § 4-6 skal arbeidsgiver i samråd med arbeidstaker
utarbeide en oppfølgingsplan for tilbakeføring til arbeidet, med mindre det er
åpenbart unødvendig. Arbeidstilsynet anbefaler at arbeidet med oppfølgingsplanen
settes i gang så tidlig som mulig for det skal være utarbeidet innen fire uker.
Utvikling av oppfølgingsplanen legger til rette for dialog mellom arbeidsgiver og
arbeidstaker, og at tiltak og muligheter for å komme tilbake i arbeid vurderes
grundig. Omfanget av planen og tiltakene vil være avhengig av den sykemeldtes
arbeidsevne og varighet. Arbeidsgiver skal sende oppfølgingsplanen til sykemelder
senest etter fire uker45.



Dialogmøte innen sju uker: Arbeidsgiver skal kalle inn arbeidstaker til et dialogmøte
om innholdet i oppfølgingsplanen senest sju uker etter at arbeidstaker har vært helt
borte fra arbeidet. Dialogmøter skal avholdes når arbeidstaker er helt sykemeldt med
mindre det er åpenbart unødvendig. Ved delvis sykemelding skal dialogmøter holdes
når arbeidsgiver, arbeidstaker eller sykemelder anser at det er hensiktsmessig. På
møtet kan arbeidstaker ha med verneombud eller tillitsvalgt dersom det er ønskelig.
Sykemelder, NAV og bedriftshelsetjeneste eller andre relevante aktører kan kalles inn
dersom en av partene ønsker det. I folketrygdloven er det satt krav om at
arbeidstaker skal forsøke å holde seg i arbeidsrelatert aktivitet etter åtteukers
sykemelding for fortsatt å ha rett til sykepenger. Det gis unntak fra NAV ved
tungtveiende medisinske grunner eller i tilfeller der arbeidsgiver kan dokumentere at
tilrettelegging ikke er mulig.



Dialogmøte 2 innen 26 uker: NAV skal kalle inn til møtet, hvor det skal foretas
vurderinger av hvilke muligheter som foreligger på arbeidsplassen, samt hvilke
alternativer som kan være aktuelle for den sykemeldte ut i fra en helsemessig
vurdering. Arbeidsgiver skal sende inn oppdatert oppfølgingsplan senest en uke før
dialogmøtet.



Ved behov i sykefraværsperiode: Arbeidstaker, arbeidsgiver eller sykemelder kan
ved behov be NAV om å innkalle til et tredje dialogmøte.

Arbeidstilsynet. Tilrettelegging og oppfølging av sykemeldte.
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Vurdering av rettigheter og behov innen 52 uker: Maksimal tid for sykepenger er
etter folketrygdloven ett år. NAV skal derfor vurdere rettigheter og behov for
arbeidsrettede tiltak

Prosess for digital sykemelding
Sykmeldingen trinn for trinn
1. Bedriften gir tilganger i Altinn til utvalgte personer, for eksempel i HR.
2. Den ansatte finner sykmeldingen sin på nav.no og sender den til arbeidsgiveren.
3. Den som har tilgang henter sykmeldingen i Altinn og svarer på hvem som er
nærmeste leder for den ansatte. Samtidig krysser man av for om
virksomheten forskutterer sykepenger for den ansatte (lønn etter
arbeidsgiverperioden). Svaret gis i Altinn-skjemaet som ligger i innboksen.
4. Nærmeste leder får en e-post fra NAV om at det har kommet en sykmelding, logger
inn og finner sykmeldinger på nav.no.
Søknaden trinn for trinn
1. Når sykmeldingsperioden er over, får den ansatte melding om at søknaden om
sykepenger kan fylles ut på nav.no. Søknaden er arbeidstakerens erklæring om hva
som har skjedd underveis i sykefraværet, og den kan derfor ikke sendes inn samtidig
med sykmeldingen. Dette gjelder også for papirsykmeldingen.
2. Hvis perioden på søknaden er innenfor arbeidsgiverperioden, sendes søknaden kun
til arbeidsgiveren. Er den lengre enn arbeidsgiverperioden, sendes søknaden direkte
til NAV.
3. Arbeidsgivere som forskutterer sykepenger får en kopi av søknaden i Altinn, og
nærmeste leder får se søknaden på nav.no/dinesykmeldte. Hvis arbeidsgiveren ikke
forskutterer sykepenger, sendes søknaden kun til NAV. Hvis arbeidsgiveren ikke har
svart, er det opp til den sykmeldte å svare på spørsmålet om forskuttering.
4. Søknaden kan behandles når arbeidsgiveren har sendt den
digitale inntektsmeldingen og den ansatte har sendt den digitale
sykepengesøknaden. OBS: Det er kun hvis den ansatte selv bruker papirsøknad (del
D) at arbeidsgiveren må videresende den på papir til NAV.
5. Det kommer påminnelse fra NAV til lederen på e-post eller SMS, og til bedriften i
Altinn, hvis den digitale søknaden ikke er sendt inn av den ansatte.
Inntektsopplysninger skal sendes digitalt, enten fra Altinn eller fra arbeidsgiverens lønns- og
personalsystem.
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