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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2016 – 2018 og bestiller en
forvaltningsrevisjon med fokus på sykefravær i Klæbu kommune.
Prosjektplan og ressursramme legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte
15. september 2016 til orientering.
Kontrollutvalget ber om at endelig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat
innen 25.02.2017.
Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av
utvalget.
Utrykt vedlegg:
Plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2018, vedtatt av Klæbu kommunestyre på møte den 19. mai
2016 i sak 29/2016.

Saksutredning
Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom utarbeidelsen og vedtak av plan for
forvaltningsrevisjon for Klæbu kommune for 2016 – 2018, lagt premissene for
forvaltningsrevisjonsarbeidet for inneværende år.
Følgende fokusområder ble prioritert for forvaltningsrevisjon for 2016-2018:
· Sykefravær
· Mobbing
· Dokumenthåndtering og journalføring
· Arbeidsmiljø

Klæbu kommune har et budsjett på rundt 320 timer til forvaltningsrevisjon i 2016,
av disse timene er 120 brukt på en selskapskontroll av Envina IKS (ferdig rapport
skal behandles på dagens møte i kontrollutvalget).
200 timer er knapt til en forvaltningsrevisjon som skal gå litt i dybden, så
kontrollutvalgets sekretariat vil anbefale at det også brukes noen timer fra 2017
budsjettet og at ferdig rapport leveres i februar 2017.
Det legges opp til at kontrollutvalgets møte benyttes til drøfting og fastsetting av
problemstillinger som skal legges til grunn for bestillingen. En forvaltningsrevisor fra
Revisjon Midt-Norge IKS vil være tilstede under behandling av bestillingen.
Vi gjengir omtalen av prosjektene fra plan for forvaltningsrevisjon for 2016 – 2018
Klæbu kommune har en målsetning om å holde sykefraværet under 7,7 %.
Sykefraværet har økt fra 8,8 % i 2014 til 9,4 % i 2015.
En forvaltningsrevisjon kan belyse ulike sider av rådmannens arbeid med å nå
målet. Mulige problemstillinger kan være om eventuelle tiltak virker som
forutsatt, om arbeidet er forankret i hele organisasjonen eller om oppfølgingen
av den sykmeldte er i tråd med regelverket, og om tiltaksplaner blir fulgt opp.
Pr. 31.03.2016 så var det totale sykefraværet på 11,3% i Klæbu kommune.

Sykefraværet er generelt høyt på alle enheter, men Sletten barnehage, Klæbu
ungdomsskole, kjøkkenet, helse- og familietjenesten, samt Plan, eiendom og
kommunalteknikk ligger under Klæbu kommunes vedtatte mål om et sykefraværet
under 7,7%.
Brannåsen barnehage, sykehjemmet, kultur og fritid, samt drift og vedlikehold har
det høyeste sykefraværet i kommunen (over 15%).
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Med bakgrunn i plan for forvaltningsrevisjon for 2016 – 2018 anbefaler sekretariatet
kontrollutvalget å bestille et forvaltningsrevisjonsprosjekt med fokus på sykefravær i
Klæbu kommune.
Prosjektplan og ressursramme legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte
15. september 2016 og endelig rapport ferdigstilles med oversendelse til
kontrollutvalgets sekretariat innen 25.02.2017.
Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av
utvalget.

