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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med 
følgende innstilling: 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om sykefravær og arbeidsmiljø til 

orientering.  
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 5.2. 
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om 

hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 30.04.2022. 
 
Vedlegg 
Forvaltningsrevisjonsrapport sykefravær og arbeidsmiljø 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget og kommunestyret har i sin vurdering av risiko og vesentlighet i Midtre 
Gauldal kommune vurdert sykefravær og arbeidsmiljø som et viktig område å se nærmere på 
i 2021. Sykefravær og arbeidsmiljø fikk første prioritet av kommunestyret da de behandlet 
plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 på sitt møte i oktober 2020. 
Kontrollutvalget foretok en bestilling av prosjektet på sitt møte 17.11.2020.  
 
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i perioden april til oktober 2021. 
 
Revisjon Midt-Norge SA har på bakgrunn av bestillingen fra kontrollutvalget formulert 
følgende problemstillinger for prosjektet: 
1. I hvilken grad arbeides det systematisk med å forebygge og redusere sykefravær i 

kommunen? 
• Rutiner, tiltak og oppfølging 
• Kompetanse 

2. Har kommunen tilstrekkelig oversikt over sykefraværet, og konsekvensene av dette? 
herunder 
• Årsaker til sykefraværet 
• Kostnader 
• Påvirkning på arbeidsmiljø 

 
Revisjonens konklusjon 
I hvilken grad arbeides det systematisk med å forebygge og redusere sykefravær i 
kommunen ? 
Midtre Gauldal kommune arbeider systematisk med å forebygge og redusere sykefravær i 
kommunen. Plandokumenter og rutiner er på plass, og det er gjort en stor jobb med å 
formidle kunnskap om dette i organisasjonen.  
Det er gjennomført kompetanseheving på alle ledernivå når det gjelder sykefravær, både når 
det gjelder forebygging og oppfølging. Utfordringen for kommunen er å vedlikeholde 
kompetansen ved høy turnover hos ledere. Spesielt antas dette å gjelde under covid-19-
pandemien. 
Videre er det etablert samarbeid både med NAV- arbeidslivsenteret og 
bedriftshelsetjenesten, som benyttes i varierende grad.  
De ansatte involveres i HMS-arbeidet, men det er potensial for å bruke arbeidsmiljøgruppene 
enda bedre. Funnene tyder på at det kan være behov for å avsette mer tid til gruppene, å gi 



tydelige mandat om tema, og å formidle relevante problemstillinger som 
arbeidsmiljøgruppene skal drøfte. 
 
Har kommunen tilstrekkelig oversikt over sykefraværet, og konsekvensene av dette ? 
Revisor er av den oppfatning at kommunen har tilstrekkelig oversikt over sykefraværet og 
konsekvensene av dette.  
I rapporten er det vist til hvilke faktorer som kan føre til sykefravær, og kommunen har lagt 
frem oversikter som viser at de har oversikt over hva sykefraværet koster fra kommunenivå til 
individnivå.   
Når det gjelder konsekvenser av sykefraværet er revisors konklusjon at ansatte i Midtre 
Gauldal kommune på det jevne har et helsefremmende arbeidsmiljø, og at integritet og 
verdighet ivaretas for de fleste.  Denne opplevelsen deles imidlertid ikke av alle, og det bør 
kommunen ta tak i.   
 
Revisors anbefaling 
• Planer og rutiner for forebygging og sykefraværsoppfølging bør være en del av 

introduksjonsordningen for nyansatte ledere.  
• Ledelsen bør fortsette å ha fokus på arbeidsmiljøgruppene. 
 
 
Marit Ingunn Holmvik, oppdragsansvarlig revisor, vil presentere rapporten i dagens møte. 
 
Vurdering Konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat mener at revisor har svart ut problemstillingene som var satt for 
forvaltningsrevisjonen, og at rapporten gir nyttig informasjon om sykefravær og arbeidsmiljø i 
Midtre Gauldal kommune.  
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten til orientering og legge den frem for 
kommunestyret med forslag om at revisors anbefalinger følges opp av kommunedirektøren. 
 
 


