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Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan datert 04.01.21.
2. Rapporten forventes levert 25.05.21 og innenfor den angitte ressursbruk på 300 timer.
3. Kontrollutvalget bes å bli orientert underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for
endringer i prosjektplanen.
Vedlegg
Prosjektplan - Personal-Nærvær
Signert uavhengighet
Saksopplysninger
Kommunestyret vedtok plan forvaltningsrevisjon 2020-2024 den 13.11.20. Her ble
«personal, rekruttering, sykefravær og kompetanse» satt som 1. prioritet,.
Kontrollutvalget fattet i sak 30/20 slikt enstemmig bestillingsvedtak:
1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon på personalområdet – nærvær
helse/omsorg og oppvekst.
2. Kontrollutvalget gir følgende innspill på problemstillinger/spørsmål:- Kjenner kommunen
årsak til sykefravær?
- Bruk av vikar ved sykefravær, dekkes kvalitets-/ kompetansebehovet?
- Oppfølging av sykemeldte, rutiner og praksis
- Ansatte og lederperspektiv; oppfatning, forståelse og opplevd praksis
3. Revisor bes å utarbeide prosjektplan til neste møte, 19.01.21.
Revisjonen har ut fra bestillingsvedtaket utarbeidet prosjektplan datert 22.08.19, jfr. vedlegg.
Planen angir følgende problemstillinger:
1. Hva mener kommunen kan være årsakene til sykefraværet i oppvekst og helse/velferd?
2. Er Namsos kommunes oppfølging av sykemeldte i tråd med regelverket?
3. Er kommunen i stand til å ivareta kompetansebehov/-krav ved sykefravær?
Sentrale kilder til revisjonskriterier vil være lover/forskrifter knyttet til arbeidsmiljø, folketrygd,
opplæring, samt kommunens egne retningslinjer og prosedyrer
Forvaltningsrevisjonen er planlagt gjennomført via dokumentgjennomgang, intervjuer og
spørreundersøkelse.
Det er avgrenset til sektorene oppvekst og helse/omsorg for å se de på nevnte
problemstillinger forvaltningsrevisjonens prosjektplan omfatter.
Prosjektet er planlagt gjennomført innenfor en tidsressurs på 300 timer med levering
25.05.21.

Vurdering
Sekretariatet er av den fremlagte prosjektplan ansees for å være i tråd med kontrollutvalgets
bestilling i sak 30/20. Kontrollutvalgets innspill vedr. ansatte og lederperspektiv ansees
ivaretatt ved at mellomledere inkluderes i spørreundersøkelsen. Videre viser en spesielt til
kontrollutvalgets vektlegging vedrørende oppdekking av kompetansebehov ved sykefravær
innen stillinger hvor det er satt lovmessige kompetansekrav. Dette er av stor betydning for
brukerne av tjenestene. Den foreslåtte tidsressurs og leveringstidspunkt betraktes som
relevant. Ved evt. behov for endringer i prosjektplanen underveis i prosjektet må
kontrollutvalget kunne ta stilling til disse. Kontrollutvalget anbefale å godkjenne den fremlagte
prosjektplan datert 04.01.21.

