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Prosjektplan forvaltningsrevisjon for «Oppfølging av sykefravær 

innen helse og velferd» 
 

 

Saksdokumenter: 

- Prosjektplan «Oppfølging av sykefravær innen helse og velferd» av 08.04.22 

utarbeidet av Revisjon Midt-Norge SA, se eget vedlegg 

 

 

Saksframlegg: 

Kontrollutvalget vedtok den 08.02.22 i sak 04/22 en bestilling av forvaltningsrevisjon på 

området sykefravær innen helse og velferd.  

 

Timerammen på forvaltningsrevisjonen kan være på inntil 250 timer. 

Kontrollutvalget ga følgende innspill på problemstillinger/spørsmål:  

Kontrollutvalget gir følgende innspill på problemstillinger/spørsmål:  

a. Arbeides det systematisk med å forebygge og redusere sykefravær i 

kommunen?  

i. Hvordan er rutiner, tiltak og oppfølging? 

ii. Erfaringsdeling 

iii. Praksis for vurdering av vikarbehov 

iv. Er det tilstrekkelig kompetanse? 

b. Har kommunen tilstrekkelig oversikt over sykefraværet, og konsekvensene av 

dette? Det kan være:  

i. Årsaker til sykefraværet 

ii. Kostnader  

iii. Påvirkning på arbeidsmiljø 

 

Videre ba utvalget revisor om å utarbeide prosjektplan til neste møte den 26.04.22, og at 

prosjektplanen er sekretariatet i hende innen den 10.04.2022.  

Sekretariatet har mottatt prosjektplanen og forvaltningsrevisor vil være tilgjengelig for 

spørsmål. 

 

For at den endelige rapporten skal være i samsvar med utvalgets forventninger, har 

revisjonen oversendt et forslag til en prosjektplan som beskriver rammer og innhold for 

hvordan forvaltningsrevisjonen gjennomføres. Kontrollutvalget inviteres nå til å gjøre en 

vurdering av om fremlagte prosjektplan svarer på kontrollutvalgets forventning.  

 

Prosjektet legger opp til oppstart høsten 2022 og med en ferdigstillelse innen 31.01.23. 

Oppdragsansvarlig revisor er Marit Ingunn Holmvik i tillegg til en prosjektmedarbeider og 

to forvaltningsrevisorer som danner styringsgruppen for prosjektet. 

I den vedlagte prosjektplanen er det beskrevet avgrensinger, spørsmål som skal 

besvares, metode for innsamling av data og kilder til kriterier.  
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Til sist er det en uavhengighetserklæring for oppdragsansvarlig revisor som tilfredsstiller 

anbefalingene om uavhengighet.  

 

Revisor har utarbeidet følgende problemstillinger:  

Arbeides det systematisk med å forebygge og redusere sykefravær innen helse og 

omsorg? 

Herunder 

• rutiner for forebygging av sykefravær 

• tiltak for å unngå sykefravær 

• oppfølging av sykmeldte 

• Ledernes kompetanse på nærværsarbeid 

 

Avgrensning 

Etter ønske fra kontrollutvalget er prosjektet avgrenset til helse og omsorg. 

 

 

Konklusjon 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å godkjenne forslaget til prosjektplan. 

Det er opp til kontrollutvalget å vurdere om prosjektplanen er dekkende for utvalgets 

forventninger, og planen legges fram for utvalget for gjennomgang og diskusjon.  

 

Oppdragsansvarlig revisor og er til stede under behandlingen for å gi utvalget utfyllende 

informasjon om prosjektet, og svare på spørsmål fra utvalget. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektplanen av forvaltningsprosjektet 

«Oppfølging av sykefravær innen helse og velferd» 

 

 

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

 

 

  

 

 


