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Hammerfest kommunes Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016 vedtatt av
kommunestyret i Hammerfest kommune 21.06.2012, (sak 43/12) KO sak
24/2012

Saksdokumenter fra revisjon (vedlagt):
Saksutredning mottatt 24. april 2015: «Sykefravær og IA-Avtalen».
Forvaltningsrapport av 12. mars 2015 «Sykefravær og IA-Avtalen».
Saksopplysninger:
Det vises til vedlagte forvaltningsrevisjonsrapport mottatt 13. april 2015 –
«Sykefravær og IA-Avtalen».
Etter sekretariatets vurdering er forvaltningsrevisjonsrapporten fra revisjonen i tråd med
intensjonene i Hammerfest kommunes Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016, og behandler
de problemstillinger for prosjektet som kontrollutvalget vedtok i sak 8/14. Kontrollutvalget
har vedtatt en tilleggsproblemstilling pkt 1.b) «Representerer deltidsansatte en særlig utsatt
gruppe?» utover dette er det gitt fullmakt til revisjon å utarbeide underproblemstillinger.
Revisjon konkluderer i pkt 1.b):
Revisjonen kan ikke se at deltidsansatte er en særlig utsatt gruppe når det gjelder
sykefraværet i Hammerfest kommune. De ser imidlertid at sykefraværet blant deltidsansatte i
Hammerfest kommune er noe høyere enn blant deltidsansatte i sammenlignbare kommuner.
Sekretariatet har for øvrig ingen merknader til de opplysninger og anbefalinger som
fremkommer i tilhørende saksdokumenter fra revisjonen.
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Sekretariatets tilrådning:
1. Kontrollutvalget viser til rapporten ««Sykefravær og IA-Avtalen». utarbeidet av VestFinnmark kommunerevisjon IKS. Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonen i
rapporten til orientering og slutter seg til anbefalingene som gis i den.
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonen i forvaltningsrevisjonsrapporten
««Sykefravær og IA-Avtalen». til orientering, og slutter seg til rapportens anbefalinger.
Kommunestyret ber administrasjonssjef sørge for oppfølgning av rapportens anbefalinger
og herunder:

Hammerfest kommune bør spesielt rette sitt sykefraværsarbeid mot de sektorene og
virksomhetene som har et særskilt høyt sykefravær.
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