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Sykefravær 1.kvartal 2015

Saksopplysninger
Sykefraværet for 1.kvartal 2015 er på 12,14 %. Dette er 1,27 % høyere enn 1.kvartal 2014.
Ut fra Arbeidsmiljøutvalgets (AMU) vedtak er det bedt om at alle avdelinger med høyere
sykefravær enn 7 % rapporterer til AMU.
I alt 20 arbeidssteder hadde høyere sykefravær enn 7 %.
Rapporter er mottatt fra: sykehjemsavd., NAV Storfjord (kom.del), Oteren barnehage, plan- og
driftsetaten (inkl. brann og redning, vaktmestertj.), Skibotn skole, Kulturskolen,
Frivilligsentralen, jordmor, PU/Valmuen/avlastning, fritidsklubbene, Hatteng skole,
kulturkontoret, Furuslottet barnehage, skattekontoret, barnevernstjenesten, legekontoret
Ikke mottatt fra Storfjord språksenter (15,08 % fravær).
Rådmannen hadde gjort avtale med NAV Arbeidslivssenter om å delta på Vi-ledermøtet i juni
2015 for å informere om sykefravær og tilretteleggingsmuligheter for ansatt som står i fare for å
bli sykemeldt eller er sykemeldt. Dette møtet ble avlyst pga av mange forfall. I tillegg er det
avtalt at NAV lokalt og NAV Arbeidslivssenter skal delta på personalmøter i alle avdelinger for
å ha samtale om sykefravær/nærvær. Ved korttidsfravær er det utarbeidet prosedyre på at
nærmeste leder skal ha samtale med den syke første sykefraværsdag. I tillegg er det i prosedyren
lagt opp til tett oppfølging også ved videre egenmeldt fravær.
Videre er det avtalt at arbeidet med sykefravær/nærværsarbeidet skal få enda større fokus. Det er
bestemt at dette temaet tas ut av Vi-ledermøtene, og at det etableres et eget fora for ledere med
personalansvar der kun dette er tema. På disse møtene vil NAV lokalt, NAV arbeidslivssenter
og Inveni BHT delta. Disse dagene skal brukes til kursing, veiledning, løsning av CASE som er
relevant i forhold til oppfølging osv.

Vurdering
Det kan synes som om arbeidsplassene har god kontroll på sykefraværet, selv om det er høyt.
En del av korttidsfraværet kan mest sannsynlig reduseres noe ved å følge de prosedyrene som er
utarbeidet enda bedre. I tillegg må dette være tema på personalmøter slik at alle ansatte blir mer
bevisst sitt eget fravær-/fraværsmønster. Det er viktig å snakke om økonomi,
tilretteleggingsmuligheter, viktigheten av at den enkelte er på jobb – ha fokus på den
kompetansen vi går glipp av ved at noen er borte.
Det er nå utarbeidet individuell rapporteringsskjema som nærmeste leder kan benytte for å gjøre
den ansatte enda mer bevisst sitt eget fravær og/eller nærvær.
Det har tidligere vært diskutert i AMU og i ledermøtene om å innføre en ordning der man
berømmer ansatte som ikke har fravær – f.eks. månedens FRISKUS. Dette vil vi i
administrasjonen følge opp, og legger opp til at dette blir en sak i AMU-møte til høsten.
Rådmannens innstilling
Arbeidsmiljøutvalget ser med bekymring på det høye sykefraværet. Det skal som en fast ordning
rapporteres kvartalsvis til AMU ved sykefravær som er høyere enn 7 %.
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