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Sykefravær 4.kvartal 2015 og totalfraværet 2015
Vedlegg:
Sykefraværsstatistikk for 4.kvartal og totalfraværet 2015
Saksopplysninger
Det vises til vedlegg over fraværsstatistikk for det enkelte arbeidssted for 4.kvartal, samt for
hele året.
Sykefraværsstatistikken for 4. kvartal 2015 viser egen- og legemeldt fravær på 9,37 %. Det er en
nedgang på 0,98 %, sammenlignet med 4.kvartal 2014. Det var totalt 16 arbeidssteder som
hadde høyere sykefravær enn milepælsmålet for 2015 på 8,5 %.
Det er mottatt rapporter fra følgende avdelinger: Plan- og driftsetaten (inkl.brann/redning,
vaktmestertj./renholdere), næring, personal/service, hjemmetjenesten, Hatteng skole / SFO, BPA
skolebakken, Skibotn skole, Fritidsklubbene, Sykehjemsavdelingen, Valmuen, avlastningsbolig
Skibotn og Pu-tjenesten.
Ikke mottatt rapport fra skattekontoret.
Det totale fraværet for 2015 er på 9,22 %. Det er en nedgang på 0,54 % fra 2014.
Sykefraværsoversikt: :
2012

2013

2014

2015

Totalt for året

11,88

8,98

9,76

9,22

Totalt for 4. kvartal

12,61

9,16

10,35

9,37

Målet for fraværet er på 8,5%.
Vurdering
Det totale fraværet har hatt en liten nedgang sammenlignet med 2014. Fraværet er fremdeles
høyt sett opp mot måletallet på 8,5 %, og i det videre arbeidet vil det være viktig at avdelingene

holder fokus på arbeidet med sykefravær. Det må være tema på personalmøter; man må
bevisstgjøre den enkelte om eget fravær og fraværsmønster og bruke individuell
rapporteringsskjema for sykefravær, samt snakke om tilretteleggingsmuligheter og
aktivitetsplikt.
Det ble i september 2015 avholdt ett møte i «Tett- og tidlig – jobbnærværsarbeid» i Vi-leder
gruppa, og noen av temaene var fokus på aktivitetsplikten og forebyggings- og
tilretteleggingstilskudd. Prosedyrene for oppfølging av sykmeldte, har ikke blitt godt nok
implementert ute i avdelingene, med det resultat at det nok gjennomføres noe ulik praksis når en
ansatt melder seg syk. Forenklet brettefolder med prosedyrer som skulle vært tatt i bruk fra
1.januar 2015 er ikke påbegynt. Blant annet skulle folderen bidra til at det etableres tidlig dialog,
ved at man må ringe opp sin leder. Man antar at det kan være vanskeligere å ringe sin nærmeste
leder for å melde seg syk, enn om man for eksempel sender en sms.
Det har ikke vært avholdt IA-møter etter juni 2015.
Ser man på tallene for det totale sykefraværet fra 2012 og frem til i dag, så har det ikke vært så
store svingninger fra og med 2013. Fra 2013 ble sykefraværet satt inn som fast tema på Vi-leder
møtene, og det har blitt systematisk jobbet med sykefravær ute i avdelingene siden da. Det viser
viktigheten av at det jobbes kontinuerlig med sykefravær, og at arbeidet er forankret i AMU.
Rådmannens innstilling
1.
2.

Sykefraværsstatistikken for 4. kvartal og for hele året 2015 tas til etterretning.
AMU bør vurdere at arbeidet med å utarbeide brettefolder med forenklede prosedyrer for
tidlig oppfølging av den enkelte arbeidstaker ved fravær, iverksettes og fullføres.
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HMS-budsjett 2016 - prioriteringer
Saksopplysninger
Til tiltak innenfor HMS-området har kommunestyret i 2016 bevilget:
Kr. 35.000,- til HMS-tiltak
Kr. 100.000,- til arbeidsmiljøtiltak – bruk av fond (HMS-midler fra Storebrand)
Arbeidsmiljøutvalget har i 2015 prioritert midlene slik:
- Velferdstiltak
kr. 90.000,- HMS-tiltak etter søknad
kr. 20.000,- Arbeidsmiljøpris
kr. 2.000,- Til rådmannens disposisjon
kr. 20.000,- Annet
kr. 3.000,Velferdstiltak disponeres fritt på arbeidsplassene.
Bevilgningen i 2016 er lik bevilgningen i 2015.
Rådmannens innstilling
Arbeidsmiljøutvalget gjør følgende prioriteringer:
-
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