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::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til vedtak/innstilling:
Fraværsrapport 2.kvartal tas til orientering
::: Sett inn innstillingen over denne linja

... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saksutredning:
Sykefraværet for 2. kvartal 2011 har økt med 0,5 prosentpoeng sammenliknet med samme periode i
2010, og er nå på 9,6 prosent. Økningen er mye lavere enn det vi så i 1. kvartal 2011, da den var på hele
1,4 prosentpoeng. Ser vi på månedene isolert går fraværet ned for hver måned i kvartalet; 10,2 prosent for
april, 9,8 prosent for mai og 8,7 prosent for juni.
Alle virksomhetsområdene har økt sitt fravær noe, unntatt Diverse som har redusert fraværet kraftig med
hele 4,9 prosentpoeng.
Ser vi på Oppvekst- og utdanning er det skolene som har økt fraværet mest, mens barnehagene kun har
økt med 0,1 prosentpoeng. Barne- og familietjenesten økte sitt fravær gjennom 2010, men reduserer nå
fraværet for 2. kvartal med 0,2 prosentpoeng.
Helse- og velferd har en svak økning på 0,3 prosentpoeng, hvor Tjenester med nedsatt funksjonsevne og
Oppfølgingstjenester står for store deler av økningen.
Helse- og omsorgstjenester for eldre har en svak økning, mens Forvaltningstjenester reduserer sitt fravær
med hele 4,8 prosentpoeng, og har nå et fravær på 8,2 prosent. Forvaltningstjenester hadde i likhet med
Barne- og familietjenesten en økning i fraværet i 2010, det er derfor gledelig at det nå er redusert.
Det er fraværet over 56 dager som utgjør den største delen av fraværet, kvinner har høyere fravær enn
menn og i hovedsak har de over 50 år høyere fravær enn de to andre alderskategoriene. De fleste utvalgte
stillingstypene har hatt en økning i fraværet for 2. kvartal

Rådmannen i Trondheim, 18.08.2011

Anne Behrens
Kommunaldirektør organisasjon

Hans Jakob Busch
enhetsleder
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