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Oppslag i Dagens Næringsliv:  

Rønning, R”Social factors 

contributing to sicness absence” 

Østlandsforskning,Høgskolen 

Lillehammer, Universitetet i 

Stockholm og Karolinska institutet 
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Bakgrunn 

 

Forskningsrapport ”12 år med IA avtaler hva nå?” 

En NOU forskningsoppdrag fra KS – som ønsket innspill ved 

reforhandling av avtalen 

 

Avgrenset temaet til Kap 5 –  

Behov for en kultur og holdningsendring for å oppnå bedre 

resultater av IA 
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Behov i kultur og holdningsarbeidet  
 
Hva sier personalleder i kommunene? 

 Btre leiarfokus i tenestene og endre haldningar til leiing. (Personalleder, middels 

kommune) 

 Opplæring, arbeidsmiljøtiltak, fokus på kvalitet (Personalleder, stor kommune) 

 "Helt nødvendig med trygghet og god kommunikasjon… Pisken virker ikke! 

(Personalleder, middels kommune) 

 Gjennom etiske retningslinjer. (Personalleder, liten kommune) 

 Utvikle åpenhet, samarbeidet og omdømmebygging. (Personalleder, middels 

kommune) 

 Jeg har tro på at systematisk arbeid ..der flere ser og identifiserer seg med de 

oppgavene vi er satt til å utføre i samfunnet..(Personalleder, stor kommune) 

 Trivsel, glede og motivasjon er nøkkelord i forhold til ytelse og prestasjon. 

(Personalleder, liten kommune) 

 ..rause med kvarandre og ikkje misunnar kvarandre.  

(Personalleder, liten kommune) 

             Kilde:12 år med IA avtaler, hva nå? Sintef, FoU for KS 
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Behov for en kultur og holdningsendring? 
 
 

 37 prosent av personallederne mener at kommunen 

ikke er rask nok til å ta tak i en situasjon der en leder 

ikke fungerer.  

 

 Det legemeldte sykefraværet er systematisk høyere i 

kommuner der personalleder svarer at de ikke er raske 

nok til å ta tak i situasjoner der en leder ikke fungerer. 

 

 

Kilde: 12 år med IA avtaler, hva nå? Sintef, FoU for KS 
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Behov for ledelse, kultur 

og holdningsendring 

hvordan få få bukt med 

krenkende overlast? 

Spørsmål 


