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Forord 

 

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Berg kommune har KomRev NORD gjennomført 

forvaltningsrevisjon innenfor kommunens pleie- og omsorgstjenester. Kontrollutvalgets plikt til å 

påse at forvaltningsrevisjon gjennomføres, følger av lov om kommuner og fylkeskommuner 

(kommuneloven) § 77 nr. 4. Ifølge forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. 

(revisjonsforskriften) § 7 innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger 

av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets 

vedtak og forutsetninger. 

 

Før igangsetting av forvaltningsrevisjonsprosjektet har revisjonen vurdert egen uavhengighet 

overfor Berg kommune, jf., kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften § 6. Vi kjenner ikke til 

forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet. 

 

Revisjonen sendte oppstartsbrev for prosjektet til Berg kommune den 26.3.2013. Oppstartsmøte 

ble avholdt den 22.4.2013, og revisjonen hadde ytterligere et møte med ledelsen for kommunens 

pleie- og omsorgstjenester den 7. oktober samme år. Vi benytter anledningen til å takke ledelsen i 

Berg kommunes pleie- og omsorgstjenester for at de har samarbeidet med oss på en god og 

effektiv måte.  
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Sammendrag 
 

Ressursbruk i Berg kommunes pleie- og omsorgstjenester 

 

Netto driftsutgift ved pleie- og omsorgstjenestene i Berg kommune økte fra drøye 17,5 millioner 

kroner i 2010 til drøye 20,1 millioner kroner i 2012. Mens netto driftsutgift til aktivisering og 

servicetjenester ble redusert i denne perioden, økte netto driftsutgift til hjemmetjenester (med 24,1 

%) og institusjonstjenester (med 11,4 %). De viktigste årsakene til økningene er: 

 

 Iverksetting av nattjeneste ved Strandheimen bosenter store deler av 2012 

 Kompetanseheving blant ansatte, både i hjemmetjenesten og ved sykehjemmet 

 Nedleggelse av kommunens vaskeri i 2011, med påfølgende overtakelse av 

vaskerioppgaver ved sykehjemmet 

 Økt pleietyngde ved sykehjemmet 

 

Det er uvisst hvorvidt sykelønnsrefusjonene ved PRO-avdelingen som helhet i perioden 2010-

2012 har stått i forhold til langtidssykefraværet, ettersom kommunen har en praksis for 

“sentralisert inntektsføring” av slike refusjoner i de tilfeller der vikarbruk unnlates ved sykefravær. 

 

Vår fremstilling og analyse av KOSTRA-tall gir totalt sett et inntrykk av at pleie- og 

omsorgstjenestene i Berg kommune i årene 2010, 2011 og 2012 ble drevet med mindre ressurser 

og på en mer produktiv måte, sammenliknet med sammenliknbare kommuner. De viktigste 

årsakene til den relativt sett lavere ressursbruken og høyere produktiviteten i Berg kommunes 

pleie- og omsorgstjenester i denne perioden, synes å ha vært 

 

 En noe lavere enn gjennomsnittlig bemanning (årsverk i brukerrettetjeneste) pr. bruker 

 Fraværet av mottakere av ressurskrevende tjenester, til forskjell fra i de fleste andre 

kommuner 

 Et mindre antall gjennomsnittlig tildelte hjemmetjenestetimer til den enkelte bruker pr. 

uke 

 Noe høyere egenandeler på pleie- og omsorgstjenester enn gjennomsnittlig 

 Mindre bruk av lege og fysioterapeut ved sykehjemmet enn gjennomsnittlig 

 

 

Internkontrollsystemet ved Berg sykehjem 

 

Vi har vurdert sykehjemmets internkontrollsystem opp mot krav i internkontrollforskriften §§ 4 og 

5, samt beste praksis basert på veilederen til internkontrollforskriften. Våre undersøkelser viser at 

sykehjemmets internkontrollsystem oppfyller ett av de åtte overordnede kravene i 

internkontrollforskriften § 4, mens seks av punktene kun delvis er oppfylt. Ett av kravene i 

forskriften vurderer vi sykehjemmets internkontrollsystem som ikke å oppfylle. Videre er vår 

vurdering at internkontrollsystemet ved sykehjemmet ikke er oppdatert, og at det kun delvis er 

tilgjengelig for personalet. Således tilfredsstiller Berg sykehjems internkontrollsystem kun i noen 

grad kravene som følger av internkontrollforskriften § 5. 

  

Samlet sett er vår konklusjon at Berg sykehjem til dels har et internkontrollsystem i henhold 

til krav i regelverket. 
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1 INNLEDNING 

Kommunestyret i Berg kommune vedtok 12.12.2012 plan for forvaltningsrevisjon i Berg 

kommune. Pleie og omsorg er et stort og viktig tjenesteområde i kommunen. Rundt 35 prosent av 

Berg kommunes driftsutgifter ble brukt innenfor denne sektoren i 2011, og i den overordnede 

analysen som ligger til grunn for kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 

perioden 2012-2016, anbefales forvaltningsrevisjon av pleie- og omsorgssektoren. I plan for 

forvaltningrevisjon, vedtatt av kommunestyret i møte av ovennevnte dato, var forvaltningsrevisjon 

av pleie- og omsorgstjenestene prioritert på førsteplass.  

 

Kontrollutvalget og revisjonen drøftet i møte 14.2.2013 ulike vinklinger og problemstillinger 

knyttet til prosjektet. Denne rapporten er utarbeidet med utgangspunkt i drøftingene i ovennevnte 

møte.   

 

Kontrollutvalgets formål med undersøkelsene denne rapporten bygger på har vært å bidra med 

innsikt i kommunens ressursbruk i pleie- og omsorgstjenestene, og å bidra til en god og forsvarlig 

sykehjemstjeneste gjennom å undersøke om sykehjemmet har et internkontrollsystem i henhold til 

regelverket.  
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2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 

2.1 Problemstillinger og tema 

 

I tråd med kontrollutvalgets formål med våre undersøkelser inneholder denne rapporten følgende 

deler: 

 

Del 1. En kortfattet beskrivelse av Berg kommunes ressursbruk i pleie- og omsorgstjenestene 

 

Del 2. Undersøkelser av Berg kommunes sykehjem, strukturert etter følgende to spørsmål: 

 

a) Hvordan er bemanningssituasjonen på sykehjemmet i Berg kommune?  

b) Har Berg sykehjem et internkontrollsystem i henhold til kravene i regelverket? 

2.2 Revisjonskriterier  

Revisjonskriterier er krav, normer og/eller standarder som forvaltningsrevisjonsobjektet skal 

revideres/vurderes i forhold til. Del 1 og spørsmål a under del 2 er deskriptivt formulerte. For 

deskriptivt formulerte problemstillinger eller tema er det ikke relevant å utlede revisjonskriterier. 

Det følger av gjeldende revisjonsstandard at revisjonen ikke kan gjøre vurderinger uten 

revisjonskriterier. Vi gjør derfor ingen vurderinger eller konklusjoner på grunnlag av funnene i 

tilknytning til problemstillingene del 1 og spørsmål a under del 2. 

 

2.2.1  Kravene om og til internkontrollsystem  

Spørsmål 2b dreier seg om hvorvidt Berg sykehjem har et internkontrollsystem som er i henhold 

til kravene i regelverket. For å kunne besvare dette spørsmålet har vi utledet revisjonskriterier fra 

følgende kilder: 

 

 Lov av 24. juni 2012 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og 

omsorgstjenesteloven) 

 Lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. 

(helsetilsynsloven) 

 Forskrift av 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten 

(Internkontrollforskriften) 

 Veileder fra Helsedirektoratet: Hvordan holde orden i eget hus. Internkontroll i helse- og 

sosialtjenesten. IS-1183/2004 (siste versjon 2009) 

 

Kommunale helse- og omsorgstjenester er regulert av helse- og omsorgstjenesteloven. Etter § 3-1 

tredje ledd plikter kommunen å «(…) planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere 

virksomheten, slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller 

forskrift».  

 

Korresponderende pålegger helsetilsynsloven § 3 enhver som yter helse- og omsorgstjenester å 

«(…) etablere et internkontrollsystem for virksomheten og sørge for at virksomhet og tjenester 

planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lover og 

forskrifter».  

 

Internkontrollforskriften, som er hjemlet i de ovennevnte lovene m.fl., angir konkrete krav til 

internkontrollsystemet. Internkontroll i helse- og sosialtjenesten innebærer at den/de ansvarlige for 
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virksomheten skal sørge for at kravene som er beskrevet i internkontrollforskriften § 4 annet ledd 

bokstav a-h, blir oppfylt.  

 

Det følger videre av internkontrollforskriften § 5 at internkontrollen skal dokumenteres i den form 

og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og 

størrelse. Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig.    

 

Kravene til internkontrollen og til dokumentasjonen av den, slik disse følger av 

internkontrollforskriften §§ 4 og 5, utdypes ytterligere i Helsedirektoratets veileder «Hvordan 

holde orden i eget hus. Internkontroll i sosial- og helsetjenesten». Som det fremgår av denne 

rapportens kapittel 6, har vi lagt utdypningene i Helsedirektoratets veileder (heretter kalt 

veilederen) til grunn i våre vurderinger av Berg sykehjem opp imot kravene om og til et 

internkontrollsystem.  

 

Veilederen peker på dokumentasjon som et virkemiddel som skal bidra til å sikre at 

internkontrollen fungerer som forutsatt. Ifølge veilederen er det virksomheten selv - ved den 

øverste lederen og medarbeiderne – som må avgjøre hvilke ordninger, arbeidsprosesser eller 

resultater som skal foreligge i skriftlig form, samt etablere rutiner som sikrer skriftlighet på disse 

områdene. Hva som skal dokumenteres, må avgjøres ut i fra virksomhetens egne interne behov.  

 

Selv om det ligger til virksomheten selv å avgjøre i hvilken grad internkontrollen skal 

dokumenteres skriftlig, har vi i våre vurderinger tatt utgangspunkt i veilederens eksempler og 

anbefalinger som beste praksis. Beste praksis er ikke noe kommunen er pålagt å følge, men som 

kommunen sannsynligvis vil ha fordel av å følge. Veilederen peker blant annet på flere elementer 

av internkontroll som av erfaring bør skriftliggjøres, samt at det bør tas hensyn til medarbeidernes, 

og spesielt vikarer og nyansattes behov mht. skriftliggjøring av faglige prosedyrer. Veilederen 

lister opp en rekke eksempler på dokumentasjon og tiltak til hvert av kravene som er beskrevet i 

internkontrollforskriften § 4 annet ledd bokstav a-h.  

 

På denne bakgrunn har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

 Kommunen bør i størst mulig grad dokumentere Berg sykehjems internkontrollsystem 

 Internkontroll innebærer at den/de ansvarlige for virksomheten skal oppfylle 

internkontrollforskriften § 4 annet ledd bokstav a-h 

 Internkontrollen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig for de ansatte 

 
Vi gjengir kravene og veilederens eksempler på dokumentasjon og tiltak i tekstbokser i kapittel 6. 
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3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING 

Prosjektet er gjennomført i henhold til gjeldende standard for forvaltningsrevisjon. I det følgende 

gjør vi nærmere rede for hvordan vi har gått frem i undersøkelsen i de ulike delene av prosjektet.  

3.1  Beskrivelsen av kommunens ressursbruk i pleie- og omsorgstjenestene 

I våre av beskrivelser kommunes ressursbruk i pleie- og omsorgstjenestene (i kapittel 5) har vi 

basert oss på Berg kommunes regnskaper for 2010, 2011 og 2012, kommunens sykefraværs- og 

årsverksrapporter for de samme årene, samt kommunens registreringer i KOSTRA. Berg 

kommunes regnskap for 2012 ble avlagt for sent til å bli lagt til grunn i KOSTRA-tallene for 2012. 

For flere av KOSTRA-indikatorene vi tar for oss i kapittel 5.2 og 5.3 har vi derfor selv anslått 

verdier, med grunnlag i Statistisk sentralbyrås formler for disse indikatorene og Berg kommunes 

regnskap for 2012.   

 

3.1.1 KOSTRA  

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem, administrert av 

Statistisk Sentralbyrå (SSB). Systemet tilbyr styringsinformasjon om kommunal virksomhet. I 

KOSTRA har SSB sammenstilt innrapportert informasjon om kommunale tjenester og bruk av 

ressurser på ulike tjenesteområder, for å gi relevant informasjon til lokale og nasjonale 

beslutningstakere og øvrige interessenter. Elektronisk innrapportering fra kommunene til Statistisk 

sentralbyrå danner grunnlaget for KOSTRA.  

 

I fremstillingene i kapittel 5 sammenlikner vi Berg kommune med to sammenlikningsenheter, på 

utvalgte indikatorer for pleie- og omsorgssektoren. SSB har gruppert kommunene basert på 

folkemengde, bundne kostnader per innbygger og frie disponible inntekter per innbygger. Berg 

kommune tilhører KOSTRA-gruppe 6 (heretter forkortet KG6). KG6 består av små kommuner 

med høye bundne kostnader per innbygger, samt høye frie disponible inntekter. Vi sammenlikner 

Berg kommune med gjennomsnittet for KG6 og landsgjennomsnittet utenom Oslo. Drøftingen og 

fremstillingen av KOSTRA-tallene dreier seg om ressursbruk, herunder hovedsakelig kommunens 

produktivitet i og prioritering av pleie- og omsorgstjenestene.  

 

Prioriteringsindikatorene 

Prioriteringsindikatorene i KOSTRA skal si noe om hvor mye av egne penger kommunen ”velger” 

å bruke på de enkelte tjenesteområdene. En tjeneste kan sies å være høyt prioritert når en 

kommune bruker en relativt stor andel av sine ressurser på den. Flere forhold kan bidra til å 

forklare eventuelle forskjeller mellom én kommune og andre kommuner:  

  

• Kommunen kan ha et relativt høyt utgiftsbehov knyttet til tjenesten, eksempelvis av 

demografiske eller sosiale årsaker. Eksempelvis kan innbyggere i alderen 67 år og over 

utgjøre en større andel enn “normalt” i kommunen vi undersøker. Slike forhold kan vi 

analytisk til dels korrigere for ved å se på utgifter per person i målgruppen.  

• Kommunen kan bevisst ha prioritert en tjeneste høyt på bekostning av andre tjenester. For 

å få informasjon om slike eventuelle prioriteringer kan det være interessant å se på hvor 

stor andel av de  totale driftsutgiftene som går til ulike tjenester i den aktuelle kommunen.  

• Kommunen kan ha relativt høye inntekter, noe som i seg selv som muliggjør å bruke mye 

ressurser på ett eller flere tjenesteområder  

 

Ulikheter som nevnt i første kulepunkt gjør at forskjeller i utgifter per person i en tjenestes 

målgruppe ikke utelukkende kan tolkes som uttrykk for bevisste, politiske prioriteringer.    
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Produktivitetsindikatorene   

Produktivitetsindikatorene skal si noe om hva det koster å produsere én enhet av tjenesten. 

Produktiviteten kan sies å være høy dersom ressursbruken er lav i forhold til produksjonen. Når 

produksjonen blir vurdert opp imot antall mottakere, tar en imidlertid ikke hensyn til variasjoner i 

kvaliteten på tjenestene som brukerne mottar, ei heller variasjoner i tjenestemottakernes behov 

(eller for eksempel pleietyngde). Det kan derfor være flere mulige forklaringer på hvorfor en 

kommune har høye utgifter per tjenestemottaker:   

 

• Man får lite produksjon igjen i forhold til pengebruken   

• Kvaliteten er høy, dvs. at tjenestemottakerne mottar relativt gode tjenester   

• Enhetskostnadene er høye, dvs. at det er relativt dyrt å produsere tjenester i den kommunen 

vi ser på, for eksempel pga. smådriftsulemper, en brukermasse med høy pleietyngde, lange 

reiseavstander eller et høyt lønnsnivå (for eksempel grunnet mangel på arbeidskraft).  

 

Kommunen skal rapportere til KOSTRA i henhold til en funksjonskontoplan. Eksempelvis skal 

utgifter som hører til pleie og omsorg, eller mer spesifikt hjemmetjenester, rapporteres på én 

bestemt funksjon slik at rapporteringen blir lik i alle kommuner. Følgende funksjoner definerer 

pleie- og omsorgsområdet i KOSTRA:   

 

1)  234 – Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede: Tjenester til eldre, 

funksjonshemmede, personer med psykiske lidelser, utviklingshemmede, mv: Eldresentre og 

dagsentre for hjemmeboende, aktivitetssentre for utviklingshemmede m.m., aktivisering av 

funksjonshemmede barn utover aktivisering i forbindelse med grunnskoleundervisning, 

transporttjenester, støttekontakt, matombringing, trygghetsalarm, vaktmester, vask av tøy for 

hjemmeboende utført av institusjon eller privat foretak, ferietilbud og andre velferdstiltak for eldre 

og funksjonshemmede, frivillighetssentraler og kommunale utgifter til frisør og fotpleie til eldre 

og funksjonshemmede.  

 

2)  253 – Bistand, pleie, omsorg, i institusjoner for eldre og funksjonshemmede: Direkte 

brukerrettede oppgaver i forbindelse med bistand, pleie og omsorg i institusjoner og boformer med 

heldøgns pleie og omsorg for eldre og funksjonshemmede. I tillegg til døgnopphold inkluderer 

dette også dag- og nattopphold, samt tidsbegrenset opphold på ulike institusjoner som re-

/habilitering og avlastning. Funksjonen inkluderer også servicefunksjoner som husøkonom, 

kjøkken, kantine/kiosk, vaskeri og aktivitør.  

 

3)  254 – Bistand, pleie- og omsorg til hjemmeboende: Kommunale pleie- og omsorgstjenester ytt 

til personer som bor i eget hjem (inklusiv tjenester til beboere i boliger for eldre og 

funksjonshemmede med eller uten fast bemanning) som registreres i IPLOS med vedtak knyttet til 

antall timer per uke.  

 

4) 261- Institusjonslokaler: Utgifter til drift og vedlikehold av institusjoner for eldre og 

funksjonshemmede med tilhørende tekniske anlegg og utendørsanlegg.   

 

Fordi grunnlaget for indikatorverdiene i KOSTRA ble endret fra og med 2010, har vi valgt å 

avgrense våre sammenlikninger av KOSTRA-tall for Berg og de to ovennevnte gjennomsnittene 

til perioden fra og med 2010 til og med 2012. Som det fremgår av kapittel 5.3 mangler det 

imidlertid en rekke tall for KG6 for 2010 i KOSTRA. Dermed gjelder enkelte av 

sammenlikningene vi gjør i kapittel 5.3 kun for 2011 og 2012. 
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3.1.2 Regnskapstall og KOSTRA  

I beskrivelsene i kapittel 5 av Berg kommunes ressursbruk i pleie- og omsorgstjenestene, bruker vi 

også tallmateriale fra kommuneregnskapet. I våre presentasjoner har vi sortert regnskapstallene 

etter KOSTRA-funksjonene. Dette medfører at eksempelvis Strandheimen bosenter, Berg sykehjem 

osv. ikke skilles ut med egne tabeller for netto driftsutgift. Kommuneadministrasjonen opplyser at 

pleie- og omsorgstjenestene i Berg kommune i dag drives som én enhet (se kapittel 5.1) som må 

analyseres som sådan.  

3.1.3 Gyldighet og pålitelighet i data om ressursbruk i kapittel 5 

Med gyldige data menes at dataene som samles inn i undersøkelsen, skal utgjøre et relevant og 

tilstrekkelig grunnlag for å vurdere den reviderte virksomheten opp imot revisjonskriteriene og 

problemstillingen(e). Med pålitelige data menes at dataene skal være mest mulig nøyaktige. 

 

Vi regner KOSTRA-tallene som sammen med regnskapstallene og sykefraværsrapportene å 

utgjøre et tilstrekkelig og relevant datamateriale for analyse av Berg kommunes ressursbruk på 

pleie- og omsorgstjenestene. 

 

Når det gjelder datamaterialets nøyaktighet bruker vi KOSTRA-tall med forbehold om at tallene 

kan inneholde feil. Det kan være forskjeller mellom kommunene i kvaliteten på rapportering til 

KOSTRA. Generelt har kvaliteten på innrapporteringen i KOSTRA blitt bedre de senere årene. De 

eldste tallene inneholder dermed ofte flere feil enn de nyeste tallene. Det vil også kunne være 

diskusjon rundt og variasjon i hva som registreres på de ulike funksjonene, eksempelvis hvor mye 

av tjenesteproduksjonen en regner som «administrasjon». Vi oppfordrer leseren til å ha disse 

forbeholdene med seg i sin lesning av kapittel 5.3 og 5.4 i denne rapporten. 

 

Vi ber leseren merke seg at KOSTRA-indikatorene vi selv har regnet ut og bruker i denne 

rapporten, er anslag. Det fremgår for øvrig klart av kapittel 5.3 og 5.4 hvilke indikatorverdier som 

er våre anslag. I tillegg til de nevnte forbeholdene tilknyttet KOSTRA-tallene og våre anslag for 

enkeltindikatorer for 2012, ser vi også grunn til å stille spørsmål ved hvorvidt det oppgitte antall 

«avtalte dagsverk» i kommunens sykefraværsstatistikk for pleie- og omsorgstjenestene er korrekt. 

Vi har gjort PRO-avdelingens ledelse oppmerksomme på dette forholdet, og de opplyser at de ikke 

har annen oversikt over sykefraværet ved avdelingen utover denne statistikk. I lys av det vi regner 

som åpenbare feil i sykefraværsstatistikken, har vi valgt ikke å gjengi den i kapittel 5.1 nedenfor. 

Der det er relevant å kommentere hvilke tendenser sykefraværsrapportene indikerer, gjør vi 

imidlertid dette.  

 

Det er ikke uvanlig med visse feilføringer i kommuneregnskapene, som blant annet kan medføre at 

utgifter føres på andre arter enn de skal. I kapittel 5.2 viser vi til et eksempel på dette fra Berg 

kommunes regnskap for 2012. Utover dette enkeltforholdet har vi liten grunn til å tro at slike feil 

er utbredte i kommunens regnskapsføring på pleie- og omsorgsområdet.   

 

3.2 Undersøkelser av bemanningssituasjon og internkontrollsystem ved sykehjemmet  

Vår beskrivelse av bemanningssituasjonen ved Berg sykehjem er basert på intervju med 

kommuneadministrasjonen (se kapittel 5.1). I våre undersøkelser av hvorvidt Berg sykehjem har – 

og kan dokumentere - et internkontrollsystem i henhold til regelverket (kapittel 6), har vi basert 

oss på dokumentanalyse og intervju med kommuneadministrasjonen. Foruten å gi muntlig 

informasjon i intervju, har kommuneadministrasjonen forelagt oss permen 

“Kvalitetssikring/internkontroll PRO-avd. Hovedperm”. Denne refererer vi i denne rapporten til 
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som “hovedpermen”. Vi registrerte videre en rekke veggoppslag med retningslinjer på 

sykehjemmets vaktrom. Disse veggoppslagene kan relateres til deler av internkontrollsystemet 

som ikke var dokumentert i hovedpermen. Sammen utgjør PRO-avdelingens hovedperm, 

veggoppslagene, og de muntlige opplysningene vårt datamateriale for beskrivelse av 

bemanningssituasjonen ved sykehjemmet, samt vurdering av hvorvidt Berg sykehjem har et 

internkontrollsystem i henhold til regelverket.  

3.2.1  Gyldighet og pålitelighet i undersøkelsene av bemanningssituasjon og 

internkontrollsystem 

Med gyldige data menes, som nevnt ovenfor, at dataene som samles inn i undersøkelsen, skal 

utgjøre et relevant og tilstrekkelig grunnlag for å vurdere den reviderte virksomheten opp imot 

revisjonskriteriene og problemstillingen(e).  

 

Etter vår vurdering er PRO-avdelingens hovedperm av begrenset relevans med hensyn til å 

vurdere internkontrollsystemet ved Berg sykehjem. PRO-avdelingens ledelse opplyser at 

hovedpermen brukes svært lite i enheten, og at deres siste gjennomgang av dokumentene i 

hovedpermen fant sted i 2009. Vi vurderer både veggoppslagene og de muntlige opplysningene 

fra avdelingsledelsen som mer relevante enn PRO-avdelingens hovedperm. Samlet sett vurderer vi 

PRO-avdelingens hovedperm, veggoppslagene og de muntlige opplysningene fra 

avdelingsledelsen som å utgjøre et tilstrekkelig grunnlag for vurdering av Berg sykehjems 

internkontrollsystem.  

 

Med pålitelige data menes altså at dataene skal være mest mulig nøyaktige. Vi finner ingen 

motsetninger mellom den skriftlige dokumentasjonen i PRO-avdelingens hovedperm, 

veggoppslagene på vaktrommet, og de muntlige opplysningene avdelingsledelsen har gitt oss. I 

tillegg har vi framlagt datamaterialet for kommunen for verifisering av faktaopplysningene. På 

bakgrunn av forannevnte sammenlikninger og verifiseringer, forutsetter vi at det ikke er vesentlige 

feil i datamaterialet vi presenterer i denne rapporten. 

 

3.3 Generelt om gyldighet og pålitelighet i våre undersøkelser 

Vi har  framlagt datamaterialet for kommunen og korrigert eventuelle faktafeil. På bakgrunn av 

forannevnte vurderinger, sammenlikninger og verifiseringer, forutsetter revisjonen at det ikke er 

vesentlige feil i datamaterialet som presenteres i rapporten. 

 

Påliteligheten og gyldigheten i det presenterte datamaterialet er også sikret gjennom revisjonens 

interne kvalitetssystem. 

 

3.4  Avgrensning 

Fremstillingene og drøftingene av ressursbruken i Berg kommunes pleie- og omsorgstjenester, i 

kapittel 5, gjelder årene 2010, 2011 og 2012.  

 

Undersøkelsen av Berg sykehjems internkontrollsystem er avgrenset til hvorvidt sykehjemmet har 

et internkontrollsystem i henhold til den ovennevnte interkontrollforskriften, og i hvor stor grad 

internkontrollsystemet er dokumentert, oppdatert og tilgjengelig i samsvar med forskriftens krav. 

Funnene og vurderingene vil legger til grunn i kapittel 6, er basert på våre undersøkelser i 

tidsrommet fra og med april til og med oktober 2013.    
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4 ADMINISTRATIV ORGANISERING AV BERG KOMMUNE 

 

Figur 1. Administrativ organisering av Berg kommune 

 
Kilde: Berg kommune 

 

Under rådmannen og de assisterende rådmennene er Berg kommune inndelt i fire avdelinger. En 

av disse er avdelingen for pleie, rehabilitering og omsorg, i det følgende omtalt som PRO-

avdelingen. PRO-avdelingen består av Berg sykehjem, Strandheimen bosenter, og 

hjemmetjenester.  

 

Berg sykehjem ligger på Skaland, som er kommunesenteret i Berg. Pr. oktober 2013 har 

sykehjemmet 20 plasser og 19 beboere. Fra sykehjemmet administreres også kommunens 

hjemmetjenester. Strandheimen bosenter er kommunens omsorgsboliger for funksjonsfriske eldre. 

Fra 1. november 2013 er Berg kommunes levekårssjef øverste ansvarlige for PRO-avdelingen, 

som til daglig ledes av en virksomhetsleder.  

 

Når vi i kapittel 5 og 6 bruker begrepet “avdelingsledelsen”, mener vi virksomhetslederen og 

sekretæren ved PRO-avdelingen.  
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5 BERG KOMMUNES RESSURSBRUK PÅ PLEIE OG OMSORG 

5.1 Bemanningssituasjonen  

Ledelsen ved PRO-avdelingen forteller om nedbemanning i avdelingen fra 2010 til 2013:  

 

 Pr. 1.1.2010 var det totalt 33,53 årsverk i avdelingen.  

 Pr. 1.1.2011 var det 31,66 årsverk i avdelingen 

 Fra høsten 2011 og frem til oktober 2013 har det vært 29,33 årsverk i avdelingen   

 

I lys av kontrollutvalgets ønske om en kartlegging av bemanningssituasjonen ved Berg sykehjem, 

har revisjonen bedt avdelingsledelsen fortelle om hvordan de opplever bemanningssituasjonen. 

Avdelingsledelsen legger til grunn at bemanningssituasjonen ved sykehjemmet ikke kan skilles fra 

situasjonen ved avdelingen som helhet
1
, og har derfor besvart revisjonens spørsmål gjennom å 

beskrive avdelingens bemanningssituasjon.  

 

Avdelingsledelsen anser pr. oktober 2013 avdelingens bemanning som å være tilstrekkelig til at 

kommunens pleie- og omsorgstjenester holder et forsvarlig kvalitetsnivå. Noen ganger må ekstra 

bemanning kalles inn for at sykepleierne skal kunne fritas for enkelte oppgaver til fordel for 

oppgaver som krever deres særskilte kompetanse. Sykepleierkompetansen er viktig for PRO-

avdelingen, og ideelt sett skulle man gjerne ha hatt én ekstra sykepleier i tillegg til de fire som 

allerede er ansatt ved avdelingen. Hvis én av disse fire sykepleierne for eksempel må være 

hjemme med sykt barn en dag, kommer avdelingen “bakpå”, sier avdelingsledelsen. 

Avdelingsledelsen forteller også at det ved terminalpleie alltid kalles inn ekstra bemanning. I 

travle perioder vil imidlertid arbeidsoppgaver som vask av rom, vask av klær og bestilling av mat 

komme sist i køen. Etter avdelingsledelsens vurdering vil eventuelle kutt i bemanningen gå på 

bekostning av forsvarligheten i tjenestene PRO-avdelingen produserer. Eventuelle fremtidige 

økninger i tjenestebehovet blant kommunens befolkning vil medføre at bemanningen må økes, 

legger avdelingsledelsen til.  

 

Fra og med 1. august 2012 har stillingen som PRO-leder stått vakant. En av revisjonens 

kontaktpersoner i anledning undersøkelsene denne rapporten bygger på, har siden dette tidspunktet 

ivaretatt de daglige lederoppgavene ved PRO-avdelingen. Fra 1. november 2013 er altså Berg 

kommunes levekårssjef øverste ansvarlige fro PRO-avdelingen.    

  

                                                 
1
 Avdelingsledelsen opplyser at hjemmetjenestene og sykehjemmet ble slått sammen til PRO-avdelingen den 

1.1.2008. 
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5.2 Ressursbruk og utvikling fra 2010 til 2012 

Tabell 1. Netto driftsutgift til pleie- og omsorgstjenester i Berg kommune, 2010, 2011, 2012 

Netto driftsutgift 2010 2011 2012 Endring 

2010-2012 i % 

 

Aktivisering og servicetjenester 592 532 583 120 333 223 

 

-43,8 % 

 

 

Hjemmetjenester 

 

7 135 078 

 

7 872 260 8 856 192 24,1 % 

 

Institusjonstjenester 

 

9 816 090 10 282 875 10 932 194 11,4 % 

SUM 17 543 700 18 738 255 20 121 609 14,7 % 

Av tabell 1 fremgår det at netto driftsutgift til pleie- og omsorgstjenester i Berg kommune økte 

med 14,7 % fra 2010 til 2012, fra drøye 17,5 millioner kroner til drøye 20,1 millioner kroner. 

Mens netto driftsutgift til aktivisering og servicetjenester nesten ble halvert over denne 

treårsperioden, økte netto driftsutgift til hjemmetjenester og institusjonstjenester med henholdsvis 

24,1 % og 11,4 %. I tabellene nedenfor viser vi detaljene i utviklingen i netto driftsutgift i de tre 

tjenesteområdene som vises i tabell 1. 

 

Tabell 2. Netto driftsutgift til aktivisering og servicetjenester
2
 i Berg kommune, 2010, 2011 og 2012 

Aktivisering og 

servicetjenester (KOSTRA-

funksjon 234) 

2010 2011 2012 Endring  

2010-2012 i % 

Fast lønn 159 247 165 147 72 383 -54,5 % 

Vikar 0 0 0  

Ekstrahjelp 0 0 10 835  

Overtid 0 0 0  

Annen lønn og godtgjørelse 261 085 262 662 65 295 -75 % 

Arbeidsgiveravgift og pensjon 57 107 79 593  27 206 -52,4 % 

Varer og tjenester 115 370  127 668 158 494 37,4 % 

     

Salgsinntekter -1 440 -1 950 -990 -31,3 % 

Sykepenger 0 0 0  

Øvrige inntekter 0 -50 000 0  

     

Avsetning til eller bruk av fond 1 163 0 0 -100 % 

Netto driftsutgift 592 532 583 120 333 223 -43,8 % 

Tabell 2 viser at Berg kommunes netto driftsutgift til aktivisering og servicetjenester ble redusert 

fra kr. 592 532,- i 2010 til kr. 333 223,- i 2012.  Hovedårsaken til reduksjonen er at en 

femtiprosents arbeidsterapeutstilling ble fjernet med virkning f.o.m. 01.01.12. Dette ga vesentlig 

mindre lønnsutgifter
3
 i 2012 sammenliknet med 2011. 

                                                 
2
 Eldresentre og dagsentre for hjemmeboende, aktivitetssentre for utviklingshemmede m.m., aktivisering av 

funksjonshemmede barn utover aktivisering i forbindelse med grunnskoleundervisning, transporttjenester, 

støttekontakt, matombringing, trygghetsalarm, vaktmester, vask av tøy for hjemmeboende utført av institusjon eller 

privat foretak, ferietilbud og andre velferdstiltak for eldre og funksjonshemmede, frivillighetssentraler og kommunale 

utgifter til frisør og fotpleie til eldre og funksjonshemmede. 
3
 Med “lønnsutgifter” mener vi her postene fast lønn, vikar, ekstrahjelp, overtid og annen lønn og godtgjørelse. NB! 0 

brukere av ressurskrevende tjenester i Berg 
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Tabell 3. Netto driftsutgift til hjemmetjenester
4
 i Berg kommune, 2010, 2011 og 2012 

Hjemmetjenester 

(KOSTRA-funksjon 254) 

2010 2011 2012 Endring  

2010-2012 i % 

Fast lønn 4 647 926 5 248 252 5 576 717 20,0 % 

Vikar 1 256 469 681 495 479 928 -61,8 % 

Ekstrahjelp 25 267 44 472 614 547 2332,2 % 

Overtid 191 191 136 005 198 931 4,0 % 

Annen lønn og godtgjørelse 453 030 488 186 569 346 25,7 % 

Arbeidsgiveravgift og pensjon 1 337 853 1 499 338 1 777 222  32,8 % 

Varer og tjenester 1 000 364 811 947 893 475 -10,7 % 

     

Salgsinntekter -642 129 -655 151 -703 158 9,5 % 

Sykepenger -967 673 -282 709 -416 606 -56,9 % 

Øvrige inntekter -167 220 -99 575 -134 210 -19,7 % 

     

Avsetning til eller bruk av fond 0 0 0  

Netto driftsutgift 7 135 078 7 872 260 8 856 192 24,1 % 

 

Det fremgår av tabell 3 at netto driftsutgift til hjemmetjenester i Berg kommune økte fra drøye 7,1 

millioner kroner i 2010 til snaue 8,9 millioner kroner i 2012, noe som utgjør en relativ økning på 

24,1 %. I tabellen fremkommer økninger på fast lønn, overtid og (i særdeleshet) ekstrahjelp. 

Avdelingsledelsen viser til flere forhold som har bidratt til disse økningene. I 2012 ble det store 

deler av året iverksatt nattjeneste ved Strandheimen bosenter på grunn av økt pleietyngde. Dette 

har gitt seg utslag både på posten fast lønn og på ekstrahjelp, opplyser avdelingsledelsen
5
. I tillegg 

har kompetanseheving blant de ansatte i hjemmetjenestene medført lønnsøkninger. For øvrig viser 

tabellen at vikarutgiftene i hjemmetjenestene ble redusert vesentlig fra 2010 til 2012. Kommunens 

sykefraværsrapporter indikerer at sykefraværet i kommunens hjemmetjenester ble redusert samme 

periode, men ikke i like stor grad som vikarutgiftene. Avdelingsledelsen opplyser at en som 

innsparingstiltak har latt være å sette inn vikarer for sykemeldt personell når dette har vært mulig. 

Når pleie- og omsorgstjenesten ikke setter inn vikar for sykemeldt personell, inntektsføres 

sykelønnsrefusjonen sentralt i kommunen, ikke hos PRO-avdelingen. Dette forklarer også, ifølge 

avdelingsledelsen, hvorfor reduksjonen i sykelønnsrefusjoner fra 2010 til 2012 var større enn 

reduksjonen i (langtids)sykefravær
6
. I tråd med den totale økningen i lønnsutgifter som 

fremkommer i tabell 3, ser vi også en økning i arbeidsgiveravgift og pensjon. Inntektspostene i 

tabellen viser en liten økning i salgsinntekter, og en reduksjon i øvrige inntekter på 19,7 % fra 

2010 til 2012.  

 

                                                 
4
 Bistand, pleie- og omsorg til hjemmeboende: Kommunale pleie- og omsorgstjenester ytt til personer som bor i eget 

hjem (inklusiv tjenester til beboere i boliger for eldre og funksjonshemmede med eller uten fast bemanning) som 

registreres i IPLOS med vedtak knyttet til antall timer per uke. 
5
 En viktig årsak til dette er at det ikke var laget turnus for denne tjenesteutvidelsen da den ble startet opp.  

6
 Fra og med 17. sykedag er det folketrygden som betaler sykepengene (NAV, 2013). Fravær av 17 dagers varighet 

eller lenger, omtaler vi i rapporten som «langtidssykefravær».   
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Tabell 4. Netto driftsutgift til institusjoner
7
 i Berg kommune, 2010, 2011 og 2012 

Institusjoner (KOSTRA-

funksjon 253 og 261) 

2010 2011 2012 Endring  

2010-2012 i % 

Fast lønn 7 215 408 6 964 399 7 333 386 1,6 % 

Vikar 1 834 664 1 684 153 1 676 897 -8,6 % 

Ekstrahjelp 28 190 73 408 283 349 905,1 % 

Overtid 238 762 257 307 419 005 75,5 % 

Annen lønn og godtgjørelse 28 582 87 634 58 775 105,6 % 

Arbeidsgiveravgift og pensjon 2 235 290 2 430 021 2 350 874 5,2 % 

Varer og tjenester 2 573 854 3 186 975 3 250 204 26,3 % 

     

Salgsinntekter -2 558 963 -2 709 087 -2 828 102 10,5 % 

Sykepenger -1 366 118 -954 694 -1 014 681 -25,7 % 

Øvrige inntekter -470 455 -632 771 -689 550 46,6 % 

     

Avsetning til eller bruk av fond 56 876 -104 470 92 037 61,8 % 

Netto driftsutgift 9 816 090 10 282 875 10 932 194 11,4 % 

 

Tabell 4 viser en økning på 11,4 % fra 2010 til 2012 i netto driftsutgift til institusjonstjenester. 

Samtlige lønnsutgifter, med unntak av vikarutgiftene, økte i perioden. Avdelingsledelsen opplyser 

at økende pleietyngde har medført mye bruk av ekstrahjelp og overtid i 2012. Da kommunens 

vaskeri ble nedlagt høsten 2011, måtte ansatte ved sykehjemmet også overta vaskeriets tidligere 

oppgaver. Videre har kompetanseheving blant ansatte på sykehjemmet medført lønnsøkninger. 

Kommunens sykefraværsrapporter indikerer en reduksjon i sykefraværet ved sykehjemmet fra 

2010 til 2012, herunder en reduksjon i langtidssykefraværet som fremstår som større enn 

reduksjonen i sykelønnsrefusjonene vi viser i tabell 4. Avdelingsledelsen forklarer dette med at 

man i 2010 ved sykehjemmet i større grad unnlot å bruke vikarer - og dermed heller ikke fikk like 

store sykelønnsrefusjoner inntektsført ved PRO-avdelingen - sammenliknet med i 2012. 
 

Tabell 5. Oversikt over pleie- og omsorgstjenestenes mottakere, samt institusjonsplasser, 2010-2012 

Mottakere og institusjonsplasser 2010 2011 2012 

Mottakere av kommunale pleie- og omsorgstjenester 68 76 73 

Mottakere av institusjonstjenester og hjemmetjenester, 67 år og eldre 58 61 58 

Mottakere av institusjonstjenester og hjemmetjenester, 0-66 år 13 17 14 

Mottakere av hjemmetjenester i alt 48 56 54 

Beboere i institusjon i alt 23 22 19 

Sykehjemsbeboere 23  22 19 

Kommunale sykehjemsplasser 20 20 20 

Kommunale institusjonsplasser inkl. avlastning og barneboliger 20 20 20 

 

                                                 
7
 Utgifter til drift og vedlikehold av institusjoner for eldre og funksjonshemmede med tilhørende tekniske anlegg og 

utendørsanlegg. Videre: Direkte brukerrettede oppgaver i forbindelse med bistand, pleie og omsorg i institusjoner og 

boformer med heldøgns pleie og omsorg for eldre og funksjonshemmede. I tillegg til døgnopphold inkluderer dette 

også dag- og nattopphold, samt tidsbegrenset opphold på ulike institusjoner som re-/habilitering og avlastning. 

Inkluderer også servicefunksjoner som husøkonom, kjøkken, kantine/kiosk, vaskeri og aktivitør. 
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Av tabell 5 ovenfor fremgår det at antall mottakere av kommunale pleie- og omsorgstjenester i 

Berg kommune økte fra 68 i 2010 til 73 i 2012. Mens antall beboere i institusjon gikk ned i samme 

periode, økte antall mottakere av hjemmetjenester. Berg hadde 20 kommunale institusjonsplasser, 

hvorav samtlige var sykehjemsplasser, både i 2010, 2011 og 2012.  

 

De fleste kommuner i Norge har mottakere av kommunale pleie- og omsorgstjenester som av ulike 

årsaker mottar såkalte “ressurskrevende tjenester”. Dette er tjenester som ytes til personer med 

store hjelpebehov, eksempelvis behov for heldøgns pleie og bistand. Som et utjevnende tiltak med 

hensyn til forskjeller i antall mottakere av slike ressurskrevende tjenester, samt for å sikre disse 

mottakerne gode tjenester, gir staten refusjon til kommunene for 80 % av utgiftene pr. mottaker, 

over et innslagspunkt på 975 000 kr. Berg kommune hadde imidlertid i perioden 2010-2012 ingen 

mottakere av ressurskrevende tjenester. Hvordan dette forholdet har påvirket ressursbruken i 

kommunens pleie- og omsorgstjenester, kommer vi tilbake til nedenfor.     

 

5.3 Oppsummering 

Netto driftsutgift ved pleie- og omsorgstjenestene i Berg kommune økte fra drøye 17,5 millioner 

kroner i 2010 til drøye 20,1 millioner kroner i 2012. Mens netto driftsutgift til aktivisering og 

servicetjenester ble redusert i denne perioden, økte netto driftsutgift til hjemmetjenester (med 24,1 

%) og institusjonstjenester (med 11,4 %). De viktigste årsakene til økningene er: 

 

 Iverksetting av nattjeneste ved Strandheimen bosenter store deler av 2012 

 Kompetanseheving blant ansatte, både i hjemmetjenesten og ved sykehjemmet 

 Nedleggelse av kommunens vaskeri i 2011, med påfølgende overtakelse av 

vaskerioppgaver ved sykehjemmet 

 Økt pleietyngde ved sykehjemmet 

 

Det er uvisst hvorvidt sykelønnsrefusjonene ved PRO-avdelingen som helhet i perioden 2010-

2012 har stått i forhold til langtidssykefraværet, ettersom kommunen har en praksis for 

“sentralisert inntektsføring” av slike refusjoner i de tilfeller der vikarbruk unnlates ved sykefravær. 
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5.3 KOSTRA-analyse av Berg kommune sett i forhold til sammenliknbare kommuner 

5.3.1 Dekningsgrader, brukersammensetning og bruksrater 

I tabell 8 nedenfor viser vi indikatorer for antall mottakere av pleie- og omsorgstjenester i Berg 

kommune, sammenliknet med KG6 og landet utenom Oslo.  

Tabell 8. Dekningsgrader for hjemmetjenester og institusjonstjenester, 2011 og 2012 

Dekningsgrader for hjemmetjenester og 

institusjonstjenester 
Berg kommune KG6 Landet u/Oslo 

 2011 2011 2011 

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 67-79 år 152 117 77 

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og 

over 324 377 345 

Andel innbyggere 67 år og over som er beboere på 

institusjon 10,6 8,4 5,8 

Andel beboere 80 år og over i institusjoner 27,9 19,1 13,8 

 

2012  

(revisors anslag) 2012 2012 

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 67-79 år 147 116 74 

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og 

over 328 382 341 

Andel innbyggere 67 år og over som er beboere på 

institusjon 11,8 8 5,6 

Andel beboere 80 år og over i institusjoner 32,8 19,2 13,8 

 

Av tabellen fremgår det at Berg kommune i 2011 og 2012, når vi slår de to aldersintervallene i 

tabellen sammen, hadde litt færre hjemmetjenestemottakere pr. 1000 innbyggere over 67 år 

sammenliknet med gjennomsnittet for KG6. Andelen innbyggere i alderen 67 år og over som var 

beboere på institusjon, var imidlertid høyere i Berg kommune enn gjennomsnittlig for KG6. Berg 

lå vesentlig høyere gjennomsnittet i KG6 på tilsvarende indikator for aldersgruppen “80 år og 

over”. Tabellen gir for øvrig inntrykk av at en større andel av befolkningen i aldersgruppen “67 år 

og over” i Berg kommune mottok pleie- og omsorgstjenester enn i landet for øvrig (utenom Oslo) 

i 2011 og 2012.   

 

Tabell 9 viser gjennomsnittlige antall tildelte timer pr. uke til brukere utenfor institusjon, og 

gjennomsnittlig tildelte timer pr. uke til praktisk bistand og hjemmesykepleie, i Berg kommune, 

KG6 og landet utenom Oslo.  

Tabell 9. Gjennomsnittlige antall tildelte timer i hjemmetjenestene, 2011 og 2012 

Gjennomsnittlige antall tildelte timer, 

praktisk bistand og hjemmesykepleie 
Berg kommune 

  

KG6 

  

Landet utenom Oslo 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 
Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr 

uke, praktisk bistand 
3,6 2,8 7,5 7,4 7,4 7,8 

Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr 

uke, hjemmesykepleie 
4,2 4,8 4,3 4,5 4,7 4,7 

Gjennomsnittlig antall tildelte timer i 

uken. Brukere utenfor institusjon 
6,5 6,9 9,5 9,9 9,6 9,7 
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Tabellen viser at det gjennomsnittlige ukentlige antallet tildelte timer med praktisk bistand var 

vesentlig lavere i Berg enn i KG6 og landet utenom Oslo i både 2011 og 2012. Berg lå i begge 

disse to årene langt nærmere landsgjennomsnittet og KG6-gjennomsnittet når det gjaldt 

gjennomsnittlig antall tildelte timer med hjemmesykepleie pr. uke. I 2012 lå Berg marginalt høyere 

enn landsgjennomsnittet og noe høyere enn gjennomsnittet for KG6 på denne indikatoren. 

Ledelsen ved PRO-avdelingen opplyser at mens behovet for praktisk bistand har gått ned i pleie- 

og omsorgstjenestenes målgruppe, har behovet for hjemmesykepleie økt fra 2010 til 2012. På 

indikatoren gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, brukere utenfor institusjon, lå Berg 

kommune i både 2011 og 2012 vesentlig lavere enn gjennomsnittene i KG6 og landet utenom 

Oslo.   
 

Tabell 10. Brukersammensetning i pleie- og omsorgstjenestene, 2011 og 2012 

Brukersammensetning Berg kommune KG6 Landet utenom Oslo 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Andel plasser i skjermet enhet for 

personer med demens 
40 40 22,6 23,3 24,9 23,2 

Andel av alle brukere som har 

omfattende bistandsbehov 
40,3 39,2 22,7 22,8 23,7 23,6 

 

I tabell 10 fremkommer det at Berg kommunes pleie- og omsorgstjenester for både 2011 og 2012 

er registrert med en vesentlig høyere andel brukere med omfattende bistandsbehov
8
, sammenliknet 

med gjennomsnittene for KG6 og landet utenom Oslo
9
. Videre viser tabellen at andelen plasser i 

skjermet enhet for personer med demens av kommunens institusjonsplasser totalt i disse to årene 

var høyere i Berg enn i de to sammenlikningsenhetene. De to indikatorene i tabell 10 gir dermed i 

utgangspunktet inntrykk av at mottakerne av pleie- og omsorgstjenester i Berg kommune hadde 

noe høyere bistands- og pleiebehov enn gjennomsnittlig, både i 2011 og 2012. I motsetning til 

flere av kommunene i KG6 og landet for øvrig hadde imidlertid Berg kommune ingen brukere av 

såkalte “ressurskrevende tjenester”, verken i 2010, 2011 eller 2012 (se kap. 5.4).   

  

                                                 
8
 Begrepet “omfattende bistandsbehov” viser til et samlemål på en tjenestemottakers behov for personbistand knyttet 

til ulike aktiviteter i dagliglivet. Basert på et gjennomsnitt av tjenestemottakerens skårer på variabler tilknyttet 

temaene “sosial fungering”, “evne til å ivareta egen helsetilstand”, “husholdsfunksjoner”, “egenomsorg” og 

“kognitiv svikt”, defineres den enkelte tjenestemottaker som å ha “noe/avgrenset bistandsbehov”, “middels til stort 

bistandsbehov” eller “omfattende bistandsbehov” (Gabrielsen m.fl., 2009:12/13)   
9
 Det foreligger imidlertid ikke verdier for Berg kommune på indikatorene som angir andeler mottakere med de ulike 

gradene av bistandsbehov blant hjemmetjenestemottakere og institusjonsbeboere. Dermed har vi heller ikke grunnlag 

for å vurdere hvordan fordelingen av brukere med omfattende bistandsbehov er mellom disse to tjenestetypene.  
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5.3.2 Prioritering 

Prioriteringsindikatorene i KOSTRA skal, som tidligere nevnt, si noe om hvor mye penger 

kommunen “velger” å bruke på de enkelte tjenesteområdene. En tjeneste kan sies å være “høyt 

prioritert” når en kommune bruker en relativt stor andel av sine ressurser på den (Statistisk 

Sentralbyrå, 2012). Det gjelder for alle KOSTRA-indikatorene at gjennomsnittet i KOSTRA-

gruppen er den mest egnede sammenlikningsenheten (Langørgen m.fl., 2006). Av tabell 11 

fremgår det at Berg kommunes netto driftsutgifter pr. innbygger til pleie- og omsorgstjenesten i 

både 2010, 2011 og 2012 var høyere enn i landet utenom Oslo, men lavere enn gjennomsnittlig for 

KG6. Det samme gjaldt for Berg kommunes netto driftsutgifter til pleie og omsorg pr. innbygger 

67 år og over. Berg kommunes netto driftsutgift til pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over 

var i samtlige tre år lavere enn gjennomsnittene både for landet utenom Oslo og KG6. Som nevnt 

ovenfor, er sammenlikningen mellom Berg kommune og gjennomsnittet for KG6 den mest 

interessante. Grunnlagsdata fra Statistisk Sentralbyrå viser at andelen innbyggere i aldersgruppene 

“67 år og over” og “80 år og over” var noe høyere i Berg kommune enn gjennomsnittlig for KG6 i 

samtlige tre år. Likevel er avstandene mellom verdiene for Berg kommune og KG6 såpass stor, at 

prioriteringsindikatorene i tabell 10 kan ses som uttrykk for at Berg kommune fra 2010 til 2012 

prioriterte sine pleie- og omsorgstjenester noe lavere enn gjennomsnittlig
10

. 

 
Tabell 11. Prioriteringsindikatorer for pleie- og omsorgstjenestene, 2010-2012. 

Prioriteringsindikatorer for pleie- og 

omsorgstjenester 
Berg kommune KG6 Landet u/Oslo 

 2010 2010 2010 

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og 

omsorgstjenesten, konsern 20 463 24 551 13 702 

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 

67 år og over, konsern 104 270 132 118 102 724 

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 

80 år og over, konsern 290 000 370 645 298 710 

 2011 2011 2011 

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og 

omsorgstjenesten, konsern 22 441 25 561 14 192 

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 

67 år og over, konsern 110 583 135 963 104 759 

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 

80 år og over, konsern 292 721 390 444 312 008 

 

2012  

(revisors anslag) 2012 2012 

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og 

omsorgstjenesten, konsern 22 804 27 741 15 264 

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 

67 år og over, konsern 115 145 144 903 110 880 

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 

80 år og over, konsern 314 500 428 529 339 135 

 

  

                                                 
10

 For 2010 og 2011 er Berg kommunes verdi på KOSTRA-indikatoren “netto driftsutgifter til pleie og omsorg i 

prosent av kommunens totale netto driftsutgifter” også noe lavere enn for KG6, noe som styrker inntrykket av en noe 

lavere prioritering av dette tjenesteområdet i Berg kommune. For 2012 foreligger ingen indikatorverdi for Berg 

kommune, og denne er for ressurskrevende for revisjonen å regne ut.   
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Av indikatorverdiene i tabell 12 kan vi slutte at pleie- og omsorgstjenestene i Berg kommune var 

noe mer “institusjonsorienterte” sammenliknet med KG6, særlig i 2010 og 2011. I 2012 var 

fordelingen av pleie- og omsorgstjenestenes netto driftsutgift mellom institusjoner og tjenester til 

hjemmeboende i Berg kommune blitt mer lik gjennomsnittet i KG6, mens aktivisering og 

støttetjenesters andel av total netto driftsutgift til pleie og omsorg var lavere enn det normale for 

KG6. Ledelsen ved PRO-avdelingen viser til at blant annet økt antall tjenestemottakere på 

Strandheimen (fem mottakere) i 2012 har ført til at mer ressurser må brukes innenfor 

hjemmetjenestene.  
 

Tabell 12. Prioriteringsindikatorer for delområder av pleie- og omsorgstjenestene, 2010-2011 

Prioriteringsindikatorer for pleie- og omsorgstjenester Berg kommune KG6 Landet u/Oslo 

 
2010 2010 2010 

Institusjoner - andel av netto driftsutgifter til plo, konsern 58,1 53,6 45,5 

Tjenester til hjemmeboende - andel av netto driftsutgifter 

til plo, konsern 38,7 43 49,2 

 Aktivisering, støttetjenester - andel av netto driftsutgifter 

til plo, konsern 3,2 3,4 5,3 

 
2011 2011 2011 

Institusjoner - andel av netto driftsutgifter til plo, konsern 57,3 53,3 45,2 

Tjenester til hjemmeboende - andel av netto driftsutgifter 

til plo, konsern 39,8 43,5 49,7 

 Aktivisering, støttetjenester - andel av netto driftsutgifter 

til plo, konsern 2,9 2,9 5,2 

 

2012  

(revisors anslag) 2012 2012 

Institusjoner - andel av netto driftsutgifter til plo, konsern 56,2 54,2 45,4 

Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto 

driftsutgifter til plo, konsern 42,2 43 49,4 

 Aktivisering, støttetjenester - andel av netto driftsutgifter 

til plo, konsern 1,6 2,8 5,2 

 

5.3.3 Produktivitet 

Produktivitetsindikatorene i KOSTRA skal altså si noe om hva det, i form av ulike innsatsfaktorer, 

koster å produsere en enhet av en gitt tjeneste. På området pleie- og omsorgstjenester vil i mange 

tilfeller den enkelte bruker være enheten som KOSTRA-indikatorene angir kostnader for, slik som 

i tabell 13 nedenfor.  
 

Tabell 13. Antall årsverk (ekskl. fravær) i brukerrettet tjeneste pr. mottaker, 2010-2012 

Enhet↓ Årstall→ 2010 2011 2012 

Berg kommune 0,47 0,41 0,36 

KG6 0,53 0,54 0,54 

Landet u/ Oslo 0,47 0,48 0,48 
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Tabell 13 viser et årsverksantall (ekskl. fravær) i brukerrettet tjeneste pr. mottaker i Berg 

kommunes pleie- og omsorgstjenester, som i 2010 lå på landsgjennomsnittet, og dermed noe 

under gjennomsnittet for KG6.  I 2011, og i enda større grad i 2012, er Berg kommune registrert 

med langt lavere verdier på denne indikatoren sammenliknet med de to ovennevnte 

gjennomsnittene. I utgangspunktet er dette en indikasjon på tiltakende og over gjennomsnittlig 

produktivitet i Bergs pleie- og omsorgstjenester. Revisjonen finner imidlertid grunn til å ta visse 

forbehold når det gjelder utviklingen som for Berg kommunes del fremkommer i denne tabellen. 

Avdelingsledelsens beskrivelser av bemanningsutviklingen i PRO-avdelingen (se kap. 5.1) gjør 

det usannsynlig at antall årsverk i brukerrettet tjeneste pr. mottaker har blitt så mye redusert som 

antydet i tabell 13. At Berg kommune i 2010, 2011 og 2012 har hatt en noe lavere bemanning i 

brukerrettede pleie- og omsorgstjenester enn hva som har vært gjennomsnittlig for KG6 og landet 

utenom Oslo (i 2011 og 2012), er imidlertid sannsynlig, sett i lys av en rekke forhold vi viser til 

nedenfor. Den noe lavere bemanningen i Berg kommunes pleie- og omsorgstjenester indikerer i 

utgangspunktet en noe høyere produktivitet enn gjennomsnittlig.  

 

Tabell 14 nedenfor viser en rekke andre sentrale produktivitetsindikatorer for pleie- og 

omsorgstjenestene i Berg kommune, KG6 og landet utenom Oslo, for perioden 2010-2012.  
 

Tabell 14. Produktivitetsindikatorer for pleie- og omsorgstjenestene, 2010-2012 

Produktivitetsindikatorer for pleie- og omsorgstjenester Berg kommune KG6 Landet u/Oslo 

 
2010 2010 2010 

Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale 

pleie- og omsorgstjenester, konsern 307 235 357 107 315 526 

Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av 

hjemmetjenester (i kroner), konsern 157 062 - 187 973 

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal 

plass, konsern 641 600 - 849 877 

 
2011 2011 2011 

Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale 

pleie- og omsorgstjenester, konsern 295 461 372 936 332 540 

Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av 

hjemmetjenester (i kroner), konsern 147 696 205 370 197 133 

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal 

plass, konsern 681 000 908 726 896 714 

 

2012  

(revisors anslag) 2012 2012 

Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale 

pleie- og omsorgstjenester, konsern 325 656 382 910 359 465 

Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av 

hjemmetjenester (i kroner), konsern 173 794 216 777 214 268 

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal 

plass, konsern 709 770 1 008 834 696 722 

 

Av tabell 14 fremgår det at Berg kommunes korrigerte brutto driftsutgift pr. mottaker av 

kommunale pleie- og omsorgstjenester, konsern, fra 2010 til 2012 var lavere enn 
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landsgjennomsnittet og gjennomsnittet i KG6. For indikatoren som spesifikt går på 

hjemmetjenester, gjelder i årene 2011 og 2012 det samme som for de kommunale pleie- og 

omsorgstjenestene samlet. For 2010 mangler KOSTRA-indikator for KG6.   
 

Når det gjelder Berg kommunes korrigerte brutto driftsutgifter til institusjon pr. kommunale plass, 

var disse både i 2010 og 2011 lavere enn gjennomsnittlig for landet utenom Oslo. Vårt anslag for 

Berg kommunes 2012-verdi på denne indikatoren er høyere enn landsgjennomsnittet. Imidlertid lå 

Berg kommunes korrigerte brutto driftsutgifter til institusjon pr. kommunale plass lavere enn 

gjennomsnittet for KG6, både i 2011 og (anslagsvis) i 2012. Samlet sett indikerer 

produktivitetsindikatorene i tabell 14 en over gjennomsnittlig høy produktivitet i Berg kommunes 

pleie- og omsorgstjenester.  

 

5.3.4 Oppsummering 

Våre ovenstående KOSTRA-sammenlikninger av Berg kommune, primært med KG6 og 

sekundært med landet utenom Oslo, viser: 

 

a) at Berg kommune i 2011 og 2012 hadde litt færre hjemmetjenestemottakere, men flere 

mottakere av institusjonstjenester, sammenliknet med gjennomsnittet i KG6 

b) at Berg kommune i 2011 og 2012 hadde en større andel mottakere av kommunale pleie- 

og omsorgstjenester blant sin befolkning i alderen 67 år og over, sammenliknet med 

landsgjennomsnittet 

c) at Berg kommune gjennomsnittlig ga færre hjemmetjenestetimer til den enkelte bruker i 

2011 og 2012, sammenliknet med både KG6 og landet utenom Oslo.  

d) at mottakerne av pleie- og omsorgstjenester i Berg kommune i 2011 og 2012 hadde noe 

større bistands- og pleiebehov enn gjennomsnittlig for KG6 og landet utenom Oslo  

e) at Berg kommune fra 2010 til 2012 ikke hadde noen mottakere av ressurskrevende 

tjenester 

f) at Berg kommune fra 2010 til 2012 prioriterte sine pleie- og omsorgstjenester noe lavere 

enn gjennomsnittlig for KG6  

g) at Berg kommunes pleie- og omsorgstjenester fremsto som noe mer 

“institusjonsorienterte” i 2010 og 2011, for så å normaliseres mer sett i forhold til KG6 i 

2012 

h) at Berg kommunes pleie- og omsorgstjenester i 2010-2012 fremstår som over 

gjennomsnittlig produktive, sammenliknet med både KG6 og landet utenom Oslo 
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5.4 Hva forårsaker forskjellene mellom Berg kommune og KG6? 
 

Punkt f og h i oppsummeringen på forrige side viser til forskjeller mellom Berg kommune og 

sammenliknbare kommuner når det gjelder ressursbruk (prioritering) og produktivitet i pleie- og 

omsorgstjenestene. KOSTRA-tallene viser altså at Berg kommune sammenliknet med 

gjennomsnittet i KG6 brukte mindre ressurser på sine pleie- og omsorgstjenester i 2010-2012, og 

at Berg kommunes pleie- og omsorgstjenester i 2011 og 2012 var mer produktive enn 

gjennomsnittet i KG6. Hva var årsakene til dette?  

 

I forbindelse med tabell 13 ovenfor slår vi fast at Berg kommune sannsynligvis har hatt noe lavere 

bemanning i sine pleie- og omsorgstjenester, sammenliknet med gjennomsnittet i KG6, i perioden 

2010-2012. Dette medfører lavere ressursbruk i tjenestene, fordi lønnsutgiftene utgjør en stor 

andel av driftsutgiftene i tjenesteproduksjonen. Selv om Berg kommune er registrert med en 

høyere andel brukere med omfattende bistandsbehov, jamfør tabell 10 ovenfor, er det likevel 

grunn til å tro at det er fraværet av brukere med et ekstraordinært høyt bistandsbehov som i stor 

grad muliggjør Berg kommunes lavere bemanning i pleie- og omsorgstjenestene. Berg kommune 

hadde nemlig ingen mottakere av såkalte “ressurskrevende tjenester”, verken i 2010, 2011 eller 

2012. Flere av de andre kommunene i KG6, som Berg altså er sortert inn under i KOSTRA, hadde 

flere mottakere av ressurskrevende tjenester i disse tre årene. Tabell 15 viser antall mottakere av, 

og kommunens egenutgifter, i Troms-kommunene som inngår i KG6, i perioden 2010-2012. 
 

Tabell 15. Mottakere av og kommunale utgifter til ressurskrevende tjenester. Troms-kommuner i KG6. 

 2010 2011 2012 

Kommune Antall 

mottakere av 

ressurskrevende 

tjenester 

Kommunens 

egenutgift 

etter 

refusjon 

Antall 

mottakere av 

ressurskrevende 

tjenester 

Kommunens 

egenutgift 

etter 

refusjon 

Antall 

mottakere av 

ressurskrevende 

tjenester 

Kommunens 

egenutgift 

etter 

refusjon 

Kvæfjord 9 9 037 000 6 6 699 000 7 8 413 000 

Ibestad 1 1 036 000 1 1 193 000 1 1 384 000 

Gratangen 3 3 200 000 3 3 250 000 3 3 508 000 

Lavangen 1 1 003 000 1 1 050 000 1 1 120 000 

Dyrøy 3 3 322 000 3 3 454 000 3 3 638 000 

Torsken 0 0 0 0 0 0 

Berg 0 0 0 0 0 0 

Karlsøy 1 1 060 000 1 1 160 000 1 1 270 000 

Storfjord 1 1 798 000 2 2 489 000 4 5 760 000 

Kvænangen 3 3 605 000 3 3 336 000 3 3 484 000 

Gjennomsnitt 2,2 2 406 100 2 2 263 100 2,3 2 857 700 

Kilde: Helsedirektoratet 

 

Tabell 15 viser at av de ti Troms-kommunene i KG6 var det fra 2010 til 2012 kun Berg kommune 

og nabokommunen Torsken som ikke hadde mottakere av ressurskrevende tjenester. Det 

gjennomsnittlige antallet mottakere av ressurskrevende tjenester blant de ti Troms-kommunene i 

KG6 i 2012 var 2,3. Kommunenes gjennomsnittlige utgift etter refusjon i forbindelse med 

mottakere av ressurskrevende tjenester var nærmere 2,86 millioner kroner i 2012. Hvis vi ser for 

oss at Berg kommune i 2012 hadde hatt denne gjennomsnittlige utgiften tilknyttet ressurskrevende 

tjenester, er det god grunn til å tro at Berg kommune hadde ligget betydelig nærmere 

gjennomsnittet i KG6 på prioriteringsindikatorene som inngår i tabell 11 ovenfor. En liknende 

effekt ville også vært sannsynlig med hensyn til produktivitetsindikatorene i tabell 14. 
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Det er også enkelte andre forhold som synes å bidra til den tilsynelatende lave prioriteringen av og 

høye produktiviteten i Berg kommunes pleie- og omsorgstjenester (se særlig tabell 11 og 14 

ovenfor) sammenliknet med gjennomsnittet for KG6 i de to/tre siste hele driftsårene. I tabell 9 

ovenfor viser vi at det gjennomsnittlige antallet tildelte timer i uken til brukere utenfor institusjon 

var vesentlig lavere i Berg kommune enn gjennomsnittlig for KG6 og landet utenom Oslo, både i 

2011 og 2012. Dette forholdet sannsynliggjør en lavere bemanning og dermed lavere lønnsutgifter 

i Berg kommunes hjemmetjenester. I tabell 16 nedenfor viser vi til noen variabler som også har 

betydning for kommunens utgiftsnivå i pleie- og omsorgstjenestene. 
 

 Tabell 16. Brukerbetaling og bruksrater, pleie- og omsorgstjenester 

Brukerbetaling, og bruksrater for lege og 

fysioterapeut (institusjon) 
Berg kommune KG6 Landet u/Oslo 

 
2010 2010 2010 

Brukerbetaling, praktisk bistand, i prosent av 

korrigerte brutto driftsutgifter, konsern 3,4 1,6 1,5 

Brukerbetaling i institusjon i forhold til 

korrigerte brutto driftsutgifter, konsern 19,9 13 14,3 

Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0 - 0,36 

Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i 

sykehjem 0,15 - 0,29 

 2011 2011 2011 

Brukerbetaling, praktisk bistand, i prosent av 

korrigerte brutto driftsutgifter, konsern 3,7 1,5 1,4 

Brukerbetaling i institusjon i forhold til 

korrigerte brutto driftsutgifter, konsern 19,9 12,9 14,3 

Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,09 0,36 0,39 

Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i 

sykehjem 0,16 0,33 0,32 

 

2012  

(revisors anslag) 2012 2012 

Brukerbetaling, praktisk bistand, i prosent av 

korrigerte brutto driftsutgifter, konsern 3,4 1,4 1,4 

Brukerbetaling i institusjon i forhold til 

korrigerte brutto driftsutgifter, konsern 19,9 12,1 13,8 

Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,11 0,36 0,43 

Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i 

sykehjem 0,16 0,32 0,33 

   

Indikatorene for brukerbetaling i KOSTRA skal vise hvor stor del av de korrigerte brutto 

driftsutgiftene ved tjenesteproduksjonen som dekkes av egenandeler fra tjenestemottakerne. Tabell 

16 viser at brukerbetaling dekket vesentlig større andeler av de korrigerte brutto driftsutgiftene 

tilknyttet både praktisk bistand og institusjonstjenester i Berg kommune i perioden 2010-2012, 

sammenliknet med gjennomsnittene i KG6 og landet utenom Oslo. De relativt sett større 

egenandelene på disse pleie- og omsorgstjenestene i Berg kommune må ses som medvirkende til 
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at kommunen i disse tre årene hadde verdier under gjennomsnittet i KG6 på 

prioriteringsindikatorene (i tabell 11). Den lavere bruken av lege og fysioterapeut ved Berg 

sykehjem i de tre årene, sammenliknet med gjennomsnittet i KG6 og landet utenom Oslo, må ses 

som medvirkende til både de lavere prioriteringsindikatorverdiene (i tabell 11) og 

produktivitetsindikatorverdiene (i tabell 14) for Berg kommunes pleie- og omsorgstjenester.   

 

5.4.1 Oppsummering 

Vår fremstilling og analyse av KOSTRA-tall i kapittel 5.3 gir totalt sett inntrykk av at pleie- og 

omsorgstjenestene i Berg kommune i årene 2010, 2011 og 2012 ble drevet med mindre ressurser 

og på en mer produktiv måte, sammenliknet med sammenliknbare kommuner (i KG6). De 

viktigste årsakene til den relativt sett lavere ressursbruken og høyere produktiviteten i Berg 

kommunes pleie- og omsorgstjenester i denne perioden, synes å ha vært 

 

 noe lavere bemanning enn gjennomsnittlig (årsverk i brukerrettet tjeneste) pr. mottaker 

 fravær av mottakere av ressurskrevende tjenester  

 gjennomsnittlig færre tildelte hjemmetjenestetimer til den enkelte bruker pr. uke, 

sammenliknet med KG6 

 egenandeler på pleie- og omsorgstjenester som dekker en noe større andel enn 

gjennomsnittlig av de korrigerte brutto driftsutgiftene ved tjenesteproduksjonen 

 mindre bruk av lege og fysioterapeut ved sykehjemmet enn gjennomsnittlig 

 

 

En kommunes ressursbruk på et tjenesteområde som pleie- og omsorgstjenester sier ikke 

nødvendigvis så mye om hvordan kvaliteten på de produserte tjenestene er. I kapittel 6 viser vi til 

våre undersøkelser av et spørsmål som i stor grad berører nettopp tjenestekvalitet: Har Berg 

sykehjem et internkontrollsystem i henhold til kravene i regelverket?  
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6 INTERNKONTROLLSYSTEMET VED BERG SYKEHJEM 

 
Har Berg sykehjem et internkontrollsystem i henhold til kravene i regelverket? 

 

 
 

6.1 Revisors funn og vurderinger  

I kapittel 3.2 viser vi til at sykehjemmets hovedperm (heretter kalt hovedpermen) og muntlige 

opplysninger fra avdelingsledelsen utgjør vårt datamateriale for vurderinger av Berg sykehjems 

internkontrollsystem. Nedenfor gjengir vi kravene i internkontrollforskriften § 4 andre ledd 

bokstav a-h. I tilknytning til hvert av kravene a-h viser vi også til relevante dokumenter og tiltak, 

jf. eksempler i Helsedirektoratets veileder
11

. Til hvert av kravene lister vi opp dokumentasjon fra 

sykehjemmet som er relevant med hensyn til forskriftskravene, samt en kort oppsummering av 

innholdet i dokumentene
12

. Vi gjengir også supplerende kommentarer fra avdelingsledelsen. Noen 

av dokumentene er listet opp flere ganger, da disse er relevante for flere av kravene (a-h).  

 

I vår gjennomgang av hovedpermen, fant vi i tillegg dokumenter som ikke kan relateres direkte til 

helse- og omsorgslovgivningen, men til krav i annet regelverk
13

. Denne dokumentasjonen er ikke 

relevant for vår undersøkelse. 

 

Vi registrerte videre en rekke veggoppslag med retningslinjer på sykehjemmets vaktrom. Disse 

veggoppslagene kan relateres til deler av internkontrollsystemet som ikke var dokumentert i 

                                                 
11

 Hvordan holde orden i eget hus. Internkontroll i helse- og sosialtjenesten (IS-1183/2004) 
12

 Se vedlegg 1 for nærmere informasjon om innholdet i dokumentene fra hovedpermen. 
13

 Lovgivning relatert til arbeidsmiljø, personvern og brannvern 

Revisjonskriterier   

 Kommunen bør i størst mulig grad dokumentere Berg sykehjems internkontrollsystem 

 

 Internkontroll innebærer at den/de ansvarlige for virksomheten skal: 

a) beskrive virksomhetens hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet samt 

hvordan virksomheten er organisert. Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og 

myndighet er fordelt 

b) sikre tilgang til aktuelle lover og forskrifter som gjelder for virksomheten 

c) sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle 

fagfeltet samt om virksomhetens internkontroll 

d) sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes 

e) gjøre bruk av erfaringer fra pasienter/tjenestemottakere og pårørende til forbedring av 

virksomheten 

f) skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på 

oppfyllelse av myndighetskrav 

g) utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner 

eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av sosial- og 

helselovgivningen, 

h) foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer 

som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten. 

 

 Internkontrollen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig for de ansatte 

 



KomRev NORD IKS Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene 

 

Side:  

 
25 

hovedpermen. Veggoppslagene er derfor listet opp i vedlegg 1, og vi har også lagt dem til grunn i 

våre vurderinger.  

 

Avdelingsledelsen opplyser at hovedpermen brukes svært lite i enheten, og at deres siste 

gjennomgang av dokumentene i hovedpermen fant sted i 2009. Denne opplysningen vektlegger vi 

relativt sterkt i våre vurderinger nedenfor.  

 

 

a) Den/de ansvarlige for virksomheten skal beskrive virksomhetens hovedoppgaver og mål, 

herunder mål for forbedringsarbeidet samt hvordan virksomheten er organisert. Det skal 

fremgå klart hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt.    

 

 

 

 

 

Revisors funn 

Hovedpermen inneholder en rekke dokumenter som er relevante med hensyn til 

internkontrollforskriften § 4 bokstav a. Dokumentene er titulert:  

- Plan og organisering av kvalitetsarbeidet 

- Målsetning for kvalitetsarbeid i PRO-avdelingen, Berg kommune 

- Ansvar og myndighetsområde 

- Ideologi og metodikk 

- Målsetting og kvalitetssyn 

- Bemanning og økonomiske rammer for PRO-avdelingen 

- Utøvelse av tjenesten i PRO-avdelingen 

- Organisasjonskart/Organisasjonskart PRO-avdelingen, sist revidert i 2008 

- Stillingsoversikt i PRO-avdelinga pr. 010113 

- Vaktordninger, turnus 

- Oversikt, ansvarlige sykepleiere/vaktordning 

- Turnusavtale, fra 2008 

- Bemanningsplan 

- Turnusplan gjeldende fra 1.2.2012 

- Stillingsbeskrivelser – PRO-avdelingen 

 

Hovedpermen inneholder også stillingsbeskrivelser for hele helse- og sosialsektoren i Berg 

kommune, fra 1998.  

 

Dokumentene gir blant annet informasjon om formålet med internkontrollsystemet og 

virksomhetens mål; at tjenesten til en hver tid skal styres slik at brukerens behov ivaretas, at 

tjenestene skal gis på en faglig korrekt, verdig og effektiv måte, at det skal sikres at ansatte 

kjenner til prosedyrer som sikrer likeverdig behandling og minimerer faren for uheldige hendelser, 

at leder og ansatte skal være trygge på hvilke forventninger og krav som stilles overfor dem, og at 

brukerne skal ha trygghet med hensyn til å få den hjelpen de har krav på.   

 

Dokumentene gir også oversikt over og informasjon om hvor mange som skal være på vakt til 

enhver tid, vaktordninger og ansvarlige sykepleiere, turnusavtale (fra 2008) og turnusplan (fra 

1.2.2012) med navn og stillingsstørrelse på de ulike ansatte. I dokumentet “Vaktordninger, 

turnus” angis målsetningene bak å utarbeide turnus- og vaktordninger: Regeloverholdelse, 

administrasjon av personalbehov og arbeidsfordeling.  

Ifølge veilederen er organisasjonskart, delegasjonsreglement, funksjonsbeskrivelser, oversikt over 

ansatte, planer og budsjett relevante dokumenter under dette punktet.  
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Videre finner vi organisasjonskart (fra 2008), stillingsbeskrivelser (fra 1998), samt oversikt over 

hvor mange prosent årsverk PRO-avdelingen har av ulike kategorier. Dokumentet “Bemanning og 

økonomiske rammer for PRO-avdelingen” foreskriver at avdelingen til enhver tid skal holde en 

forsvarlig bemanningsnorm, samt holde seg innenfor de økonomiske rammer som er gitt av 

kommunestyret.  

 

Ifølge avdelingsledelsen er stillingsbeskrivelsene fra 1998 fortsatt gjeldende, da det ikke har vært 

foretatt noen revidering siden den gang. Avdelingsledelsen påpeker videre at det er rådmannens 

ansvar å oppdatere stillingsbeskrivelsene. 

 

Revisors vurdering 

Gjennomgangen over viser at sykehjemmet har en rekke dokumenter som er relevante mht. 

bokstav a; f.eks. organisasjonskart, oversikt over ansatte, stillingsoversikt, turnusplan og 

funksjonsbeskrivelser. Flere av disse dokumentene er imidlertid av eldre dato; organisasjonskartet 

og turnusavtalen er fra 2008, og stillingsbeskrivelsene er fra 1998. I tillegg opplyser 

avdelingsleder at hovedpermen generelt er lite i bruk. Vi finner det derfor rimelig å stille spørsmål 

ved hvor utbredt kunnskapen hovedpermen tilbyr, er blant de ansatte ved sykehjemmet. På denne 

bakgrunn vurderer vi forskriften § 4 bokstav a som delvis oppfylt. 

 

 

b) Den/de ansvarlige for virksomheten skal sikre tilgang til aktuelle lover og forskrifter som 

gjelder for virksomheten   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisors funn 

Hovedpermen inneholder dokumenter som er relevante med hensyn til internkontrollforskriften § 

4 bokstav b. Dokumentene er titulert: 

- Lover, forskrifter, retningslinjer og rundskriv  

- Kartlegging, nødvendige tiltak iht. personopplysningslovens bestemmelser 

- Lover og forskrifter som regulerer tjenesten 

 

Dokumentene gir en oversikt over aktuelt regelverk og saksbehandlingsregler som følger av 

personopplysningsloven. Dokumentet “Lover og forskrifter som regulerer tjenesten” angir at 

lover og forskrifter skal oppbevares i egen perm på pro-leders kontor, sammen med 

kvalitetspermen. Det angis også at pro-leder og sekretær skal sørge for at oppdatert lovverk til 

enhver tid er tilgjengelig.   

 

Avdelingsleder opplyser at oppdaterte permer med aktuelle bestemmelser (lov-/ forskriftssamling) 

og veiledninger er tilgjengelige for de ansatte på hennes kontor. Avdelingsleder har imidlertid 

inntrykk av at mange av de ansatte foretrekker å bruke data – f.eks. lovdata.no og fylkesmannens 

sider - og viser til at alle pc-ene på vaktrommet har internettilgang. De ansatte er vant med å bruke 

pc, da alle rapporter skrives på data.  

Ifølge veilederen er lov- og forskriftsamlinger, rundskriv, veiledere og faglige retningslinjer relevante 

dokumenter under dette punktet. Det oppgis som et minimumskrav at skriftlige eller elektroniske 

eksemplarer av lover og forskrifter inngår i internkontrollsystemet. Videre henvises det til at aktuelle 

rundskriv og veiledninger bør inngå.    
 

Eksempler på relevante tiltak, jf. veilederen: Å gi medarbeidere tilgang til elektroniske 

regelverksamlinger. Å gi medarbeidere opplæring i å bruke tilgjengelige regelverksamlinger. 
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Revisors vurdering  

Redegjørelsen over viser at de ansatte har tilgang til aktuelle lover og forskrifter, både i permer på 

avdelingsleders kontor, og gjennom tilgang til internett på vaktrommet. Vi vurderer derfor 

forskriften § 4 bokstav b som oppfylt.  

 

 

c) Den/de ansvarlige for virksomheten skal sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig 

kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle fagfeltet samt om virksomhetens internkontroll   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisors funn 

Hovedpermen inneholder flere dokumenter som er relevante med hensyn til 

internkontrollforskriften § 4 bokstav c:  

- Målsetning for kvalitetsarbeid i PRO-avdelingen, Berg kommune 

- Plan og organisering av kvalitetsarbeidet 

- Ansvar og myndighetsområde 

- Ideologi og metodikk 

- Introduksjon av nytilsatt  

- Opplæring av nyansatte i pro-avdelingen 

- Oversikt over ansatte i PRO-avdeling med eksamen i medikamentlære/ legemiddelhåndtering 

- Stillingsbeskrivelser – PRO-avdelingen 

- Stillingsbeskrivelser for hele helse- og sosialsektoren i Berg kommune, fra 1998 

 

Flere av dokumentene som er gruppert under bokstav c, har vi også omtalt i tilknytning til bokstav 

a; blant annet dokumenter som angir stillingsbeskrivelser, ansvars- og myndighetsområder. I 

hovedpermen fant vi videre dokumenter som angir rutiner for oppfølging av nytilsatt, inkludert 

sjekkliste for informasjon som skal gis til nyansatte, samt oversikt over ansatte med eksamen i 

medikamentlære/legemiddelhåndtering. 

 

Vi ble i tillegg forelagt dokumentet “Plan for kompetansekartlegging og kompetanseutvikling. 

Opplæringsplan 2012-2016. Helse- og omsorgsavdelinga, Berg kommune”. Planen gjelder for alle 

ansatte i helse- og sosialtjenestene. I planen angis det at virksomhetslederne er ansvarlige for 

kompetansekartleggingen ute på den enkelte arbeidsplass, og planen viser til at det er utarbeidet et 

kartleggingsskjema. Virksomhetslederne skal videre sørge for å melde opplæringsbehov– og tiltak 

i prioritert rekkefølge til personal/stabsleder. Planen inneholder også bl.a. informasjon om 

muligheter for opplæring/kurs/videre- og etterutdanning, samt en oversikt over satsingsområder 

for kompetanseutvikling i pleie- og omsorgssektoren i perioden 2012-2016. Ifølge avdelingsleder 

har det tidligere vært meldt inn opplæringsbehov til personal/stabsleder, men hun vet ikke hva 

som har skjedd videre i saken. Avdelingsleder erkjenner at hun ikke har gjort noen formell eller 

strukturert kompetansekartlegging, og kjenner ikke til kartleggingsskjemaet som 

opplæringsplanen viser til. Hun påpeker imidlertid at hun har oversikt over sykehjemmets 

kompetansebehov og eventuelle opplæringsbehov blant de ansatte. 

Veilederen viser til følgende eksempler på relevante dokumenter: Funksjonsbeskrivelser, 

ansettelsesavtaler, kompetanseoversikter (CV), kartleggingsskjema for kompetansebehov, 

opplæringsplaner, oversikt over gjennomførte opplæringstiltak og deltakere.    
 

Eksempler på relevante tiltak, jf. veilederen: Kurs, veiledning, etter- og videreutdanning, og 

mentorordninger.    
 



KomRev NORD IKS Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene 

 

Side:  

 
28 

Ifølge avdelingsleder oppmuntres de ansatte til å ta videreutdanning. Ansatte i fast stilling med en 

viss stillingsstørrelse får som regel dra på de kursene de ønsker, og får utgiftene dekket av 

arbeidsgiver. For tiden har kommunen én sykepleier som tar videreutdanning innen kreftsykepleie, 

én helsefagarbeider som tar videreutdanning innen geriatri og fem helsefagarbeidere som tar kurs i 

medikamenthåndtering. Avdelingsleder opplyser videre at kursbevis oppbevares i 

personalmappen. I tillegg sendes kursbevis til administrasjonen på rådhuset for lagring i post-

/arkivsystemet Kontorsak.  

 

Avdelingsledelsen understreker at internkontroll er viktig, men erkjenner samtidig at 

internkontrollpermen (hovedpermen) sjelden er i bruk i det daglige. Lite fokus på internkontroll i 

det daglige skyldes mangel på tid. Avdelingsleder opplyser at nyansatte får informasjon om 

internkontroll i opplæringen. Hovedpermen, veiledere og lov- og forskriftssamling er tilgjengelig 

for personalet på dagtid, på kontoret til avdelingsleder. Hovedpermen ble sist revidert i 2009. 
 

Revisors vurdering 

Til tross for at det foreligger en rekke relevante dokumenter på dette området (jf. lista over), og 

avdelingsleder opplyser om gjennomføring av kurs og videreutdanning, og at hun har oversikt 

over kompetanse-/opplæringsbehov, vurderer vi internkontrollforskriften § 4 bokstav c kun som 

delvis oppfylt. Det mangler sammenheng mellom opplæringsplanen (inkludert 

kartleggingsskjema) og hovedpermen. En mer systematisk tilnærming til arbeidet med 

kompetansekartlegging, vil kunne bidra til å sikre at eventuelt kompetansebehov dokumenteres og 

synliggjøres. I tillegg vil dette kunne bidra til å legitimere eventuelle kompetansehevende tiltak, 

både mht. videreutdanning og rekruttering. 

 

 

d) Den/de ansvarlige for virksomheten skal sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet 

kunnskap og erfaring utnyttes   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisors funn 

Hovedpermen inneholder følgende dokumenter som er relevante med hensyn til 

internkontrollforskriften § 4 bokstav d:  

- Personalmøter og medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler  

- Registrering og behandling av klager/tilbakemeldinger 

- Varsling 

 

I dokumentene angis det blant annet at det skal avholdes personalmøter, og at det skal 

gjennomføres medarbeidersamtaler minst en gang hvert år. Dokumentene inneholder også en 

instruks for gjennomføring av medarbeidersamtaler. Videre beskriver dokumentene prosessen for 

klagesaker, og hvem som har ansvar for de ulike delene av prosessen. Det angis at muntlige klager 

Veilederen peker på at medarbeidernes engasjement og deltakelse i prosesser bør motiveres og 

belønnes, tilbakemeldinger bør tas på alvor, påpekt svikt bør korrigeres og forslag til forbedringer bør 

følges opp gjennom konkrete tiltak. 
 

Eksempler på relevante dokumenter, jf. veilederen: Skriftlig arbeidsgiverpolitikk med angivelse av 

hva som forventes av arbeidstakere og ledere. Rutiner for problemanalyser og problemløsning. 

Handlingsplaner.   
 

Eksempler på relevante tiltak, jf. veilederen: Arbeidsgrupper, kvalitetssirkler, medarbeider- samtaler, 

forslagskasser, avviksbehandling og forbedringsarbeid. 
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skal registreres på skjema, at klager skal tas opp på personalmøtene, og at det skal avsettes tid til 

diskusjon om forbedringer/endringer i lys av klagene. Hovedpermen inneholder også 

registreringsskjema for klager og tilbakemeldinger. Dokumentet «varsling» sier at de ansatte har 

rett til å si ifra om kritikkverdige forhold, og angir at det er viktig at ansatte bruker retten.  

 

Avdelingsleder opplyser at de har som mål å avholde personalmøte annenhver måned, men at det 

kan gå lengre tid mellom personalmøtene i forbindelse med ferieavvikling; f.eks. ble siste 

personalmøte før sommeren avholdt i mai, mens første etter ferieavviklingen ble avholdt i oktober. 

Medarbeidersamtaler ble, ifølge avdelingsleder, sist gjennomført rett før jul i 2011, og det er ikke 

utarbeidet fast plan for gjennomføring av disse samtalene. Årsaken til at det er ikke er gjennomført 

årlige medarbeidersamtaler, er fravær av PRO-leder.  

 

Ifølge avdelingsleder medvirker de ansatte også i forbindelse med avleggelse av vaktrapporter, 

fordi de her kan ta opp ting de ønsker å ta opp. I tillegg kan den enkelte ansatte be om et møte eller 

stikke innom kontoret henne ved behov, hun har “åpen dør”. Det er også åpent miljø mht. å kunne 

ta opp ting. Avdelingsleder påpeker også at de fire sykepleierne i PRO-avdelingen har ukentlige 

sykepleiermøter.  

 

Revisors vurdering 

Redegjørelsen over viser at det til dels er lagt til rette for medvirkning fra medarbeiderne på 

sykehjemmet. Vi vurderer likevel forskriften § 4 bokstav d som bare delvis oppfylt, på grunn av 

manglende gjennomføring av medarbeidersamtaler og periodevis langt opphold mellom 

personalmøter, to fora som synes å være sentrale for å sikre medvirkning fra de ansatte. 

 

 

e) Den/de ansvarlige for virksomheten skal gjøre bruk av erfaringer fra pasienter/ 

tjenestemottakere og pårørende til forbedring av virksomheten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Veilederen påpeker at virksomheten skal skaffe seg innsikt i hva tjenestemottakere, pasienter og 

pårørende mener om de tilbud og tjenester som ytes. Dette kan gjøres på flere måter. Erfaringene fra 

tjenestemottakerne/pasientene og pårørende bør brukes aktivt til forbedring av de deler av 

virksomheten som ikke fungerer godt nok. Brukererfaringene bør ses i sammenheng med annen 

kunnskap virksomheten har om de aktuelle områdene. 
 

Eksempler på relevante dokumenter, jf. veilederen: Rutiner for innhenting og bruk av 

brukererfaringer. Rapporter fra kartlegginger eller undersøkelser om brukererfaringer.    

                                                  

Eksempler på relevante tiltak, jf. veilederen: Brukerundersøkelser i egen regi ved enkle spørreskjema 

og «postkasse». Brukerundersøkelser i andres regi, pårørende- og brukerpanel, ombudsordninger, 

systematisering av innholdet i klager. 
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Revisors funn 

Hovedpermen inneholder følgende dokumenter som er relevante med hensyn til 

internkontrollforskriften § 4 bokstav e:  

- Ideologi og metodikk 

- Registrering og behandling av klager/tilbakemeldinger 

 

Dokumentene – som begge er omtalt tidligere – angir blant annet at tjenesten til en hver tid skal 

styres slik at brukerens behov ivaretas, herunder angis bl.a. brukergrupper som aktuell 

høringsinstans. Videre angis prosessen for klagesaker, og i den forbindelse presiseres det i 

dokumentet at målet med dokumentet er at alle klager/ tilbakemeldinger fra brukere av tjenesten 

blir håndtert på riktig og effektiv måte.  

 

Avdelingsleder opplyser at de ikke har gjennomført brukerundersøkelser, men i forbindelse med 

revidering av vedtak om tildeling av pleie- og omsorgstjenester ber avdelingsleder om 

tilbakemelding fra brukere og pårørende. Dette gjøres helst i møter ansikt-til-ansikt, men også per 

telefon. De fleste vedtakene har varighet på ca. ett år. Avdelingsleder påpeker videre at det er et 

stort og viktig arbeid å informere brukere/pårørende, og å holde vedtakene a jour. 

 

Ifølge avdelingsleder har sykehjemmet i løpet av de siste fem årene mottatt to klager fra pårørende 

som har vært misfornøyde med tjenestene. Disse klagene har kommunen tilbakevist på grunnlag 

av dokumentasjon i fagsystemet Profil.  

 

Revisors vurdering 

Rutinebeskrivelsene nevnt over, inngår i den type dokumentasjon veilederen angir som relevante, 

herunder at brukergrupper er angitt som en av flere aktuelle høringsinstanser, og at prosessen for 

klagesaker er angitt. Tatt i betraktning hovedpermens begrensede bruk, stiller vi imidlertid 

spørsmål ved hvor kjent disse rutinene er i avdelingen. Vi betrakter det som positivt at 

avdelingsleder etterspør tilbakemeldinger fra brukere og pårørende i forbindelse med revidering av 

vedtak. Videre registrerer vi at det ikke er lagt opp til innhenting av erfaringer fra 

brukere/pårørende i form av f.eks. spørreundersøkelser eller “postkasse”. På bakgrunn av 

ovennevnte forhold, vurderer vi forskriften § 4 bokstav e som bare delvis oppfylt.  

 

 

f) Den/de ansvarlige for virksomheten skal skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det 

er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veilederen viser til at virksomheten må foreta en systematisk gjennomgang av sine tjenester og 

resultater for å finne fram til de aktiviteter eller prosesser der det er fare for svikt eller brudd på 

regelverk. Målene for kartleggingen er å finne fram til områder der svikt kan inntre oftere enn 

akseptabelt, finne fram til områder der svikt kan få alvorlige eller uheldige konsekvenser for klienter, 

pasienter eller andre, og å hindre at svikt skjer (Helsedirektoratet, 2004: 21).   
 

Eksempler på relevante dokumenter, jf. veilederen: Rutine for avdekking av områder i virksomheten 

hvor det er fare for svikt, rutine for risiko- og sårbarhetsanalyse, rapporter fra risiko- og 

sårbarhetsanalyser, sjekklister.    
 

Eksempler på relevante tiltak, jf. veilederen: Risiko- og sårbarhetsanalyser, etablere ordninger for 

registrering av feil og uønskede hendelser, bruk av avviksmeldinger i forbedringsarbeidet, systemer for 

håndtering av tilbakemelding fra brukere.  
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Revisors funn 

Hovedpermen inneholder følgende dokumenter som er relevante med hensyn til 

internkontrollforskriften § 4 bokstav f:  

- Utøvelse av tjenesten i PRO-avdelingen  

- Behandling av feil, uhell og ulykker 

- Handlingsplan 

- Registrering og behandling av klager/tilbakemeldinger 

 

Hovedpermen inneholder også registreringsskjemaene “Avviksrapport” og “Avvik (uønskede 

hendelser, feil, uhell, ulykker)”. På vaktrommet fant vi veggoppslaget “Instruks for registrering av 

avvik i “Profil”. 

 

Dokumentene inneholder instruks og skjema for avviksregistrering, sjekkliste for å krysse av for 

hvorvidt målsetninger oppnås eller ikke, samt videre tiltak for å oppnå målsetningene og hvem 

som har ansvar for disse tiltakene, angivelse av hvem som har ansvar for registering av feil, uhell 

og ulykker, samt liste for å skrive inn forhold som kan medføre risiko, inkludert tiltak, frist og 

ansvarlig. 

 

Avdelingsleder opplyser at avviksmeldinger registreres i fagsystemet Profil. Ved registrering av 

avvik må bakgrunnen for avviket registreres, og avdelingsleder må deretter beskrive tiltak for å 

lukke avviket og for å unngå slike avvik i fremtiden. Avvikene klassifiseres i Profil. Ifølge 

avdelingsleder har sykehjemmet få medisinavvik, men også disse registreres i Profil, og avhengig 

av alvorlighetsgrad kontaktes også lege. Avdelingsleder opplyser videre at sykehjemmet har 

rutiner for dødsfall, skader og andre rutiner tilgjengelige på personalrommet. Personskader på 

personalet registreres ikke i Profil, men det skrives skademelding som sendes til NAV. Det har 

imidlertid ikke vært gjort en systematisk vurdering av forhold som kan utgjøre en risiko, og ifølge 

avdelingsleder er dette PRO-leders ansvar.  

  

Revisors vurdering 

Dokumentene som er listet opp over, herunder sjekkliste for om målsetninger er nådd og liste for å 

skrive inn forhold som kan medføre risiko, kan bidra til å skaffe avdelingsledelsen oversikt over 

områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav. 

Bruk av Profil til å registrere avvik, herunder bakgrunnen for avviket, bidrar også til dette. Mangel 

på systematiske risikovurderinger gjør imidlertid at vi vurderer internkontrollforskriften § 4 

bokstav f som bare delvis oppfylt.  
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g) Den/de ansvarlige for virksomheten skal utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre 

nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og 

forebygge overtredelse av sosial- og helselovgivningen   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Revisors funn 

Vi fant en rekke dokumenter som er relevante med hensyn til internkontrollforskriften § 4 bokstav 

g. Veilederen påpeker at dette punktet omfatter avviksbehandling spesielt, men også faglige og 

administrative prosedyrer generelt. Flere av disse prosedyrene har vi allerede omtalt i tilknytning 

til andre punkter (bokstaver) i internkontrollforskriften § 4, og vi viser til vedlegg 1 for fullstendig 

oversikt over virksomhetens skriftlige prosedyrer. Under nøyer vi oss med å liste opp dokumenter 

som omhandler avviksbehandling spesielt, samt dokumenter som på et overordnet nivå kan bidra 

til at det utarbeides faglige og administrative prosedyrer: 

- Organisering av kvalitetsarbeidet i pro-avdelingen 

- Dokumentasjon 

- Varsling 

- Registrering og behandling av klager/tilbakemeldinger 

- Behandling av feil, uhell og ulykker 

- Handlingsplan 

- Registreringsskjema – avvik (uønskede hendelser, feil, uhell, ulykker) 

- Avviksrapport (registreringsskjema) 

- Instruks for registrering av avvik i “Profil” (veggoppslag) 

 

Rutinene knyttet til avviksbehandling ble omtalt i punktet over (bokstav f). Dokumentet 

“Dokumentasjon” omhandler rutiner for å utforme prosedyrer etter mal. Dokumentet foreskriver 

at det skal være prosedyrer på alle områder som reguleres av lov og forskrift, og tillegger PRO-

leder ansvar for å oppdatere/bytte ut skriftlige prosedyrer.  I dokumentet “Organisering av 

kvalitetsarbeidet i pro-avdelingen” angis det at avdelingsleder og avdelingssykepleier har ansvar 

for at alle prosedyrer jevnlig gjennomgås, ev. legges frem for revidering/endring ved behov, og at 

sekretær har ansvar for oppdatering av permen. 

Ifølge veilederen utgjør dette punktet den største delen av en virksomhets internkontrollsystem. 

Punktet omfatter administrative og faglige rutiner generelt, samt avviksbehandling spesielt. I tiltakene 

inngår en vurdering av om de eksisterende ordninger, rutiner og praksis er tilfredsstillende, og 

eventuelt å utvikle og iverksette nye og forbedrede rutiner, instrukser, mv der det er behov for det. De 

ulike funksjoner og arbeidsprosesser bør gjennomgås og vurderes i et risiko- og sårbarhetsperspektiv. 

Veilederen anbefaler videre at virksomheten bør sørge for at det iverksettes rutiner for å avdekke, rette 

opp og forebygge uønskede hendelser. Veilederen presiserer også at ansvaret for å avdekke svikt ikke 

er avgrenset til enkeltstående hendelser eller avvik, men er en generell plikt til å følge opp 

virksomhetens resultater. 
 

Eksempler på relevante dokumenter, jf. veilederen: Faglige prosedyrer, administrative prosedyrer, 

instrukser, møtereferater, avviksrapporter, klageoversikter, resultat av prosess- og resultatmålinger 

(produktivitet, ventetider mv.), nødprosedyrer ved uhell, svikt, feil mv.    
 

Eksempler på relevante tiltak, jf. veilederen: Rutinemessig rapportering fra medarbeiderne i for 

eksempel medarbeidersamtaler, personalmøter eller skriftlig rapportering. Overvåkning av avvik, 

klager, ventetider (eksternt og internt), ekstern kvalitetskontroll eller liknende. Gjennomgang av mål- 

og resultatoppnåelse. Praksisbesøk. 
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Avdelingsledelsen opplyser at det skrives referater fra personalmøter, og at referatene blir lagt på 

vaktrommet slik at de er tilgjengelige for de ansatte. Etter en stund blir referatene så satt inn i en 

perm merket “Referat Personalmøter”.  

 

Gjennomgangen av dokumentasjonen i hovedpermen, samt tilbakemeldinger fra avdelingsledelsen 

viser for øvrig at skriftlige prosedyrer ikke gjennomgås og oppdateres jevnlig.  

 

Revisors vurdering 

Veilederen angir at dette punktet (bokstav g) utgjør den største delen av en virksomhets 

internkontrollsystem. Gjennomgangen over viser at det foreligger en rekke dokumenter som er 

relevante for dette kontrollpunktet, blant annet dokumenter som kan knyttes til avviksbehandling 

spesielt. Videre inngår også øvrige rutiner ved sykehjemmet som følger av helse- og 

omsorgslovgivningen, da veilederen oppgir at bokstav g også omfatter faglige og administrative 

rutiner generelt. Tatt i betraktning avdelingens faktiske bruk av hovedpermen, samt fravær av 

prosedyrer som skal bidra til at ulike funksjoner og arbeidsprosesser gjennomgås og vurderes i et 

risiko- og sårbarhetsperspektiv, herunder nødprosedyrer knyttet til helse- og 

omsorgslovgivningen, vurderer vi internkontrollforskriften § 4 bokstav g som bare delvis oppfylt. 

 

 

h) Den/de ansvarlige for virksomheten skal foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av 

internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring 

av virksomheten.    

 

 

 

 

 

 

 

Revisors funn  

Hovedpermen mangler dokumenter som er relevante med hensyn til internkontrollforskriften § 4 

bokstav h.  

 

Avdelingsleder opplyser at hun jobber 50 prosent i administrativ stilling og 50 prosent som 

sykepleier, og at hun gjennom kombinasjon av disse stillingene har daglig tilsyn med 

virksomheten.  

 

Revisors vurdering 

Til tross for at avdelingsleder opplyser å ha daglig tilsyn med arbeidet som gjøres på 

sykehjemmet, vurderer vi internkontrollforskriften § 4 bokstav h som ikke oppfylt. Det mangler 

skriftlige rutiner for regelmessig gjennomgang av virksomheten, herunder sjekkliste for 

virksomhetsgjennomgang (jf. eksempel fra veileder). En mer systematisk tilnærming til dette 

arbeidet vil i større grad kunne bidra til å sikre at dette arbeidet gjennomføres ved ev. skifte av 

nøkkelpersonell, at alle aktuelle sider ved internkontrollen jevnlig overvåkes, og at dette arbeidet 

dokumenteres. 

Veilederen påpeker at foregående punkt (bokstav g) omfatter tiltak for å sikre at krav til tjenestene gitt i 

sosial- og helselovgivningen, blir overholdt. Bokstav h har fokus på ledelsens ansvar og oppgaver når 

det gjelder oppfølging og kontroll med egen virksomhet. 

 

Eksempler på relevante dokumenter, jf. veilederen: Rutine for regelmessig gjennomgang av 

virksomheten, og dokumentasjon av resultatene. Sjekkliste for intern virksomhetsgjennomgang.    
 

Eksempler på relevante tiltak, jf. veilederen: Ledermøter, inspeksjonsrunder, systemrevisjoner. 

 



KomRev NORD IKS Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene 

 

Side:  

 
34 

6.2 Samlet vurdering og konklusjon 

Vi har vurdert sykehjemmets internkontrollsystem opp mot krav i internkontrollforskriften §§ 4 og 

5, samt beste praksis basert på veilederen til internkontrollforskriften.  
 

Kommunen skal ha et system for internkontroll på sykehjemmet, der internkontroll for det første 

innebærer at den/de ansvarlige for virksomheten skal oppfylle krav som følger av 

internkontrollforskriften § 4 bokstav a – h. Her vurderer vi ett av åtte krav som oppfylt (bokstav 

b), seks av kravene som bare delvis oppfylt (bokstavene a, c, d, e, f, g), og ett krav som ikke oppfylt 

(bokstav h). 

 

For det andre skal internkontrollsystemet til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig for de 

ansatte, jf. internkontrollforskriften § 5. Med henvisning til vår redegjørelse knyttet til 

internkontrollforskriften § 4 bokstav a, b, c og g, er vår vurdering at internkontrollsystemet ikke er 

oppdatert, og at det kun delvis er tilgjengelig for personalet. 

 

Samlet sett er revisjonens konklusjon derfor at Berg sykehjem til dels har et 

internkontrollsystem i henhold til krav i regelverket.  
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7 ANBEFALINGER 

I lys av revisjonens undersøkelser, funn og vurderinger, gir vi følgende anbefalinger 

 

 Kommunen bør gjennomgå sine rutiner for utarbeiding av sykefraværsrapporter, da 

revisjonen ser grunn til å stille spørsmål ved hvorvidt disse gir et korrekt bilde av 

sykefraværet, og dermed også bemanningssituasjonen, ved PRO-avdelingen 

 

 Kommunen bør sikre at internkontrollen ved Berg sykehjem videreutvikles på en slik måte 

at den oppfyller kravene i regelverket 
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8 HØRING 

Vi sendte vår rapport på høring til Berg kommune pr. e-post den 29.11.2013, med frist for 

høringsuttalelse den 16.12.2013. Høringssvar fra Berg kommune v/rådmann ble sendt den 

18.12.2013, og mottatt hos oss den 3.1.2014. Høringssvaret er klippet inn her:  
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Vedlegg 1: Dokumenter - Berg sykehjem  
 

Dokumenttittel Ev. kommentar til innehold  Jf. 
krav14 

 Dokumenter i hovedpermen som omfattes av helse- og omsorgslovgivningen:  

Ideologi og metodikk Foreskriver at kvalitetssystemet skal være forankret i alle ledd, og at tjenesten til en 
hver tid skal styres slik at brukerens behov ivaretas 

a, c, e, g 

Målsetting og kvalitetssyn Angir at det skal sikres at ansatte kjenner til prosedyrer som sikrer likeverdig 
behandling og minimerer faren for uheldige hendelser. Dokumentet angir også en 
målsetning om at pro-leder og ansatte skal være trygge på hvilke forventninger og 
krav som stilles overfor dem, og at brukerne skal ha trygghet mht. å få den hjelpen 
de har krav på. I dokumentet angis også kvalitetssynet til avdelingen: At pro-leder og 
ansatte sammen er faglig à jour, at de skal møte brukerne med respekt, at brukerne 
skal ha medbestemmelsesrett. Det angis videre at faren for feilbehandling skal 
minimaliseres, og at en skal ha et positivt menneskesyn og vise respekt for 
enkeltmenneskets iboende verdighet. Tjenestene skal gis på en faglig korrekt, verdig 
og effektiv måte. 

a, g 

Bemanning og 
økonomiske rammer for 
PRO-avdelingen 

Foreskriver at avdelingen til enhver tid skal holde en forsvarlig bemanningsnorm, 
samt holde seg innenfor de økonomiske rammer som er gitt av kommunestyret. 
Dokumentet viser også til at det er utarbeidet «turnuser i henhold til avtaleverket» 

a, g 

Utøvelse av tjenesten i 
PRO-avdelingen 

Angir målsetninger for tjenesten, som ligger tett opp til idealene i Kvalitetsforskriften; 
flere av de konkrete punktene i kvalitetsforskriften listes opp. Dokumentet inneholder 
også et vedlegg, - en sjekkliste der en kan krysse av for hvorvidt målsetningene 
oppnås eller ikke, samt videre tiltak for å oppnå målsetningene og hvem som har 
ansvar for disse tiltakene. 

a, f, g 

Organisasjonskart/Organi
sasjonskart PRO-
avdelingen 

Inneholder organisasjonskart (strukturen i avdelingen), samt angir ansvar for hvem 
som skal oppdatere organisasjonskartet. Kartet er sist revidert i 2008. Det angis i 
dokumentet at det skal revideres årlig.  

a, g 

Stillingsbeskrivelser – 
PRO-avdelingen 

Angir at målsetningen med dokumentet er at det skal gi total oversikt over den 
enkeltes arbeids- og ansvarsområde. Det angis i dokumentet at 
stillingsbeskrivelsene skal foreligge og at de er under revidering pr. 2008. 

a, c, g 

Stillingsoversikt i PRO-
avdelinga pr. 010113 

Viser hvor mange prosent årsverk avdelingen har av ulike kategorier, samt en 
summering (til 29,1) årsverk.   

a, g 

Vaktordninger, turnus Angir målsetningene bak å utarbeide turnus- og vaktordninger: Regeloverholdelse, 
administrasjon av personalbehov og arbeidsfordeling. Det angis at turnusplan settes 
opp over seks uker, og at det utarbeides egen nattevaktturnus. 

a, g 

Oversikt, ansvarlige 
sykepleiere/ 
vaktordning 

Inneholder navnene på de ansvarlige sykepleierne, og hvordan vaktordningene er 
(dag - kveld – natt) med tidsrom, og hvor mange personer som (fra 2008) skal være 
på hver vakt. 

a, g 

Turnusavtale - a, g 

Bemanningsplan Viser hvor mange som skal være på vakt til enhver tid. a, g 

Turnusplan gjeldende fra 
1.2.2012 

Inneholder navn og stillingsstørrelse på de ulike ansatte.   a, g 

Stillingsbeskrivelser  Stillingsbeskrivelser for hele helse- og sosialsektoren i Berg kommune. Datert 1998 a, c, g 

Lover, forskrifter, 
retningslinjer og rundskriv 

Oversikt over aktuelt regelverk b, g 

Kartlegging, nødvendige 
tiltak iht. 
personopplysningslovens 
bestemmelser 

Angir sentrale saksbehandlingsregler som følger av personopplysningsloven b, g 

Lover og forskrifter som 
regulerer tjenesten 

Angir at lover og forskrifter skal oppbevares i egen perm på pro-leders kontor, 
sammen med kvalitetspermen. Det angis også at pro-leder og sekretær skal sørge 
for at oppdatert lovverk til enhver tid er tilgjengelig.   

b, g 

Målsetning for 
kvalitetsarbeid i PRO-
avdelingen, Berg 
kommune 

- a, c, g 

                                                 
14

 I høyre kolonne angis bokstaven(e) i internkontrollforskriften § 4 som dokumentet kan relateres til 
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Plan og organisering av 
kvalitetsarbeidet 

- a, c, g 

Ansvar og 
myndighetsområde 

Inneholder oversikt over hvem som har ansvar for hva med hensyn til 
kvalitetsmålene. 

a, c, g 

Introduksjonsplan Inneholder prosedyrer for stillingsutlysning, intervju og tilsetting. c, g 

Introduksjon av nytilsatt Omhandler oppfølging av nytilsatt. Sjekkliste for informasjon som skal gis til 
nyansatte.   

c, g 

Opplæring av nyansatte i 
pro-avd 

Viser til at det er utarbeidet en prosedyre for nyansatte, som forefinnes på 
vaktrommet. Det angis at avdelingsleder har ansvar for at nyansatte læres opp. 

c, g 

Oversikt over ansatte i 
PRO-avdeling med 
eksamen i 
medikamentlære/ 
legemiddelhåndtering 

- c, g 

Personalmøter og 
medarbeidersamtaler/utvi
klingssamtaler 

Angir at det skal avholdes personalmøter og at medarbeidersamtaler skal 
gjennomføres minst en gang hvert år. Det vises til egen protokoll/referat fra alle 
personalmøter, og at referater skal henges opp på vaktrom. Det finnes også en egen 
protokoll på sekretærens kontor. Dokumentet inneholder også en instruks for 
gjennomføring av medarbeidersamtaler. 

d, g 

Varsling Sier at de ansatte har rett til å si ifra om kritikkverdige forhold, og angir at det er 
viktig at ansatte bruker retten. 

d, g  

Registrering og 
behandling av 
klager/tilbakemeldinger 

Dokumentets mål angis å være at alle klager/tilbakemeldinger fra brukere av 
tjenesten blir håndtert på riktig og effektiv måte. Angivelse av prosess for 
klagesaker, og hvem som har ansvar for de ulike delene av prosessen. Muntlige 
klager skal registreres på skjema, klager skal tas opp på personalmøtene. Det skal 
avsettes tid til diskusjon om forbedringer/endringer i lys av klagene. Permen 
inneholder også registreringsskjema for klager og tilbakemeldinger.  

d, e, f, g 

Behandling av feil, uhell 
og ulykker 

Inneholder angivelse av ansvar for registrering (avd. sykepleier), og at avvik relatert 
til beboere/brukere skal registreres på eget skjema. 

f, g 

Handlingsplan Inneholder en liste der en kan skrive inn forhold som kan medføre risiko, samt tiltak, 
frist og ansvarlig. 

f, g 

Dokumentasjon Dreier seg om rutiner for å utforme prosedyrer etter mal, foreskriver at det skal være 
prosedyrer på alle områder som reguleres av lov og forskrift. Tillegger PRO-leder 
ansvar for å oppdatere / bytte ut skriftlige prosedyrer.   

g 

Journalrutiner Angir målsetning om å sikre forsvarlig oppbevaring og oppretting av 
pasientjournaler. Alle ansatte som har pasientkontakt skal ha opplæring i føring i 
systemet «Unique profil» 

g 

Avviksrapport  Registreringsskjema f, g 

Registreringsskjema – 
avvik (uønskede 
hendelser, feil, uhell, 
ulykker) 

- f, g 

Systemhåndbok – 
oppdatering 

Foreskriver at systemhåndbok skal være tilgjengelig for alle, oppdateres m.m, 
henviser til «Plan og organisering av kvalitetsarbeidet». 

g 

Organisering av 
kvalitetsarbeidet i pro-
avdelingen 

Angir at enhetsleder og avdelingssykepleier har ansvar for at alle prosedyrer jevnlig 
gjennomgås, ev. legges frem for revidering/endring ved behov. Sekretær har ansvar 
for oppdatering av permen. 

g 

 Veggoppslag på vaktrommet:  

 Instruks for registering av avvik i «profil» (datert 1.1.2010) f, g 

 Instruks om behandling av en enkeltpasient g 

 Skjema for rapportering av senger som trenger reparasjon og evt. madrasser som 
bør byttes. 

g 
 

 Rutiner for vasking og søppel.  g 

 Rutine for nattevakts ansvar for tømming av oppvaskmaskin, fylling bleier, 
klargjøring av dosetter m.m. 

g 
 

 Rutine for renhold på dement-avdeling g 

 Tavle med oversikt over faste gjøremål, bl.a. dusj og sårstell på enkeltpasienter 
(romnr.) (blodtrykks- og blodsukkermåling, vask av høreapparat, veiing av 
pasientene m.m.) 

g 
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 Rutiner ved ansvarsvakt g 

 Rutine for å ta kontakt med prest g 

 Etiske retningslinjer (Fagforbundet) g 

 Forebyggende tiltak og behandling av trykksår g 

 Skriftlige rutiner for post og tilgjengelighet pr. telefon g 

 Øvrige dokumenter i hovedpermen som omfattes av annet regelverk enn 
helse- og omsorgslovgivningen15: 

 

 Dokumentet “Introduksjonsplan” inneholder prosedyrer for stillingsutlysning, intervju 
og tilsetting.   

 

 Retningslinjer for fravær, ferie, avspasering og permisjon i PRO-avdelingen   

 Diverse søknadskjema for permisjon, overføring av (rest)ferie, egenmeldingsskjema 
m.m.  

 

 Skjema og informasjon om Inkluderende Arbeidsliv.    

 Kart over kommunen  

 Akutt stillingsinstruks ved brann  

 Varslingsplan for Berg sykehjem  

 Branninstruks  

 Rømnings- og evakueringsplan  

 Rutine for kontrollrunde (brann)  

 Diverse andre rutiner for håndtering av brann/branntilløp  

 Rutinebeskrivelse for vannlekkasje  

 Katastrofe- og beredskapsplan (tom mal)  

 HMS-datablad fra norske Shell (med diverse brann- og førstehjelpsrutiner)  

 Rutiner for skyllerom   

 Rutine for håndtering av krav om innsyn i IPLOS-registeret» IS-11/2007, med 
diverse skjema (utarbeidet av SH-dir) som vedlegg.  

 

 Rutiner for utlån av hjelpemidler, innkjøp av utstyr (viser til regelverk om offentlige 
anskaffelser) 

 

 
 

 

 

                                                 
15

 Arbeidsmiljø, personvern og brannvern 
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KomRev NORD har tidligere gjennomført følgende 

forvaltningsrevisjonsprosjekter i Berg kommune: 

 

 

Psykiatrisatsingen i Berg kommune, 2005 

 

Hjemmetjenesten i Berg kommune, 2007 

 

Tildeling av spesialundervisning i grunnskolen, 2008 

 

Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger, 

2008 

 

Forebyggende arbeid og saksbehandling i 

barneverntjenesten, 2010 

 

Selvkost Senja Avfall IKS, 2010 

 

Oppfølging av politiske vedtak, 2011 

 

Offentlige anskaffelser, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om oss og vår 
forvaltningsrevisjonskompetanse 
 

KomRev NORD IKS er et inter-

kommunalt selskap som er etablert 

for å utføre en helhetlig revisjon av 

kommuner, kommunale foretak, 

interkommunale selskaper, offentlige 

stiftelser, overformynderier, kirkelige 

regnskaper og legater. Våre eiere og 

oppdragsgivere er Troms fylke, 18 

kommuner i Troms og 9 kommuner i 

Nordland.  

 

Hovedkontoret ligger i Harstad, med 

avdelingskontorer i Tromsø, Narvik, 

Sortland, Finnsnes og Storslett.  

 

Vi har 33 medarbeidere som til 

sammen innehar lang erfaring fra og 

god kunnskap om offentlig sektor og 

revisjon.  

 

Selskapet er uavhengig i forhold til 

kommuner, stat, privat næringsliv og 

andre institusjoner i samfunnet. 

 

Vårt forvaltningsrevisjonsteam består 

av ni medarbeidere med høyere 

utdanning innen ulike fag:  

 

 Administrasjons- og 

organisasjonsvitenskap   

 Juss 

 Pedagogikk 

 Samfunnsplanlegging 

 Sosiologi 

 Statsvitenskap 

 Økonomi 
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