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Medlemmer i Steigen kommunes kontrollutvalg

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Møtedato: Fredag, 29. januar 2021 kl 10.00
Møtested: Kommunestyresalen, Steigen rådhus

SAKSLISTE
Saksnummer
02/21
03/21
04/21
05/21
06/21
07/21
08/21
09/21

Sakstittel
Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 27. oktober 2020
Godkjenning av protokoll fra skriftlig behandling av Møteplan 2021
Rapport forvaltningsrevisjon Ledelse/styring og sykefraværsoppfølging
Redegjørelse fra administrasjonen: Status for tjenester etter
barnevernloven
Redegjørelse fra administrasjonen: Status for kommunens regnskap /
økonomi
Redegjørelse fra administrasjonen: Ettervern rus og psykiatri
Redegjørelse fra administrasjonen: Oppfølgning av etterlevelseskontroll
Pasientregnskap
Orienteringer fra revisjon og sekretariat
Eventuelt

Eventuelle forfall bes meldt leder eller sekretariat (470 37 452)

Engeløya, 21. januar 2021

Thomas J. Danielsen (s)
Leder kontrollutvalget

Lars Hansen (s)
Sekretær for kontrollutvalget

Kopi sendes: Ordfører, kommunedirektør, Salten kommunerevisjon IKS, varamedlemmer i
kontrollutvalget til orientering (varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling).

Vår dato:
21.01.2021

Postboks 54, 8138 Inndyr

Jnr
21/050

SAK 02/21

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 27.
oktober 2020 Godkjenning av protokoll fra skriftlig
behandling av Møteplan 2021

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
29.01.2021

Vedlegg:
• Protokoll fra kontrollutvalgets møte 27. oktober 2020
• Protokoll fra skriftlig behandling av Møteplan 2021

Bakgrunn for saken:
Protokoll fra kontrollutvalgets forrige møte legges frem for godkjenning.

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 27. oktober 2020 godkjennes. Protokoll fra skriftlig
behandling av Møteplan 2021 godkjennes

Inndyr, 21. januar 2021

Lars Hansen (s)
Sekretær for kontrollutvalget
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Sutt.n Kontrollutvalgservice

Vir dato:

27.10.1020

Postboks 54, 8138 Inndyr

Jnr
20it052

PROTOKOLL _ STEIGEN KONTROLLUTVALG
Motedato: Tirsdag, 27 , oktober 2020 kl. 10.00 Motested: Kommunestyresalen,Leines{iord

Saksnr.:
Til

13.30

3ll2O- 42n0

stede:

leder
medlem

Thomas J. Danielsen,
Per Lsken,

Forfall
Rita Brendryen. nestleder
Tone Heggen Eriksen. medlem
Torbjorn Hjerto, medlem

Varamedlemmer:
Tarald Sivertsen motte lor Rita Brendryen
Harald Holmvaag motte for Tone Heggen Eriksen
Kenneth Lamoy motte for Torbjom Hjerto

Avrige:
Kommunedirektor Tordis Sofie Langseth, sak 32-34120
Kommunalsjef PUD Andreas Sletten, sak 32120
Leder Helse- og omsorg Jorgen Lundsveen, sak 33/20
Personalleder Dag Robertsen, sak 34120
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Rune Boroy. Salten kommunerevisjon IKS
Lars Hansen, sekretrer for kontrollutvalget

Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste til motet ble godkjent.
Per Lsken tok opp sporsmil om hva som skjer i Iris Salten IKS.

Merknader:

ark
.118

5.,1

SAKSLISTE
Saksnummer
3U20
32/20
33/20
31t20
15/20
36/20
37t20
-18/20

39t20
10t20
11t20
12t20

Sakstittel
Godkienning av protokoll fra kontrollutvalgets mote I 7. aueust 2020
Redegiorelse fra administrasjonen: Status for oppfolgning av
kommunens ansvar etter dyrepersonellhelseloven
Redegjorelse t'ra administras.jonen: Kommunens tilbud til psykisk
utviklingshemmede
Redegiorelse fra administrasjonen: Om kommunens avvikssystem og
praktiserinc av dette
Revisors uttalelse etler forenklet etterlevelseskontroll med
skonomiforvaltningen: Pasientregnskap
Dialoe med revisor - ettcrlevelseskontroll regnskapsArct 2020
Budsiett lor kontroll og tilsyn 2021
Revisors vurdering av egen uavhengighet
Virksomhetsplan 202 I tbr kontrollutl alget
Arsrapport 2020 fra kontrollutvalget
Orienteringer fia revision og sekretarial
Eventuelt

31/20 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote

17. august 2020

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mole 17. august 2020 godkjennes.
Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote I 7. august 2020 godkjennes.

32120 Redegjorelse fra administrasjonen: Status for oppfolgning av kommunens ansvar
etter dyrepersonellhelseloven
Kommunedirektsr Tordis Sofie Langseth og kommunalsjef P[JD Andreas Sletten motte fra
administrasjonen for A redegjore og svare pi sporsmAl.
Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag

til vedtak

Omforent forslas til vedtak:
Kontrollutvalget ble orientert om hvilke tiltak som er iverksatt lra kommunens side lor A fulge
opp kommunens ansvar etter dyrehclsepersonelloven. Redegjorelsen fra administrasjonen tas
til orientering.
Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
hvilke
Kontrollutvalget ble orientert om
tiltak som er iverksatt fia kommunens side for i folge
opp kommunens ansvar etter dyrehelsepersonelloven. Redegjorelsen lra administrasjonen tas
til orientering.

33/20 Redegiorelse fra administrasjonen: Kommunens tilbud til psykisk
utviklingshemmede
Kommunedirektor Tordis Sofie Langseth og Leder Helse- og omsorg Jorgen Lundsveen
mstte fia administrasjonen for 5 redegiore og svare pA sporsmil.
Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak
Omforent forslae til vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.
Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

34/20 Redegiorelse fra administrasjonen: Om kommunens arwikssystem og
praktisering av dette
Kommunedirektor Tordis Sofie Langseth og Personalleder Dag Robertsen motte fra
administrasjonen lor i redegjore og svare pi sporsm6Ll.
Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak
Omforent forslag til vedtak:
Utvalget ble orientert om at kommunen per i dag har et manuelt, papirbasert system og at
dette opplyses 6 ikke vere godt nok for 6 h6ndtere avvik. Videre opplyses det om at det derfor
er innkjopt et elektronisk avvikssystem, og at det siden i vinter er arbeidet med i li dette
implementert. Kommunens purring til leverandoren. Kommuneforlaget, avklarte at de legger
ned systemet. Leverandor har gjort a\.tale med en annen leverandsr om overt'oring til ny
leverandor, og administrasjonen opplyser nA at det ikke er avklart om det er behov for nytt
anbud.

Videre fir utvalget opplyst at dagens papirbaserte system beskriver hvordan avvik skal
hindteres, og at awiksskjema er tilgjengelig pA arbeidsplassene.
Kontrollutvalget anser mangelen pA et fungerende avvikssystem som et alvorlig awik i seg
selv. Mangelen mA etter utvalgets syn rettes si snart som mulig.

Voterinq:
Omtbrent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Utvalget ble orientert om at kommunen per i dag har et manuelt, papirbasert system og at
dette opplyses i ikke vere godt nok for i hf,ndtere avvik. Videre opplyses det om at det derfor
er innkjopt et elektronisk avvikssystem, og at det siden i vinter er arbeidet med 6 ffl dette
implemente(. Kommunens puning til leverandsren. Kommuneforlaget, avklarte at de legger
ned systemet. Leverandor har glort avtale med en annen leverandsr om overforing til ny
leverandor, og administrasjonen opplyser ni at det ikke er avkla( om det er behov for nytt
anbud.

Videre fir utvalget opplyst at dagens papirbaserte system beskriver hvordan awik skal
hindteres, og at avviksskjema er tilgiengelig pi arbeidsplassene.
Kontrollutvalget anser mangelen pA et fungerende avvikssystem som et alvorlig avvik i seg
selv. Mangelen mi etter utvalgets syn rettes si snart som mulig.

35/20 Revisors uttalelse etter forenklet etterlevelseskontroll med
okonomiforvaltningen: Pasientregnskap
Forslag til vedtak:
Steigen kontrollutvalg har mottatt notat fra revisor etter at denne i samsvar med
kommunelovens $ 24-9 har gjennomfort en forenklet etterlevelseskontroll angAende
pasientregnskap.

Kontrollutvalget tar revisors p6pekninger i notat date( 26. juni 2020 forelopig til orientering.
Utvalget viser til funnene i etterlevelseskontrollen, samt til kommunedirektsrens uttalelse. Til
utvalgets neste mote ber utvalget om en tilbakemelding fra administrasjonen pA hvilken m6te
revisors pipekninger er blitt fulgt opp.
Voterins:
Forslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Steigen kontrollutvalg har mottatt notat fra revisor etter at denne i samsvar med
kommunelovens $ 24-9 har gjennomfort en forenklet etlerlevelseskontroll angiende
pasientregnskap.

Kontrollutvalget tar revisors pipekninger i notat datert 26. juni 2020 forelopig til orientering.
Utvalget viser til funnene i etterlevelseskontrollen. samt til kommunedirektsrens uttalelse. Til
utvalgets neste mote ber utvalget om en tilbakemelding fra administrasjonen pfl hvilken mflte
revisors pipekninger er blitt lulgt opp.

35/20 Dialog med revisor - etterlevelseskontroll regnskapsi ret 2020
Forslag til vedtak:
Redegjorelsen fra revisor tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at det for
regnskapseret 2020 vil bli gjennomfort etterlevelseskontroll med folgende tema:......
Omforent forslae til vedtak:
Redegjorelsen fra revisor tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at det for
regnskapsiret 2020 vil bli gjennomfort etterlevelseskontroll med folgende tema: Offentlig
anskaffelse.
Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra revisor tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at det for
regnskapsiret 2020 vil bli gjennomlort etterlevelseskontroll med folgende tema: Offentlig
anskaffelse.

37120 Budsjett for kontroll og tilsyn 2021
Forslag til vedtak:
Steigen kommunes utgifter til tilsl'n og kontroll (revisjon. sekretariat og kontrollutvalg) 2021
foreslAs budsjettert til kr 782 000.
Regnskaps- og forvaltningsrevision, selskapskontrol

Sekreterbistand
Kurs og opplrring. andre driftsutgifier
Sum

I

Kr 595 000
Kr 132 000
Kr 55 000
Kr 782 000

Kontrollutvalgets forslag tiI budsjettramme fbr kontroll- og revisjonsarbeidet oversendes
formannskapet.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Steigen kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2021
foreslis budsjette( til kr 782 000.
Regnskaps- og forvaltningsrevision. selskapskontroll

Kr 595 000

Sekreterbistand
Kurs og opplrering. andre driltsutgifter
Sum

Kr

132 000

Kr 55 000
Kr 782 000

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet oversendes
formannskapet.

38/20 Revisors vurdering av egen uavhengighet
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget i Steigen kommune tar revisors egenwrdering av sin uavhengighet datert 19.
august 2020 til etterretning. Utvalget ber om A bli lopende orientert om forhold som kan endre
vurderingen av uavhengighet.
Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
kommune
tar
revisors
egenvurdering av sin uavhengighet datert 19.
i
Steigen
Kontrollutvalget
august 2020 til etterretning. Utvalget ber om i bli lopende orientert om forhold som kan endre
vurderingen av uavhengighet.

39/20 Virksomhetsplan 2021 for kontrollutvalget
Forslag til vedtak:
Virksomhetsplan 2021 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i motet.
Votering:
Forslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Virksomhetsplan 2021 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i motet.

40/20 Arsrapp ort2020 fra kontrollutvalget
Forslag til vedtak:
Arsrapport for kontrollutval gel2020 oversendes kommunestyret med de endringer som
fremkom i mstet.
Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Arsrapport for kontrollutvalget 2020 oversendes kommunestyret med de endringer som
fremkom i mstet.

41120 Orienteringer fra revisjon og sekretariat.
Revisor orienterte:
. Regnskapsrevisjon: Om revisjonsstrategi.
Sekretariatet orienterte:
r Om dokumenter vedlagt saken, herunder innkalling til representantskapet Iris Salten
IKS.
. Om varasituasjonen for kontrollutvalgel.
o Om moteplan for 2021. Si snart kommunestyrets moteplan foreligger gjennomfores
horingsrunde til medlemmene, samt skiftlig behandling av utvalgets moteplan
. Om styremote i Salten kontrollutvalgservice. herunder oppstart av strategiarbeid.
o Feil fia sekretariatet i innkalling av varamedlem: 2. vara Kjersti Gylseth er foran
Kenneth Lamoy i rekkefolge. og skulle dermed vert forsokt innkalt fsr ham.

42120 Eventuelt
Kenneth Lamoy orienterte om det kommer interpellasjon til kommunestyret om Apenhet /
manglende kontaktinformasjon for folkevalgte pi kommunens hjemmeside.
Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Leines{iord, den 27. oktobg

Sekreter for kontrollutvalget

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer,
Steigen kommune v/ ordforer og kommunedirektsr. Salten kommunerevisjon IKS

Vår dato:
21.01.2021

Postboks 54, 8138 Inndyr

Jnr
21/051

ark
418– 5.3

SAK 03/21

Rapport forvaltningsrevisjon Ledelse/styring og
sykefraværsoppfølging

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
29.01.2021

Vedlegg:
• Salten kommunerevisjon IKS, 11.01.2021: Rapport forvaltningsrevisjon:
Ledelse/styring og sykefraværsoppfølging

Bakgrunn for saken
Forvaltningsrevisjonen har sin bakgrunn i kommunestyrets vedtatte Plan for
forvaltningsrevisjon 2020-2023, med følgende prioriterte områder for forvaltningsrevisjon:
1. Sykefravær / Personal / Arbeidsmiljø
2. Offentlige anskaffelser
3. Grunnskole
4. Pasientregnskap
5. Renovasjon
6. Eiendomsforvaltning
7. Åpenhet og innsyn

Videre har revisjonen bakgrunn i kontrollutvalgets bestilling 17.08.2020, sak 26/20.
I henhold til prosjektplan er formålet med undersøkelsen er å finne ut i hvilken grad
sykefraværsoppfølgingen i Steigen kommune er i overenstemmelse med lovgivning og interne
retningslinjer. I tillegg er det et mål å finne ut i hvilken grad kommunen har et lovmessig
HMS-system.
Formålet med prosjektet er å få vurdert kvaliteten innen styring og ledelse i kommunen, samt
å finne ut om ledelsen følger opp sine plikter i henhold til retningslinjene for
sykefraværsoppfølging.
Følgende problemstillinger har vært undersøkt i denne revisjonen:
1. I hvilken grad har Steigen kommune et betryggende system for styring og ledelse i
helse- og omsorgssektoren
2. I hvilken grad følger ledelsen i helse- og omsorgssektoren opp sine plikter innen
sykefraværsoppfølging?

Revisjonskriterier (krav og forventinger som kan stilles til den funksjon/aktivitet som
undersøkes av revisjonen), er utledet fra bl.a Kommuneloven, Forskrift om ledelse og
kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, Folketrygdloven og Arbeidsmiljøloven. En
fullstendig utledning av revisjonskriteriene finnes som vedlegg 2 til rapporten (s 42-48)
Revisjonen er gjennomført ved intervjuer med en rekke ledere innen helse og velferd, samt
personalleder. I tillegg er det gjennomført dokumentanalyse.

Revisors funn og vurderinger: 1. I hvilken grad har Steigen kommune et betryggende
system for styring og ledelse i helse- og omsorgssektoren
Revisjonskriterier:
Planlegging:
• Øverste leder skal sørge for at det settes opp mål for virksomheten
• Øverste leder skal jevnlig følge opp at resultater knyttet til målene følges opp av
samtlige ledere (rapportering)
• Øverste leder skal ha oversikt over relevant regelverk og sørge for at dette er kjent
for alle de ansatte
• Øverste leder skal sikre at virksomheten har oversikt over avvik og følger opp avvik
meldt både fra ansatte og brukere
Gjennomføring:
• Øverste leder skal sørge for at alle medarbeiderne medvirker slik at en samlet
kunnskap og erfaring kan utnyttes
• Øverste leder skal sørge for at pasienter, brukere og pårørende aktivt involveres i
forbedringsarbeidet

Evaluering:
• Øverste leder skal sørge for at hele styringssystemet gjennomgås og vurderes
minst en gang i året
Korrigere:
• Øverste leder sørger for å lukke uforsvarlige og lovstridige forhold

Revisors funn og vurderinger:
Mål / rapportering: Det er ikke satt opp målsettinger for avdelingene ved Steigentunet, og
revisor kan derfor ikke vurdere rapportering på målsettinger. Revisor peker i tillegg på at det
er behov for at ansvarsfordelingen avklares. Det nevnes i rapporten at det er igangsatt et
arbeid på dette området. Revisor nevner at det er «positivt at arbeidet med målsetninger og
ansvarsfordeling ser ut til å være startet, men dette er pr i dag ikke innenfor lovkravet.».
Oversikt over relevant regelverk: Revisor peker på at det er positivt at kommunen har digitalt
system for rutiner og prosedyrer, og at dette systemet blir kvalitetssikret årlig. På spørsmål til
ansatte svarer 21 av 24 at de vet hvor arbeidsrutiner/prosedyrer for egen avdeling finnes.
Oversikt over og oppfølgning av avvik: Revisor gjør oppmerksom på at undersøkelsen gjelder
system for avviksbehandling, og at de derfor ikke har undersøkt antall avvik eller hvor mange
som er lukket. Spørreundersøkelse blant ansatte viser at de fleste vet hvordan avvik skal
meldes. 12 av 24 ansatte svarer nei på spørsmål om rapporterte avvik følges opp. Av de
resterende 12 svarer 9 «vet ikke». Revisor får opplyst at et digitalt avvikssystem skal komme
på plass i desember 2020.
Medvirkning fra medarbeiderne: På spørsmål om ansattes medvirkning svarer de intervjuede
at dette er «en del av en dynamisk prosess som skjer daglig». I spørreundersøkelsen blant de
ansatte er 22 av 24 svar fra de ansatte at deres forslag til forbedringer mottas i «middels»,
«liten» eller «i svært liten grad». Revisors vurdering er at ansattes medvirkning må settes i
system.
Involvering av pasienter, brukere og pårørende: Revisor får opplyst at det ikke har vært
gjennomført bruker/pårørende undersøkelser i Steigen, og at arbeidet med opprettelse av
pårørenderåd har vært vanskelig. Spørsmål til ansatte om hvordan brukere/pårørende
involveres i forbedringsarbeid besvares med «middels», «liten» eller «i svært liten grad» fra
20 av de 24 ansatte. Revisor peker på behov for en «mer systematisk tilnærming for å få
brukerne og pårørende inkludert i forbedring av tjenesten.»
Gjennomgang av styringssystemet: «Etter veiledningen kan evalueringene gjennomføres
gjennom løpende målinger, egenkontroller og inspeksjoner med stikkprøver, samt ved at
ledelsen etterspør tilbakemelding fra medarbeiderne på om nye tiltak virker. Dersom
evalueringene avdekker at iverksatte tiltak ikke fungerer etter hensikten må det igangsettes
forbedringstiltak. Kommunen har ikke rutiner på dette i dag.»
Lukking av uforsvarlige og lovstridige forhold: Altså at når det oppdages svikt eller uønskede
hendelser skal det igangsettes korrigerende tiltak. «For å sikre at tiltakene virker kreves det
aktivitet. Øverste leder må sikre at korrigerende tiltak gjennomføres og at de systematisk
testes ut og følges av målinger for å dokumentere om de har effekt. I store virksomheter vil det

være ledere på lavere nivåer som i praksis sørger for at korrigerende tiltak blir gjennomført.
Kommunen har ikke rutiner på dette i dag.»

Revisors funn og vurderinger: 2. I hvilken grad følger ledelsen i helse- og
omsorgssektoren opp sine plikter innen sykefraværsoppfølging?
Revisjonskriterier:
• Det skal utarbeides en oppfølgingsplan for sykemeldte senest innen fire uker
• Det skal gjennomføres dialogmøter for sykemeldte senest innen syv uker
• Arbeidsgiver skal kunne dokumentere hvordan bestemmelsene om oppfølgingsplan og
dialogmøte har vært fulgt opp. Herunder hvem som har vært innkalt og deltatt i
møtene.
Revisors funn og vurderinger:
Revisor har foretatt 4 stikkprøver for å avklare om sykefraværsoppfølgningen var korrekt
gjennomført og dokumentert. For 1 av de 4 gjennomgåtte sakene var dokumentasjonen ikke
kommet på plass. På rapportens side 34 har revisor laget en tabell med resultat av
gjennomgangen av stikkprøvene. Revisor peker på at det er «viktig å følge fristene for å lage
planene og det er en fordel at det står i referatene hvem som har deltatt på dialogmøtet,
gjerne også hvem som var invitert til møtet»

Revisors anbefalinger:
Revisor konkluderer som følger i rapporten: «Rapporten konkluderer med at kommunen i
noen grad har et betryggende system for styring og ledelse i helse- og omsorgssektoren. Og
rapporten konkluderer med at ledelsen i helse og omsorgssektoren i nokså stor grad følger
opp sine plikter innen sykefraværsoppfølging.
På bakgrunn av undersøkelsene gir revisor følgende anbefalinger:
1. Steigen kommune skal få på plass mål for virksomhetene
2. Steigen kommune skal få på plass rutiner for rapportering på målene
3. Steigen kommune skal sikre at avviksbehandlingen blir gjennomført slik lovverket
tilsier
4. Steigen kommune skal få på plass et formelt system for medvirkning fra brukere og
ansatte
5. Steigen kommune skal få på plass rutiner som sikrer at hele styringssystemet
gjennomgås minst en gang i året
6. Steigen kommune skal sikre at sykefraværsoppfølgingen gjennomføres og
dokumenteres i henhold til lover og retningslinjer

Rådmannens kommentar:
Rådmannens kommentar er i sin helhet lagt ved rapporten.

Vurdering:
Salten kommunerevisjon IKS har gjennomført en undersøkelse og utarbeidet en rapport som
gjelder ledelse/styring og sykefraværsoppfølging i samsvar med bestillingen.
Rapporten får frem at kommunen bare i «noen grad» har betryggende system for styring og
ledelse i helse- og omsorgssektoren. Det er bl.a vist til svakheter når det gjelder
avviksoppfølgning, medvirkning fra ansatte, brukere og pårørende. Videre at kommunen
heller ikke har rutiner for gjennomgang av styringssystemet.
Videre får rapporten frem at kommunen i nokså stor grad oppfyller krav i arbeidsmiljøloven
angående sykefraværsoppfølgning.
Rapporten får frem forbedringsmuligheter, og der hvor dette er relevant har revisor gitt
anbefalinger til slike forbedringer.

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Ledelse/styring og sykefraværsoppfølginger forelagt
kommunestyret i Steigen og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil trekke frem rapportens anbefaling 3-5 for særskilt oppfølgning.

Inndyr, 21. januar 2021

Lars Hansen (s)
Sekretær for kontrollutvalget

Forvaltningsrevisjon

Ledelse/styring og
sykefraværsoppfølging

Steigen kommune

Rapport januar 2021
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FORORD
Salten kommunerevisjon IKS eies av kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål,
Hamarøy. Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold i Salten- regionen i Nordland fylke.
Salten kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon innenfor en rekke områder, og med
forskjellige innfallsvinkler. Vi har 3 forvaltningsrevisorer med følgende profesjoner: Mailen
Evjen - statsviter, Kai Andre Blix - siviløkonom og Bjørn Vegard Gamst - jurist, alle med
bred erfaringsbakgrunn fra både offentlig- og privat virksomhet.
Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens §23-2 første ledd c).
Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske undersøkelser av den kommunale
tjenesteproduksjon, myndighetsutøvelse og økonomiske forvaltning, herunder se etter
muligheter til forbedringer, eventuelt påpeke svakheter og mangler.
Vi gjennomfører oppdragene i samsvar med Norges kommunerevisorforbunds standard for
forvaltningsrevisjon (RSK001).
Kontrollutvalget i Steigen kommune vedtok i møte 17. august 2020 saksnummer 26/20 å
gjennomføre en undersøkelse av ledelse/styring og sykefravær i helse- og omsorgssektoren.
Denne rapporten oppsummerer resultatene fra undersøkelsen. Ansvarlig for gjennomføring av
undersøkelsen har vært forvaltningsrevisor Mailen Evjen.

Bodø, den 11.01.21

Mailen Evjen

Bjørn Vegard Gamst

forvaltningsrevisor

oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Salten kommunerevisjon IKS - 2020

2

Steigen kommune – Ledelse/styring og sykefravær

Innholdsfortegnelse
FORORD ...........................................................................................................................................................2
SAMMENDRAG ................................................................................................................................................4
1 INNLEDNING .................................................................................................................................................6
1.1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING OG BAKGRUNN .............................................................................................. 10
1.2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER ................................................................................................... 10
1.2.1 Problemstilling .............................................................................................................................. 10
1.2.2 Revisjonskriterier .......................................................................................................................... 10
1.3 METODE OG AVGRENSNING ......................................................................................................................... 11
2 UTLEDEDE REVISJONSKRITERIER OG FAKTA ................................................................................................ 14
2.1

PROBLEMSTILLING 1 ............................................................................................................................... 15

2.1.1 faktadel ........................................................................................................................................ 15
2.2 PROBLEMSTILLING 2 .................................................................................................................................. 30
2.2.1 Faktadel ....................................................................................................................................... 30
3 KONKLUSJON OG ANBEFALING ................................................................................................................... 36
3.1.1 Konklusjon .................................................................................................................................... 36
3.1.2 Anbefalinger ................................................................................................................................. 37
4 KOMMUNEDIREKTØRENS KOMMENTAR..................................................................................................... 38
4.1 BEMERKNINGER TIL KOMMUNEDIREKTØRENS KOMMENTAR .................................................................................. 38
5 LITTERATUR OG KILDEREFERANSER............................................................................................................. 39
LOVER OG FORSKRIFTER .................................................................................................................................... 39
OFFENTLIGE DOKUMENTER ............................................................................................................................... 39
FIGUROVERSIKT .............................................................................................................................................. 39
6 VEDLEGG ..................................................................................................................................................... 40
VEDLEGG 1. HØRINGSSVAR FRA KOMMUNEDIREKTØREN ........................................................................................... 40
VEDLEGG 2. UTLEDNING TIL REVISJONSKRITERIER .................................................................................................... 42

Salten kommunerevisjon IKS - 2020

3

Steigen kommune – Ledelse/styring og sykefravær

SAMMENDRAG
Salten kommunerevisjon IKS har i denne forvaltningsrevisjonen undersøkt om Steigen
kommune har et betryggende system for ledelse og styring, samt undersøke om lederne følger
opp sine plikter innen sykefraværsoppfølging. For å avgrense problemstillingen skal
revisjonen undersøke helse og omsorgstjenesten.
For undersøkelsen ligger følgende problemstilling til grunn:

1. Har Steigen kommune et betryggende system for styring og ledelse i helse- og
omsorgssektoren?

2. I hvilken grad følger ledelsen i helse og omsorgssektoren opp sine plikter
innen sykefraværsoppfølging?

Innsamlingen av data baserer seg på dokumentstudier samt intervju med en rekke personer
som har vært involvert i prosessen.
Undersøkelsen er avgrenset til å se på deler av forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring i
helse og omsorgstjenesten. Sykefraværsoppfølgingen er avgrenset til å se på
dokumentasjonsplikten til kommunen.

Undersøkelsen viser er at det er flere punkter kommunen trenger å forbedre. Det er blant
annet viktig å få på plass mål for virksomheten og rutiner for rapportering på disse målene
oppover i organisasjonen.
Når det gjelder rutiner og prosedyrer for helse- og omsorgssektoren har kommunen et system
på dette som årlig blir revidert. Systemet er også kjent for de ansatte. Revisjonen mener dette
er bra.
Avviksbehandlingen har ikke til nå fungert tilfredsstillende slik revisjonen vurderer det. Når
flere av de ansattes opplevelse er at avvikene ikke blir fulgt opp, bør dette forbedres. Det som
er positivt, er at det skal implementeres nytt digitalt avvikssystem i Steigen kommune.
Ansattes medvirkning til forbedringsarbeid er en viktig del av forskrift om ledelse og
kvalitetsforbedring. Revisjonen opplever at noe av dette blir gjort i den daglige dialogen, men
bør gjøres mer systematisk. Dette gjelder også i hvilken grad brukere og pårørende blir
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involvert i forbedringsarbeidet. Forskriften sier også at hele styringssystemet skal
gjennomgås og vurderes årlig. Dette har ikke kommunen rutine på. Unntaksvis er Digi-pro,
dette systemet blir revidert årlig og det er positivt. Dette bør gjøres av hele styringssystemet.
Når det gjelder sykefraværsoppfølging og dokumentasjon oppfyller kommunen i nokså stor
grad kravet i arbeidsmiljøloven.

Konklusjon:
Rapporten konkluderer med at kommunen i noen grad har et betryggende system for styring
og ledelse i helse- og omsorgssektoren. Og rapporten konkluderer med at ledelsen i helse- og
omsorgssektoren i nokså stor grad følger opp sine plikter innen sykefraværsoppfølging.
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1 INNLEDNING
Ny kommunelov ble vedtatt av Stortinget i juni 2018 og inneholder en ny og mer omfattende
regulering av internkontrollen enn Kommuneloven av 1992. Ansvaret for internkontrollen
ligger hos kommunens ledelse, dvs. et overordnet ansvar hos kommunestyret og et
gjennomføringsansvar hos kommunedirektøren. Kommunelovens nye
internkontrollbestemmelse skal erstatte særlovgivningens bestemmelser om internkontroll
rettet mot kommunesektoren (kommuneplikter). Hensikten er å gi en bedre, mer helhetlig og
samlet regulering av internkontroll for kommunene. Med lik regulering for ulike sektorer er
målet at det skal bli lettere å ta et mer helhetlig grep om internkontrollen i kommunen, og at
internkontrollen kan styrkes gjennom et mer målrettet internkontrollarbeid. Målet for god
internkontroll, som en del av kommunens samlede styring og ledelse, er å levere gode
tjenester som er innenfor krav fastsatt i lover og forskrifter.
For forskriften legges til grunn at det er en forutsetning for å lede en virksomhet på en god og
forsvarlig måte, at øverste leder sikrer at virksomhetens mål og resultater etterspørres og en
tydelig fordeling av ansvar og oppgaver1.

Dette betyr at internkontrollbestemmelser med kommuneplikter i særlovgivningen i hovedsak
skal oppheves. Likevel har Stortinget besluttet at forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i
helse – og omsorgstjenesten skal bestå.

Virksomheten skal ha et styringssystem som sikrer at aktivitetene planlegges, gjennomføres,
evalueres og korrigeres slik at brukerne får forsvarlige tjenester og at gjeldene krav blir
etterlevd. Her er Deminssirkel sentral.

1

Innst. 322 L (2019-20)
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Figur 1Deminssirkel

Generelt om sykefraværet i Norge
Forskning ved Statens arbeidsmiljøinstitutt i 2009 antydet at det arbeidsrelaterte sykefraværet
kan utgjøre så mye som 40% av det totale sykefraværet. De har også gjennomført forskning
som sier at tendensen til å bli sykemeldt eller ufør kan gå i arv og dermed ha noe med
holdninger å gjøre, men arbeidsrelatert sykefravær kan forebygges 2.
I et notat om utviklingen av sykefravær 1. kvartal 20183 fra NAV står det at siden IA-avtalen
ble inngått i 2001 har sykefraværet gått ned omtrent 11,3% på landsbasis. De siste fem årene
har sykefraværet vært tilnærmet uendret. Tiltak som har vært viktig for å få ned sykefraværet
er blant annet økt fokus på gradering av sykemelding. I tillegg er det viktig å holde kontakten
med arbeidsplassen ved sykemelding, da øker sjansen for å ikke falle ut av arbeidslivet på
lengre sikt. Derfor skal arbeidsevne og aktivitet vektlegges i størst mulig grad.

Det kan også være nyttefullt å ta med statistikk knyttet til sektor. Figur 1 viser legemeldt
sykefravær etter sektor 1. kvartal 2020. Her ser vi at kommunal forvaltning ligger på 8,2 %,
deretter statlig forvaltning med 5,6 % og privat sektor med 5,5 %. Ifølge notatet fra NAV
viser analyser at forskjellen mellom privat og kommunal sektor skyldes primært alders- og

2

Hjemmesiden til Statens arbeidsmiljøinstitutt (stami.no).

3

Skrevet av Terese Sundell.
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kjønnssammensetningen blant de ansatte. Men at det gjenstår likevel en viss forskjell selv om
det kontrolleres for yrker og utdanning4.
«Korttidsfraværet er klart høyere i både statlig og kommunal sektor, og det er mulig at
antakelsen om at fravær har mer negative konsekvenser i privat sektor gjør at ansatte der
derfor i større grad begrenser sitt sykefravær (Mastekåsa, 2016).» 5

Figur 2 Legemeldt fravær etter sektor, 1. kvartal 2020.Prosent.

Stamina- Helse ga ut en Norsk jobbhelse-rapport om sykefravær juli 2019. Her har 2500
arbeidstakere i norske virksomheter svart på spørsmål om arbeidsliv og helse, med fokus på
sykefravær. Det er enkelte punkter fra denne rapporten som er verdt å trekke frem.
På spørsmål om sykefraværet skyldes forhold på arbeidsplassen fremheves dette6:

4

Sykefraværsnotat 1.kvartal 2020. Hentet fra nav.no.

5

Notat om utvikling i sykefravær 1. kvartal 2018.

6

Ansatte kunne sette flere svar ved dette spørsmålet.
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Figur 3 Hentet fra Stamina Helse - jobbhelse rapport 2019.

Bedriftslege på stamina helse Hedda Goverud-Holm skriver i rapporten at utfordringene
arbeidstakerne trekker frem viser behovet for at arbeidsdagen må organiseres på en måte hvor
høye krav møtes med tilstrekkelig ressurser. Hun understreker i midlertidig betydningen av å
kartlegge årsaksbildet for å forstå om utfordringen som identifiseres i seg selv er det reelle
problemet eller en bakenforliggende faktor. Søvn- og sykefraværsekspert Lena D. Nesland
fra Stamina Helse skriver at helheten kan ligge i detaljene. Hun mener at helhetstilnærmingen
er en forutsetning for å finne løsninger som gir varig effekt for enkeltmennesker og som
bidrar til robuste og sunne arbeidsmiljøer.

Når det gjelder sykefraværsoppfølging, stilles det i regelverket tydelige krav til
arbeidsgiver. Arbeidsgiver skal følge opp og tilrettelegge for den som er syk eller skadet.
Arbeidsgiver og arbeidstaker er hovedaktørene når det gjelder å få arbeidstaker tilbake i
arbeid etter sykefravær. En god dialog, tidlig innsats og oppfølging av arbeidstaker er
grunnleggende forutsetninger for å kunne iverksette vellykkede tilretteleggingstiltak7.

7

Prop.89 L. Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av

brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom).
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1.1 Kontrollutvalgets bestilling og bakgrunn
På bakgrunn av overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon og basert på forslag til
prosjektplan av 17.08.20, vedtok kontrollutvalget i Steigen 17.08.2020 en revisjon på
området ledelse/styring og sykefraværsoppfølging i helse- og omsorgssektoren. Dette er
prioritert som nummer 1 i listen på plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023.

1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier
Formålet med prosjektet er å få vurdert kvaliteten innen styring og ledelse i kommunen, samt
å vurdere om ledelsen følger opp sine plikter vedrørende sykefraværsoppfølging.

1.2.1 Problemstilling

Av formålet har vi utledet følgende problemstillinger:

1.

I hvilken grad har Steigen kommune et betryggende system for styring og ledelse i
helse- og omsorgssektoren?

2.

I hvilken grad følger ledelsen i helse- og omsorgssektoren opp sine plikter innen
sykefraværsoppfølging?

1.2.2 Revisjonskriterier
Revisjonskriterier er de krav og forventninger som den reviderte enhet i kommunen skal
vurderes opp imot. Revisjonskriteriene danner grunnlaget revisjonen trenger for å vurdere om
det foreligger avvik eller svakheter på det området som skal revideres.

Revisjonskriteriene er utledet fra følgende kilder:
•

Kommuneloven

•

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

•

Folketrygdloven
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•

Arbeidsmiljøloven

•

Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Utledningen av revisjonskriteriene følger i vedlegg 2. Revisjonskriteriene presenteres
innledningsvis under behandlingen av problemstillingen.

1.3 Metode og avgrensning
Undersøkelsen er gjennomført i henhold til Norges kommunerevisorforbunds Standard for
forvaltningsrevisjon RSK 001.

Det er viktig med en god revisjonsdialog gjennom prosessen i en forvaltningsrevisjon, det er
grunnen til at revisjonen hadde oppstartsmøte med de involverte den 01.10.20 på
Steigentunet. Her fikk de involverte informasjon om hva en forvaltningsrevisjon er, samt
informasjon om hva revisjonen ønsket å undersøke i denne forvaltningsrevisjonen. På møtet
snakket vi også om forventinger til hverandre igjennom denne prosessen. Enkelte av
avdelingslederne hadde ved en misforståelse mellom revisor og kontaktperson ikke fått
invitasjon til informasjonsmøtet og uteble dermed. De fikk en kort informasjon om prosjektet
innledningsvis av intervjuet som ble gjort av dem senere på telefon.

Innsamlingen av data baserer seg på intervju med følgende personer:
•

Enhetsleder Steigentunet sykehjem

•

Avdelingsledere på korttidsavdelingen

•

Avdelingsleder på langtidsavdelingen

•

Avdelingsleder på dagsentret

•

Avdelingsleder på skjermet avdeling

•

Nye påtroppende helse- og omsorgsleder

•

Personalsjef

Intervjuene ble sendt til verifisering og godkjent, slik at man skulle identifisere feil eller
mangler. Ett intervju ble ikke verifisert innenfor rimelig tid og ble dermed ikke inkludert i
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rapporten. Det har ikke betydning for rapportens helhet. Rapportens faktadel ble sendt til
verifisering til personalsjefen med kopi til enhetsleder steigentunet sykehjem og helse- og
omsorgsleder. Personalsjefen var kontaktperson i denne forvaltningsrevisjonen. I
undersøkelsen er det også gått igjennom skriftlig dokumentasjon.

Spørreundersøkelse
Revisjonen har gjennomført en spørreundersøkelse som ble sendt ut til ansatte på alle
avdelingene på sykehjemmet. Den omhandlet tre hovedpunkter. Avviksbehandling,
medvirkning og sykefraværsoppfølging. Undersøkelsen ble sendt til alle e-post adressene
revisor mottok fra avdelingslederne på de fire avdelingene. De var fordelt på følgende måte:
Somatikk langtidsavdelingen: 22 e-postadresser.
Dagsenteret: 2 e-postadresser.
Skjermet avdeling: 12 e-postadresser.
Korttidsavdelingen: 9 e-postadresser.
Til sammen ble det 45 stykker. Det viste seg at to e-postadresser var ført to ganger, så
spørreundersøkelsen ble sendt til 43 respondenter.
Revisor etterspurte e-postadressene både til heltid og deltids ansatte. Fristen til å svare på
spørreundersøkelsen ble satt til 14 dager. Etter en uke sendte revisor ut en purring til de som
ikke hadde svart.
Etter 14 dager var det 24 respondenter som hadde svart på undersøkelsen. Det tilsvarer en
svarprosent på 56.

Stikkprøver
Revisor etterspurte og mottok lister over de avdelingene som hadde legemeldt sykefravær fra
inneværende år 2020. Listen viser at det har vært åtte sykemeldinger over 16 dager hittil i år
til sammen på alle avdelingene. Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver innenfor fristen på
fire uker i samarbeid med arbeidstaker skal utarbeide en oppfølgingsplan. Etter sju uker skal
arbeidsgiver innkalle til dialogmøte om innholdet i oppfølgingsplanen. For å finne ut om
arbeidsgiver har dokumenterte oppfølgingsplaner og eventuelt dialogmøter, tok revisor fire
tilfeldige stikkprøver fra denne listen. Revisor mottok tre av fire stikkprøver. Siste
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stikkprøven som revisor etterspurte var ikke blitt laget fikk revisjonen tilbakemelding om fra
avdelingslederen. En annen stikkprøve mottok revisor oppfølgingsplan for 2019.

Revisjonen har undersøkt kommunens oppfølging av utvalgte deler av forskrift for ledelse og
kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Undersøkelsen har i hatt størst vekt på de
kriteriene som går på kommunens styringssystem. Da kontrollutvalgets bestilling omhandlet
dette. I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt Steigentunet sykehjem og ikke hele
helse- og omsorgstjenesten i Steigen kommune.
Innhenting av informasjon ble gjort i perioden 01.10.20 til 01.12.20

Revisor legger til grunn at de fakta som er innsamlet gir tilstrekkelig grunnlag for å svare på
problemstillingen.
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2 Utledede revisjonskriterier og fakta
I dette kapitelet har vi utledet revisjonskriteriene som utgjør grunnlaget for å vurdere Steigen
kommune sin praksis knyttet til ledelse og styring/sykefraværsoppfølging. Vi har deretter
presentert fakta som skal gjenspeile Steigen kommune sin praksis.
Vi har for fremstillingens del valgt å sette opp revisors vurdering under hvert kriterie.
Revisors vurdering er også lagt til etter hver faktadel. Konklusjonen i sin helhet vil komme i
kapitel 3.

Planlegging:
• Øverste leder skal sørge for at det settes opp mål for virksomheten
•

Øverste leder skal jevnlig følge opp at resultater knyttet til målene følges opp
av samtlige ledere

•

Øverste leder skal ha oversikt over relevant regelverk og sørge for at dette er
kjent for alle de ansatte

•

Øverste leder skal sikre at virksomheten har oversikt over avvik og følger opp
avvik meldt både fra ansatte og brukere

Gjennomføring:
•

Øverste leder skal sørge for at alle medarbeiderne medvirker slik at en samlet
kunnskap og erfaring kan utnyttes

•

Øverste leder skal sørge for at pasienter, brukere og pårørende aktivt
involveres i forbedringsarbeidet

Evaluering:
•

Øverste leder skal sørge for at hele styringssystemet gjennomgås og vurderes
minst en gang i året

Korrigere:
•

Øverste leder sørger for å lukke uforsvarlige og lovstridige forhold
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2.1

Problemstilling 1

I hvilken grad har Steigen kommune et betryggende system for styring og ledelse i helse og
omsorgssektoren?

2.1.1 faktadel

Bakgrunnsinformasjon:
Steigentunet ble tatt i bruk oktober 2001 og ligger ved kommunesentret i Leinesfjord. Bygget
er i tre etasjer og er tilrettelagt for funksjonshemmede8. Personalsjef i Steigen kommune
informerer revisjonen om at Steigentunet ble bygd for å skape bedre tjenester for
innbyggerne, men også for å spare på ressurser både byggeteknisk, vaktmester, renhold og
ledelse. Steigentunet har en enhetsleder og fire avdelingsledere, som i forenklet
organisasjonskart nedenfor.

Helse- og
omsorgsleder

Enhetsleder
Steigentunet sykehjem

Avdelingsleder
Somatikklangtidsavdelingen

Avdelingsleder
Kortidsavdelingen

Avdelingsleder
Skjermetavdeling

Avdelingsleder
Dagsenteret

Figur 4 Forenklet organisasjonskart.

8

Hentet fra hjemmesiden til Steigen Kommune.
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•

Øverste leder skal sørge for at det settes opp mål for virksomheten

•

Øverste leder skal jevnlig følge opp at resultater knyttet til målene følges
opp av samtlige ledere

I forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring står det at øverste leder skal ha oversikt over
blant annet virksomhetens mål, det skal også fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet
er fordelt. Steigen kommune har et delegeringsreglement som ligger på hjemmesiden til
kommunen. Det står i dokumentet at det siste gang ble revidert 19.06.2019. I punkt 5 i
dokumentet står det at rådmannen er ansvarlig for å etablere gode rutiner for rapportering til
formannskap og kommunestyre for måloppnåelse og avvik innenfor kommunens drift og
økonomi. I dokumentet står det ikke eksplisitt om delegering av forskrift om ledelse og
kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Steigen kommunes har en helse og omsorgsplan som ligger på kommunens hjemmeside.
Denne kommuneplanen omfatter helse- og omsorgstjenesten frem mot 2020 står det
innledningsvis i dokumentet. Innledningsvis står det: Denne planen er en kommunedelplan
som omfatter helse- og omsorgstjenesten mot 2020. Planen beskriver utfordringer, mål og
tiltak på et strategisk eller overordnet nivå. Det betyr at planen danner grunnlag for alle
deltjenestene og skal sikre helhetlige og samordnede tjenester som omfatter forebyggende
tiltak, utredning, behandling, pleie og omsorg, akuttberedskap, habilitering, rehabilitering og
oppfølging på tvers av sektorene. At planen er strategisk betyr at den ikke omhandler detaljer
i deltjenestenes utfordringer. De enkelte tjenestene må legge planens overordnede
beskrivelser til grunn for egne handlingsplaner underveis i planperioden.
Det står ikke nærmere hvilket år denne planen var laget som revisor kan se, men det kan se ut
fra informasjon i dokumentet at den ble laget i 2014.

Mål:
Revisor har spurt enhetsleder og avdelingsledere om det har vært laget planer og mål for
steigentunets avdelinger. På det svarer de at det har de ikke, men at det har vært etterspurt.
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Unntaksvis er dagsentret som revisor har mottatt dokumentet prosedyrer – Steigen dagsenter.
Her finner man informasjon om dagsenteret og hva deres hovedmål og delmål er blant annet.
I samme dokumentet finner man også oversikt over diverse aktivitet og hvem som er
ansvarlig for de forskjellige aktivitetene.

Rapportering:
Hver uke har enhetsleder og avdelingslederne møte, her blir revisjonen informert om at de tar
opp om det er spesielle utfordringer og i møtet går de også igjennom avvik som har kommet
inn til avdelingen. Enhetsleder informerer revisjonen om at møtene fungerer bra og at de
jobber godt sammen. Revisor har mottatt en punktliste av tema som kan være aktuelt å ta opp
på møtene. Eksempelvis, fallforebygging, ernæring, tvang og makt, avvik,
medarbeidersamtaler, dokumentasjon etc. Avdelingslederne bekrefter møtevirksomheten.
Revisor spurte om lederne over enhetsleder har etterspurt rapportering på avvik eller
sykefravær. Det har ikke vært etterspørsel av dette sier flere av informantene.

I tillegg fortalte informantene at det er møter to ganger i året for alle lederne i Steigen
kommune. Disse møtene handler det om økonomi og kommuneplaner sier de.

Revisor spurte enhetslederen frekvensen til møtevirksomheten fra enhetsleder til ledelsen
over henne har vært. Da forteller hun at det har vært i varierende grad. Enhetslederen forteller
at hun har prøvd å få en mer enn tilfeldig dialog med ledelsen, men at det har vært vanskelig.
«Vi har jo hatt møter, men de har vært mer tilfeldig. Tilfeldig hva man får svar på. Men ikke
for at vi har hatt faste informasjonsmøter eller økonomimøter».
«Jeg har prøvd å gi informasjon fra mitt område videre. Men jeg har fått lite ovenfra som jeg
kan bringe videre til min organisasjon».

Avdelingslederen på dagsentret informerte revisjonen om at hun har rapportert til helse og
omsorgslederen i forhold til antall brukere, og om behov knyttet til lokale og økonomi.
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Ansvar:
Enhetsleder informerer revisjonen om at det er laget stillingsbeskrivelser til
avdelingslederne/faglederne som ble godkjent i 2017, men at de er ganske omfattende. Dette
er noe som jobbes med per dags dato ifølge informasjonen revisjonen har fått av
avdelingslederne. Avdelingslederen på dagsentret informerer revisjonen om at oppgaver som
avdelingsleder forstår er avklart fra sin leder, men er ikke nedfelt annet enn hos
avdelingsleder selv.

Revisor spør avdelingslederne om deres ansvarsområder. De svarer at de har fagansvar,
personalansvar og er ansvarlige for beboerne og ellers det som skjer på avdelingene. På
spørsmål om ansvarsområdene er skriftliggjort, sier de at de tidligere har jobbet en del med
stillingsinstruksen, men at det arbeidet ikke er ferdig. De sier at ny helse- og omsorgsleder
har innkalt dem til møte, der de skal fullføre denne jobben med stillingsinstruksene. «Vi har
jobbet med det for noen år siden, enda litt stillingsbetegnelse fra før. Før var vi fagledelse
med personalansvar. Nå er vi avdelingsledere med personalansvaret»
Noen informanter sier videre: «Vi er kanskje mer sykepleier enn leder i avdelingen. Vi har jo
den stillingen også. Vi har bare en liten prosent administrativ, resten av tiden er vi i
avdelingen»

Revisor spør om den tiden som er tilgjengelig for administrativ tid fungerer?
«Det er liten tid, når vi må leie inn i avdelingen for å ha administrative oppgaver. Vi vet det
er ting vi ikke får gjort. Som … avvik, kvalitetssikring den type ting»
Revisor spør informantene om de merker at det er liten tid til å gjøre de oppgavene som skal
gjøres i den tiden som er tilgjengelig administrativt?
På dette svarer flere informanter ja. De har delt dette med deres nærmeste leder. Noen
informanter sier at det ser ut til å handle om sykepleiermangel og økonomi. De sier at det har
blitt kuttet mye i de siste årene og det blir tatt fra lederressursene for å spare.
Nå får kommunen et forvaltningskontor, som vil ivareta innleie av personal, og dette arbeidet
har vært tidskrevende for avdelingslederne.
Det er forskjell i antall timer til administrativt arbeid på de forskjellige avdelingene.
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Når det gjelder ansvarsoppgavene til enhetsleder er ikke dette nedfelt. Vedrørende
rapportering om økonomi oppover linjen så er det er øverste leder over enhetsleder som
rapporterer oppover. Dette er noe enhetsleder har bedt om, å få innsyn i og informasjon om
budsjett og hvordan avdelingen ligger an knyttet til budsjettet.
«Da jeg startet som leder, da fikk vi skrevet ut kvartalsrapporter som vi kunne gå igjennom.
Og det har vi ikke fått nå. Det syns jo de ansatte var veldig kjekt. Fordi kan man si litt om
hvordan man lå an. På kortidsenheten før gikk vi igjennom økonomien og det var bra. I dag
har vi ikke oversikt om vi ligger over eller under budsjett. Det er ikke slik at vi ikke vil jobbe
etter budsjettet, men det er vanskelig når vi hver gang må slåss for å få se det».

Helse- og omsorgslederen informerer revisjonen om at det i dag ikke er etablert en god nok
kultur for enhetslederne og helse- og omsorgsleder for å møte og diskutere alt fra økonomi
opp mot budsjett og heller ikke sykefraværsoppfølging, HMS eller avvik. Men Helse- og
omsorgslederen sier dette skal endres på nå.

Vurdering:
Avdelingene har etter det denne undersøkelsen viser ikke satt opp målsetninger for
avdelingene sine. Revisjonen får dermed ikke vurdert rapportering av målsetninger.
Ansvarsfordelingen bør også avklares, ettersom det i dag har vært endringer i ansvarsområdet
til de involverte, uten at dette har blitt nedfelt. På bakgrunn av uttalelsene fra enkelte av
informantene er det også en viktig faktor at avdelingslederne som har prosentvis
administrasjonstid, må ha nok tid til å gjøre de administrative oppgavene de er satt til å gjøre.
Det kan se ut til at det er et skifte når det gjelder ledelse i helse- og omsorgssektoren da
Steigen kommune har fått ny helse- og omsorgsleder. Revisjonen mener det er positivt at
arbeidet med målsetninger og ansvarsfordeling ser ut til å være startet, men dette er pr i dag
ikke innenfor lovkravet.
•

Øverste leder skal ha oversikt over relevant regelverk og sørge for at dette
er kjent for alle de ansatte

Revisjonen har fått informasjon om at kommunen har følgende systemer:
Salten kommunerevisjon IKS - 2020

19

Steigen kommune – Ledelse/styring og sykefravær

Digi-pro et selskap utviklet i Beiarn kommune, og brukes i et interkommunalt samarbeid
med flere kommuner. I Digi-pro vil det være kvalitetssikrede rutiner for helse og omsorg. En
gang i året blir rutinene og prosedyrene i Digi-pro revidert. Alle kommunene deltar i dette
arbeidet.
Veilederen.no: Her er informasjon og lovverk, opplærings-videoer, og fagstoff som er
lettfattelig og tilgjengelig.
VAR: Her finner man sykepleierprosedyrer.
Profil: Dette er systemet for pasientjournal.
For å undersøke om ansatte visste hvor de kunne finne arbeidsrutiner/prosedyrer for den
jobben de skulle gjøre på avdelingene, spurte revisjonen de ansatte om dette. Av de 24
respondentene svarte 21 ja og tre respondenter svarte nei på dette spørsmålet.

N=24

Figur 5 Vet du hvor du kan finne arbeidsrutiner/prosedyrer for avdelingen din?

Vurdering:
Steigen kommune har et digitalt system for rutiner og prosedyrer. Dette systemet blir
kvalitetssikret årlig. Det ser revisjonen positivt på. I spørreundersøkelsen av ansatte svarer 21
av 24 at de vet hvor de kan finne arbeidsrutiner/prosedyrer for avdelingen sin. Dette er bra,
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samtidig er det tre respondenter som ikke vet hvor de kan finne dette. Det er viktig å passe på
at alle får informasjon og opplæring i dette.
•

Øverste leder skal sikre at virksomheten har oversikt over avvik og følger
opp avvik meldt både fra ansatte og brukere

Fra KS veileder Orden i eget hus – kommunedirektørens internkontroll er definisjonen på
avvik følgende: Et gap mellom fastsatt norm og levert tjeneste/produkt/hendelse/situasjon
som melder vurderer som viktig å rette opp og/eller forebygge.

Revisjonen har ikke undersøkt antall avvik eller hvor mange av avvikene som er lukket. I
denne revisjonen ser vi kun på om de har et system for avviksbehandling.
Revisjonen etterspurte og mottok skriftlige rutiner på avviksbehandling.
Slik revisjonen forstår det blir avvikene som mottas gjennomgått i møte med enhetsleder.
Enhetsleder sier at de prøver å gå gjennom avvikene i de ukentlige møtene enhetsleder har
med avdelingslederne. Enhetslederen sier at grunnen til at Steigen kommune har så få avvik
kan være at de ikke har et elektronisk avvikssystem. På spørsmål fra revisor om hun
rapporterer avvikene videre, svarer hun nei, men at de gir avvik videre til andre enheter når
det er de som skal ha dem. Og de rapporterer alvorlige avvik som skal rapporteres videre til
leder i helse og omsorg. Men det er sjeldent slike avvik. Men det er ikke er etterspurt avvik
som er av mindre alvorlig karater og som vi håndterer internt.
Informantene sier at de prøver å gi tilbakemelding på avvikene til de som har levert dem. De
kan krysse av på avviksskjemaet om de ønsker tilbakemelding og de som ønsker det, prøver
vi å gi tilbakemelding til. Flere informanter er tydelig på at de ønsker et digitalt
avvikssystem. «I dag er skrives avvikene på papir og det er ikke så gunstig»

Revisor spør om avvikene blir lukket. «Jo, i alle fall en del blir lukket. ja. Men vi har ikke
fast plass der det blir lagt eller sånn» de sier videre at det ikke er noe system på det.
Salten kommunerevisjon IKS - 2020

21

Steigen kommune – Ledelse/styring og sykefravær

Revisor spør informantene om de har oversikt over antall avvik, og antall avvik lukket? En av
dem sier følgende: «Nei, ikke annet enn at enhetsleder samler inn avvikene og setter dem i en
perm. Også blir de gjennomgått på de ukentlige møtene».
Revisor har etterspurt skriftlige rutiner på avviksbehandling, men har ikke mottatt dette.

Personalsjefen informerte revisjonen om at det er kjøpt inn et digitalt avvikssystem som skal
implementeres i kommunen desember i 2020.
Revisjonen ønsket å undersøke om ansatte vet når de skal melde avvik, så de ble spurt om det
i spørreundersøkelsen. Her svarte 23 av 24 respondenter at de visste når de skulle melde
avvik. En respondent svarte nei på dette spørsmålet.
N=24

Figur 6 Vet du når an skal melde avvik

Revisjonen ønsket også å undersøke om de ansatte melder avvik når de oppdager avvik. Her
svarte 21av 24 respondenter ja på at de melder avviket når de oppdager det. En respondent
svarte nei og to respondenter har ikke oppdaget avvik.
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N=24

Figur 7 Hvis du har oppdaget avvik. Har du meldt avviket?

Revisjonen ønsket også å undersøke om ansatte opplever at nærmeste leder/lederlinjen følger
opp avvikene som blir meldt. Her svarte 12 av 24 nei, tre respondenter svarte ja. Resterende
ni svarte vet ikke eller annet svar. Flere svarer her at de opplever at nærmeste leder følger opp
avvikene, men at de opplever at høyere opp i ledelsen ikke følger opp.
N=24

Figur 8 Opplever du at nærmeste leder/lederlinjen følger opp avvikene som blir meldt?
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Vurdering:
Steigen kommune hadde ikke et digitalt avvikssystem, da revisjonen gjorde denne
undersøkelsen. Ut fra spørreundersøkelsen for de ansatte vet de aller fleste hvordan å melde
avvik og at de kan melde avvik når de oppdaget et. Men når det gjelder å følge opp avvikene
svarte 12 av 24 nei på spørsmålet om rapporterte avvikene følges opp. 9 av 24 svarte vet ikke,
eller at nærmeste leder følger opp, men at det ikke følges høyere opp i systemet. Kun tre
respondenter svarte at rapporterte avvik følges opp.
Enhetsleder mener avvik som hører til høyere opp i systemet videreformidles. Det kan se ut
til at kommunikasjonen ikke fungerer helt som det bør, ettersom flere av de ansatte opplever
at avvikene ikke blir fulgt opp.

Ifølge personalsjefen skal de få på plass et digitalt avvikssystem nå i desember 2020. Det er
positivt, men da er det viktig at de ansatte får god opplæring i å bruke det, samt opplever at
ledelsen bidrar til en kultur for å melde avvik. Hensikten med å melde avvik er læring og
forbedring av virksomheten.
•

Øverste leder skal sørge for at alle medarbeiderne medvirker slik at en
samlet kunnskap og erfaring kan utnyttes

Informantene som revisor har snakket med sier de har personalmøter jevnlig med de ansatte.
Korona situasjonen har gjort at det har blitt gjennomført færre personalmøter enn opprinnelig
planlagt. Noen av informantene sier at det ikke er fast agenda på møtene, men at de tar opp
ting som er relevante. Av og til blir avviksbehandlingen tatt opp, men at det ikke er så ofte.
En informant sier at det som blir tatt opp på personalmøtene kan være evaluering av målene
til brukerne eksempelvis, ellers om det er spesielle saker som opptar ansatte. Informanten sier
at siden de ikke en så stor gruppe som jobber der, er det lav terskel for å komme med ideer og
slikt. Og de ansatte føler seg trygge til å gjøre det.

Flere av avdelingslederne arbeider som sykepleiere i avdelingen, slik blir de en del av de
ansatte, og de sier at det blir diskutert mye underveis i arbeidet. På spørsmål fra revisor om
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hvordan dette blir gjort i praksis sier de at innspill blir tatt imot på post-it lapper, epost eller
muntlig. Dette er en dynamisk prosess som skjer hele tiden.
Revisor spør om det fungerer godt slik det gjøres i dag
«Ja.. det kunne nok brukt enda mer tid på den jevne oppdateringen. Absolutt»

Revisor spør informantene om det har vært fokus på ansattes medvirkningsplikt. Noen av
informantene svarer at de ikke har jobbet spesifikt med det.

Enkelte avdelingsledere har gjennomført medarbeidersamtale med ansatte, blir revisjonen
informert om.

Personalsjefen informerer revisjonen om at 10-faktor undersøkelsen ble gjennomført høsten
2019 for hele Steigen kommune. Responsen og svarprosenten fra de ansatte innenfor pleieog omsorg var svært lav. Personalsjefen sier videre at ledelsen i helse og omsorg ba om å få
utsatt spørreundersøkelsen, da de hadde det svært utfordrende denne høsten. Dette ble ikke
imøtekommet og kan derfor være en forklaring på den lave deltagelsen i
spørreundersøkelsen.

Revisjonen har spurt ansatte om hvilken grad ansattes ideer og forslag for forbedring i
virksomheten blir mottatt. Her svarte 22 av 24 i svært liten grad, i liten grad eller i
middelsgrad. To respondenter svarte i stor grad eller i svært stor grad.
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N=24

Figur 9 I hvilken grad blir ansattes ideer og forslag for forbedring i virksomheten mottatt?

Vurdering:
Ut fra informantenes svar blir medarbeiderens medvirkning en del av en dynamisk prosess
som skjer daglig. Men ut ifra spørreundersøkelsen der revisjonen spør i hvilken grad ansattes
ideer og forslag for forbedring i virksomheten blir mottatt mener 22 av 24 i middels, i liten
eller i svært liten grad. Kun to respondenter svarer i stor, eller i svært stor grad.

Revisjonen mener at ansattes medvirkning bør settes i system. Veilederen til forskrift om
ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten har flere forslag til hvordan dette
kan gjennomføres.
•

Øverste leder skal sørge for at pasienter, brukere og pårørende aktivt
involveres i forbedringsarbeidet

Informantene sier at det ikke har vært bruker/pårørende undersøkelser i Steigen. De sier også
at arbeidet med å få til et pårørenderåd har vært vanskelig. Det har fungert i perioder.
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Enhetsleder informerer revisjonen om at de ikke har hatt brukerundersøkelser. Men samtidig
sier enhetslederen at alle brukere har en årlig samtale/kontroll, både med brukere og
pårørende. Den samtalen blir dokumentert i journalen til brukeren.
Ellers er man i jevnlig kontakt med pårørende og har dialog med dem sier enhetslederen og
denne informasjonen bruker man til forbedringsarbeid. Det er ikke så store forhold her, så det
er en god dialog. I tillegg er det innkomstsamtaler ved innleggelse. Slik revisjonen forstår det
kan brukere i den daglige dialogen komme med innspill til endring/forbedring av tjenesten.

Revisjonen har spurt ansatte om i hvilken grad de mente at brukernes og pårørende ble
inkludert i forbedringsarbeidet. Her svarte 20 av 24 i svært liten grad, i liten grad eller i
middels grad. Fire respondenter svarte i stor grad eller i svært stor grad.
N=24

Figur 10 I hvilken grad blir brukere og pårørende inkludert til forbedring av tjenesten?

Vurdering:
Slik revisjonen forstår det kan brukere og pårørende fremme forslag til forbedring ved behov
i den daglige dialogen. I tillegg til innkomstsamtale og en årlig samtale/kontroll for brukere
og pårørende. I spørreundersøkelsen spurte revisjonen de ansatte i hvilken grad brukere og
pårørende blir inkludert i arbeidet med forbedring av tjenesten. På dette svarte 20 av 24 i
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svært liten grad, i liten grad eller i middels grad. Fire respondenter svarte i stor grad eller i
svært stor grad. Dette viser at de fleste av dem som svarte på undersøkelsen mener dette ikke
blir ivaretatt godt nok. Revisjonen ser behovet for en mer systematisk tilnærming for å få
brukerne og pårørende inkludert i forbedring av tjenesten.
•

Øverste leder skal sørge for at hele styringssystemet gjennomgås og
vurderes minst en gang i året

Etter veiledningen kan evalueringene gjennomføres gjennom løpende målinger,
egenkontroller og inspeksjoner med stikkprøver, samt ved at ledelsen etterspør
tilbakemelding fra medarbeiderne på om nye tiltak virker. Dersom evalueringene avdekker at
iverksatte tiltak ikke fungerer etter hensikten må det igangsettes forbedringstiltak.

Digi-pro som er verktøyet som blant annet har prosedyrer og rutiner blir gjennomgått årlig
ifølge informantene. Dette gjøres i samarbeid med de kommunene som er del av Digi-pro.
Ellers har ikke avdelingene gått gjennom styringssystemet slik revisjonen har forstått det.
Revisjonen har etterspurt rutiner som omhandler evaluering av styringssystemet, men har
ikke mottatt det.

Vurdering:
Etter veiledningen kan evalueringene gjennomføres gjennom løpende målinger,
egenkontroller og inspeksjoner med stikkprøver, samt ved at ledelsen etterspør
tilbakemelding fra medarbeiderne på om nye tiltak virker. Dersom evalueringene avdekker at
iverksatte tiltak ikke fungerer etter hensikten må det igangsettes forbedringstiltak.
Kommunen har ikke rutiner på dette i dag.
•

Øverste leder sørger for å lukke uforsvarlige og lovstridige forhold

Steigen kommune har ikke et digitalt system for avviksbehandling. Dette gjør at
avviksbehandlingen foregår på papir. Slik revisjonen forstår det blir avvikene behandlet i
samarbeid med avdelingslederne og enhetslederen. Revisjonen har ikke gått inn og sjekket
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om avvikene er lukket eller ikke. I spørreundersøkelsen sier respondentene at det er ofte slik
at nærmeste leder følger opp avvik, men at dette ikke følges opp høyere opp i systemet.
Enhetsleder og avdelingsledere behandler avvikene som kommer til dem, og videresender
avvik av alvorlig karakter eller som hører hjemme i andre avdelinger eller HR.

Det fins ikke en samlet oversikt over avvik som er kommet inn og hvilke avvik som er lukket.
Avvikene er heller ikke rapportert videre over enhetsledernivå slik revisjonen forstår det, da
revisjonen etterspurte oversikt over avvik som har blitt rapportert til AMU eller
kommunestyret og ikke mottatt dette.

Vurdering:
I veilederen beskrives dette som at det i tilfeller hvor det er avdekket svikt eller uønskede
hendelser skal igangsettes korrigerende tiltak.
For å sikre at tiltakene virker kreves det aktivitet. Øverste leder må sikre at korrigerende tiltak
gjennomføres og at de systematisk testes ut og følges av målinger for å dokumentere om de
har effekt. I store virksomheter vil det være ledere på lavere nivåer som i praksis sørger for at
korrigerende tiltak blir gjennomført. Kommunen har ikke rutiner på dette i dag.
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2.2 Problemstilling 2
I hvilken grad følger ledelsen i helse- og omsorgssektoren opp sine plikter innen
sykefraværsoppfølging?

2.2.1 Faktadel
Kort bakgrunnsinformasjon om arbeidet med sykefravær i kommunen9.
Personalsjefen i Steigen kommune informerer revisjonen om at det i juni 2019 ble satt ned en
arbeidsgruppe for å finne tiltak for få ned det høye sykefravær i kommunen. Arbeidsgruppen
besto av Arbeidslivssentret på Nav, bedriftshelsetjenesten Hemis, to fra arbeidsgiversiden
(oppvekstleder og personalsjef) og to fra arbeidstakersiden (hovedverneombudet og
hovedtillitsvalgt i Fagforbundet).

Arbeidsgruppen utarbeidet først en foreløpig tiltaksplan som omhandlet gjennomføring av en
undersøkelse av sykefravær i pleie og omsorg høsten 2019. Formålet med denne
undersøkelsen var å finne ut mer om årsakene til det høye sykefraværet, og ut fra de svarene
lage en tiltaksplan som var mer detaljert og treffende10. Grunnet korona har ikke dette
arbeidet blitt fullført. Det arbeides nå i helse- og omsorg med å gå gjennom rapporten fra
undersøkelsen og vurdere konkrete tiltak.
Personalsjefen sier videre at i den foreløpige tiltaksplanen også inneholdt opplæring av ledere
og tillitsvalgte/verneombud. Arbeidslivssentret hadde opplæring i sykefraværsoppfølging for
lederne og tillitsvalgte/verneombud i februar 2020. De andre kursene som var planlagt
gjennomført utover våren omhandlet rutiner for selve sykefraværsoppfølgingen og rettigheter
og plikter i forhold til ansatte. Disse ble ikke gjennomført grunnet korona.

9

Bakgrunnsinformasjonen her er ikke en del av vurderingsgrunnlaget. Revisjonen vurderer kun stikkprøvene

som er etterspurt i forbindelse med dokumentasjonsplikten til kommunen.
10

Denne undersøkelsen er gjort, men er unntatt offentligheten.
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Revisjonen tar med svar fra spørreundersøkelsen vedrørende sykefraværsoppfølging. Dette er
ikke ent å være en del av vurderingsgrunnlaget, men mer som en tilleggsinformasjon.
N=24

Figur 11 I hvilken grad snakkes det om sykefravær og utviklingen av sykefravær på personalmøter?

N=24

Figur 12 I hvilken grad opplever du at nærmeste personalleder er opptatt av å redusere sykefraværet?
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Revisjonskriterier:
•

Det skal utarbeides en oppfølgingsplan for sykemeldte senest innen fire
uker

•

Det skal gjennomføres dialogmøter for sykemeldte senest innen syv uker

•

Arbeidsgiver skal kunne dokumentere hvordan bestemmelsene om
oppfølgingsplan og dialogmøte har vært fulgt opp. Herunder hvem som
har vært innkalt og deltatt i møtene.

Det revisjonen undersøker i dette prosjektet er om kommunen har dokumentert oppfølgingen
av sykemeldte slik loven krever.

Revisor har spurt avdelingslederne om det fungerer bra når det gjelder oppfølging av
sykemeldte. Dette bekrefter flere av informantene. «Vi har jo et ganske nært forhold til de
ansatte. De tar lett kontakt med oss. Telefon, når vi har møter med dem, og vi skriver
oppfølgingsplaner med dem»
Når det gjelder dokumentasjon for sykefraværsoppfølgingen blir dette gjort i systemet mitt
nav forteller avdelingslederne. Når det gjelder skriftlige rutiner på sykefraværsoppfølging
henviser avdelingslederne til systemet mitt nav. Revisor forstår det slik at HR-avdelingen i
liten grad er involvert i sykefraværsoppfølgingen. Men avdelingslederne legger til grunn at de
får bistand fra HR ved behov. Og hvis det har vært spesielle saker, har personalsjefen vært
med på personalmøter eller andre møter.
Nedenfor er stikkprøvene satt opp i en matrise der de fire kravene til oppfølging av
sykemeldte er satt opp øverst fra venstre mot høyre og sykefraværstilfellene er satt opp
nedover i venstre kolonne.
Revisor tok fire stikkprøver for å undersøke om sykefraværsoppfølgingen var gjennomført
korrekt og dokumentert.

De tre første sykefraværssakene vi ba om fikk vi, men den siste sykefraværssaken var ikke
dokumentert.
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Ok betyr at kravet er oppfylt og blå rute betyr at denne dokumentasjonen ikke er et krav, da
stikkprøvene viser at de ikke var sykemeldt lengre enn fire eller sju uker.
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Sykefraværstilfelle

Oppfølgingsplan

Oppfølgingsplan senest
innen 4 uker

1

Ok

Ikke
sykemeldt
over fire uker

2

Ok

Ok

3

4

Ok

Ok

Innkalle til
dialogmøte
senest etter
syv uker

Arbeidsgiver skal
kunne
dokumentere
hvordan
bestemmelsene om
oppfølgingsplan og
dialogmøte har
vært fulgt opp.
Herunder hvem
som har vært
innkalt og deltatt i
møtene.

Ok. Men
ikke
innenfor
fristen på sju
uker.

Dialogmøtet er
dokumentert.
Det er ikke notert i
dokumentet hvem
som var til stede på
møtet.

Ikke
sykemeldt
over sju
uker.

Ikke mottatt
(ikke laget)

Vurdering:
Revisjonen etterspurte fire stikkprøver. Den ene sykefraværssaken revisor ba om, som
stikkprøve, hadde kommunen ikke fått på plass dokumentasjon for11. Vi fikk derfor bare tre
av de fire sykefraværssakene som ble plukket ut for stikkprøve. Det er viktig å følge fristene
for å lage planene og det er en fordel at det står i referatene hvem som har deltatt på
dialogmøtet, gjerne også hvem som var invitert til møtet.

11

Viser det seg at det er vurdert uhensiktsmessig å lage oppfølgingsplan skal dette også dokumenteres.
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Ut ifra den dokumentasjon som er blitt etterspurt og mottatt kan revisjonen si at ledelsen i
nokså stor grad følger opp sine plikter innenfor sykefraværsoppfølging.

Salten kommunerevisjon IKS - 2020

35

Steigen kommune – Ledelse/styring og sykefravær

3 Konklusjon og anbefaling
3.1.1 Konklusjon

Undersøkelsen viser er at det er flere punkter kommunen trenger å forbedre. Det er blant
annet viktig å få på plass mål for virksomheten og rutiner for rapportering på disse målene
oppover i organisasjonen.
Når det gjelder rutiner og prosedyrer for helse- og omsorgssektoren har kommunen et system
på dette som årlig blir revidert. Systemet er også kjent for de ansatte. Revisjonen mener dette
er positivt.
Avviksbehandlingen har til nå ikke fungert tilfredsstillende slik revisjonen vurderer det. Når
flere av de ansattes opplevelse er at avvikene ikke blir fulgt opp, bør dette forbedres. Det som
er positivt, er at det skal implementeres nytt digitalt avvikssystem i Steigen kommune.
Ansattes medvirkning til forbedringsarbeid er en viktig del av forskrift om ledelse og
kvalitetsforbedring. Revisjonen opplever at noe av dette blir gjort i den daglige dialogen, men
dette bør gjøres mer systematisk. Dette gjelder også i hvilken grad brukere og pårørende blir
involvert i forbedringsarbeidet. Forskriften sier også at hele styringssystemet skal
gjennomgås og vurderes årlig. Dette har ikke kommunen rutine på. Unntaksvis Digi-pro,
dette systemet blir revidert årlig og det er positivt. Dette bør gjøres av hele styringssystemet.
Når det gjelder sykefraværsoppfølging og dokumentasjon oppfyller kommunen i nokså stor
grad opp kravet i arbeidsmiljøloven.

Rapporten konkluderer med at kommunen i noen grad har et betryggende system for styring
og ledelse i helse- og omsorgssektoren. Og rapporten konkluderer med at ledelsen i helse og
omsorgssektoren i nokså stor grad følger opp sine plikter innen sykefraværsoppfølging.
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3.1.2 Anbefalinger

På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen anbefaler revisjonen at:
•

Steigen kommune skal få på plass mål for virksomhetene

•

Steigen kommune skal få på plass rutiner for rapportering på målene

•

Steigen kommune skal sikre at avviksbehandlingen blir gjennomført slik lovverket
tilsier

•

Steigen kommune skal få på plass et formelt system for medvirkning fra brukere og
ansatte

•

Steigen kommune skal få på plass rutiner som sikrer at hele styringssystemet
gjennomgås minst en gang i året

•

Steigen kommune skal sikre at sykefraværsoppfølgingen gjennomføres og
dokumenteres i henhold til lover og retningslinjer
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4 Kommunedirektørens kommentar
4.1 Bemerkninger til kommunedirektørens kommentar
Kommunedirektøren har per e-post 08.01.21 gitt sin høringsuttalelse til
forvaltningsrevisjonen. Den endringen som er gjort i rapporten etter kommunedirektørens
kommentar er å tydeliggjøre at vi ikke har undersøkt hele helse- og omsorgstjenesten. Kun
Steigentunet sykehjem. I tillegg tydeliggjort at enhetsleder er leder for steigentunet-sykehjem.
Hele uttalelsen fremgår som vedlegg nummer 1 til rapporten.
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5 Litteratur og kildereferanser
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6 Vedlegg
Vedlegg 1. Høringssvar fra kommunedirektøren

Forvaltningsrevisjon - anmodning om kommunedirektørens
uttalelse
Kommunedirektøren ser det som svært nyttig at det gjennomføres forvaltningsrevisjon på
dette området. Det er interessante og viktige problemstillinger som er lagt til grunn for
forvaltningsrevisjonen.
Kommentar til det som er undersøkt: Det bør påpekes at den informasjonen som er
innhentet og informantene som er brukt ikke omfatter hele helse- og omsorgssektoren, men
kun sykehjemmet på Steigentunet. Hjemmetjenesten og helse/familie- delen av
tjenesteområdet ser ikke ut til å inngå i revisjonen. Dette bør framgå av revisjonsrapporten.
Bakgrunnsinformasjonen i avsnitt 2.1.1 presenterer både i tekst og figur at den involverte
enhetslederen er enhetsleder for Steigentunet. Dette blir ikke riktig. Vedkommende er leder
for sykehjemmet på Steigentunet (2. etg.)
Kommentarer til anbefalingene i rapporten:
Mål for virksomhetene: Det er gjennom hele 2020 arbeidet med kommuneplanens
samfunnsdel, der overordna målsettinger for Steigen kommune vil bli vedtatt, herunder også
helse- og omsorgssektoren. Videre er det fastsatt i gjeldende planstrategi at Helse- og
omsorgsplan skal revideres i løpet av 2021. Her vil målsettingene bli mer konkretisert for
sektoren. I økonomiplanen for 2021-2024, som også fungerer som handlingsdel til
samfunnsplanen, er det i desember 2020 vedtatt en rekke konkrete utviklingsoppgaver for
helse- og omsorgssektoren. Disse utviklingsoppgavene tar utgangspunkt i målsettinger som
er utformet i det foreliggende utkastet til kommuneplanens samfunnsdel. Når dette
overordna målhierarkiet er på plass i styringsdokumentene, vil det være en viktig
lederoppgave gjennom hele ledelseslinja å detaljere målsettingene ut i det enkelte
tjenesteområde.
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Rapportering på målene: Det framgår av økonomiplanen, som etter hvert vil fungere som
handlingsdel til kommuneplanens samfunnsdel, at årsberetninga for 2021 vil innrettes slik at
en rapporterer på de målene som er fastlagt i plansystemet. Årsberetninga er et viktig
element i kommunens styringssystem, noe som vil komme tydeligere fram etter hvert som
hele plan-hierarkiet kommer på plass. Kommunedirektøren legger vekt på at økonomiplanen
også blir handlingsdel til kommuneplanen. Dette er sentralt for å kunne prioritere
målsettinger og utviklingsarbeid også i form av økonomiske ressurser. Et slikt
gjennomgående planhierarki har vi hittil ikke hatt i Steigen kommune, men vi er nå langt på
vei i arbeidet med å få dette på plass.
Avviksbehandling, medvirkning og revisjon av styringssystem: Ingen merknader til
anbefalingene. Steigen kommune er godt i gang med dette arbeidet.
Sykefraværsoppfølging: Steigen kommune har et for høyt sykefravær. Dette har hatt stort
fokus over lang tid, og på overordna er det AMU som styrer dette arbeidet. Situasjonen og
arbeidet slik det beskrives i rapporten er gjenkjennelig. Det kan i tillegg opplyses at AMU i
desember 2020 fastsatte konkrete mål for sykefraværet innenfor hver sektor i kommunen.
Disse målsettingene inngår også i økonomiplanen, og vil dermed være med i grunnlaget for
rapportering. Kommunedirektøren legger vekt på å sikre at den konkrete
sykefraværsoppfølginga gjennomføres og dokumenteres i henhold til lover og retningslinjer.
Med hilsen
Tordis Sofie Langseth
Kommunedirektør
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur
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Vedlegg 2. Utledning til revisjonskriterier
Revisjonskriterier
Kommunedirektøren/Rådmannen i kommunen har etter kommuneloven §25-1 ansvar for å
sikre at kommunen har nødvendige dokumenterte rutiner for internkontroll.
Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens
virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og
fylkeskommunen er ansvarlig for internkontrollen.
Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse,
egenart, aktiviteter og risikoforhold.
Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren
a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering
b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer
c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll

På området for helse og omsorgstjenesten er innholdet i denne internkontrollen presisert i
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Formålet med
forskriften er å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, kvalitetsforbedring og
pasient- og brukersikkerhet, og at øvrige krav i helse- og omsorgslovgivningen etterleves.
Etter forskriftens §3 skal den som har det overordnede ansvaret for virksomheten sørge for at
det etableres og gjennomføres systematisk styring av virksomhetens aktiviteter i tråd med
forskriften og at medarbeiderne i virksomheten medvirker til dette.
Forskriften deler det videre arbeidet med dette opp i firer hoveddeler. Virksomheten skal
planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere. Systemet som ivaretar disse fire hoveddelene,
skal etter forskriften §4 kalles for et styringssystem.
Etter forskriftens §5 første ledd, skal styringssystemet, jf. pliktene i § 6-§ 9, tilpasses
virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold og ha det omfang som er
nødvendig.
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I §5 annet ledd skal gjennomføringen av pliktene dokumenteres i den form og det omfang
som er nødvendig ut ifra virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse.
Dokumentasjonen skal i henhold til tredje ledd til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig.
Øverste leder menes her kommunedirektøren, så fremst det ikke er delegert ansvarsområde
nedover i linjeledelsen.

Planlegging
Etter Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten §6a jf. §3,
følger det at øverste leder skal:
ha oversikt over og beskrive virksomhetens mål, oppgaver, aktiviteter og organisering. Det
skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt og hvordan det skal
arbeides systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet i virksomheten
Ifølge veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten er
dette beskrevet som at øverste leder har ansvaret for å sette mål for virksomheten. Videre
framgår at det bør settes mål for følgende områder:
•

pasient-, bruker- og pårørendetilfredshet

•

kvalitet og pasientsikkerhet, herunder pasientopplevd kvalitet

•

forbedring personal/HMS

Målene bør utarbeides i samarbeid med resten av organisasjonen. Målene bør være tydelige,
konkrete, tallfestede, målbare, tidsbestemte.
På bakgrunn av dette kan vi stille følgende kriteriet:
Øverste leder skal sørge for at det settes opp mål for virksomheten
Videre framgår det at øverste leder har ansvar for å sørge for at målene operasjonaliseres på
relevante nivå i virksomheten og for jevnlig å etterspørre og følge opp resultater knyttet til
målene. Målene må følges opp kontinuerlig av samtlige ledere i den daglige driften.
På bakgrunn av dette kan vi stille følgende kriteriet:
Salten kommunerevisjon IKS - 2020

43

Steigen kommune – Ledelse/styring og sykefravær

Øverste leder skal jevnlig følge opp at resultater knyttet til målene følges opp av samtlige
ledere
I forskriften § 6 c) jf. §3 står det at øverste leder skal ha oversikt over relevant regelverk,
retningslinjer og veiledere, og planlegge hvordan dette skal gjøres kjent i virksomheten.
I veilederen er det lag til grunn at øverste leder må sørge for at relevant regelverk,
retningslinjer og veiledere ligger til grunn for virksomhetens planarbeid, at det er kjent fr
medarbeiderne og at det er lett tilgjengelig. Med «kjent i virksomheten» menes kjent av
medarbeiderne.
Veilederen sier også at det i kravet til «ha oversikt over» ligger en plikt til å følge med på hva
som til enhver tid er anerkjent og oppdatert kunnskap på eget fagområde.
Videre regnes det som en grunnleggende forutsetning for et styringssystem som skal bidra til
at helse- og omsorgslovgivningen oppfylles, at virksomheten kjenner til de lov- og
forskriftskravene som gjelder for virksomheten, herunder har oversikt over nye bestemmelser
som blir vedtatt og hvilken betydning de eventuelt vil ha for virksomheten.
På bakgrunn av dette kan vi stille følgende kriteriet:
Øverste leder skal ha oversikt over relevant regelverk og sørge for at dette er kjent for alle
de ansatte

Etter forskriften §6 g) jf. §3 følger at øverste leder skal ha oversikt over avvik, herunder
uønskede hendelser, evalueringer, klager, brukererfaringer, statistikk, informasjon og annet
som sier noe om virksomheten overholder helse- og omsorgslovgivningen, inkludert om
tjenestene er faglig forsvarlige og om virksomheten arbeider systematisk for
kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet.
Det framgår også av §8 e) jf. §3 at øverste leder skal gjennomgå avvik, herunder uønskede
hendelser, slik at lignende forhold kan forebygges.
Etter veilederen ligger det i dette kravet at øverste leder må sikre at det finnes oversikt, og
sørge for at slike tilbakemeldinger, erfaringer og evalueringer er tilgjengelige og trekkes inn i
planleggingen av virksomhetens oppgaver.
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Videre sier veilederen at godt innarbeidet kultur og et system for at medarbeidere melder ifra
om uønskede hendelser er en forutsetning for å avdekke og forebygge avvik. Å analysere hva
som er årsak til hendelsene vil fremme læring og gjøre det mulig å innføre treffsikre tiltak for
å forebygge lignende hendelser i fremtiden.
Pasientene, brukerne og de pårørende er viktige kilder til informasjon og kunnskap. Det bør
arbeides systematisk med å innhente, prioritere og følge opp tilbakemeldinger og
forbedringsideer fra pasienter, brukere og pårørende. Dette kan gjøres gjennom årlige
undersøkelser og løpende gjennom for eksempel pasientsikkerhetsvisitter, å følge i
pasienten/brukerens fotspor og på faste møtearenaer
Av veilederen til §8 e) følger det at øverste leder har ansvaret for at virksomheten jevnlig
gjennomgår avvik og uønskede hendelser. Denne informasjonen skal brukes til å avdekke
årsakene til hendelser, fremme læring og for å forebygge at tilsvarende skjer igjen. For å
lykkes med dette må det være en kultur for åpenhet og læring av feil.

Når avvik og uønskede hendelser er analysert, er det viktig at læringspunktene tas inn i
relevante rutiner og prosedyrer. Bestemmelsen må sees i sammenheng med plikten til å ha
oversikt over avvik, herunder uønskede hendelser m.m. som framgår av § 6 g).
På bakgrunn av dette kan vi stille følgende kriteriet:
Øverste leder skal sikre at virksomheten har oversikt over avvik og følger opp avvik meldt
både fra ansatte og brukere

Gjennomføring
Etter forskriftens §7 d) jf. §3 skal øverste leder sørge for at virksomhetens medarbeidere
medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes
I veiledningen til forskriften mener de det ligger i dette at det for å lykkes i å styre og
forbedre virksomheten er avgjørende at medarbeiderne involveres aktivt. Det er de som vet
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hvor problemer og utfordringer oppstår i den daglige driften. De har også ofte de beste
forslagene til tiltak som vil føre til forbedring.
Det er viktig at det legges til rette for og oppmuntres til at medarbeidere skal gi
tilbakemeldinger om svikt og mulige forbedringsområder.
Medvirkning kan for eksempel tilrettelegges ved etablering av forbedringsgrupper,
medarbeidersamtaler, tavlemøter, forslagskasser, samt gjennom melde- og avviksbehandling
og forbedringsarbeid.
For å medvirke på en god måte i forbedringsarbeidet er det en forutsetning at medarbeidere
har tilstrekkelig kunnskap i forbedringsarbeid og pasient- og brukersikkerhet.
På bakgrunn av dette kan vi stille følgende kriteriet:
Øverste leder skal sørge for at alle medarbeiderne medvirker slik at en samlet
kunnskap og erfaring kan utnyttes

Etter forskriftens §7 e) jf. §3 skal virksomhetens øverste leder sørge for å gjøre bruk av
erfaringer fra pasienter, brukere og pårørende.
Veiledningen legger til grunn at det i kravet ligger at det må skaffes informasjon om hvordan
pasienter, brukere og pårørende opplever tilbudet og de tjenestene de mottar, og hva de mener
bør forbedres.
Bestemmelsen må ses i sammenheng med pasient- og brukerrettighetslovens regler om
plikten til å informere om hvilke tiltak helse- og omsorgstjenesten vil iverksette for at
lignende hendelser ikke skjer igjen, dersom pasienten eller brukeren er påført skade eller
alvorlige komplikasjoner.
I tillegg følger det av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-10 annet ledd at kommunen skal
sørge for at virksomheten etablerer systemer for innhenting av pasienters og brukers
erfaringer og synspunkter.
På bakgrunn av dette kan vi stille følgende kriteriet:
Øverste leder skal sørge for at pasienter, brukere og pårørende aktivt involveres i
forbedringsarbeidet
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Evaluering
Etter forskriftens §8 er øverste leder ansvarlig for å evaluere virksomheten.
Etter veiledningen kan evalueringene gjennomføres gjennom løpende målinger,
egenkontroller og inspeksjoner med stikkprøver, samt ved at ledelsen etterspør
tilbakemelding fra medarbeiderne på om nye tiltak virker. Dersom evalueringene avdekker at
iverksatte tiltak ikke fungerer etter hensikten må det igangsettes forbedringstiltak
Etter forskriftens §8 f) er det en pålagt oppgave å minst en gang årlig systematisk gjennomgå
og vurdere hele styringssystemet opp mot tilgjengelig statistikk og informasjon om
virksomheten, for å sikre at det fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring av
virksomheten.
På bakgrunn av dette kan vi stille følgende kriteriet:
Øverste leder skal sørge for at hele styringssystemet gjennomgås og vurderes minst en
gang i året

Korrigere
Etter forskriften §9 skal øverste leder sørge for å korrigere virksomheten. I §9 skal øverste
leder sørge for korrigerende tiltak som bidrar til at helse- og omsorgslovgivningen etterleves,
inkludert faglig forsvarlige tjenester, og at systematisk arbeid for kvalitetsforbedring og
pasient- og brukersikkerhet gjennomføres.
I veilederen beskrives dette som at de i tilfeller hvor det er avdekket svikt eller uønskede
hendelser skal det igangsettes korrigerende tiltak. Det er ikke tilstrekkelig å iverksette tiltak
uten å sikre at tiltakene faktisk virker.
For å sikre at tiltakene virker kreves det aktivitet. Øverste leder må sikre at korrigerende tiltak
gjennomføres og at de systematisk testes ut og følges av målinger for å dokumentere om de
har effekt. I store virksomheter vil det være ledere på lavere nivåer som i praksis sørger for at
korrigerende tiltak blir gjennomført.
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Øverste leder bør sikre at virksomheten følger opp og vurderer om utfordringene og
iverksatte tiltak kan være aktuelle for andre avdelinger. Korrigerende tiltak som viser seg å
være gjennomførbare og gir effekt, bør spres til resten av virksomheten der det er relevant.
I veiledningen til §9 a) fremgår det at hvilke oppfølgingstiltak som er hensiktsmessige, og
hvor tett ulike oppgaver og prosesser bør følges opp, avhenger av oppgavenes og prosessens
art, samt alvorlighetsgrad ved eventuelle feil. Det vil kunne innebære strakstiltak, men også
større systematiske prosesser for å endre eksisterende arbeidsprosesser og rutiner,
På bakgrunn av dette kan vi stille følgende kriteriet:
•

Øverste leder sørger for å lukke uforsvarlige og lovstridige forhold

Sykefravær
Både folketrygdloven § 25-2 og arbeidsmiljølovens § 4-6 tredje ledd sier at arbeidsgiver i
samråd med arbeidstaker skal utarbeide en oppfølgingsplan for tilbakeføring til arbeid i
forbindelse med ulykke, sykdom, slitasje eller lignende, med mindre det er åpenbart
unødvendig. Planen skal være ferdig senest når arbeidstaker har vært helt eller delvis borte
fra arbeidet i fire uker. Arbeidsgiver skal også innkalle arbeidstaker til dialogmøte om
innholdet i oppfølgingsplanen senest innen sju uker etter at arbeidstaker har vært helt borte
fra arbeidet som følge av ulykke, sykdom, eller slitasje, med mindre dette er åpenbart
unødvendig, jf. arbeidsmiljøloven. § 4-6 fjerde ledd og folketrygdloven. § 25-2 andre ledd.
Arbeidsgiver skal kunne dokumentere hvordan bestemmelsene om oppfølgingsplan og
dialogmøte har vært fulgt opp, herunder hvem som har vært innkalt til og har deltatt i
dialogmøte, jf. arbeidsmiljøloven. § 4-6 femte ledd.
•

Det skal utarbeides en oppfølgingsplan for sykemeldte senest innen fire uker

•

Det skal gjennomføres dialogmøter for sykemeldte senest innen syv uker

•

Arbeidsgiver skal kunne dokumentere hvordan bestemmelsene om
oppfølgingsplan og dialogmøte har vært fulgt opp. Herunder hvem som har vært
innkalt og deltatt i møtene.
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Vår dato:
21.01.2021

Postboks 54, 8138 Inndyr

Jnr
21/052

ark
418– 5.3

SAK 04/21

Redegjørelse fra administrasjonen: Status for kommunens
barnevernstjeneste

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
29.01.2021

Vedlegg:
• Ingen

Bakgrunn for saken:
Saken er satt på dagsorden i samsvar med kontrollutvalgets virksomhetsplan for 2021.
I forbindelse med at saken er satt på dagsorden er kommunedirektøren, eller den
kommunedirektøren bemyndiger, bedt om å møte i utvalget kl 10.30 for å redegjøre om status
for tjenester etter barnevernloven. Det er bedt om at redegjørelsen inneholder status og
utviklingstrekk når det gjelder følgende
•
•
•
•
•

Overholdelse av frister for undersøkelser
Innkomne meldinger til barnevernet
Barn med tiltak i hjemmet
Barn med tiltak utenfor hjemmet
Kommunens utgifter til barnevern

I tillegg er det gjort oppmerksom på at kontrollutvalget kan ha spørsmål til saken. Det er bedt
om at det utarbeides et skriftlig notat angående punktene nevnt over, og at dette kan legges
frem for kontrollutvalget i møtet.

Steigen kommune har inngått vertskommuneavtale med Bodø kommune om ivaretagelse av
barnevernstjenester for Steigen. Det legges derfor til rette for at hele eller deler av
redegjørelsen skjer ved bruk av Teams.
Barnevern: Noen begreper og lovkrav:
Bekymringsmelding
Når barnevernet får en bekymringsmelding om et barn, skal de snarest og innen én uke
vurdere om de skal iverksette en undersøkelse eller ikke. Hvis barnevernet bestemmer at de
skal gå videre med bekymringsmeldingen, oppretter de en undersøkelsessak for å finne ut mer
om situasjonen til det barnet bekymringen gjelder.
Undersøkelse
Når barnevernstjenesten har grunn til å tro at et barn har behov for barnevernets hjelp, skal de
undersøke barnets omsorgssituasjon. Hvis det er grunnlag for å åpne undersøkelse, skal
barnevernstjenesten snarest og senest innen tre måneder undersøke innholdet i
bekymringsmeldingen. Formålet med en undersøkelsessak er å få mer informasjon om barnet
og dets situasjon.
Terskelen for å starte undersøkelser er normalt sett lav, men barnevernstjenesten skal ikke
undersøke mer enn det som er nødvendig for å finne ut hvordan barnet har det.
Barnevernstjenesten kan gjennomføre undersøkelser selv om familien ikke ønsker det.
Etter undersøkelsen
Barnevernstjenesten utarbeider rapport hvor de skriver et sammendrag av
undersøkelsesarbeidet. Konklusjonen på undersøkelsen kan være at barnevernstjenesten enten
• ikke finner grunn til bekymring og de avslutter saken
• foreslår hjelpetiltak til barnet og familien i hjemmet
• vurderer at barnet lever i en alvorlig situasjon med omsorgssvikt hvor hjelpetiltak ikke
er nok og barnet ikke kan bo hjemme. I så fall fremmer barnevernstjenesten en sak til
fylkesnemnda, som er egen rettsinstans for barnevernssaker.
Tiltak i hjemmet
Familien og barneverntjenesten kan være enige om at familien har behov for hjelp fra
barnevernstjenesten. Hjelpen kan eksempelvis være: råd og veiledning, støttekontakt,
barnehageplass, besøkshjem etc.
Tiltak utenfor hjemmet
Hvis barnets situasjon er så alvorlig at hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig, eller hvis hjelpetiltak
ikke fører til bedring for barnet, så kan det bli aktuelt å vurdere å flytte barnet ut av hjemmet.
Slike tiltak kan også være aktuelle for barn med alvorlige atferdsproblemer som f.eks rus og /
eller kriminalitet.
Omsorgsovertakelse skal skje kun i de mest alvorlige tilfellene. En omsorgsovertakelse er et
tvangsinngrep i foreldrenes og barnets gjensidige rett til familieliv. Barnevernlovens
utgangspunkt er at barn skal vokse opp hos sine biologiske foreldre, og det er derfor strenge
vilkår for at barneverntjenesten skal kunne overta omsorgsansvaret fra foreldrene.
Akuttvedtak
Et akuttvedtak betyr at barneverntjenesten raskt fatter vedtak (samme dag) fordi et barn er
uten omsorg, eller fordi det kan være skadelig for barnet å forbli i hjemmet.

Plasseringsalternativer
Barn og unge som plasseres utenfor hjemmet flytter for det meste til et fosterhjem, men noen
flytter til barnevernsinstitusjon eller i bolig med særskilt oppfølging. Kommunens
barnevernstjeneste beslutter om et barn eller ungdom skal flytte i fosterhjem eller på
institusjon.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak

Inndyr, 21. januar 2021

Lars Hansen (s)
Sekretær for kontrollutvalget

Vår dato:
21.01.2021

Postboks 54, 8138 Inndyr

Jnr
21/053

ark
418– 5.3

SAK 05/21

Redegjørelse fra administrasjonen: Status for kommunens
regnskap / økonomi

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
29.01.2021

Vedlegg:
• Ingen

Bakgrunn for saken:
Saken er satt på dagsorden i samsvar med kontrollutvalgets virksomhetsplan for 2021.
Ut over den formelle behandlingen av kommuneregnskapet, har kontrollutvalget med jevne
mellomrom fått informasjon om regnskap og kommunens økonomiske situasjon. I denne
forbindelse er kommunedirektøren, eller den kommunedirektøren bemyndiger, bedt om å
møte i kontrollutvalget klokken 11.00 for å orientere og svare på eventuelle spørsmål fra
utvalget. Det er bedt om at orienteringen inkluderer
• Forventet økonomisk resultat for 2020
• Fremdrift i forhold til avleggelse av kommunens regnskap / årsberetning 2020, samt
endringer av betydning som følge av ny kommunelov

Ny kommunelov og dens betydning for regnskap / økonomi
Ny kommunelov lovfester en generalbestemmelse der det slås fast at kommunene skal
forvalte sin økonomi slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. I § 14-2 er det
fastsatt regler for kommunens styring og kontroll med økonomien:
• Krav om vedtakelse av økonomireglement
• Krav om plikt til å fastsette finansielle måltall

Lovens § 14-3 bestemmer at Økonomiplanen skal vise hvordan kommunale planer skal følges
opp.
Ny kommunelov bestemmer (§ 14-6) at kommunen skal avlegge et samlet regnskap for
kommunen som juridisk enhet, og ikke bare regnskap for kommunekassen. Det samlede /
konsoliderte regnskapet skal vise kommunen som én økonomisk enhet, altså inkludert
kommunale foretak, men også annen virksomhet som er en del av kommunen som
rettssubjekt. Dette kan inkludere samarbeid etter gml kommunelov § 27, samt
interkommunale politiske råd og kommunale oppgavefelleskap.
Ny kommunelov (§ 28-1) gjør i tillegg en endring angående regnskap på det vis at hvis
regnskapet ikke behandles innen fastsatt frist (30. juni), så medfører dette innmelding i
ROBEK-registeret, uavhengig av øvrige kriterier for ROBEK (f.eks vedtak av budsjett /
økonomiplan med merforbruk, oppsamlet merforbruk etc).

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak

Inndyr, 21. januar 2021

Lars Hansen (s)
Sekretær for kontrollutvalget

Vår dato:
21.01.2021

Postboks 54, 8138 Inndyr

Jnr
21/054

ark
418– 5.3
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Redegjørelse fra administrasjonen: Ettervern rus og
psykiatri

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
29.01.2021

Vedlegg:
a) Ingen

Bakgrunn:
Saken er satt på dagsorden i samsvar med kontrollutvalgets virksomhetsplan for 2021.
Ut fra at saken er satt på dagsorden er kommunedirektøren, eller den kommunedirektøren
bemyndiger, bedt om å møte i kontrollutvalget kl 11.15 for å redegjøre og svare på eventuelle
spørsmål fra utvalget. Det er bedt om at orienteringen inkluderer
• Antall brukere som omfattes av kommunens tjenester på dette området
• Har kommunen rutiner for å identifisere og følge opp personer med
rusmiddelproblemer og psykiske problemer?
• Gjennomføres kartlegging av funksjonsnivå og vurdering av behov for tjenester
herunder praktisk bistand og opplæring for alle brukerne?
• I hvilken grad brukes Individuell plan for å ivareta samhandling mellom de ulike
aktørene som er involvert i brukere med rus- og psykiatriproblematikk?
• Er boligbehov ivaretatt for denne målgruppen? I hvor stor grad har kommunen
oppfølgning i bolig?
I tillegg er det bedt om at det utarbeides et skriftlig notat angående punktene nevnt over, og at
dette kan legges frem for kontrollutvalget i møtet.

Kommunenes ansvar for rus- og psykisk helsearbeid:
Ansvaret omfatter blant annet:
• kartlegging av funksjonsnivå og vurdering av behov for tjenester herunder praktisk
bistand og opplæring for å kunne mestre boforhold, personlig økonomi, personlig
hygiene med mer
• ruskartlegging og psykososial oppfølging
• forebyggende helsetjenester, nødvendig helsehjelp (behandling av sykdom, medisinsk
og psykososial habilitering og rehabilitering, pleie og omsorg)
• fremskaffing av bolig og oppfølging i bolig
• sosial eller arbeidsrettet aktivisering
• arbeid med individuell plan
• generell oppfølging og veiledning
• henvisning til behandling

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Inndyr, 21. januar 2021

Lars Hansen (s)
Sekretær for kontrollutvalget

Vår dato:
21.01.2021

Postboks 54, 8138 Inndyr

Jnr
21/054

ark
418– 5.3

SAK 07/21

Redegjørelse fra administrasjonen: Oppfølgning av
etterlevelseskontroll Pasientregnskap

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
29.01.2021

Vedlegg:
a) Kontrollutvalgets sak 35/20: Revisors uttalelse etter forenklet etterlevelseskontroll
med økonomiforvaltningen: Pasientregnskap

Bakgrunn:
Saken er satt på dagsorden i samsvar med kontrollutvalgets virksomhetsplan for 2021.
Kontrollutvalget behandlet i sak 35/20 revisors notat vedr forenklet etterlevelseskontroll, hvor
tema var pasientregnskap. Saken legges ved i sin helhet, inkludert revisors notat. Utvalget
fattet følgende vedtak i saken:
Steigen kontrollutvalg har mottatt notat fra revisor etter at denne i samsvar med
kommunelovens § 24-9 har gjennomført en forenklet etterlevelseskontroll angående
pasientregnskap.
Kontrollutvalget tar revisors påpekninger i notat datert 26. juni 2020 foreløpig til
orientering. Utvalget viser til funnene i etterlevelseskontrollen, samt til
kommunedirektørens uttalelse. Til utvalgets neste møte ber utvalget om en
tilbakemelding fra administrasjonen på hvilken måte revisors påpekninger er blitt
fulgt opp.

På bakgrunn av dette er kommunedirektøren, eller den kommunedirektøren bemyndiger, møte
i kontrollutvalget kl 11.45 for å redegjøre om på hvilken måte revisors påpekninger er fulgt
opp.
I tillegg er det bedt om at det utarbeides et skriftlig notat som redegjør for oppfølgningen, og
at dette kan legges frem for kontrollutvalget i møtet.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Inndyr, 21. januar 2021

Lars Hansen (s)
Sekretær for kontrollutvalget

Vår dato:
21.01.2021

Postboks 54, 8138 Inndyr

Jnr
21/056

ark
418– 5.3

SAK 08/21

Orienteringer fra revisjon og sekretariat
Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
29.01.2021

Vedlegg:

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget gis orienteringer fra revisjon og sekretariat om status når det gjelder arbeidet
med kontroll og tilsyn.

Inndyr, 21. januar 2021

Lars Hansen (s)
Sekretær for kontrollutvalget

Vår dato:
21.01.2021

Postboks 54, 8138 Inndyr

SAK 09/21

Eventuelt
Saksgang:
Kontrollutvalget

Vedlegg:
•

Forslag til vedtak:

Inndyr, 21. januar 2021

Lars Hansen (s)
Sekretær for kontrollutvalget

Møtedato:
29.01.2021

Jnr
21/057

ark
418– 5.3

