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FORORD 
 

Salten kommunerevisjon IKS eies av kommunene Beiarn, Bodø kommune, 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: Silje 

Fisktjønmo - statsviter, Kai Andre Blix - siviløkonom og Bjørn Vegard Gamst - jurist, med 

bred erfaringsbakgrunn fra både offentlig- og privat virksomhet.  

Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens §23-3. 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 Bodø kommune vedtok i møte 25.08.2020 sak 35/20 å gjennomføre en 

denne forvaltningsrevisjonen på HO-institusjon i Bodø kommune. Denne rapporten 

oppsummerer resultatene fra undersøkelsen. Ansvarlig for gjennomføring av undersøkelsen 

har vært oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst.  

 

Bodø kommune, den 21.05.2021 

 

 

 

Bjørn Vegard Gamst         

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor      
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SAMMENDRAG 

 
Salten kommunerevisjon IKS har med denne undersøkelsen forsøkt å belyse hvorfor 

institusjonsdrift i Bodø kommune har så store kostnadsdrivere og om Rådmannen følger opp 

budsjettavvikene i henhold til gjeldende retningslinjer. 

 

I prosjektet forsøker vi å utrede og besvare følgende problemstillinger: 

 

1. Hvorfor har Bodø kommune så store kostnadsdrivere på institusjonsdrift? 

2. I hvilken grad følger Rådmannen opp budsjettavvikene i Helse og omsorg i 

henhold til gjeldende retningslinjer? 

 

Innsamlingen av data baserer seg på dokumentstudier, intervjuer og samtaler med en rekke 

relevante ledere i Bodø kommune. 

 

For problemstilling 1 har vi kommet fram til: 

 

Bodø kommune har store kostnader på institusjonsdrift som blant annet skyldes stor mangel 

på sykepleiere. Høyt sykefravær ved enkelte enheter og mangel på fagkompetanse gjør det 

nødvendig med bruk av vikarer fra private vikarbyrå. Mer fleksibel bruk av kompetanse vil 

kunne bedre dette. Det er iverksatt prosjekter hvor det arbeides med å optimalisere bruken av 

kompetanse.  

 

Mange fagarbeidere går fortsatt i deltidsstillinger med en kompetanse som det er knapphet på. 

I tillegg har Bodø kommune valgt å etablere små enheter som er mer kostbare pr. plass enn 

store enheter. Det er flere faktorer som som spiller inn, men disse er noen av de viktigste. 

 

For problemstilling 2. har vi gjort følgende vurderinger: 

 



Bodø kommune – Institusjon 

 Salten kommunerevisjon IKS - 2019 5 

Bodø kommune har ikke en formell rapporteringsrutine for økonomirapportering på HO sitt 

område. Tertialrapporteringen gjennomføres to ganger i året og gir i all hovedsak den 

oversikten den skal. Det er ikke foreslått budsjettregulering for institusjonsdrift i 

tertialrapportene i perioden 2018-2020. Med merforbruk av den størrelsesorden det meldes 

om i tertialrapportene mener revisor at tertialrapportene skal være tydligere når det gjelder 

rapportering av konkrete tallfestede tiltak for inntjening eller besparelse. 

 

Konklusjon: 

 

Rådmannen følger i god grad1 opp budsjettavvikene i Helse og omsorg i henhold til gjeldende 

retningslinjer. 

  

 

  

 
1 Se metodekapitlet 
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1 INNLEDNING 
 

1.1 Kontrollutvalgets bestilling og bakgrunn 
 

På bakgrunn av overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon for Bodø kommune sak 

nr. 25/20, leverer Salten Kommunerevisjon IKS forslag til prosjektplan for «Helse og omsorg 

– institusjon». 

 

På Kontrollutvalgets møte 19.05.20, sak 25/20 er dette prioritert som nummer 2 på listen i 

plan for forvaltningsrevisjon 2019-2023. 

 

Formålet med prosjektet er å finne ut hvorfor institusjonsdrift i Bodø kommune har så store 

kostnadsdrivere. Deretter vil revisjonen se på om Rådmannen følger opp disse 

budsjettavvikene i henhold til gjeldende retningslinjer. 

 

 

1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier 
 

1.2.1 Problemstillinger 

 

I prosjektet forsøker vi å utrede og besvare følgende problemstillinger: 

 

1. Hvorfor har Bodø kommune så store kostnadsdrivere på institusjonsdrift? 

2. I hvilken grad følger Rådmannen opp budsjettavvikene i Helse og omsorg i 

henhold til gjeldende retningslinjer? 

 

Innsamlingen av data baserer seg på dokumentstudier samt intervju og samtaler med en rekke 

personer som har vært involvert i prosessen.  
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1.2.2 Revisjonskriterier 

 

Revisjonskriterier er de krav og forventninger som forvaltningsrevisjonsobjektet skal 

vurderes mot. Revisjonskriteriene danner grunnlaget revisjonen trenger for å vurdere om det 

foreligger avvik eller svakheter på det området som skal revideres. 

 

Problemstilling 1 er en deskriptiv problemstilling hvor hovedvekten er å utrede fakta. Slike 

problemstillinger krever ingen kriterier. 

 

Problemstilling 2 er en normativ problemstilling hvor vi undersøker om kommunen følger 

opp de gjeldende retningslinjene på området 

 

Revisjonskriteriene er utledet fra følgende kilder: 

 

• Forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 

• Kommuneloven 

• KS veileder Orden i eget hus – Kommunedirektørens internkontroll 

• Kommunens egne vedtak og rutiner 

 

1.3 Metode og avgrensning 
 

Undersøkelsen er gjennomført i henhold til Norges kommunerevisorforbunds Standard for 

forvaltningsrevisjon RSK 001.  
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Innsamlingen av data baserer seg på intervju med følgende personer:  

 

1. Avd. leder Hovdejordet 

2. Avd. leder 2. etasje Stadiontunet 

3. Avd. leder 3. etasje Stadiontunet 

4. Konstituert avd. leder 4. etasje Stadiontunet 

5. Virksomhetsleder Hovdejordet og Vollsletta 

6. Virksomhetsleder Stadiontunet 

 

Intervjuene er gjennomført med åpent intervju og alle intervjuene er verifisert i henhold til 

standard for forvaltningsrevisjon RSK 001. 

 

I tillegg har vi gjennomført samtaler og digitale møter med: 

1. Leder, økonomikontoret 

2. Rådgiver, økonomi 

3. Kommunaldirektør HO 

4. Områdeleder institusjon 

  

I undersøkelsen har vi også innhentet dokumenter for gjennomgang og analyse. 

For å avgrense prosjektet har vi valgt ut to sykehjem som utredes i problemstilling 1, det er 

også disse vi konsentrerer oss om i problemstilling 2 i tillegg til rådmannsleddet: 

 

1. Stadiontunet Sykehjem 

2. Hovdejordet og Vollsletta Sykehjem 

 

Revisor legger til grunn at de fakta som er innsamlet gir tilstrekkelig grunnlag for å svare på 

problemstillingene. 

 

Vi har i hovedsak avgrenset mot andre områder enn institusjon. For problemstilling 2 har vi 

valgt å konsentrere oss om årsbudsjett slik problemstillingen legger opp til. 
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2 Utledede revisjonskriterier, fakta og vurderinger 
I dette kapitelet har vi utredet problemstilling 1. Vi har først gjort rede for utfordringene med 

institusjonsdrift i kommunen generelt og de prosjektene som er igangsatt for å ivareta disse 

utfordringene som i resultat handler om økonomi. Deretter har vi valgt ut to institusjoner hvor 

vi har gått inn for å finne mer konkrete utfordringer som må løses for å få ned utgiftene på 

institusjonsområdet. 

 

Etter denne delen tar vi opp problemstilling 2 og presenterer revisjonskriteriene som utgjør 

grunnlaget for å vurdere Bodø kommune sin praksis for budsjettbehandling. Vi har deretter 

presentert fakta som skal gjenspeile Bodø kommune sin praksis. Den fulle utledningen av 

revisjonskriteriene er satt opp i vedlegg II til rapporten. 

 

2.1 Faktadel 
 

Første problemstilling: 

 

1. Hvorfor har Bodø kommune så store kostnadsdrivere på institusjonsdrift? 

 

Agenda Kaupang 

Agenda Kaupang gjorde i 2019 en analyse av de økonomiske nøkkeltallene for Bodø 

kommune og sammenliknet med andre kommuner.  

 

Bodø kommune ble sammenlignet med Drammen, Kristiansand, Skedsmo, Fredrikstad, 

Ålesund og Skien, samt Kommunegruppe 13, som er kommuner med 20.000–120.000 

innbyggere. Undersøkelsen bygger på tall fra KOSTRA for 2018. 

 

Hovedkonklusjonen var at Bodø kommune har god tjenestekvalitet, svake finanser og et høyt 

kostnadsnivå i tjenestene. 
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Kostnadsnivået i tjenestene ble vurdert på grunnlag av behovskorrigerte netto driftsutgifter. 

Netto driftsutgifter er den utgiften kommunestyret må bevilge (utgift minus driftsinntekter og 

refusjoner). Utgiftene ble korrigert for forskjeller i demografi, geografi og sosiale forhold for 

å gjøre kommuneregnskapene sammenlignbare. Kostnadsnivået i Bodø kommune var 321 

millioner kroner høyere enn gjennomsnittet i Kommunegruppe 13 i 2018. 

 

Netto driftsutgift per plass i institusjon var 1,1 millioner kroner når både barnebolig og 

sykehjemsplasser ses sammen. Det er 0,27 millioner kroner mer enn gjennomsnittet i 

kommunegruppen. Forskjellen i enhetspris mellom Bodø kommune og kommunegruppen 

utgjør 89 millioner kroner (329 sykehjemsplasser).  

 

Høye utgifter til institusjon kan komme av høy sykehjemsdekning (og barneboliger) eller 

høye utgifter per plass. Bodø kommune har litt høyere sykehjemsdekning enn 

kommunegruppen. Antall plasser i sykehjem tilsvarte 17 prosent av innbyggere over 80 år. 

Det var 1 prosentpoeng mer enn gjennomsnittet i Kommunegruppe 13. Forskjellen utgjorde 

omtrent 18 millioner kroner (18 plasser). Bodø kommune hadde nest høyest 

sykehjemsdekning av sammenligningskommunene. Dekningen hadde gått ned med to 

prosentpoeng de siste tre årene.  

 

Utgiftene til institusjonslokaler i Bodø kommune er høye. Behovskorrigerte netto utgifter er 

1.000 kroner per innbygger. Det er 100 kroner mer enn gjennomsnittet i kommunegruppen. 

Forskjellen utgjør 5 millioner kroner. Utgiften har økt med 200 kroner de siste fire årene. 

Bodø kommune hadde de dyreste institusjonslokalene i sammenligningskommunene. 

 

Bodø kommune prioriterte institusjonstjeneste for eldre, høyt. Utgiftene til brukergruppen 

«Andre brukere», som er hovedsakelig eldre, var høyere enn i gjennomsnittet for 

referansegruppen. I 2018 skyldtes disse høye utgiftene i hovedsak institusjon, som var rundt 

50 prosent høyere enn gjennomsnittet av de 12 kommunene. 

 

Kommunedelplan for Helse-, omsorgs og sosialtjenestene i Bodø kommune 2018 – 2030  
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Det ble vedtatt ny visjon, mål og strategier som Bodø kommune skal arbeide etter for å sikre 

fortsatt gode helse-, omsorgs og sosialtjenester for innbyggerne i Bodø kommune i fremtiden. 

Planen trekker opp hvilken retning tjenestene utvikles i, og hva innbyggerne kan forvente 

av Bodø kommune fremover. Planen skal videre sikre at målene i Kommuneplanens 

samfunnsdel 2018 – 2030 og andre politiske vedtak og nasjonale føringer følges opp.  

 

Kommuneplanens samfunnsdel påpeker at: 

"Eldre er i dag generelt sett friskere og mer funksjonsdyktige enn tidligere. Samtidig vil flere 

eldre gi økt etterspørsel etter helsetjenester. Flere vil ha behov for støtte og hjelp for å leve et 

meningsfullt liv. Den spreke pensjonisten må i større grad bidra. Kommunen vil legge til rette 

for økt samarbeid med det frivillige Bodø kommune, for å oppnå målet om en meningsfull 

hverdag for alle. 

 

Ressurser i form av økonomi og personell vil være en utfordring framover. For å sikre nok 

ressurser til omsorg for de sykeste og mest hjelpetrengende, vil den enkelte som etterspør 

tjenester få tilbud om opptrening og tilrettelegging, for å kunne mestre hverdagen mest mulig 

selvstendig. 

 

Også bruk av velferdsteknologi vil være en del av framtidens løsninger. Utviklingen går 

raskt, og Bodø kommune skal fortsette å være i front. Innbyggerne vil bli møtt med en 

forventning om å ta i bruk teknologi for å kunne være selvstendig i egen eller tilrettelagt 

bolig lengst mulig. 

 

Omsorgsboliger, bofellesskap og institusjonsplasser vil være tilbud for de som ikke lenger 

kan bo selvstendig. Alternative boformer og individuelle ønsker vil prege utvikling av 

tilbudene i fremtiden. 

 

Personalet og deres kompetanse er den viktigste ressursen for å sikre kvalitet på kommunale 

tjenester. Utvikling av heltidskultur er nødvendig for å møte kompetanse- og ressursbehov." 
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Bodø kommune har små enheter. Det er kjent at en slik organisering av tjenesten vil være 

dyrere enn dersom enhetene er større. Målet med dette er likevel at tjenestekvaliteten 

erfaringsmessig er bedre i små enheter. Men det blir større utfordring med fleksibilitet og 

stordriftsfordelene vil i mindre grad gjøre seg gjeldende med denne organiseringen. 

 

Prosjekt smart helse 

Bodø kommunes bystyre vedtok i sak 19/33 i møte 28.03.2019 å gjennomføre prosjektet 

«Smart helse», med formål å være et redskap til å foreta riktige og nødvendige prioriteringer 

med tanke på best mulig utnyttelse av kommunens ressurser, både økonomiske, arealmessige 

og personalmessige. Samtidig skal det samarbeides med øvrige ressurser i kommunen.  

 

Prosjektet ble igangsatt 01.01.2020. I prosjektets beskrivelse tas det opp at Bodø kommune 

står foran store utfordringer med å ivareta stadig nye og økende behov innenfor helse- og 

omsorgssektoren samtidig som det ikke er påregnelig med en tilsvarende økning i 

driftsøkonomien. Prosjektet bygger på en analyse SINTEF har gjennomført i 2019 av Bodø 

kommunes demografiske utvikling. Analysen gir følgende hovedtrekk: 

 

I Bodø kommune vil det bli en stor økning i antall eldre fremover, særlig eldre over 80 år. I 

år 2030 vil det være 72,7 % flere eldre over 80 år enn det var i 2018. Innen 2040 vil 

befolkningsgruppen 80 år og eldre øke med 146 prosent og gruppen 67 – 79 år vil øke med 

57 %. Samtidig viser prognosen at veksten i den delen av befolkningen som er yngre enn 67 

år kun vil øke med 7  

prosent frem til 2040.  

 

I prosjektet har de satt opp følgende hovedtemaer og utfordringer som må imøtegås: 

 

• Flere multisyke/kronikere  

• Oppgaveskyv mot kommunen 

• Teknologisk utvikling  

• Kampen om arbeidskraften med kompetanse  

• Økonomisk bærekraft reduseres  
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Velferdsteknologi 

Bodø kommune er med i en rekke velferdsteknologiske programmer: 

▪ Nasjonalt velferdsteknologiprogram (Helsedirektoratet) 

▪ Nasjonalt velferdsteknologisk knutepunkt (Helsedirektoratet) 

▪ Medisinsk avstandsoppfølging av kronisk syke (Helsedirektoratet) 

▪ BIA prosjektet Smart Omsorg (Telenor, Sintef) 

▪ Avstandsoppfølging av kronikere (Nordlandssykehuset) 

▪ Nordic Health Cluster (Botnia-Atlantica Interreg) 

▪ Helse/Horisont 2020 (Nordlandsforskning/RFF) 

▪ Innovasjonsarena (Nordlandssykehuset, Nord Universitet, Nordland Fylkeskommune) 

 

Velferdsteknologi kan deles i fire hovedområder: 

 

- Trygghets- og sikkerhetsteknologi omfatter teknologier som skal skape trygge 

rammer omkring enkeltindividets liv og mestring av egen helse. Trygghetsalarmer er i 

dag den mest brukte løsningen i denne gruppen. GPS sporing er en teknologi som 

man er i gang med å utvikle på dette området. 

 

- Kompensasjons- og velværeteknologi omfatter teknologier som bistår når f.eks. 

hukommelsen blir dårligere, eller ved fysisk funksjonssvikt. Gruppen omfatter også 

teknologi som gjør hverdagslivet mer komfortabelt –f.eks. styring av lys og varme. 

 

- Teknologi for sosial kontakt omfatter teknologier som bistår mennesker med å 

komme i kontakt med andre, f.eks. videokommunikasjonsteknologier. 

 

- Teknologi for behandling og pleie omfatter teknologi som kan bidra til at mennesker 

gis mulighet til å bedre mestre egen helse, for eksempel ved kronisk lidelse. 

Automatisk måling av blodsukker, blodtrykk mv. med eller uten interaksjon med 

helsepersonell er eksempler på slike hjelpemidler. 
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Institusjonsnivået 

Vi har valgt å undersøke to institusjoner for å undersøke hva som utgjør de største 

kostnadsdriverne og hva som er gjort for å motvirke disse. 

 

Alle de intervjuede2 fra begge de utvalgte sykehjemmene3har fortalt at det største 

merforbruket kommer fra innleie av nødvendig fagkompetanse fra vikarbyrå. 

 

De regner med at kostnaden av en innleid fagperson fra vikarbyrå er ca. tre ganger så høy 

som å ha den samme personen ansatt direkte. I tillegg kommer utfordringen med at de 

innleide ikke er like godt kjent med institusjonens rutiner, det kan være språkutfordringer og 

mellommenneskelige forhold som gjør at selv veldig dyktige innleide fagpersoner ikke kan 

måle seg med en fast ansatt.  

 

Det som ligger bak behovet for innleie av personell er etter det som kommer fram i 

intervjuene hovedsakelig: 

 

- Sykefravær 

- Høy omløpshastighet (turnover) 

- Sykepleiermangel/mangel på fagutdannet helsepersonell 

 

Disse utfordringene forsøkes og har vært forsøkt løst på forskjellige måter. 

 

Kompetanseprosjektet i HO4 2021 

Institusjonslederen på Hovdejordet og Vollsletta forteller at en viktig grunn til at det driften 

er dyr i Bodø kommune, er at kompetansen blir brukt på feil måte. Han forteller at de gjorde 

en kartlegging av dette våren 2019. Kartleggingen gikk på både sykepleierressursene og 

 
2 Avd. leder Hovdejordet, Avdelingsleder 2. etasje ST, Avdelingsleder 3. etasje ST, Konstituert avd. leder 4. 

etasje ST, Virksomhetsleder Hovdejordet og Vollsletta, Virksomhetsleder Stadiontunet. 
3 Hovdejordet og Vollsletta Sykehjem og Stadiontunet Sykehjem 
4 Helse og Omsorg 



Bodø kommune – Institusjon 

 Salten kommunerevisjon IKS - 2019 15 

vernepleierressursene, helsefagarbeiderne og assistentene. Han forteller at det kom klart fram 

av undersøkelsen at sykepleierne i løpet av en normal arbeidsuke brukte over 50% av tiden 

sin på oppgaver som ikke var avhengige av kompetansen som sykepleier. Sykepleiere utførte 

forefallende arbeidsoppgaver som vasking, rydding, bretting av klær, rydde og fylle på lager, 

og liknende. Dette kunne andre arbeidsgrupper gjort. Han forteller at de ikke har klare 

føringer for hvem som skulle gjøre. På lik linje gjorde også helsefagarbeiderne mye som 

assistentene kunne gjort. Dette førte til at de ikke fikk brukt sykepleierkompetansen på riktig 

måte. Han forteller at dette førte til at de måtte leie inn ekstra sykepleiervikarer fra byrå for å 

løse alle oppgavene. 

 

Institusjonsleder forteller at de opprettet en prosjektgruppe ledet av fagutvikleren hos dem. 

De samlet alle profesjonene og arbeidet fram en veldig god prosjektplan der de satte opp 

hvordan arbeidsoppgavene burde fordeles. Før pandemien var planen å kjøre en pilot på 

Vollsletta. På grunn av pandemien har de ikke fått gjennomført dette, men de har tatt ut 

sykepleierne og kjører dem på topp5. 

 

«De skal være sykepleiere og håndtere sykepleieroppgavene og så er det er assistenter som 

skal stå for renhold, og helsefagarbeiderne som skal ta den direkte pleien, slik som vask og 

stell av pasienter. Det er ikke sagt at ikke sykepleierne og vernepleierne skal gjøre det, men 

de gjør det bare hvis de har tid.» 

 

Prosjektet ble presentert for Kommunaldirektøren Arne Myrland og nå er det laget et 

overordnet prosjekt i HO6 for å se videre på dette med personalutnyttelse og ressursbruk på 

dette området. Det samme er også omtalt i Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 

for 2021-2024. Stadiontunet sykehjem skal være en pilot for å se nærmere på dette. 

 

 
5 Dette betyr at sykepleierne kommer i tillegg til normal mating vask og stell. 
6 Helse og Omsorg 
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Institusjonslederen på Hovdejordet og Vollsletta forteller videre at da han startet avtalte de 

med utleiefirmaene på forhånd for å leie inn for å få til ferieavviklingen på sommeren. Da var 

det innleie for flere millioner. 

 

Sommeren 2020 ble de enige om å ikke bruke innleie for ferieavviklingen forteller han. Da 

kjørte de med sykepleier på topp og klarte seg gjennom sommeren uten innleie. Det var 

nesten utelukkende positive tilbakemeldinger på dette. Arbeidsmiljøgruppen var også 

fornøyde med det. De kan derfor nå sommeren 2021, sier han, planlegge år med to ganger 

fire uker ferie uten innleie. 

 

Institusjonslederen sier videre at de hadde besparelser i 2020 på ca. 6 millioner på bakgrunn 

av dette prosjektet. Lederen av økonomkontoret bekrefter anslaget og forteller at 

sparepotensialet på Stadiontunet ved et liknende prosjekt der, er på 10-11 millioner. 

 

Prosjektet har også andre gode synergier med tanke på at de forskjellige profesjonene får 

jobbe med fagene sine og utvikle seg og bli bedre og tryggere på fagoppgavene, bedre trivsel 

og lavere turnover sier Institusjonslederen på Hovdejordet og Vollsletta. 

 

STADIONTUNET 

 

Sykefravær 

På Stadiontunet har de hatt stor utfordring med sykefravær. De intervjuede forteller at de de 

pr dags dato har sykefravær på ca. 15% i to avdelinger og på 46% i en avdeling. De kjenner 

til årsaker som kan ha sammenheng med at sykefraværet er såpass høyt i den ene avdelingen. 

Avdelingen hadde i mars 11 hundreprosent stillingshjemler, 6 sykepleierstillinger og 5 

hjelpearbeidere, av de er 6 ute i sykemelding. Ellers forteller de om utfordringer med at en 

tredjedel av sykepleierstillingene er ubesatt og at de får et høyt press på de som er på jobb. 

Dette fører igjen til ytterligere sykefravær. Dette blir en ond sirkel som de har utfordringer 

med å komme ut av. De har ikke klart å ivareta en forsvarlig drift uten innleie fra vikarbyrå, 

forteller de intervjuede. 
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Turnover og mangel på sykepleiere/fagpersonell 

De intervjuede har fortalt at de på Stadiontunet slet med dårlig omdømme. Det var 

avisskriverier og diverse uheldig oppmerksomhet som gikk på fryktkultur og dårlig ledelse.  

 

For å finne en løsning på det hadde de firmaet Mind Up inne og skulle se på hvordan de 

arbeidet. De intervjuet alle, både sykepleiere og avdelingsledere og virksomhetsleder og de 

ufaglærte. Målet var å få en oversikt over situasjonen for å finne ut hva som kunne gjøres 

annerledes for å få et bedre arbeidsmiljø. De intervjuede mener at forholdene er endret og at 

dette går i riktig retning nå. 

 

De har hatt utfordringer på ledernivå i forhold til stabilitet. Dette forteller de kom av sykdom 

hos tidligere institusjonsleder.  

 

De intervjuede forteller at de har hatt stor «turnover» og at de har satt inn betydelige tiltak for 

å rekruttere.  

 

De har gjennomført besøk på universitetet, og stått på stand for å rekruttere studenter. Denne 

metoden har gitt dem flere praksisstudenter. Når de rekrutteres til praksis er det viktig å få 

dem til å trives sånn at de søker seg dit når de er ferdige sykepleiere/fagarbeidere. 

 

De forteller at de har prøvd å legge opp til at opplæringen som gis er god, de har en 

fagutvikler som har som oppgave å kvalitetssikre opplæringen. Dette skal sikre at den interne 

opplæringen er god. 

 

De benytter også NAV og Jobb Norge for å søke etter personer med fagkompetanse som kan 

rekrutteres. I tillegg forteller de at de benytter Facebook, og nå også skal inn på å Instagram. 

Institusjonslederen forteller at utfordringen der er at alle de andre institusjonene og sykehuset 

opererer på samme måte og at de starter litt i motbakke på grunn av det omdømmeproblemet 

de som oppsto hos dem for noen år tilbake. 

 

En av avdelingslederne som sitter i rekrutteringsutvalget fortalte følgende: 
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«Vi har arbeidet mye opp mot universitetet. Vi har laget informasjonsblad, stått på stand og 

delt ut brosjyrer og snakket med folk. Vi har prøvet å gjøre stillingsannonsene mer attraktive 

og interessant, å få bort dette generiske «kjedelige» standardpreget. Vi har brukt bilder fra 

institusjonen i annonsene. Vi benyttet oss av alle de nytilsatte og fant ut hvorfor de valgte å 

arbeide her og så brukte vi det i annonsen. Og så skal vi i gang med nye framstøt nå.» 

 

De intervjuede forteller også at de har utviklingssamtaler med alle de ansatte slik at de selv 

kan komme på banen og fortelle hva de ønsker av faglig påfyll og utvikling framover. De kan 

da søke etter kompetansemidler og få til litt faglig påfyll.  

 

En av avdelingslederne sier at det er gjort mye for å rekruttere og de har lyktes til dels med 

dette. Det som de har lyktes dårligere med er å beholde. Her kunne det nok vært gjort mer. 

Avdelingslederen forteller videre at når de ikke klarer å holde på folk over tid får de ikke 

bygget seg opp på en måte som gir ro og trygghet for de ansatte. 

 

Institusjonslederen forteller at de har fått og bruker midler på stipend for å betale studiet for 

studenter. Disse binder seg for to år hos dem når de er ferdig utdannet. Dette har imidlertid 

ikke gitt så stor effekt, fordi andre som ønsker å ansette dem etterpå kan kjøpe dem fri.  

 

Hvis vi kunne tatt litt av det vi må bruke på innleie, og brukt på å rekruttere og beholde hadde 

det vært mye billigere på sikt for kommunen. Institusjonslederen forteller at de har bedt 

Områdeleder Institusjon om økonomiske virkemidler i form av bonus for å få folk til å bli. 

Ordningen de har tenkt på utløser bonus for hver 12. måned for fagarbeidere som jobber der. 

Men det kan ta tid å få til slike ordninger på plass i en såpass stor by som Bodø kommune.  

 

Institusjonslederen gir uttrykk for at kommunen burde ha tenkt litt mer på muligheten av at 

ikke hver virksomhet rekrutterer til seg selv, men at kommunen rekrutterer til alle felles. 

Dette ville kunne føre til bedre kontroll for kommunen og større fleksibilitet. Det blir litt for 

mye konkurranse innad i kommunen om de samme fagarbeiderne. 
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Videre forteller institusjonslederen at de har arbeidet med å innføre en ny arbeidsmetodikk 

for å rendyrke fagkompetansen slik at sykepleierne brukes til sykepleieroppgaver og ikke 

andre oppgaver. Dette har de ikke fått helt til å fungere så de jobber med et nytt forslag til 

hvordan dette skal gjennomføres. 

 

Institusjonslederen på Stadiontunet mener de har alminnelige utfordringer i staben. «Med så 

mye folk er det alltid elementer en må jobbe med.» De har en stor arbeidsmiljøgruppe med 

ambassadører ute i avdelingene og mener de kjenner til utfordringene. Det arbeides på denne 

måten holdningsskapende hele tiden på alle nivå i alle avdelingene. 

 

Institusjonslederen sier de ikke har høyere servicenivå enn de strengt tatt må ha for å være 

innenfor det som kan beskrives som faglig forsvarlig. Han mener det vil kunne bli lovbrudd 

og masse klager. Han baserer dette på tilbakemeldinger som kommer fra alle gruppene 

arbeidstakere hos oss. De er jo også «livsgledesertifisert» med de kravene de må følge opp 

med det. 

 

HOVDEJORDET OG VOLLSLETTA 

 

Sykefravær 

På Hovdejordet og Vollsletta forteller institusjonsleder at de i 2020 før korona hadde 

sykefravær på rundt 8% mens de i 2019 lå opp mot 12-13%. Han forteller at de arbeider godt 

med oppfølging av sykemeldte. Avdelingslederen på Hovdejordet gir uttrykk for at 

sykefraværsoppfølging er viktig og at hun synes det er en fin oppgave, men at det av og til 

kan være utfordrende og at de da kunne tenkt seg noe mer hjelp fra HR kontoret. 

Institusjonsleder har forventninger til den nye BHT7 som kommunen har fått avtale med nå 

ettersom de har vært veldig gode på sykefraværsoppfølging. 

 

  

 
7 Bedriftshelsetjeneste 
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Turnover og mangel på sykepleiere/fagpersonell 

Avdelingslederen på Hovdejordet forteller at de jobber med rekruttering hele tiden. De 

benytter også ung-jobb. Og i flere år har «ung-jobb fylke» gitt ut midler som de kan søke på å 

bruke til å få inn de yngste ungdommene som ikke får seg sommerjobb. De er rundt 15 år 

gamle. De kan gjøre lettere arbeid i institusjonen. Flere av de som har vært inne gjennom 

ung-jobb kommer tilbake senere som sykepleiere eller i andre stillinger. I tillegg har vi jo 

sykepleierstudenter i praksis her. 

 

Institusjonslederen forteller at de egentlig ikke har hatt så mye turnover, men at de hadde en 

utfordring nå siste året med at en sluttet og dro med seg mange venner dit han flyttet. Da 

mistet de 4-5 stykker ganske fort. Han forteller videre at de likevel har klart å rekruttere. 

Både ved å være tydelig på intervjuene om at de som er villig til å ta jobben vil kunne få fylt 

behovene for utfordring og faglig utvikling hos dem. I henhold til kompetanseprosjektet kan 

de tilby fagarbeidere å arbeide med fag og oppgaver som er utviklende og interessante for de 

som kommer inn.  

 

Han forteller at arbeidsmiljøet har blitt bedre de siste årene, blant annet har de hatt litt søkelys 

på dette med å ta opp ting med de det gjelder og ikke snakke med andre om det først. De kan 

derfor også markedsføre med et godt arbeidsmiljø. De har utarbeidet egne handlingsplaner på 

bakgrunn av ti-faktor arbeidsmiljøundersøkelsene. De benyttet arbeidsmiljøgruppen som har 

sittet sammen med ledelsen og utarbeidet dette. De har arbeidet med å følge opp de punktene 

som har kommet opp tidligere og at det er gjennomført før de går videre med planene 

framover forteller han. Dette er eksempelvis mestringsorientert ledelse og å sørge for at de 

ansatte blir mere selvgående. Institusjonslederen mener de er på god vei, og at de ansatte er 

mer selvgående og stoler mer på egen kunnskap. 

 

Han forteller videre at de ved å være litt kreative ved bruk av fagkompetanse kan få fylt opp 

fagstillinger. Blant annet konverterte de to sykepleierstillinger over til vernepleierstillinger 

fordi de fikk bare en sykepleier som søkte. Ettersom de kunne dra nytte av fagkompetansen 

til vernepleierne fikk de ansatt to vernepleiere i stedet. Og vernepleierne er i full drift med 

ansvarsvakt og det går veldig bra. 
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Avdelingslederen forteller videre at de har hatt utfordringer med å beholde ansatte tidligere. 

Hun forteller at de har små alminnelige tiltak for å skape miljø slik som å gå tur i lag, 

lønningspils, kino og de vanlige tiltakene som julebord og sånn. Hun forteller også at de har 

årlige fagdager som er ansett som et veldig motiverende tiltak. Det viktigste tiltaket mener 

hun er kompetanseprosjektet. Den rendyrkingen av kompetansestillinger de har arbeidet med 

siden 2019 ser ut til å gi god effekt på trivselen til fagpersonellet også. Når de får arbeide 

med det de har utdannet seg til trives de bedre. «Det vil føre med seg mestring og trivsel og 

høyere motivasjon og føre til mindre sykefravær. Det er jeg helt sikker på». 

 

Institusjonslederen forteller at de pr nå ikke har så store utgifter til innleie fra vikarbyrå. Ved 

å sørge for at han skal godkjenne all bruk av overtid har de også klart å redusere 

overtidsbruken. I tillegg forteller han at de har gjort tiltak for å gjøre smartere innkjøp av mat 

og bedre kontroll med matlageret. 

 

De arbeider etter det han forteller også med et prosjekt der de ser på gevinstrealisering ved 

hjelp av velferdsteknologi. Vi bruker en del velferdsteknologi, men de har ikke sett at dette 

gir mulighet for å senke bemanningen ennå. Det vi ser er at vi har veldig mye mindre 

pasientskader. Han forteller at «roomy teknologien»8 gir dem oversikt over pasientene og 

mulighet til å passe opp pasientene mye bedre slik at de ikke kommer til skade. 

 

Institusjonslederen forteller at dette temaet har vært mye diskutert. Både i ledelsesgruppen på 

institusjonen og med kommunaldirektøren. «Vi skal drifte innenfor forsvarlighetens rammer, 

og vi skal drifte godt nok. Ingen kan si hva som er godt nok. Er det nok å holde dem i live 

eller handler det om livsglede og verdighet. Vi må tenke at det er våre egne foreldre som skal 

få denne servicen. Hele virksomheten er jo livsgledesertifisert. Det fører noen forpliktelser 

med seg.» sier han. 

 

 
8 Teknologi for å kunne overvåke pasientens bevegelser slik at de kan hjelpe dem før de skader seg 
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Han forteller videre at Bodø kommune har bestemt at institusjonene skal vi være med på 

livsgledesertifiseringen. Han mener også at det å løfte servicen til noe en kan stå for og har en 

form for verdighet med seg, gjør at de ansatte også har det bedre på jobb og det blir lettere å 

beholde dem over tid. Dette gir jo også gode synergier i forhold til pårørende som blir mer 

fornøyde og de kan bruke mindre av tiden på behandling av klager.  

 

De har tiltaksplaner for happenings og livsgledekalenderne som er med på å gi pasientene noe 

mer enn mat og vask. Dette blir vi de målt på for å beholde livsgledesertifiseringen. De har 

også mistet frivillighetskoordinator som de hadde i til sammen 100% stilling på de to 

avdelingene på grunn av innsparing i kommunen. Dette vil etter det institusjonsleder sier få 

konsekvenser for beboernes livsglede utover grunnstellet.  

 

Her har vi jo en grunnbemanning som tar seg av dette og så går sykepleieren på topp i 

utgangspunktet og da sparer jo vi sykepleieren for å bruke unødig fagkompetansetid til å 

ivareta pasienten ut over det sykepleierfaglige. 
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Annen problemstilling: 

 

2. I hvilken grad følger Rådmannen opp budsjettavvikene i Helse og omsorg i 

henhold til gjeldende retningslinjer?  

 

For å besvare problemstillingen har vi satt opp følgende revisjonskriterier: 

 

1. Bodø kommune skal ha nødvendige rutiner for økonomirapportering. 

2. Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret om 

utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. 

3. Kommunedirektøren skal foreslå endringer i årsbudsjettet hvis utviklingen tilsier 

vesentlige avvik. 

4. Kommunedirektøren skal ved rapportering legge fram tiltak som er konkrete og 

tallfestede. 

 

Innsparingstiltakene skal være:  

a. Realistiske. 

b. Egnede til å sikre innsparing som gjør at regnskapet stemmer med budsjettet. 

 

 

Rutiner for økonomirapportering 

Revisor har etterspurt formelle rutiner for hvordan rapportering skal gjennomføres på dette 

området i Bodø kommune. 

 

Ingen av de vi har intervjuet og snakket med har gitt utrykk for at de kjenner til et sett med 

formelle rutiner på dette området. 

 

Gjennomføringen av rapportering er likevel beskrevet relativt likt av alle vi har snakket med. 
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Rapporteringen fram til første februar 2021 har blitt gjennomført i Styrhuset9. Fra og med 

første februar går kommunen over til Framsikt10 og rapporteringen vil bli gjennomført i 

henhold til systemet som er satt opp der. 

 

Styrhuset var lagt opp slik at avdelingslederne rapporterte til institusjonsleder og 

institusjonsleder videre til leder for institusjonsområdet som i sin tur rapporterte til 

kommunallederen som igjen leverte sin rapport til Rådmannen. Videre gav Styrhuset etter det 

de intervjuede forteller oversikt over hvilke punkter det skulle rapporteres på og et system for 

rapportering hver måned. Videre forteller de at de er i gang med opplæring i Framsikt men at 

det er vanskelig å gjøre en sammenlikning mellom de to programmene så tidlig. 

 

Økonomileder forteller at Framsikt gir flere muligheter for å ta ut informasjon og enklere 

styring av rapporteringen slik at de for hver måned kan velge hva de vil ha rapportert. 

 

Hovdejordet og Vollsletta 

På Hovdejordet og Vollsletta forteller de intervjuede at de hver måned har rapporteringsmøte 

hvor avdelingslederne og assisterende avdelingsleder/lederstøtte på Hovdejordet samles og 

går gjennom det som skal rapporteres. De synes dette er en god løsning. Institusjonslederen 

mener han har full kontroll på alt dette uansett så det er like mye for at avdelingslederne skal 

få full oversikt over økonomien. Institusjonsleder forteller at de har fått gode 

tilbakemeldinger på rapportene de skriver. Institusjonsleder oppfatter både Rådmannen og 

økonomidirektøren oppdatert på økonomien til enhver tid og han sier han har full tillit til at 

dette er i orden. 

 

Han kjenner imidlertid ikke til noen formell rapporteringsrutine. Men han gjør rede for 

økonomien med områdelederkommunalsjefen og økonomikontoret. Han forteller at de var 

veldig klare på at målsetningen var å unngå overforbruk i 2020 og det har de gjort, sier han. 

 

 
9 Bodø kommunes tidligere styringssystem for økonomi 
10 Bodø kommunes nye styringssystem for økonomi 
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Revisor har gjennomgått rapporter fra Styrhuset for Hovdejordet og Vollsletta fra og med 

2018 til 2020. Rapporteringen har utviklet seg fra noe mer sparsom i begynnelsen av 2018 til 

relativt fyldig og konkret mot slutten av 2018. Både når det gjelder rapportering av 

merforbruk på forskjellige områder og når det gjelder tiltak og hvor store besparelser de kan 

gi er bedret i perioden. Fra 2019 og framover er rapportene konkrete både på merforbruk, 

tiltak og forventet besparelse. 

 

Stadiontunet 

De intervjuede på Stadiontunet forteller at alle avdelingslederne har rapportert månedlig på et 

skjema i Excel. Alle avdelingslederne har rapportert på det samme; sykefravær, økonomi, 

ekstra innleie, bruk av vikarbyrå, overtid. Tallene måtte de hente ut selv av økonomisystemet. 

 

En av avdelingslederne har fortalt at de fram til midten av 2019 hadde veldig lite 

økonomistyring på avdelingsnivå. Virksomhetslederen styrte det aller meste. 

Avdelingslederen sier at første gang avdelingslederen fikk tilgang på økonomisystemet var 

midt i 2020, så avdelingsledernes kontroll på dette har nok ikke vært god. 

 

Ingen av de intervjuede kjenner til at det foreligger noen formell rutine for rapportering. Men 

malene for hva som skal rapporteres på ligger i Styrhuset og nå i Framsikt forteller de. 

 

De intervjuede har jobbet litt med i ledergruppen hva de skal rapportere på framover. Blant 

annet har de hatt en post som heter «felles» som de vil dele opp mellom avdelingene slik at 

de får bedre oversikt forteller de. 

 

Revisor har gjennomgått rapporter fra Styrhuset for Stadiontunet sykehjem fra og med 2018 

til 2020. Slik revisor ser det rapporteres det i all hovedsak på merforbruk innenfor de postene 

som de intervjuede har oppgitt. Det er imidlertid veldig stor forskjell på hvor informativ 

rapportene er ellers, og i hvilken grad det oppgis hvilke tiltak som er iverksatt eller skal 

iverksettes for å få regnskapet til å stemme med budsjett.  
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Ettersom det ikke finnes en formell rapporteringsrutine, finnes det heller ikke noen formell 

rutine for å gi tilbakemelding til institusjonslederne på rapporteringen de gjør. Områdeleder 

institusjon gir imidlertid utrykk for at det har vært veldig tett og god oppfølging særlig opp 

mot Stadiontunet med de særlige utfordringene som har vært der. Økonomileder sier at de 

også nå har spesiell oppfølging fra økonomikontoret. 

 

 

Rapportere til kommunestyret to ganger i året 

Revisor har innhentet og gjennomgått tertialrapport 1 og 2 for årene 2018, 2019 og 2020. 

 

For hver tertial er det rapportert budsjett for året, regnskap pr tertial, sammenholdt med 

regnskap samme tertial året før, avvik så langt, prognose årets slutt og regnskap og resultat 

året før. Dette er oppgitt pr område. 

 

I tillegg er det et eget oppsett pr. område hvor det rapporteres på tilsvarende måte. 

I rapporten kommenteres også utfordringene pr område og eventuelt hvilke tiltak som er 

iverksatt eller skal iverksettes for å komme i balanse. 

 

Forslag om budsjettregulering 

Ved gjennomgang av tertialrapportene fra og med 2018 til og med 2020 har revisor ikke 

funnet at det er lagt fram forslag om regulering av budsjett for institusjonsdrift. Det 

rapporteres i T2 i 2018 om forventet merforbruk på kr 6.000.000,-, i T2 2019 kr 10.000.000,- 

og i 2020 T2 på kr 19.000.000,-. 

 

 

Kommunedirektøren skal ved rapportering legge fram innsparingstiltak 

Revisor har gjennomgått tertialrapportene til HO fra og meg 2018 til og med 2020, og sett på 

institusjonsområdet. 
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I 2018 rapporterer Rådmannen i T111 om et forventet underskudd på kr 1.000.000,-. Og i T212 

rapporteres det om et forventet underskudd ved årets slutt på kr 6.000.000,-. Rapportene 

inneholder ingen tiltak som er iverksatt for å ivareta balansen. 

 

I 2019 rapporterer Rådmannen i T1 om et forventet underskudd ved årsslutt på  

kr 10.000.000,-. 

 

Rapporten sier følgende om tiltak for å få regnskapet i balanse: 

 

Ved Hovdejordet/Vollsletta er det startet et kartleggingsarbeid på hvordan vi anvender 

sykepleiekompetansen. Dette for å se hvordan vi kan beholde sykepleiere og samtidig bruke 

kompetansen best mulig. Ved Stadiontunet og Vollsletta er det ekstraordinære 

brukersituasjoner som i en periode krever 1:1 bemanning hele, eller deler av døgnet. Det 

jobbes kontinuerlig med å redusere kostnadene mest mulig. Sykefravær for hele 

tjenesteområdet er på 10,4 %, noe som er relativt lik samme tidspunkt i fjor. Det jobbes 

systematisk og godt i alle virksomhetene når det gjelder oppfølging og tilrettelegging 

 

Og i T2 rapporteres det om et underskudd ved andre tertial på kr 15.700.000,- og et forventet 

underskudd ved årets slutt på kr 10.000.000,-. 

 

Rapporten sier følgende om tiltak for å få regnskap til å stemme med budsjett: 

 

Det er utarbeidet tiltak og handlingsplaner for å redusere merforbruket siste del av 2019. 

Prognose på merforbruk ved årets slutt er forventet å bli 10 mill. 

 

Det er iverksatt tiltak hvor vikarer fra private byrå kun brukes på et minimum der vi ikke har 

nødvendig sykepleiekompetanse. Flere virksomheter har også avsluttet samarbeidet med 

private byrå. Det er iverksatt tett økonomioppfølging på alle lederteamene ute i 

 
11 Tertialrapport 1, fra Rådmannen til bystyret. 
12 Tertialrapport 2, fra Rådmannen til bystyret. 
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virksomhetene. Det gjøres grundige vurderinger før ekstra personell leies inn. Egne 

handlingsplaner utarbeides i virksomhetene. 

 

I 2020 rapporterer Rådmannen i T1 om et forventet underskudd ved årsslutt på  

kr 16.000.000,-. Og i T2 rapporteres det om et underskudd ved andre tertial på kr 

16.800.000,- og et forventet underskudd ved årets slutt på kr 19.000.000,-. 

 

Rapportene sier følgende om tiltak for å få regnskapet i balanse: 

  

 

På institusjonsområdet er det søkelys på å drive virksomhetene innenfor tildelte økonomiske 

budsjettramme. Tjenesteområdet arbeider både med å redusere merforbruket fra 2019 

gjennom å redusere vikarutgifter og overtid, og samtidig håndtere innsparingskravet på 4 

mill. kr i budsjett 2020. Per T1 er institusjonene og virksomhetene i budsjettbalanse i forhold 

til den ordinære driftssituasjonen, med unntak av Stadiontunet sykehjem. Sykehjemmet har 

over år hatt en stor mangel på fast ansatte sykepleiere. De har i de siste 6 månedene jobbet 

godt med rekruttering av nødvendig fagkompetanse, og forventer å stoppe forbruket av 

innleie fra private vikarbyråer i siste del av 2020. 
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3 Revisors vurdering 

Vurderinger 

1. Hvorfor har Bodø kommune så store kostnadsdrivere på institusjonsdrift? 

Generelt ser revisor av undersøkelsen vi har gjennomført at institusjonsområdet beveger seg i 

riktig retning, men at det henger igjen på noen få institusjoner. 

Bodø kommunes store kostnader på institusjonsdrift skyldes blant annet stor mangel på 

sykepleiere. Det er også høyt sykefravær ved enkelte enheter. Mangel på fagkompetanse gjør 

det nødvendig med bruk av vikarer fra private vikarbyrå. Mer fleksibel bruk av kompetanse 

vil kunne bedre dette. Det er iverksatt prosjekter hvor det arbeides med å optimalisere bruken 

av kompetanse.  

Mange fagarbeidere går fortsatt i deltidsstillinger med en kompetanse som det er knapphet på. 

I tillegg har Bodø kommune valgt å etablere små enheter som er mer kostbare pr. plass enn 

store enheter. Det er flere faktorer som som spiller inn, men disse er noen av de viktigste. 

Vi ser også utfordringer med liten stabilitet i ledelsen på Stadiontunet. Dette ser ut til å gjøre 

sitt til at kostnadene ved de nevnte utfordringene får større utslag her. De har ny 

institusjonsleder nå fra 2021 som kanskje på sikt kan gjøre slutt på denne utfordringen. 

Vi har gjennomgått en rekke tiltak både generelle for HO og spesielle for hver av 

institusjonene vi har undersøkt. Bodø kommune har flere prosjekter gående som absolutt bør 

kunne gi resultater. Heltidsprosjektet sammen med Kompetanseprosjektet kan gi 

institusjonene bedre fagdekning uten å tilføre flere fagarbeidere. Dette har allerede vist seg å 

gi store besparelser på Hovdejordet og Vollsletta. 
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Kompetanseprosjektet er etter de resultatene som har vist seg ved Hovdejordet og Vollsletta 

særlig egnet. Revisor mener også at det er viktig å se dette i sammenheng med å gjøre alle 

stillingene på institusjonene mer fleksible, slik at en kan låne fagarbeidere på tvers av 

avdelingene for å unngå kostbar innleie fra vikarbyråer. 

2. I hvilken grad følger Rådmannen opp budsjettavvikene i Helse og omsorg i 

henhold til gjeldende retningslinjer?  

Rutiner for økonomirapportering 

Revisor har funnet at Bodø kommune ikke kan vise til formelle rutiner for 

økonomirapportering på HO - området. De har systemer for rapportering og det rapporteres 

månedlig. Revisor ser likevel stor forskjell på hvordan det rapporteres fra de to institusjonene 

vi har undersøkt. Dette gir en forståelse av at rapporteringsverktøyet ikke gir tilstrekkelige 

føringer for hvordan rapporteringen skal gjennomføres. Vi ser også at i sammenlikningen 

mellom institusjonene har de som har rapportert på en gjennomførlig og god måte også 

oppnådd resultater som en ikke ser hos de som har rapportert mer uspesifikt og mindre 

grundig. Det er selvfølgelig også andre forhold som spiller inne på dette, men sammenhengen 

er likevel synlig. Dette gir en forståelse av at det er nødvendig med en formell rutine for 

økonomirapportering på området. 

Rapportere til kommunestyret to ganger i året 

Vi har sett på Rådmannens tertialrapporter. Det rapporteres to ganger i året og slik det kreves. 

Rapportene gir slik revisor ser det relativt god oversikt over hvordan det står til på de 

forskjellige områdene og institusjonene i Bodø kommune. Rapportene viser utviklingen i 

inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. 

Forslag om budsjettregulering 

Revisor har ikke funnet at det er framsatt forslag til budsjettregulering for institusjonsdriften   

i tertialrapportene fra og med 2018 til og med 2020. Når det ikke reguleres inn dekning for 
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merforbruket i budsjettet må det fremsettes konkrete tallfestede tiltak som er egnet til å sikre 

innsparing som gjør at regnskapet stemmer med budsjettet. 

Kommunedirektøren skal ved rapportering legge fram innsparingstiltak 

Vi har sett at en av de to institusjonene har rapportert meget grundig konkret og tallfestet. De 

har også vist at tiltakene som er rapportert er fulgt opp. Noe som igjen har ført til at de har 

klart å gjennomføre nødvendige besparelser. Revisor mener dette kan være et eksempel til 

etterfølgelse og benyttes i arbeidet med å få ned forbruket der HO - området fortsatt har 

utfordringer. 

 

Revisor har forståelse for de utfordringer som har vært hos Stadiontunet tilbake i tid. Dette 

gir seg kanskje også til kjenne på rapporteringen. Ettersom det ikke foreligger formelle 

rutiner for økonomirapportering, foreligger det ikke rutiner for tilbakemelding på 

rapportering. Revisor mener en tydelig formell rutine ville styrket kravet til rapportering og 

gjort det lettere å følge opp rapporteringen både oppover og nedover i organisasjonen.  

 

Revisor har trukket fram det som er rapportert om tiltak for å øke inntjening eller gjøre 

besparelser. Revisor mener tiltakene ikke er tilstrekkelig konkretisert og tallfestet. En 

konkretisering og tallfesting ville sette bystyret i stand til å vurdere om tiltakene er rasjonelle 

og egnet til å øke inntektene eller gi besparelser i tilstrekkelig grad. Revisor vil presisere at 

dette ikke betyr at området ikke har iverksatt tiltak som kan være egnede.  
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3.1 Konklusjon og anbefaling 
 

3.1.1 Konklusjon 

 

1. Bodø kommune har store kostnader på institusjonsdrift som blant annet skyldes stor 

mangel på sykepleiere. Høyt sykefravær ved enkelte enheter og mangel på 

fagkompetanse gjør det nødvendig med bruk av vikarer fra private vikarbyrå. Mer 

fleksibel bruk av kompetanse vil kunne bedre dette. Det er iverksatt prosjekter hvor 

det arbeides med å optimalisere bruk av kompetanse.  

 

Mange fagarbeidere går fortsatt i deltidsstillinger med en kompetanse som det er 

knapphet på. I tillegg har Bodø kommune valgt å etablere små enheter som er mer 

kostbare pr. plass enn store enheter. Det er flere faktorer som som spiller inn, men 

disse er noen av de viktigste. 

2. Bodø kommune har ikke en formell rapporteringsrutine for økonomirapportering på 

HO sitt område. Tertialrapporteringen gjennomføres to ganger i året og gir i all 

hovedsak den oversikten den skal. Det er ikke foreslått budsjettregulering for 

institusjonsdrift i tertialrapportene i perioden 2018-2020. Med merforbruk av den 

størrelsesorden det meldes om i tertialrapportene mener revisor at tertialrapportene 

burde vært tydeligere når det gjelder rapportering av konkrete tallfestede tiltak for 

inntjening eller besparelse. 

Rådmannen følger i god grad opp budsjettavvikene i Helse og omsorg i henhold til 

gjeldende retningslinjer? 
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3.1.2 Anbefalinger 

 

Revisor har følgende anbefalinger til Bodø kommune: 

 

1. Bodø kommune skal utarbeide en nødvendig formell rutine for økonomirapportering 

2. Bodø kommune skal rapportere til bystyret med egnede tiltak som er konkrete og 

tallfestede 

3. Bodø kommune bør stille krav til at institusjonslederne og alle leddene i 

rapporteringen skal rapportere egnede tiltak som er konkrete og tallfestede 

4. Bodø kommune bør benytte intern god praksis til å forbedre kommunens praksis (her 

med tanke på rapporteringsrutiner for økonomi) 
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4 Rådmannens kommentar 
 

Revisor sendte rapporten til Rådmannen med svarfrist 25.05.2021 og mottok Rådmannens 

kommentar 21.05.2021. 

 

Rådmannen skriver at han tar rapporten til etterretning og vil følge den opp. 

 

Rådmannens kommentar er tatt med i sin helhet i vedlegg 1 til rapporten. 

 

 

4.1 Bemerkninger  
 

I e-post uavhengig av kommentaren foreslo Rådmannen to små endringer til rapportutkastet. 

Disse endringene er tatt inn i rapporten, men har ingen innvirkning på rapportens vurderinger, 

konklusjon og anbefalinger. 
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Presentasjon Velferdsutvalget Hovdejordet og Vollsletta 
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Kartlegging hjelpepleiere og helsefagarbeidere Hovdejordet og Vollsletta  
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6 Vedlegg 
Vedlegg 1. Høringssvar fra kommunedirektøren 
 

Spørsmål 1 

Rådmannen tar rapporten til etterretning. Bodø kommune har mange institusjoner med små 

enheter som har høyere driftskostnader, særlig for de aller mest sårbare eldre. Dette var en 

politisk prioritering da institusjonene ble bygd, begrunnet i hensyn til kvalitet i tjenesten. Den 

største utfordringen er rekruttering av fagkompetanse, spesielt sykepleierkompetanse. Mangel 

på sykepleiere gjør det nødvendig å benytte private vikarbyrå for å sikre forsvarlig nivå av 

nødvendig fagkompetanse. Dette medfører store kostnader utenfor budsjett. 

 

Spørsmål 2 

Rådmannen har allerede innført en rutine med månedlig rapportering på økonomi/ 

budsjettoppfølging i RLG/ Rådmannens ledergruppe. Her rapporterer kommunaldirektørene.  

 

Bodø kommune vedtar nytt økonomireglement i bystyrets juni-møte nå i 2021. Ut fra dette 

nye reglementet vurderes ytterligere rutiner internt inkl. den tette oppfølging av alle 

virksomhetene som skjer månedlig når det gjelder økonomi og rapportering både fra 

områdeleder og økonomirådgiver. 

 

Ellers er rapporten OK, og vil bli fulgt opp av Rådmannen.   

 
 
Med vennlig hilsen 
  
Rolf Kåre Jensen 
Rådmann 
Bodø kommune 
  



Bodø kommune – Institusjon 

 Salten kommunerevisjon IKS - 2019 38 

Vedlegg 2. Utledning av revisjonskriterier 
 

Problemstilling 1: 

«Hvorfor har Bodø kommune så store kostnadsdrivere på institusjonsdrift?» 

 

Problemstillingen er deskriptiv og krever ingen revisjonskriterier. 

Målet er å beskrive utfordringene med å holde seg til budsjett og tiltakene som er innført for å 

sørge for at en kan få til innsparinger og nå budsjett når en får tilført midler via Rådmannens 

budsjettregulering. 

 

Problemstilling 2: 

«I hvilken grad følger Rådmannen opp budsjettavvikene i Helse og omsorg i henhold til 

gjeldende retningslinjer?» 

 

Etter kommuneloven §25-1 skal kommuner ha internkontroll med administrasjonens 

virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen 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 

 

I henhold til kommuneloven §14-2 d) skal kommunestyret vedta regler for 

økonomiforvaltningen eller et økonomireglement. I NOU 2016: Ny kommunelov, står det 
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som kommentar til dette at bestemmelsen ikke stiller krav til innholdet i økonomireglementet. 

Videre står det at innholdet i økonomireglementet må bero på øvrige lov- og forskriftskrav til 

økonomiforvaltningen, økonomifaglige normer og en risiko- og vesentlighetsvurdering for 

den enkelte kommune og fylkeskommune. 

 

Videre i kommuneloven kapittel 14 finner vi kravene til økonomiplan §14-4 og §14-5 om 

budsjettstyring hvor det i andre ledd, framgår at kommunestyret skal endre årsbudsjettet når 

det er nødvendig for å oppfylle lovens krav om realisme og balanse. Og tredje ledd hvor det 

framgår at kommunedirektøren minst to ganger i året skal rapportere til kommunestyret om 

utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Hvis utviklingen tilsier 

vesentlige avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årsbudsjettet. 

 

I en tolkningsuttalelse fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 07.07.2015 til 

realismekravet i kommuneloven av 1992, vises det til Departementets brev av 10. mai 2002 

til kommunene: 

 

”Derimot vil et budsjettert driftsunderskudd forutsatt finansiert gjennom 

”uspesifiserte innsparinger” gi grunnlag for registrering i ROBEK. ”Uspesifiserte 

innsparinger” anses ikke som noen inntekt ved denne vurderingen. Ved vurderingen av 

registrering går departementet eller fylkesmannen ikke inn på realismen i de 

budsjetterte inntekter og utgifter.” 

 

I tråd med dette er departementets oppfatning at ”effektivisering” ikke er å anse som inntekt, 

men som reduserte utgifter. Størrelsen på reduserte utgifter ved effektiviserings- og 

innsparingstiltak skal derfor tallfestes og fordeles på konkrete poster i henhold til 

realismekravet. Årsbudsjettet må være fullstendig og oversiktlig slik at det tydelig framgår 

hvorvidt tiltakene er sikret finansiering innenfor kommunens inntektsrammer. 

 

Alternativet til å foreslå budsjettregulering er dermed å legge frem konkrete tiltak som egner 

seg for å få utgiftene ned på budsjett. 
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På bakgrunn av dette har vi satt opp følgende kriterier: 

 

1. Bodø kommune skal ha nødvendige rutiner for økonomirapportering. 

2. Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret om 

utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. 

3. Kommunedirektøren skal foreslå endringer i årsbudsjettet hvis utviklingen tilsier 

vesentlige avvik. 

4. Kommunedirektøren skal ved rapportering legge fram tiltak som er konkrete og 

tallfestede. 

 

Innsparingstiltakene skal være:  

a. Realistiske. 

b. Egnede til å sikre innsparing som gjør at regnskapet stemmer med 

budsjettet. 
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