
Meeting Book: Gjerstad kontrollutvalg (14.02.2018) 

Gjerstad kontrollutvalg 

Date: 2018-02-14T12:00:00 

Location: Kommunehuset, møterom ved resepsjonen 

Note: 

Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: benedikte.vonen@temark.no eller mobil: 90589043. 

 

Vara møter bare etter eget varsel. 

 

I tillegg møter følgende: 

Rådmann Torill Neset, sak 1-2/18  kl. 12:00 

Barnevernleder Knut Hagen, sak 1/18 kl. 12:00 
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Arkivsak-dok. 18/00133-2 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Gjerstad kontrollutvalg 14.02.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 14.2.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Innkalling til møte 14.2.2018 godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 18/00133-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Gjerstad kontrollutvalg 14.02.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møte 22.11.2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 22.11.2017 godkjennes. 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll Gjerstad kontrollutvalg 22.11.2017 
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Møteprotokoll  
 

Gjerstad kontrollutvalg 

 
Dato: 22.11.2017 kl. 12:00 – 14:20 
Sted: Kommunehuset, møterom 1. etasje 
Arkivsak: 17/00229 
  
Til stede:  Nils Audun Gryting (leder), Mona Hoel (nestleder), Albert Nævestad 

(medlem) 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
- 

  
Forfall:  - 
  
Andre: Økonomisjef Espen Grimsland, sak 29-33/17 

Rådmann Torill Neset, sak 29-33/17 

Hovedrevisor Bente Tobiassen, sak 33/17 
  
Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark) 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

4/17 17/00229-21 Godkjenning av møteinnkalling 22.11.2017 3 

Møteprotokoll 

4/17 17/00229-20 Godkjenning av protokoll fra møte 20.9.2017 4 

Saker til behandling 

29/17 17/15489-1 Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2017 Gjerstad 5 

30/17 17/15490-1 Orientering om budsjett 2018 Gjerstad kommune 6 
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31/17 17/15488-1 Møte- og arbeidsplan 2018 Gjerstad kontrollutvalg 7 

32/17 17/03312-7 Orienteringer fra revisor 22.11.2017 8 

33/17 17/03341-7 Referatsaker 22.11.2017 9 

34/17 17/03313-7 Eventuelt 22.11.2017 10 

    

 

 
Gjerstad, 22.11.2017 

 

 

Nils Audun Gryting      Benedikte Muruvik Vonen 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

4/17 Godkjenning av møteinnkalling 22.11.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 22.11.2017 4/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Innkalling til møte 22.11.2017 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Innkalling til møte 22.11.2017 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

4/17 Godkjenning av protokoll fra møte 20.9.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 22.11.2017 4/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møte 20.9.2017 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokoll fra møte 20.9.2017 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

29/17 Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2017 Gjerstad 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 22.11.2017 29/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Økonomisjef Espen Grimsland orienterte om kommunens økonomiske situasjon pr. 2. tertial 

2017 og svarte på spørsmål. Rådmann Torill Neset var til stede under behandlingen og ga 

utfyllende kommentarer. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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30/17 Orientering om budsjett 2018 Gjerstad kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 22.11.2017 30/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Økonomisjef Espen Grimsland orienterte om rådmannens forslag til budsjett for 2018 og 

svarte på spørsmål. Rådmann Torill Neset var til stede under behandlingen og ga utfyllende 

kommentarer. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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31/17 Møte- og arbeidsplan 2018 Gjerstad kontrollutvalg 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 22.11.2017 31/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møte- og arbeidsplan 2018 for Gjerstad kontrollutvalg godkjennes. 

 

Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og 

avholde de møter utvalget ønsker. 

 

Møtedatoer 2018: Onsdager kl. 12:00. 

14.2.2018 – 2.5.2018 – 26.9.2018 – 28.11.2018. 

 

Vedtaket oversendes kommunestyret til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Sekretær Benedikte Muruvik Vonen la frem forslag til møte- og arbeidsplan for 2018 og 

svarte på spørsmål. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Møte- og arbeidsplan 2018 for Gjerstad kontrollutvalg godkjennes. 

 

Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og 

avholde de møter utvalget ønsker. 

 

Møtedatoer 2018: Onsdager kl. 12:00. 

14.2.2018 – 2.5.2018 – 26.9.2018 – 28.11.2018. 

 

Vedtaket oversendes kommunestyret til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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32/17 Orienteringer fra revisor 22.11.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 22.11.2017 32/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Hovedrevisor Bente Tobiassen orienterte om løpende revisjon.  

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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33/17 Referatsaker 22.11.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 22.11.2017 33/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

 
1. Behandling i kommunestyret av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget: 

a. 21.09.2017: 

i. Ingen saker. 

b. 19.10.2017: 

i. PS 17/74 Tertialrapport 2. tertial 2017 

ii. PS 17/76 Møteplan for 2018 

2. Betraktninger etter Temark høstkonferanse 8.11.2017 

3. Sentrale konferanser for kontrollutvalg 2018 (NKRF og FKT) 

4. Neste møte 14.2.2017 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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34/17 Eventuelt 22.11.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 22.11.2017 34/17 

 

 

  

 

Møtebehandling 

Ingen saker. 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 16/11857-15 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Gjerstad kontrollutvalg 14.02.2018 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging av forvaltningsrevisjon Barneverntjenesten Øst i Agder - 

Gjerstad 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget finner rapport og redegjørelse om oppfølging av forvaltningsrevisjonen 

Barneverntjenesten Øst i Agder – Gjerstad tilfredsstillende, og avslutter med dette saken. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Gjerstad kontrollutvalg behandlet i sitt møte 24.5.2017 sak 11/17 Rapport forvaltningsrevisjon 

Barneverntjenesten Øst i Agder – Gjerstad. Saken ble behandlet i Gjerstad kommunestyre 22.6.2017 sak 

17/54. Følgende vedtak ble fattet: 

 

Kommunestyret tar rapporten Barneverntjenesten Øst i Agder til orientering og ber rådmannen: 

- Konkretisere og foreslå nødvendige tiltak for å redusere sårbarheten ved de økonomirelaterte 

administrative støttefunksjoner knyttet til barneverntjenesten. 

Kommunestyret ber videre rådmannen ta initiativ til sammen med de øvrige rådmennene i Østre Agder å: 

- Formalisere styringsgruppen og samarbeidsutvalgets funksjon og ansvar, for å skape en felles og 

tydelig rolleforståelse i og mellom de ulike organene 

- Gjøre grep for å skape en felles forståelse og tydeliggjøring blant alle kommunene av 

samarbeidsavtalens bestemmelse om ansvaret for internkontroll. 

 

Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalget med en skriftlig plan for tiltak som settes i gang for å 

følge opp vedtaket og rapportens anbefalinger i utvalgets septembermøte 2017. Senest i kontrollutvalgets 

første møte i 2018 bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding om hvordan vedtaket og 

rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt dette arbeidet har gitt. Tilbakemelding skal også 

sendes kommunestyret. 

 

Til kontrollutvalgets møte 20.9.2017 sak 18/17 hadde rådmannen utarbeidet en skriftlig rapport om hvilke 

tiltak som var iverksatt og planlagt iverksatt for å oppfylle kommunestyrets vedtak. Kontrollutvalget fant 

at det var gjort mye godt arbeid i organisasjonen, og følgende vedtak ble fattet: 

 

Kontrollutvalget anser første rapportering etter forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten Øst i Agder å 

være tilfredsstillende. 

 

Senest i kontrollutvalgets første møte i 2018 bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding 

om hvordan vedtaket og rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt dette arbeidet har gitt. 
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Denne saken dreier seg om siste del av oppfølgingsarbeidet (del 2 av vedtaket). 

 

Saksopplysninger: 
Forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten Øst i Agder ble gjennomført i samarbeid mellom alle 

deltakerkommunene i barnevernsamarbeidet. Gjerstad kommune er vertskommune for Barneverntjenesten 

Øst i Agder. Revisjonens anbefalinger og kommunestyrets vedtak går derfor noe lenger for Gjerstad 

kommune enn for samarbeidskommunene (Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli). Det første 

strekpunktet gjelder dermed bare for Gjerstad kommune, mens de øvrige punktene er like for alle 

kommunene. 

 

Rådmann Torill Neset har laget en skriftlig rapport til kontrollutvalget datert 26.1.2018, som beskriver 

hvilke tiltak som nå er gjennomført for å følge opp hvert enkelt punkt i kommunestyrets vedtak av 

22.6.2017. I tillegg blir effekten av tiltakene vurdert opp mot revisjonens anbefalinger. Rapporten er også 

sendt via de øvrige rådmennene innen barnevernsamarbeidet til kontrollutvalgene i disse kommunene. 

 

Rådmann Torill Neset vil orientere om arbeidet og resultatene av det i møtet. Barnevernleder Knut Hagen 

vil også stille i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet oppfatter at oppdraget som fulgte etter gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen 

Barneverntjenesten Øst i Agder i form av revisjonens anbefalinger og kommunestyrets vedtak, er tatt 

seriøst og besvart på en måte som lover godt for det videre samarbeidet om barneverntjenesten. Det er 

jobbet systematisk for å gjøre dette samarbeidet til det det var tenkt å være når det gjelder de ytre rammer. 

Når det gjelder kvaliteten av de tjenestene som tjenesten utfører overfor innbyggerne, er dette planlagt 

som egen forvaltningsrevisjon senere. 

 

Vedlegg:  

Oppfølging etter forvaltningsrevisjon – Barneverntjenesten Øst i Agder – redegjørelse januar 2018 
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Arkivsak-dok. 18/03127-3 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Gjerstad kontrollutvalg 14.02.2018 

 

 

 

   

 

 

Tilsyn fra fylkesmannen med rehabilitering og koordinerende enhet 

Gjerstad 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget behandler ikke i utgangspunktet rapporter fra statlige tilsyn. Men for å kunne samordne 

mellom statlige tilsyn og kommunal egenkontroll, er det nyttig å kjenne til statlige tilsyn, resultatene fra 

disse og rådmannens arbeid med oppfølgingen av dem. Resultater fra statlige tilsyn kan gi 

kontrollutvalget nyttige innspill til risikovurderinger knyttet til den kommunale driften, som igjen gir 

grunnlag for vurderinger av behov for forvaltningsrevisjoner eller andre undersøkelser i kontrollutvalgets 

regi. 

 

Saksopplysninger: 
Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med rehabilitering og koordinerende enhet i Gjerstad kommune 9.-

10.10.2017. Temaet for tilsynet har vært om kommunen legger til rette for og følger opp at brukere med 

behov for rehabiliteringstjenester mottar individuelt tilpassede, tverrfaglige og samordnede tjenester. 

 

Fylkesmannen konkluderer i sin rapport datert 15.11.2017 med følgende: 

Gjerstad kommune har ikke systemer som sikrer at brukere får tverrfaglige og koordinerte 

rehabiliteringstjenester. Det er etablert en koordinerende gruppe, men ikke etablert rutiner for individuell 

plan og koordinator som sikrer at brukere får oppfylt sine rettigheter innenfor dette området. 

 

Fylkesmannen ber om at kommunen innen én måned oversender plan for hvilke tiltak som vil bli iverksatt 

for å rette lovbrudd som er avdekket. 

 

Gjerstad kommune har utarbeidet et plandokument som etterspurt fra fylkesmannen, der de deler 

oppfølgingen inn i to hovedtiltak med tilhørende underpunkter: 

1. Koordinerende gruppe – forbedring av fungering 

2. Samhandling og tverrfaglighet 

I tillegg inneholder plandokumentet en oversikt over tiltak for 

- ledelseskontroll av iverksettelse av tiltakene, og  

- ledelsesgjennomgang/-evaluering av om tiltakene virker som planlagt 
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Rådmannen vi orientere om tilsynet og oppfølging av dette i møtet. 

 

 

Vedlegg:  

Tilsyn FM rehabilitering og koordinerende enhet 

- Varsel 

- Dokumentasjon fra kommunen 

- Rapport fra FM 

- Plan fra kommunen 
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iert
Fylkesmannen i Aust-og Vest-Agder
Helse- og sosialavdelingen

Gjerstad kommune
Gjerstadveien 1335
4980 GJERSTAD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato
2017/6728 29.06.2017

Varsel om tilsyn med rehabilitering og koordinerende enhet i Gjerstad kommune

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder varsler med dette at det planlegges gjennomført tilsyn
med rehabilitering og koordinerende enhet i kommunen 9. og 10. oktober i år. Tilsynet vil bli
gjennomført som en systemrevisjon.

Tilsynets tema og innretning

Fylkesmannen skal undersøke om kommunen legger til rette for og følger opp at voksne
personer med behov for rehabiliteringstjenester mottar individuelt tilpassede, tverrfaglige,
samordnede og forsvarlige rehabiliteringstjenester.

Herunder skal det undersøkes om kommunen:

har opprettet koordinerende enhet som bidrar til å sikre et helhetlig tilbud til brukere med
behov for sosial, psykososial eller medisinsk rehabilitering
har utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeidet med individuell plan og koordinator
har rutiner for samarbeid internt i kommunen og med spesialisthelsetjenesten
kartlegger brukernes helhetlige situasjon og mulige behov for rehabiliteringstjenester
tilbyr og yter individuelt tilpassede og forsvarlige rehabiliteringstjenester
legger til rette for brukermedvirkning i rehabiliteringen

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet gjennomføres med hjemmel i lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 2
og lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 12-3.

I forkant av tilsynet ønsker vi å holde et formøte i kommunen med ledelsen i de enhetene som
berøres av tilsynet den 12.09.17 Vi vil da gi en kort orientering om tilsynets tema. Vi ønsker
også å få en gjennomgang av organisering og ansvarsforhold i kommunen på dette området,
samt avklare det praktiske rundt gjennomføringen av tilsynet. Dersom tidspunktet ikke passer
ber vi om en tilbakemelding på dette.

Tilsynet vil bli gjennomført av følgende tilsynslag:
Seniorrådgiver Hanna H. Nilsen, revisjonsleder
Seniorrådgiver Bjørn Vidar Gundersen, revisor
Rådgiver Solveig Pettersen Hervik, revisor
Seniorrådgiver Irene Vestøl Stødle, revisor

Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL, Telefon: 37 01 75 00 E-post: fmavpost@fylkesmannen.no
Besøksadresse Arendal: Ragnvald Blakstadsv. 1, 4838 Arendal Nettside:
AsaøkeackasieKgisiiaosand:Towlenskjokkeale£16.4614 ICsistimainad Ower. 9747å2ap4
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Dokumentasjon

Vi ber med dette om å få oversendt:

Organisasjonskart/ bekrivelse av hvordan rehabiliteringstjenester og koordinerende enhet i
kommunen er organisert, med oversikt over sentrale ansatte
Beskrivelse av kommunens rehabiliteringstilbud, eventuelt bruk av privatpraktiserende
personell og formalisert samarbeid med andre kommuner
Rutiner for mottak og behandling av meldinger om brukere med behov for
rehabiliteringstjenester, individuell plan og koordinator
Rutiner for samhandling internt i kommunen (herunder fastleger) og
spesialisthelsetjenesten
Rutiner for arbeidet med individuell plan og oppnevning av koordinator
Rutiner/beskrivelse av hvordan brukernes rett til informasjon og medvirkning ivaretas
Beskrivelse av opplæring og veiledning av koordinatorer
Informasjon om eventuelle risiko- og sårbarhetsanalyser
Informasjon om eventuelle brukerundersøkelser
Eventuelle klager eller avviksmeldinger relatert til tilsynets tema

I tillegg ønsker vi oversendt journalutskrift for de 15 siste brukerne som:
- er over 18 år og har fått individuell plan eller koordinator,
- og har fått rehabiliteringstjenester fra kommunen,
- og bor i eget hjem eller har korttidsplass ved institusjon

Journalutskriftene bør inneholde relevante journalnotater fra involverte i enheter i kommunen
siste 6 måneder, kartleggingsskjemaer, vedtak, planer, referater fra samarbeidsmøter,
eventuelle elektroniske dialogmeldinger med SSHF, mv.

Dokumentasjonen bes sendt oss innen 20.08.17. Arsmelding, samarbeidsavtaler og annen
info som ligger tilgjengelig på nett trenger ikke oversendes med mindre det foreligger nyere
versjoner som ikke er publisert.

Plikten til å gi ut opplysningene Fylkesmannen ber om følger av helse- og
omsorgstjenesteloven § 5-9, jf. § 12-3.

Videre vil vi orientere om at vi ønsker å avholde samtaler med rundt 10 brukere. Hvilke
brukere dette gjelder må vi komme tilbake til etter dokumentgjennomgangen. Fylkesmannen
vil også innhente bakgrunnsinformasjon fra fastleger i kommunen.

Vi ber om at det oppnevnes en kontaktperson for tilsynet i kommunen, og at vi snarest mulig
får tilbakemelding på hvem dette er.

Program blir oversendt senest to uker før tilsynet, og her vil navn på ansatte vi ønsker å
intervjue fremgå, tidspunkt for intervju og tidspunkter for åpningsmøte og sluttmøte. Det er
vesentlig at administrativ og faglig ledelse er til stede på åpningsmøtet og sluttmøtet. Det
samme gjelder alle som skal intervjues. Politisk ledelse og evt. andre sentrale personer
kommunen ønsker å ha med er velkomne til å delta på åpning- og sluttmøtet.

Fylkesmannens kontaktperson under tilsynet er Hanna H. Nilsen telefon 370 17583,
epostadresse
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Med hilsen

Ester Hassel (e.f.) Hanna H. Nilsen
Ass. avdelingsdirektør seniorrådgiver

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Saksbehandler: Hanna H. Nilsen, tlf: 37 01 75 83
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Fra: Kveim, Ellen Christensen[ellen.christensen.kveim@gjerstad.kommune.no]
Dato: 12.07.2017 13:45:22
Til: 'fmavhhn@fylkesmannen.no'
Kopi: Hassel, Ester (fmaveha@fylkesmannen.no); Postmottak
Tittel: ref 2017/6728

Tilsyn med rehabilitering og koordinerende enhet i Gjerstad kommune.
 
Kontaktperson for tilsynet i kommunen:
Ellen C. Kveim, enhetsleder pleie og omsorg
tlf 37 11 95 09
ellen.kveim@gjerstad.kommune.no
 
 
mvh
Ellen C. Kveim
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Fra: Kveim, Ellen Christensen[ellen.christensen.kveim@gjerstad.kommune.no]
Dato: 13.07.2017 10:48:12
Til: Postmottak
Tittel: VS: ref 2017/6728

 
 
Fra: Hassel, Ester [mailto:fmaveha@fylkesmannen.no] 
Sendt: 12. juli 2017 13:47
Til: Kveim, Ellen Christensen
Emne: SV: ref 2017/6728
 
Takk for tilbakemelding Ellen – fortsatt god sommer til deg!
 
 
Mvh Ester
 

Fra: Kveim, Ellen Christensen [mailto:ellen.christensen.kveim@gjerstad.kommune.no] 
Sendt: 12. juli 2017 13.45
Til: Nilsen, Hanna Hurv <fmavhhn@fylkesmannen.no>
Kopi: Hassel, Ester <fmaveha@fylkesmannen.no>; Gjerstad kommune <postmottak@gjerstad.kommune.no>
Emne: ref 2017/6728
 
Tilsyn med rehabilitering og koordinerende enhet i Gjerstad kommune.
 
Kontaktperson for tilsynet i kommunen:
Ellen C. Kveim, enhetsleder pleie og omsorg
tlf 37 11 95 09
ellen.kveim@gjerstad.kommune.no
 
 
mvh
Ellen C. Kveim
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Gjerstad kommune 
Enhet for pleie og omsorg 

 
   

 

FYLKESMANNEN I AUST- OG VEST-
AGDER 
Postboks 788 Stoa 
4809  ARENDAL 
 
 
 
 

 

Deres dato: 
Deres ref: 

29.06.2017 
 

Vår dato: 
Vår ref: 

18.08.2017 
2017/935-4 /H30 

Saksbeh: 
Direkte tlf.nr: 

Ellen Christensen Kveim 
37 11 95 09 

      

Dokumentasjon i forbindelse med tilsyn med rehabilitering og koordinerende enhet 
 
Tjenester til personer med behov for rehabilitering og individuell plan/koordinator utøves  i tre 
tjenesteenheter; Familiehuset, Nav og Pleie og omsorg. 
 
I 2016 engasjerte Gjerstad kommune Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) for å bistå 
kommunen i gjennomgangen av driften innen tjenesteområdet pleie- og omsorg (hjemmebaserte 
tjenester og institusjonsbaserte tjenester). Gjennomgangen skulle gi råd og veiledning  på  "hvordan 
innrette omsorgstjenestene for framtiden ". 
Etter rapporten ble det utarbeidet en tiltaksplan som bl.a inneholder reetablering av koordinerende 
gruppe og etablering av tjenestekontor.  Tjenestekontoret vil være i full drift fra 01.09.17. 
 
Gjerstad kommune søkte om tilskudd via Fylkesmannen til styrking av habilitering og rehabilitering og 
mottok dette. Hovedmålsetningen er å implementere hverdagsmestring som ideologi for 
tjenesteutøvelsen. 
Handlingsplan for hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering i Gjerstad kommune er under arbeid,  
utkast til plan sendes elektronisk. 
 
Undertegnede er kontaktperson for tilsynet. Jeg skal ha ferie fra 28.aug til og med 1.september, i den 
perioden er Torill Neset (rådmann) kontaktperson. 
 

Vedlegg:  
1. Koordinerende gruppe – organisering, medl, oppgaver  
2. Rutiner IP og oppnevning av koordinator  
3. Prosedyre saksbehandling og klagesaker  – innkommende søknader/ klager (pleie og omsorg) 
4. Prosedyre avvikshåndtering (plo) 
5. Prosedyrer for tjenesten (Familiehuset, psykisk helsetjeneste) 
6. Rutiner samarbeid kommuneoverlege og fastleger  
7. Prosedyre saksbehandling og klagesaker  – innkommende søknader/ klager (Nav)- ettersendes 
8. Samarbeidsavtale Familiehuset - Pleie og omsorg 
9. Samarbeidsavtale Familiehuset – Nav 
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10. Relevante rutiner “Gode pasientforløp” (pleie og omsorg) 
11. Opplæring og veiledning av koordinatorer  
12. Arbeidsverktøy koordinatorer 
13. Klage vedr privatpraktiserende fysioterapeut  
14. Oversikt tjenestemottakere over 18 år med individuell plan/koordinator 
15. Journalutskrifter 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Ellen Christensen Kveim 
enhetsleder 
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Fra: Kveim, Ellen Christensen[ellen.christensen.kveim@gjerstad.kommune.no]
Dato: 21.08.2017 14:41:41
Til: Postmottak
Tittel: SV: Dokumentasjon 2017/6728

 
 
Fra: Postmottak 
Sendt: 21. august 2017 14:38
Til: Kveim, Ellen Christensen
Emne: SV: Dokumentasjon 2017/6728
 
Hei, intet vedlegg i den e‐posten du sendte postmottak.
 
Hilsen Kai
 
Fra: Kveim, Ellen Christensen 
Sendt: 18. august 2017 14:06
Kopi: Postmottak
Emne: VS: Dokumentasjon 2017/6728
 
 
 
Fra: Kveim, Ellen Christensen 
Sendt: 18. august 2017 14:06
Til: fmavhhn@fylkesmannen.no; fmavpost@fylkesmannen.no
Emne: Dokumentasjon 2017/6728
 
Dokumentasjon kommer pr post i 4 sendinger.
Ett vedlegg ettersendes mandag.
Utkast til Handlingsplan for hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering som vedlegg i denne e‐posten.
 
 
Mvh
Ellen C. Kveim
Enhetsleder Pleie og omsorg
Gjerstad kommune
 



2/18 Tilsyn fra fylkesmannen med rehabilitering og koordinerende enhet Gjerstad - 18/03127-3 Tilsyn fra fylkesmannen med rehabilitering og koordinerende enhet Gjerstad : Tilsyn FM rehabilitering og koordinerende enhet - varsel, dokumentasjon fra kommunen og rapport fra FM

 

 

 

 

Handlingsplan for hverdagsmestring og 
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Camilla O. Sunde, fagsykepleier 

Enhet for pleie og omsorg  

Gjerstad kommune 

2017 

 

Foto: IGjerstad.no
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"Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen.  

Den skapes av forestillingen om at omsorg  

ikke kan gjøres annerledes enn i dag"  

Kåre Hagen (Arendalkonferansen 2011)  
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INNLEDNING 
Helse- og omsorgstjenestene står ovenfor store oppgaver fremover. Befolkningens 

alderssammensetning endres og kompleksiteten i helsetjenestene vil øke. 

Samhandlingsreformen skal sikre et bærekraftig, helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud 

av god kvalitet tilpasset den enkelte. For å møte samhandlingsreformens utfordrings- og 

målbilde kreves endringer også innad i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. De siste 

årene har helsetjenesten hatt en retningsendring ved å starte arbeidet med å skape «pasientens 

helsetjeneste» og fokuset fra hva feiler det deg til hva er viktig for deg (St.Meld. Nr. 26, 

(2014-2015)). Den nye kommunerollen legger opp til at en må tenke nytt og fremtidsrettet om 

innhold og ressursutnyttelse for å møte de demografiske, samfunnsmessige og helsemessige 

utfordringene. Tjenestene bærer fortsatt preg av å utøve kompenserende tiltak, og må jobbe 

for en mer proaktiv tilnærming. Økt brukerinnflytelse, egenomsorg og ansvarliggjøring, samt 

økt fokus på helsefremmende, forebygging og rehabiliterende arbeid er da viktig for økt 

livskvalitet og mestring (St.Meld. Nr. 29, (2012-2013)).  

 

Morgendagens eldre har ikke bare sykdommer og problemer, men også ressurser de skal 

bruke til å mestre eget liv og ta del i fellesskapet. Den største omsorgsressursen ligger ofte hos 

brukerne selv. Velferdssamfunnet er derfor avhengig av at innbyggerne skal utnytte sine egne 

ressurser best mulig og ikke gjøre dem til passive tjenestemottakere (St.Meld. Nr. 25 (2005-

2006)).  

 

Endret ansvarsfordeling og samhandlingsreformens mål om å yte helsetjenester nærmere der 

folk bor krever omstilling og nytenkning. Dette har ført til at kommunene satser sterkere på 

forebyggende og helsefremmende tilbud og arbeidsformer. Eksempler på dette er 

forebyggende hjemmebesøk, gode pasientforløp, frisklivssentraler og hverdagsrehabilitering 

(Førland & Skumsnes, 2014). Ved utvikling av tjenestene må det tenkes i form av koordinerte 

og tverrfaglige forløp og mer teambaserte tilbud.  Behovet for rehabilitering i form av mer 

intensiv innsats må vurderes oftere for personer med kronisk sykdom og funksjonsnedsettelse. 

Dette vil være avgjørende for å forebygge ytterliggere funksjonsfall, optimalisere funksjon og 

bedre mestringsevnen. Det må da finnes et tilbud som svarer til behovet. Brukere må 

involveres, og de må få tilstrekkelig hjelp til å leve med og mestre sykdom. Ved å komme 



2/18 Tilsyn fra fylkesmannen med rehabilitering og koordinerende enhet Gjerstad - 18/03127-3 Tilsyn fra fylkesmannen med rehabilitering og koordinerende enhet Gjerstad : Tilsyn FM rehabilitering og koordinerende enhet - varsel, dokumentasjon fra kommunen og rapport fra FM

2 

tidligere til og ved bedre oppfølging vil brukerne få bedre liv og penger spares (Helse- Og 

Omsorgsdepartementet, 2017). 

 

HVA ER HVERDAGSMESTRING- OG REHABILITERING? 
Hverdagsrehabilitering defineres som «en tidsavgrenset, intensiv og målrettet rehabilitering i 

hjem og nærmiljø rettet mot personer som har opplevd et funksjonsfall, og der terapeuter, 

sykepleiere og ansatte i hjemmetjenesten i kommunen samarbeider og bistår personen med 

trening og tilrettelegging av hverdagsaktiviteter som er viktige for personen selv» (Førland og 

Skumsnes, 2016, s 11).   

Hverdagsrehabilitering skal bidra til å øke livskvalitet og forbedre funksjonsnivå hos brukeren 

gjennom å ta utgangspunkt i brukernes egne muligheter og støtte den enkeltes motivasjon og 

evner. Brukeren beskriver og definerer hva som er viktig for å mestre eget liv. Dette gir 

kommunene mulighet for en systematisk tilnærming til å øke brukernes mestrings- og 

funksjonsevne og gi dem økt livskvalitet (Prop. 1 S Hod (2016-2017), 2016).  

Formålet med hverdagsrehabilitering er at innbyggere med funksjonsbegrensninger får et 

individuelt rehabiliteringstilbud hvor de opplever aktiv deltakelse, mestrer hverdagen, lever et 

mest mulig selvstendig liv og bor hjemme så lenge som mulig (Førland & Skumsnes, 2016; 

Langeland et al., 2016; Ness et al., 2012; Tuntland & Ness N.E., 2014).  

 

Karakteristiske kjennetegn ved hverdagsrehabilitering er: 

• Tidlig, tidsavgrenset innsats i personens hjem/nærmiljø 

• Utgangspunkt i spørsmålet «Hva er viktige aktiviteter i livet ditt nå?» 

• Målrettet og intensivert fokus på hverdagsaktiviteter som personen selv opplever som 

meningsfulle 

• Økt selvhjulpenhet i daglige gjøremål, slik at personen fortsatt kan bo hjemme, være aktiv i 

eget liv, og delta sosialt og samfunnsmessig 

• Basert på et tankesett om at personen selv styrer deltakelse og hverdagsmestring 

• Styrket involvering mellom ergo- og fysioterapeuter og personell i hjemmetjenesten 

• Mulighet for inkludering av aktuelle nære, pårørende og frivillige (Tuntland & Ness N.E., 

2014). 
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Begrepene hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering brukes ofte om hverandre. 

Hverdagsrehabilitering er et forebyggende og rehabiliterende tankesett som vektlegger den 

enkeltes mestring i hverdagen uansett funksjonsnivå, mens hverdagsrehabilitering er 

arbeidsformen (Ness, 2012). 

 

HVORFOR HVERDAGSMESTRING- OG REHABILITERING? 

BAKGRUNN 
Enhet for pleie- og omsorg skal gi kommunens innbyggere trygghet for at nødvendige 

omsorgstjenester er tilgjengelige ved behov. Samtidig skal tjenestene innrettes slik at de 

fremmer den enkeltes egenmestring. I 2016 utgjorde Gjerstads innbyggere på 80 år og eldre 

5,2 % (129 personer). I 2040 anslås det at en vil ha en økning til 9,8 % (270 personer) 

(Statistisk Sentralbyrå, 2016). En av hovedutfordringene vil derfor være å endre tjenestene for 

å møte fremtidens behov, blant annet ved å forebygge/utsette behovet for tjenester og ved at 

tjenesteutøvelse i størst mulig grad skal skje i tjenestemottakernes hjem (Handlingsprogram 

2017-2020. Årsplan, 2017). I 2016 engasjerte Gjerstad kommune Ressurssenter for omstilling 

i kommunene for å svare på hvordan kommunen skal innrette omsorgstjenestene for 

fremtiden. Rapporten viser til at Gjerstad har gode tjenester, men at fremtidige utfordringer vil 

kreve omstillinger for å sikre god kvalitet og økonomisk bærekraft.  Tjenesten bærer preg av å 

være noe fragmentert, det vil derfor være viktig å arbeide for sikre et helhetlig tjenesteløp. 

Rapporten peker på at det bør satses sterkere på forebyggende arbeid. Aktiv innsats tidlig vil 

kunne bidra til å redusere eller utsette behovet for tjenester. Rapporten viser til at det vil være 

nødvendig å ta i bruk hverdagsmestring/rehabilitering som ideologi og arbeidsform for 

tjenesteutøvelsen (Ressurssenter for Omstilling I Kommunene (Ro), 2016). Plan for Helse Og 

Omsorg (2015) er et felles styringsdokument som skal ivareta de viktigste aspektene i helse 

og omsorgssektoren i Gjerstad. Et av målene i planen er at «hverdagsrehabilitering skal 

forhindre et varig pleie- og omsorgsbehov», og skal nås ved en «intensivert satsing på 

hverdagsrehabilitering» (Plan for Helse Og Omsorg, 2015).  

 

Arbeidshverdagen i hjemmetjenesten preges av brukere som har behov for oppfølging og 

hjelp etter akutt sykdom. I en hektisk arbeidshverdag er det fort å hjelpe for mye i stedet for å 

ha fokus på brukernes ressurser og egenmestring. Det skapes fort en forventning blant brukere 
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og pårørende om at hjemmesykepleien er en varig tjeneneste. Hos en del kan det være 

utfordrende å avslutte når behovene blir mindre, noe som resulterer i et stort antall brukere 

med relativt små behov. Mange av disse kunne hatt nytte av et intensivert og tidsavgrenset 

rehabiliteringsopplegg i hjemmet slik at de i etterkant kan mestre å bo hjemme og være mest 

mulig selvstendige. Ressurssenter for Omstilling I Kommunene (Ro) (2016) peker i rapporten 

på at mange brukere får litt og at det da blir mindre tid til de med store behov. Utfordringen er 

da å innrette tjenesten slik at en frigir tid til brukere med store behov, slik som pasienter med 

rehabiliteringsbehov. Det må også være aksept for økt ressursbruk i en tidsavgrenset 

rehabiliteringsperiode slik at brukeren i størst mulig grad mestrer hverdagen selv på sikt. 

Bakgrunnen for denne handlingsplanen er å konkretisere hva hverdagsmestring og 

hverdagsrehabilitering innebærer og belyse at implementering av hverdagsrehabilitering kan 

være et tiltak for å sikre god kvalitet og bærekraftige tjenester for fremtiden. 

 

HVA SIER FORSKNINGEN? 
Hverdagsrehabilitering har vist seg å ha en varig bedre effekt enn vanlige hjemmetjenester på 

utførelse og tilfredshet med daglige aktiviteter, fysisk funksjon, helserelatert livskvalitet og 

total helsestatus i et seks måneders perspektiv (Langeland, E. et al., 2015). 

Hverdagsrehabilitering har vist seg å gi betydelig bedring i mestring i dagliglivets gjøremål 

(ADL). Effekten holdt seg ved ti måneders oppfølging (Winkel, Langberg, & Whrens, 2015). 

Hverdagsrehabilitering har også vist seg å gi bedre helserelatert livskvalitet for brukerne enn 

vanlige hjemmetjenester (Glendinning et al., 2010). Brukere som har fått 

hverdagsrehabilitering hadde lavere forbruk av hjemmetjenester, institusjonsplasser, 

legevaktbesøk og sykehusinnleggelser (Lewin et al., 2014) og trengte mindre pleie enn dem 

som hadde hatt ordinære hjemmetjenester i et to års perspektiv (Lewin et al., 2013). En 

oppfølgingsstudie etter fem år viste at brukerne av hverdagsrehabilitering hadde mindre 

sannsynlighet for å motta omsorgstjenester, og kost-nytte-analyser viste også her lavere 

kostnader for denne gruppen (Lewin, Alfonso, & Alan, 2013). 

MÅLSETTING 
Et overordnet mål skal være at Gjerstad kommune utvikler et fleksibelt rehabiliteringstilbud 

som tilrettelegger for egenomsorg og hverdagsmestring. Hverdagsmestring skal være en 

grunnleggende tanke i møte med alle brukere. Hverdagsrehabilitering tilbys til aktuelle 

brukere for å sikre en tjeneste som er fremtidsrettet og av god kvalitet. 
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Økt satsning skal bidra til: 

• At flere kan mestre eget liv – lengst mulig 

• At flere kan leve selvstendige liv og bo hjemme 

• Mer fleksible tjenester tilpasset brukernes behov 

• Økt tverrfaglig samarbeid og bedre ressursutnyttelse i pleie- og omsorgstjenestene 

 

ORGANISERING 
Det finnes ulike modeller og tilnærminger for hverdagsrehabilitering i forhold til 

organisasjonsforankring, målgrupper, ledelse, arbeidsformer, kartleggings- og 

dokumentasjonsverktøy og sammensetning av fagpersonell (Førland & Skumsnes, 2016). I 

grove trekk finnes det tre ulike modeller å organisere tilbudet på; 

•Hjemmetjeneste-integrert modell, som er en tverrfaglig tjeneste som utgår fra 

hjemmetjenesten i samarbeid med rehabiliteringstjenesten 

• Spesialistmodell, som er organisert som en egen spesialisert enhet ved siden av 

hjemmetjenesten og rehabiliteringstjenesten, og med selvstendig ansvar for hele 

rehabiliteringsprosessen.  

• Rehabiliteringstjeneste-integrert modell, som utgår fra rehabiliteringstjenesten i samarbeid 

med hjemmetjenesten (Langeland et al., 2016). 

 

INNSATSTEAM I HJEMMETJENESTEN 
Valg av organisasjonsmodell må tas på bakgrunn av blant annet dagens organisasjonsstruktur, 

økonomisk situasjon, et relativt lite antall bruker som er aktuelle for hverdagsrehabilitering, 

og tilgangen på fagpersonell, særlig tilgangen på ergo- og fysioterapeut (Fürst & Høverstad, 

2014). En forutsetning for å kunne ta i bruk hverdagsrehabilitering som arbeidsform i 

Gjerstad er at det integreres som en del av eksisterende tjenester i enheten. Sett i sammenheng 

med anbefalinger fra nasjonale veiledere og retningslinjer vil sannsynligvis en 

hjemmetjeneste-integrert modell være mest hensiktsmessig. Det er ønskelig å danne et 

innsatsteam med noen få ansatte som skal følge opp aktuelle brukere med behov for 

rehabilitering. Helsepersonell som skal være med i innsatsteamet må jobbe strukturert, ha 

gode ferdigheter innenfor veiledning og motivasjon og gjerne videreutdanning i 
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helsefremmende arbeid og rehabilitering. For å få til en tverrfaglig sammensetning er en 

avhengig av å få til et tettere samarbeid med fysio- og ergoterapeut enn det en har i dag.   

 

BRUKERGRUPPER 
Brukere som er aktuelle for hverdagsrehabilitering: 

• Personer i alle aldre (men oftest eldre) som risikerer eller har funksjonsnedsettelser i 

hverdagsaktiviteter 

• Personer som har rehabiliteringspotensiale, er motiverte og forstår instruksjon 

• Personer som søker tjenester for første gang 

• Utskrivningsklare pasienter fra sykehus eller annen rehabiliteringsinstitusjon (Ness et al., 

2012). 

 

Brukere som ikke er aktuelle for hverdagsrehabilitering: 

• Personer med langtkommende progredierende lidelser og pasienter i palliativ fase 

• Personer med omfattende mental/kognitiv svikt 

• Personer som ikke er motiverte og som ikke kan motiveres til egen innsats for å mestre 

aktiviteter i dagliglivet (Fürst & Høverstad, 2014; Ness et al., 2012). 

 

VARIGET 
Noen kommuner gir tilbud om hverdagsrehabilitering for en fast periode. Dette kan variere fra 

3 uker til 4 måneder. I andre kommuner fastsettes varigheten av tilbudet individuelt ut i fra 

brukerens behov og motivasjon. Varigheten kan da være fra noen dager til 6 måneder (Fürst 

& Høverstad, 2014). Det mest vanlige er en varighet på 4 uker (Langeland et al., 2016). 

 

SUKSESSKRITERIER  
En grunnleggende forutsetning for å integrere hverdagsmestring- og rehabilitering i 

hjemmetjenesten er at en etablerer en forankring av det rehabiliterende fokus. Dette krever en 

holdningsendring hos både ansatte i helse og omsorgstjenesten, tjenestemottakere, innbyggere 

og samarbeidspartnere. For ansatte som er vant til å ha en hjelperolle kan det være 

utfordrende «å jobbe med hendene på ryggen». Hverdagsmestring som ideologi er til en viss 
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grad kjent hos de ansatte. I tillegg kreves det en kompetanseheving hos ansatte i 

hjemmetjenesten. 

 

Innføring av hverdagsrehabilitering kan medføre reaksjoner fra brukere og ansatte i forhold til 

den nye måten å arbeide med brukerne på. Brukere og deres pårørende kan oppleve at goder 

blir fratatt dem. Dersom det kommer innvendinger fra brukere, pårørende eller ansatte er det 

viktig at politisk og administrativ ledelse kan forsvare satsningen. I Gjerstad er det derfor 

viktig at hverdagsrehabilitering forankres på alle nivå. Informasjon og motivering av brukere 

og pårørende er viktig for å skape en felles forståelse av arbeidsmetoden og treningsinnsatsen 

som kreves av brukeren. Slik vil en kunne unngå urealistiske forventninger til at 

helsetjenesten skal yte tjenester som egentlig er passiviserende. Dette er en utfordring en 

stadig støter på. Enheten jobber allerede for en tydeliggjøring av at hver enkelt selv er 

ansvarlig for eget liv og helse, og en sterkere satsning på helsefremmende arbeid igjennom 

deltakelse i Læringsnettverk for gode pasientforløp i regi av KS.  

 

En annen suksessfaktor er at innsatsteamet er tverrfaglig sammensatt og har riktig tilstrekkelig 

kompetanse. Det vil være avgjørende med en organisering som sikrer at 

sykepleier/fagarbeider, ergoterapeut og fysioterapeut har en samarbeidsarena og bidrar med 

sin kunnskap til det beste for hver enkelt bruker. Det er viktig at alle aktørene i et innsatsteam 

får bringe inn sin kunnskap og sine synspunkter og at det dermed blir et forpliktende 

tverrfaglig samarbeid (Fürst & Høverstad, 2014). Blant øvrige ansatte i hjemmetjenesten er 

det mange som har hverdagsmestringen godt innarbeidet og har ferdigheter som vil være 

viktige.  

 

Selv om et av siktemålene med hverdagsrehabilitering er å spare ressurser på sikt, vil det i 

oppstartsfasen være nødvendig med ekstra ressurser (Fürst & Høverstad, 2014). Ressurssenter 

for omstilling i kommunene, RO (2016) viser til at Gjerstad kommune må innrette tjenestene 

for fremtiden. Hjemmetjenesten preges av hektiske arbeidsdager og en kontinuerlig økning av 

antall brukere. Til tross for den økonomiske situasjonen i kommunen bør det derfor være 

aksept for at det brukes noe mer ressurser i en periode, for å oppnå effekter på sikt. 
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Intensiv innsats i hverdagsrehabilitering er ressurskrevende. Det er derfor viktig at innsatsen 

rettes mot brukere med best rehabiliteringspotensial. En viktig suksessfaktor er å få tak i de 

rette brukerne. Tett samarbeid og god dialog med de som henviser til tjenesten er derfor 

viktig, slik som tjenestekontor, hjemmesykepleie og fastlege, som kan bidra med avklaringer 

om hvem som bør inngå i målgruppen (Fürst & Høverstad, 2014). I Gjerstad vil dette trolig 

være greit gjennomførbart med små forhold, et nyopprettet tjenestekontor som jobber tett opp 

mot tjenestene og hjemmesykepleien som har ukentlig møte med fastlegene i kommunen.  

 

Hverdagsrehabilitering forutsetter systematisk og målrettet innsats for at brukeren skal oppnå 

sine mål og mestre hverdagen. Det finnes mange verktøy og redskaper som kan være nyttig i 

kartlegging, planlegging og dokumentasjon av hverdagsrehabilitering (vedlegg 2,3 og 4). Det 

er viktig å velge verktøy som alle faggruppene i teamet anser som nyttige. Tydelig definerte 

mål og dokumentasjon og evaluering av innsats og progresjon er viktig for å avslutte 

prosessen når målene er oppnådd eller når det viser seg at målene ikke kan nås (Fürst & 

Høverstad, 2014). 

OPPSUMMERING 
Den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal ikke bare yte helsetjenester i tradisjonell 

forstand, men må også være fremtidsrettet. Å skape pasientens helsetjeneste samtidig som en 

tar høyde for bærekraftutfordringene kan være utfordrende og kreve nytenkning. Gjerstad 

kommune må ta den demografiske endringen på alvor og utforme tjenester som har et langt 

sterkere forebyggende og helsefremmende fokus enn dagens organisering. Hverdagsmestring 

må være den grunnleggende tankegangen hos alle ansatte, og kompetansebygging vil da være 

avgjørende. For å nå regjeringens mål om å skape pasientens helsetjeneste må pasientens 

behov settes i sentrum for utvikling og endring av helse- og omsorgstjenesten. En 

helsetjeneste som legger bedre til rette for gode helsevalg er viktig for at den enkelte skal 

kunne ta mer ansvar for egen helse. God informasjon og veiledning, forventningsavklaring og 

ansvarliggjøring av kommunens innbyggere vil være viktig.  
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Videre utforming av tjenester må være nytenkende og fleksibel og sørge for å utnytte de 

mulighetene som allerede finnes i enheten. Dagens organisering av tjenestene er noe 

fragmentert, det er derfor behov for at reell samhandling tydeliggjøres. Nøkkelpersoner til et 

tverrfaglig innsatsteam har en allerede i enheten. Videre må en sørge for at kompetansen 

nyttes på en faglig god måte slik at en kan ivareta tjenestemottakernes behov. Organisering i 

ett tverrfaglig team vil være svært viktig for å sikre reell samhandling. At øverste ledere i 

kommunen jobber for mer helhetlige tjenester og satser på hverdagsmestring vil igjen ha stor 

betydning for om en lykkes med at de ansatte skal ha hverdagsmestring som en 

grunnleggende tilnærming i møte med brukerne. Samlet sett vil dette være avgjørende for 

hvordan Gjerstad kommune klarer å møte dagens og morgendagens behov, og dermed sikre 

faglig og økonomisk bærekraftige tjenester. 
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VEDLEGG 1  
 

 
 

INFORMASJONSSKRIV HVERDAGSREHABILITERING 
 

Hva er hverdagsrehabilitering? 
I Gjerstad kommune ønsker vi å satse på forebyggende helsearbeid. De fleste av 
oss ønsker å være selvstendige og klare oss mest mulig selv i hverdagen. 
Hverdagsrehabilitering er en tverrfaglig og tidsavgrenset innsats for deg som 
opplever at aktiviteter i hverdagen begynner å bli utfordrende.  

Hvem er vi? 
Hverdagsrehabilitering ytes av et tverrfaglig innsatsteam bestående av 
sykepleier, hjelpepleier/helsefagarbeider, ergoterapeut, fysioterapeut og 
fagansvarlig for velferdsteknologi. Innsatsteamet gjør en systematisk kartlegging 
av din situasjon. Sammen med innsatsteamet utarbeider du mål for hva du syntes 
er viktig å mestre i din hverdag.  

Hvem passer tilbudet for? 
Tilbudet passer for deg som nylig har hatt en funksjonsnedgang som gjør at du 
ikke klarer hverdagen din som tidligere. Du er motivert til å gjøre en innsats for 
å gjenvinne funksjon til gjøremål du tidligere har mestret og har potensiale til 
bedre funksjon. 

Tjenestens innhold 
Vi kommer hjem til deg i en tidsavgrenset periode og bistår deg med å trene på 
det som er viktig for deg å klare selv igjen i hverdagen din. Sykepleier vil først 
ha en samtale med deg, og eventuelt din pårørende, for å gjøre en kartlegging av 
din nåværende situasjon, hva som er viktig for deg å mestre og støtte deg i å 
formulere konkrete mål for den videre rehabiliteringen. Ut ifra dine mål og dine 
behov vil det bli utarbeidet et treningsprogram hvor det tverrfaglige 
innsatsteamet bistår etter behov. Hyppighet og varighet av tilbudet avgjøres av 
innsatsteamet i samarbeid med deg. Innsatsteamet vil fortløpende hjelpe med 
tilpasning av hjelpemidler og foreslå velferdsteknologiske løsninger etter behov. 
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Hvordan får du tjenestene våre? 
Søknadsskjemaet «søknad om helse- og omsorgstjenester» finner du på 
kommunens hjemmeside. Tjenestekontoret behandler søknaden din i samråd 
med fagansvarlig. Det er ingen egenbetaling for tjenesten.  

Ta kontakt med……… på telefon………… dersom du har spørsmål. 
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VEDLEGG 2 
Hva er viktig for deg-skjema 
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VEDLEGG 3 
 

 



2/18 Tilsyn fra fylkesmannen med rehabilitering og koordinerende enhet Gjerstad - 18/03127-3 Tilsyn fra fylkesmannen med rehabilitering og koordinerende enhet Gjerstad : Tilsyn FM rehabilitering og koordinerende enhet - varsel, dokumentasjon fra kommunen og rapport fra FM

5 

VEDLEGG 4 
Aktivitetshjulet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitetshjulet er inspirert av Kristiansand kommune og Tuntland og Ness 
(2014).
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Bare for å oppklare;
gerica id 107 har ikke vedtak om psykisk helsetjeneste.
 
Rapport fra RO og tiltaksplan er med som vedlegg.
Kommer tilbake med dato for når ytterligere dokumentasjon er klar.
 
 
Mvh Ellen C. Kveim
 
Fra: Nilsen, Hanna Hurv [mailto:fmavhhn@fylkesmannen.no] 
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Til: Kveim, Ellen Christensen
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Hei!
 
Viser til telefonsamtale igår og ber om å få oversendt ytterligere dokumentasjon i forbindelse med tilsynet:
 
Gerica id. 68 ‐ journal fra psykisk helse
Gerica id. 2983 ‐ journal psykisk helse, ergo, fysio, epikrise fra Kongsgård
Gerica id. 291 ‐ journal fysio
Gerica id. 83 ‐ journal psykisk helse
Gerica id. 328 – kopi av individuell plan og journal PLO (mye journal her, holder med siste tre måneder)
Gerica id. 4772 – journal psykisk helse
Gerica id. 3108 ‐ kopi av individuell plan og journal psykisk helse
Gerica id. 107 ‐ journal fysio, løpende journal psykisk helse, PLO
 
I deres oversendelsesbrev vises også til rapport etter gjennomgang med råd og veiledning for «hvordan innrette
omsorgstjenestene i fremtiden», og tiltaksplan utarbeidet på bakgrunn av denne. Hadde vært fint hvis vi også
kunne få en kopi av denne rapporten og tiltaksplanen det vises til.
 
Når tror du dette kan være klart?
 
Med vennlig hilsen
 
Hanna H. Nilsen
Jurist/seniorrådgiver
Direkte: 370 17583
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Helse – og sosialavdelingen
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PLANDOKUMENT – ARBEID MED OPPFØLGING AV RAPPORT FRA RO 

Hovedmålsetting: 
 
Gjerstad kommune omstiller tjenester i Pleie-og omsorg for å innrette sine 
omsorgstjenester for framtiden.  
 
Tjenestemottakere skal få sitt tilbud på rett nivå i kommunens samlede tjenestetilbud.  
Det avklares hvilken rolle og funksjon sykehjemmet, omsorgsboligene og 
hjemmetjenesten skal ha i en helhetlig pleie- og omsorgstjeneste. 
 
Brukeren skal få lett tilgang til tjenester og informasjon, det må være tydelig hva  
pasienter og brukere kan forvente og ikke forvente. Tjenester skal være tilpasset 
individuelt, preget av god kvalitet og rettferdighet.  
Gjennom samordning av tildeling vil vi oppnå høyere kvalitet på saksbehandlingen, 
likeverdig behandling av søkere, lik terskel for tildeling og bedre koordinering av 
omsorgstjenester.  
 
For å møte framtidens behov for rekrutering av pleiepersonell må det i større grad 
mobiliseres og heves kompetanse til alle ansatte og etablere en helhetskultur. Fokus 
på medarbeiderskap, lederutvikling og forutsigbare og robuste arbeidstidsordninger 
skal bidra til å få smarte, attraktive og produktive arbeidsplasser.  
 
Arbeidsgruppen har definert utvikling av helhetlige pleie- og omsorgstjenester som 
hovedmål med omstillingen. 
Det er definert følgende delmål som bidrar til oppnåelse av hovedmålsettingen: 

 Opprette koordinerende gruppe 
 Etablere tjenestekontor 
 Utvikle tjenestekriterier 
 Stillinger på tvers av avdelinger 
 Felles sykepleierturnus 
 Forbedringsteam 
 Ledercoaching 
 Medarbeiderskap 

 
Delmål 1 Koordinerende gruppe 
I følge "Forskrift om habilitering og rehabilitering (2001)"  skal det finnes en 
koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunen. 
Tjenestene som tilbys skal være synlige og lett tilgjengelige for brukere og 
samarbeidspartnere. 
KE er her en gruppe som trer regelmessig sammen, og således ikke en enhet i 
organisatorisk forstand eller et daglig bemannet kontor/sekretariat. 
Koordinerende enhet har ansvar for samhandling rundt brukere med behov for 
langvarige og koordinerte tjenester. Gjerstad kommune har valgt benevnelsen 
“koordinerende gruppe”. 
 
Medlemmer 

 Torill Neset - rådmann (leder) 
 Ellen Kveim – enhetsleder PLO  
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 Trond Fjell – enhetsleder Nav 
 Elfi Jonassen – enhetsleder Familiehuset 
 Rus og psykiatri 
 Barnehage og skole 
 Helsestasjon 
 Systemkoordinator 
 Saksbehandlere etter behov / Tjenestekontor  

 
Gruppa må være 

 Sektorovergripende 
 Må kunne ha gjennomslagskraft (forankring) 
 En egen etablert gruppe/team 

Fagområder 
 Velferdsteknologi 
 Individuell plan/koordinator 
 Samarbeidsavtaler 
 Kjøp av tjenester 
 Info ut til befolkning 
 Samarbeid med interesse/bruker org 

 
Dette er viktig for å lykkes: 

 God administrativ forankring 
 Tydelig ansvarsfordeling 
 Synlighet i organisasjonen 
 Nedfelte prosedyrer og rutiner 
 Samarbeid med spesialisthelsetjenesten 
 Kompetanse 
 Samarbeid med andre sektorer bør formaliseres 

 
En kommune skal bare ha en koordinerende enhet/gruppe – Helsedirektoratet. 
 

 Ha generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstiltak i helseregionen 
 Ha oversikt over habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunen 
 Være kontaktpunkt for samarbeid med kommunene 
 Legge til rette for brukermedvirkning 
 Ha overordnet ansvar for individuell plan og koordinator 
 Motta meldinger om behov for individuell plan og koordinator 
 Utarbeide rutiner for arbeidet med individuell plan og koordinator 
 Sikre oppnevning av koordinator 
 Opplæring og veiledning av koordinator 
 Kompetanseheving om individuell plan og koordinator 
 Motta meldinger om mulig behov for habilitering og rehabilitering 

 
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-
koordinator/seksjon?Tittel=koordinerende-enhet-for-habilitering-2503  
 
GROVSKISSE – PLAN FOR ETABLERING: 
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Milepæl Tidsplan Ansvarlig 
Oppnevne gruppe Januar 2017 Rådmannen 
Igangsette arbeidet Januar-mars 2017 

1. møte er innkalt 16.2.17 
Leder.  
 

   
Delmål 2 Etablere tjenestekontor 
 
Hensikten med å etablere tjenestekontor er: 
 Ivareta brukernes rettssikkerhet og sikre likeverdig behandling 
 Fremme en profesjonalisering av saksbehandlingen. 
 Tydeliggjøring av kommunens ansvar som forvalter og tjenesteyter. 
 Skille mellom forvaltning (tildeling) og utførelse. 
 Oppnå bedre styring mellom bruk av ressurser og behov. 

 
Tjenestekontorets ansvar er å motta, kartlegge, og vurdere søknader om helse- og 
omsorgstjenester. De skal vedta tjenester basert på kartlagt hjelpebehov, lovens vilkår og 
politisk vedtatt tjenestenivå. Tjenestekontoret har ansvaret for førstegangsregistrering i 
IPLOS. De skal formidle kartlagt hjelpebehov i tildelingsmøte med tjenesteenhetene, der 
nivået i omsorgstrappa blir avklart. 
 
I tillegg skal de gi veiledning og informasjon ved utfylling av søknader og evt. 
klagebehandling. 
 
Tjenestekontoret fatter vedtak og saksbehandler innen følgende tjenester: 

 Korttidsopphold i institusjon 
 Langtidsopphold i institusjon 
 Avlastning i institusjon 
 Dagsenter eldre hjemmeboende 
 Fysioterapi 
 Hjemmesykepleie 
 Brukerstyrt personlig assistent 
 Omsorgslønn 
 Praktisk bistand (hjemmehjelp) 
 Omsorgsboliger  
 Tidsbegrenset opphold i omsorgshybel (avlastning/korttidsopphold/midlertidig 

erstatning oms.bolig) 
 Trygghetsalarm 
 Hjelpemidler 
 Ambulerende vaktmestertjenester  
 Avlastning utv.hemmede (privat og kjøp av tjenester) 
 Koordinator/individuell plan 
 Støttekontakt 
 Praktisk bistand – opplæring (ADL trening - mestring) 
 Bolig med heldøgnsomsorg 
 Matombringing 
 Vask av tøy 
 Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT – kort) 
 Parkeringskort for forflytningshemmede 
 Rehabilitering  

 
Tjenestekontoret skal: 
 gjennom bruk av IPLOS registrering sikre at brukerne får riktig tjeneste i henhold til lover 
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og forskrifter. 
 gjennom tett samarbeid med tjenesteenhetene, kvalitetssikre tjenestene og vedtatt 

tjenestenivå. 
 gjennom gode rutiner, sikre at brukerne får svar på søknader i henhold til 

forvaltningsloven. 
 gjennom gode rutiner sikre god informasjon om tjenester, rettigheter og plikter. 
 med bruk av IPLOS – registrering, bidra til god ressursutnyttelse, samt likeverdige og 

virkningsfulle tjenester. 
 vedta definerte tjenester til den enkelte, som vil bli fattet i form av enkeltvedtak. 
 legge frem saker for Koordinerende gruppe  
 gjennom endringsmeldinger oppdatere vedtak fortløpende 
 gjennom kontrollrutiner sikre at utfører holder kvalitetsnivå på tjenesten 
 
Andre mulige oppgaver til Tjenestekontoret kan være (evn også senere)   
 

 Turnusplanlegging  
 Vikarpool  
 Ambulerende vaktmester  
 Syn- og hørselskontakt 
 IKT- Gerica  
 Saksbehandling for andre enheter i kommunen  

 
 
Saksbehandling 
Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Det vil 
bli foretatt hjemmebesøk v/behov. Etter at saken er utredet og informasjon innhentet fattes 
vedtaket. 
Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én 
måned, skal det gis skriftlig beskjed om grunnen til dette og forventa vedtaksdato. 
Ved akutt behov for hjelp kan hjelpetiltak iverksettes midlertidig inntil søknaden er behandlet. 
 
Vedtak skal være tidsbegrenset – 1 år 
I vedtaket beskrives hvilken tjeneste som evt. tildeles med begrunnelse for vedtaket eller 
avslaget. Vedtaket evalueres kontinuerlig, ettersom pasient/brukers behov for bistand endrer 
seg. Ved endring blir det vurdert om ny kartlegging er nødvendig. 
 
Slik det er i dag er saksbehandlingen spredt ut i tjenesten og det er tjenestelederne som 
fatter vedtak. Dette er sårbart, og det er en utfordring at det ikke skilles mellom bestiller og 
utfører. 
 
Hvordan bidrar tjenestekontor til å oppfylle hovedmålsettingen om helhetlige tjenester: 
Helhetlig behovsvurdering. Likhetsprinsipp. Saksbehandlingen vil inneholde elementer fra 
alle faglige fokus.  
 
 
Det må være sterkt fokus på faglige vurderinger i saksbehandlingen, og hverdagsmestring 
som ideologi.  
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GROVSKISSE – PLAN FOR ETABLERING: 
 
 
Milepæl 

 
Tidsplan 
 

 
Ansvarlig 

 
Innholdet i tjenestekontoret er 
avklart – oppgaver, 
avgrensninger 
 

 
Februar 2017 

Torill 
Anna  
Kirsten 

 
Bemanning/ressurser 
Plassering  

 
Februar-mars 2017 
 
 

Ellen 
Anna  
Torill 

Opplæring/rutinegjennomgang 
med de som skal jobbe på 
tjenestekontoret 

Mars 2017 Ledergruppen 

Informasjon om tjenestekontor Mars- april 2017  
 
Opplæring internt – 
informasjon internt/eksternt 

 
Mars-april 2017 

De som skal jobbe på 
tjenestekontoret 

 
Iverksettelse 
 

 
1.5.17 
 
 

Rådmannen  

Delmål 3 Utvikle tjenestekriterier 
 
 
Hvorfor – gevinster for brukerne og kommunen Sikre rettferdighet, helhetlig. Avklare 
forventninger. 
 
Hva skal tjenestekriteriene gjøre? 
 
Hvordan? 
 
Når 
 
 
GROVSKISSE – PLAN FOR ARBEIDET 
 
Milepæl Tidsplan Ansvarlig 
Forslag til kriterier Februar 2017 Kari, Ann Jorunn, Mona 

Gjennomgang av kriteriene i 
prosjektgruppa 

Februar 2017 
 

Kari, Ann Jorunn, Mona 

Behandling i brukerutvalg 
 

Mars Ellen 

Forskrift for sykehjem eller 
boform for heldøgns omsorg 
og pleie ( kommunal)  

April 2017 Kari, Ann Jorunn, Mona 
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Politisk behandling 
 

Mars-april Torill 

 
 

  

 
 

  

Delmål 4 Stillinger på tvers av avdelinger 
 
Det normale bør være å jobbe på tvers av avdelinger i noe større utstrekning for 
noen personellkategorier. 

Etablere en gruppe medarbeidere som jobber på tvers i kommunen, og dekker 
problemer med å fylle vakter.  

Hvorfor Utnytte kompetanse på en bedre måte, tverrfaglighet 
 
Hvordan 
 
Når 
 
 
 
 
GROVSKISSE – PLAN FOR ARBEIDET 
 
Milepæl Tidsplan Ansvarlig 
Rullering – 2 og 2 sammen?   
Kartlegging blant ansatte hva 
som skal til for at de vil jobbe 
på tvers av avdelinger. Neste 
tema til idekassen. 

Januar-februar 2017 Anna, Ragnhild, Mona , 
Jeanette, Astrid 

Forslag til tiltak 

 

Mai 2017 Anna, Ragnhild, Mona , 
Jeanette, Astrid 

 
Delmål 5 Felles sykepleierturnus    
 
Hvorfor  
 
Hvordan 
 
Når : prøves evn ut i sommer  
 
 
 
GROVSKISSE – PLAN FOR ARBEIDET 
 
Milepæl Tidsplan Ansvarlig 
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Delmål 6 Utviklingsteam (ikke samme forbedringsteam som i gode 
pasientforløp) 
 
Helhetlige tjenester, innhold i tjenestene 
 
2. halvår 
 
GROVSKISSE – PLAN FOR ARBEIDET 
 
 
Milepæl Tidsplan Ansvarlig 
Sette sammen gruppen: Anne 
Jorunn, Kari, Kirsten og en 
fagperson fra hver avdeling 
 
 

September  2017 Anne Jorunn 

 
Delmål 7 Utvikling av ledelse 
 
 
Større grad av samarbeid og samarbeidskultur i ledelsen innen pleie og omsorg – 
kan gi klare ressursmessige og faglige forbedringer som kan bidra til at brukerne av 
pleie- og omsorgstjenestene får et bedre og mer tilpasset tjenestetilbud. 
 
GROVSKISSE – PLAN FOR ARBEIDET 
 
Milepæl Tidsplan Ansvarlig 
Arbeidsgruppe som ser på 
fordelingen av adm.oppgaver 
mellom nøkkelpersoner. En 
mulighet kan være 
spesialisering på oppgavetype 
på tvers av avdelinger, f eks 
personaloppgaver, turnus 
  

Januar-mars 2017 Prosjektleder og 
rådmann 

Coaching av ledere enkeltvis 
og som gruppe 
 

Desember 16 – juni 17 Leder/tjenesteledere 

Utvikling av ledergruppen til å 
bli et lederteam – som i større 
grad samarbeider, er 
samkjørte og tar felles ansvar 

------------“----------------  
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Utnytte ressursene i 
lederteamet på en bedre måte 
 

Kontinuerlig  
 status mai 2017 

 

Gå gjennom oppgavefordeling 
med hensikt å frigjøre mer tid 
til ledelse 
 

Februar 2017 Ledergrp + rådmann 

 
Delmål 8 Utvikling av medarbeiderskap 
 
 
Kjennetegn på godt og aktivt medarbeiderskap kan være: 
Profesjonell og ansvarsbevisst utførelse av arbeidsoppgaver 
Imøtekommende og god arbeidskollega 
Samarbeidsvillig, helhetlig orientert og gir ærlige tilbakemeldinger 
Redelig og pliktoppfyllende overfor arbeidsgiver, kolleger og seg selv 
 
Disse kjennetegnene er også grunnlaget for yrkesstolthet. Samtidig er yrkesstolthet 
og arbeidsglede tett sammenvevde fenomener - godt medarbeiderskap er derfor 
både i virksomhetens og medarbeiderens egen interesse. På en arbeidsplass er alle 
medarbeidere – og noen medarbeidere har et lederansvar. Medarbeiderskap er en 
fellesnevner og et godt utgangspunkt for å utvikle arbeidsplassen sammen. 
 
 
GROVSKISSE – PLAN FOR ARBEIDET 
 
Milepæl Tidsplan Ansvarlig 
 
Stille spørsmålet: “Hva kan du 
bidra med?” 

  

Medarbeidertimen, ledere er 
tilgjengelige for 
medarbeiderne, 1 time 2 
dager i uka. Kontaktpunkt. 
oppgavefordeling 
 

Januar 2017 Ledergruppen 

Oppfølging av at ansatte får 
kurs/kompetansepåfyll – 
kursbase. Bør en av lederne 
ha ansvaret for dette? 
 

 Ledergruppen + rådmann 

Heltid/deltid 
 

Forslag 1.mai 2017 
hvordan det skal jobbes 
fremover   

Jeanette, Anna, Mona, 
Ellen  
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Forord 
Gjerstad kommune har engasjert Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) for å bistå kommunen 

i gjennomgangen av driften innen tjenesteområdet pleie- og omsorg (hjemmebaserte tjenester og 

institusjonsbaserte tjenester). Gjennomgangen skal svare ut spørsmål "hvordan innrette 

omsorgstjenestene for framtiden ". RO har gjennomgått befolkningsprofil (aldersbæreevne og 

familieomsorgskoffisient) i dag og framover, ressursanalyse av sykehjemmet, direkte / indirekte tid 

innen hjemmetjenesten og aktuelle KOSTRA1-data for 2015. Deretter vurdert dagens måte å organisere 

tjenestetilbudene på og sammenlignet dagens praksis med andre kommuner og ROs kunnskap om drift 

av tjenesteområdet.  

Slik RO ser det, er det de interne prioriteringene som gjøres i pleie- og omsorgstjenestene (heretter 

benyttes begrepet omsorgstjenestene) som i stor grad avgjør om tjenestene framstår som 

ressurseffektive eller ikke. Dette beskrives ofte som omsorgstrappa, ut fra at tjenestemottakere 

(brukere og pasienter) helst skal få sitt tilbud på rett nivå i kommunens samlede tjenestetilbud. Jo 

høyere i trappa tilbudet er, jo mer ressurser (faglig og økonomisk) krever det. Det betyr at dersom 

tjenestemottakere får et tilbud som ligger over det reelle behovet, vil kommunen bruke sine samlede 

ressurser på en måte som gjør at noen får et tilbud som ikke er godt nok, fordi andre får "for mye". 

Eventuelt betyr det at kommunen samlet bruker mer ressurser enn nødvendig på omsorgstjenestene. 

Gjerstad kommune har i henhold til vedtatt plan for helse og omsorg utarbeidet en "Forebyggings og 

omsorgstrapp". Med utgangspunkt i kommunens utfordringer er følgende anført " Gjerstad kommune 

må være kreativ og innovative i måten oppgavene løses, noe som er nødvendig for å sikre nivå og 

kvalitet på tjenestene fremover, og bidra til at behovet for helsetjenester reduseres". 

Behovet for sykehjemsplasser har i mange kommuner ofte dreid seg om kvantitative spørsmål. Hvor 

mange plasser? I dag erfarer RO at det oftere blir stilt spørsmål om kvalitet, hvilket innhold skal tilbudet 

ha og sykehjemmets funksjon i en helhetlig omsorgstjeneste? De kvalitetsmessige kravene har og vil 

øke, noe som forutsetter "nok" personell med riktig og tilgjengelig kompetanse. Blant annet er dette 

tydeliggjort i meldingen om fremtidens primærhelsetjeneste ((Stortingsmelding nr. 26 (2014-2015)). 

En indikator som ofte er benyttet når behovet for dekningsgrad, sykehjem og omsorgsbolig med reell 

heldøgns tjenestetilbud skal utredes, er 25 % av antall innbyggere 80 år og over. Hvor en slik indikator 

kommer fra er usikkert. Etter som mange av tjenestemottakerne er under 80 år, er det også antydet et 

mål på 28 %. Minst 20 % av disse bør være korttidsplasser2. I dag har kommunen innrapportert at de 

har en dekningsgrad på sykehjem på 24,8 % og samla, når vi tar med omsorgsbolig med 

heldøgnsbemanning, på 32 %? RO stiller spørsmål om dette er rett dekningsgrad. Er det innrapportert 

antall tilgjengelige plasser eller antall plasser som skal driftes? Det innrapporterte tallet på antall 

sykehjemsplasser vil også ha betydning for døgnpris og årskostnad. 

Behovet for antall sykehjemsplasser kan ikke vurderes isolert, det må sees i sammenheng med 

kommunens øvrige tjenestetilbud og lokale forhold. For eksempel vil en godt utbygd hjemmetjeneste, 

bidra til å reduseres behovet, og vice versa. Andre faktorer kan være forholdet direkte/indirekte tid3 i 

hjemmetjenestene, type omsorgsbolig, dag- og aktivitetstilbud, vedtakspraksis, grad av hjemme-

rehabilitering (hverdagsmestring) og i hvilken grad teknologiske løsninger benyttes, samarbeid med 

                                                           
1 KOSTRA – KOmmune STat Rapportering 
2 Sykehjemsplasser og legetjenester i sykehjem – kartlegging i Hordaland 2014 (Jo Kåre Herfjord, ass. fylkeslege, Fylkesmannen 
i Hordaland). 
3 Direkte/indirekte tid er forholdet mellom vedtakstimer og tilgjengelig personalressurs. 
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pårørende, frivillige m.m. Skal Gjerstad, slik RO ser det, også i fremtiden greie å yte gode nok 

omsorgstjenester, vil kommunen være avhengig av en tjeneste som sikrer helhetlige tjenesteløp 

gjennom at ulike faggrupper samhandler på tvers av organisatoriske innretninger.  Og at 

tjenesteinnretning og drift er bærekraftig.  Stikkord her er innovasjon og kontinuerlig forbedring. Samt 

tydeliggjøre hvem har ansvar for hva. Dette for å avstemme forventningsbilde.  

Både i Gjerstad og andre kommuner rapporteres det om tjenestemottakere som er sykere enn før, at 

det gis mer intensiv behandling og oppfølging. Det forventes at sykehjemmet skal beherske alt fra 

observasjon, palliativ4 behandling, intravenøs behandling, smertepumpe, ventilasjonsstøtte, aktiv 

rehabilitering m.m. Dette i motsetning til det tradisjonelle synet på sykehjemmet som bolig for de som 

ikke lenger kan bo i opprinnelig bolig, og som trenger langtids pleie, omsorg og trygghet. Det vil si en 

utvikling hvor sykehjemmets rolle endrer seg fra langtids opphold, til ulike typer korttids opphold med 

behov for et aktivt tjenestetilbud.  

Erfaringer Gjerstad kommune har, er at det ikke bare er tjenestemottakere i sykehjemmet som har 

behov for mer intensiv behandling, også hjemmetjenesten står overfor denne utfordringen. Derfor vil 

det ha stor betydning for framtidig bærekraft hvordan Gjerstad innretter tjenestene; både faglig, 

strukturelt og økonomisk.   

Spørsmålet som Gjerstad kommune må ta stilling til blir; hvordan skal vi sikre dagens og morgendagens 

tjenestemottakere et helhetlig tjenesteløp hvor hovedfokus er kvalitet, ansvarliggjøring og effektiv 

ressursutnyttelse.  Det vil si; hvordan vil vi i at den framtidige omsorgstjenesten skal være?   

Et kjennetegn ved stordelen av dagens tjenestemottakere er høy alder, men der stopper det. Alle har 

sitt levde liv, ulik grad av funksjonsnedsettelse, ressurser etc. er ulik, ingen er like. Det fordrer en 

tjeneste som leverer individuelle og tilpassa tjenester jfr. behov og den enkeltes ressurser. RO viser her 

til målet som vedtatt i plan for helse og omsorg5. 

Derfor er det av stor betydning at omsorgstjenestene med utgangspunkt i de kommunale føringene, 

vektlegger at tjenestemottakere deltar aktivt så langt det er mulig og selv tar ansvar for eget liv og 

utvikling. Egenmestring er viktig for å kunne opprettholde livskvaliteten. Innbyggerne skal ha trygghet 

for bistand når de trenger det. Spesielt skal tjenestemottakere og pårørende være trygg på at de får de 

tjenestene de har behov for jfr. rett til nødvendig helsehjelp, når de ikke selv kan bidra. Dette fordrer 

som nevnt over en kontinuerlig utvikling av tjenesteområdet. I nær framtid er mange av 

tjenestemottakere å finne blant dagens 60 – 70 åringer. Samtidig erfarer mange kommuner en økning 

blant yngre. Blant annet som følge av rusproblem, psykiske utfordring og andre funksjonsnedsettelser. 

Disse har de samme rettighetene og pliktene som eldre.  

Sammendrag 

Hovedinntrykket er at Gjerstad kommune har gode tjenester, men det kan stilles spørsmål om 
tjenesten er raus. Tjenesteområdet (sykehjemmet, hjemmetjenesten og tjenesten til mennesker med 
nedsatt funksjonsevne) virker å være noe fragmentert, det vil si ikke helhetstenkende (slik gjør vi det i 
praksis), dette gjelder både ledelse og intern samhandling. Selv om samhandlingen innen 
tjenesteområdet ikke er slik den burde være, er den etter ROs vurderinger et godt utgangspunkt for 

                                                           
4 Palliativ medisin er den medisinske fagbetegnelsen på den lindrende behandling som gis til pasienter der man ikke kan fjerne 
eller stoppe sykdommen. 
5 Planens kapittel 5.3 Rehabilitering, aktivisering og omsorg 
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framtidig utvikling og nødvendig utvikling. ROs vurderinger er strukturbasert og gjennom 
tilbakemeldinger i samtaler/ intervju den 23.8 og felles møte den 24.8. RO mener at tjenesten først og 
fremst må sørge for at ledere og medarbeidere tenker og handler helhetlig. Deretter må en sørge for 
høy grad av kompteansemobilisering6 for måloppnåelse og verdiskapning. Det vil også være behov for 
en tydeliggjøring av tjenesteområdets ideologi og hvordan denne gjenskapes i praksis. Da først skjer 
nødvendig utvikling. 
 
Gjennomgangen av kvantitative data (KOSTRA og medarbeiderressurs) viser at Gjerstad kommune 
tidligere har satset mye på god tilgjengelighet når det gjelder sykehjemsplasser. I dag er det vedtatt at 
kommunen skal ha 20 plasser, mot tidligere 32. RO stiller spørsmål om dette er fulgt opp med å 
forskyve medarbeiderressurser fra sykehjemmet til hjemmebaserte tjenester. Under samtalene den 
23.8 får RO inntrykk av at medarbeidere opplever bemanningssituasjonen ved sykehjemmet som lav, 
hektiske dager. Sammenlignet med andre sykehjem RO har kjennskap til, er denne høyere i Gjerstad 
enn mange andre sykehjem.   
 
Kommunen har en lett hjemmetjenesteorientert innretning. Funn ved gjennomgang av direkte og 
indirekte tid i hjemmetjenesten viser at tallene må sjekkes opp, dette er lovet. Innen hjemmetjenesten 
synes mye av personalressursen å medgå til praktisk bistand, ofte betyr dette at mange får litt og at 
medarbeiderressursen da blir bundet opp her. Når en stor del av medarbeiderressursen nyttes til de 
med små behov, blir det mindre tid til de med større behov. Dermed kan terskelen for å få 
sykehjemsplass bli lavere enn nødvendig, eventuelt føre til overbelegg og press om plass på 
sykehjemmet. 
 
Det må være et overordna mål å sørge for et enda tettere samarbeid mellom institusjonstjenesten og 
hjemmebaserte tjenester, inklusive tjenesten til mennesker med nedsatt funksjonsevne, slik at 
tjenestene oppleves helhetlig for de som mottar tjenestene, uavhengig av behov og sted. Dette bør 
sikres gjennom å beregne framtidig aktivitets- kapasitetsbehov knyttet til utarbeidelse av ei 
omsorgstrapp7, vedtakspraksis, tjenesteutøvelse, kriterier/standarder mv. Hensikten er å skape et felles 
bilde av tjenestetilbudene slik de framstår i dag, hva som er utfordringsbildet og hvilke "grep" som må 
tas.  
 
   
RO har i punktene under listet opp de funn som er framkommet i forbindelse med gjennomgangen og 
som det bør arbeides videre med. 
   

 Framtida må etter ROs vurderinger møtes på en annerledes måte enn dagens, dette 
gjelder ledelse, medarbeiderskap og tjenestetildeling. Dette for å møte framtidige 
utfordringer på en faglig og økonomisk bærekraftig måte 

 Ta i bruk hverdagsmestring som ideologi for tjenesteutøvelsen. Gjelder både i 
sykehjemmet, hjemmetjenesten og tjenesten for funksjonshemmede 

 I dag litt for mye OSS, de og dem. Noe tegn til fragmenterte tjenester/tjenesteløp/behov 
for reell samhandling må tydeliggjøres. Forsterke ledelsens og medarbeidernes praksis for 
å ivareta helhetlig tjenesteløp 

 Behov for å gjennomgå og forenkle utviklingsarbeid, rutiner mv. Når dette er gjort, la det 
bli slik – vær lojal til det som er bestemt 

 EN arena hvor ledere samhandler om strategisk grep, for eksempel innovasjonsarbeid8 og 
da i samarbeid med medarbeiderne 

                                                           
6 At ansatte får nytte den kompetansen de har tilegnet seg.  
7 Et tjenestetilbud som reflekterer den enkeltes behov for tjenester og som viser hvordan økende behov kan møtes med 
økende tjenestetilbud og motsatt. 
8 Tenke utvikling/nytt, deretter å iverksette dette i handling 
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 Sykehjemmets rolle og funksjon klargjøres, deretter hvilke konsekvenser dette vil få for 
øvrige tjenestetilbud og visa versa. 

 Gjennomgå og klarstille bemanningssituasjonen i sykehjemmet og hva som er nødvendig 
framover på kort og lengre sikt. Bemanning og kompetansesammensetning må tilpasses 
funksjonene avdelingene har. Spesielt gjelder dette bruk av sykepleier- og annen 
spisskompetanse  

 Klarstille direkte / indirekte tjenestetid i hjemmetjenesten 

 Klarstille forholdet timer tjenester og ansatt-timer innen tjenesten for funksjonshemmede 

 Sørge for større grad av medarbeiderskap, større fokus på kompteansemobilisering og 
kompetanseheving 

 Plan for framtidig rekruttering  

 Sørge for "en" vedtaksmyndighet. Denne kan også ivareta behovet for koordinering. Her 
klargjøres også behovet for individuell plan (IP) 

 Arbeide videre for å tydeliggjøre et helhetlig pasientløp/ tjenesteløp 

 Planvedtak SKAL iverksettes – evalueres og om nødvendig justeres. Gjelder også 
tjenestemottakere 

 Ha system for informasjon/kommunikasjon som alle kjenner 

 Arbeide aktivt opp mot frivillige 

 OG kanskje det viktigste; iverksette en prosess hvor framtid planlegges, nødvendig tiltak 
iverksettes og kontinuerlig å ha fokus på forbedringer. Evalueringer blir da viktig 

 
Viser for øvrig til oversendt presentasjon i forbindelse med oppstartsmøte 24. august 2016 
 

Notatets/rapportens oppbygging  

Forord side 4 
Sammendrag side 5 
Kapitel 1 side 8 tar for seg kommunens bestilling og hvordan rapporten er bygd opp. 
Kapitel 2 side 9 viser bakgrunn for rapporten / oppdraget. 
Kapitel 3 side 10 viser hva påvirker utforming av framtidige tjenester. 
Kapitel 4 side 11 viser ROs vurdering av nåsituasjonen / status og vurdering av utfordringsbilde. 
Kapitel 5 side 38 viser hva RO vil tilrå kommunene å ha fokus på for å sikre framtidige bærekraftige 
tjenester.  
Vedlegg 1-3 side 44: her har RO tatt inn litt drøfting av teori som er viktig ved omstilling og notat 
utarbeidet av RO i fbm arbeid med endring av arbeidstidsordning innen hjemmebasert tjenester i 
Rauma kommune. 
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1. Innledning 

1.1 Gjerstad kommunes bestilling 
Gjerstad kommune har som mål med denne gjennomgangen å få innspill for å avklare framtidens 
innretning av kommunens omsorgstjenester. Innspill som skal danne grunnlag for utvikling av 
tjenestetilbudene, budsjetter og langtidsplaner. Gjennomgangen skal svare på: 
 

 Gjennomgang av statistikk 

 Se på befolkningsframskriving, aldersbæreevne og familieomsorgskoffisient 

 Gjennomgå direkte/indirekte tid innen tjenesten og bemanningssituasjonen ved 
sykehjemmet 

 Ressursanalyse sykehjemmet 

 Gjennomføre intervju/samtaler 

 Oppstartsmøte 

 Utarbeide notat (som etter avtale ble en rapport) 
 
 
Tema som er gjenstand for vurderinger har vært: 
 

 Gjennomgang av statistikk (KOSTRA) med hovedvekt på prioriteringer, dekningsgrader og 
produktivitet 

 Beregne befolkningsframskriving, aldersbæreevne9 og familieomsorgskoeffisenten10 

 Gjennomgå direkte/indirekte tid innen tjenesten og bemanningssituasjonen ved sykehjemmet 

 Ressursanalyse sykehjemmet 

 Gjennomføre intervju 

 Gjennomføre oppstartsmøte for presentasjon av foreløpige funn mv. 

 Utarbeide notat/rapport 
 

 

1.2 Metodisk tilnærming 
  

RO har i samråd med Gjerstad kommune gjennomført: 

 Intervju med ordfører, leder av administrasjonsutvalget, rådmann, økonomisjef, enhetsleder, 
tjenesteledere, tillitsvalgte, hovedverneombud og representanter fra eldrerådet og rådet for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne 

 Gjennomgang av utvalgte KOSTRA-tall  

 Gjennomgang av ressursbruken ved sykehjemmet 

 Gjennomgang av medarbeiderressurs for alle 3 tjenestestedene, direkte og indirekte brukertid i 
hjemmetjenesten og tjenesten for funksjonshemmede og pleiefaktor ved sykehjemmet 

 Vurdering av utfordringsbildet for omsorgstjenestene 
 

1.3 Bruk og tolkning av registerdata 
Gjerstad kommune har ansvar for å yte nødvendig helsehjelp / omsorgstjenester til de som bor og 
midlertidig oppholder seg i kommunen. Som mottaker av tjenester er en opptatt av kvalitet og 
rettferdig tjenestetildeling. Som tjenesteyter skal vi være opptatt av kvalitet og effektiv ressursbruk.  Er 
det en sammenheng mellom kommunens prioriteringer og dens betydning for kvaliteten? Er det en 

                                                           
9 Aldersbæreevne. Antall personer i yrkesaktiv alder (16-66 år) per antall eldre i gruppen 67 år  
10 Antall personer i aldersgruppen 50-66 år per person i aldersgruppen 85 år og over 
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sammenheng mellom kostnader og kvalitet?  Målet må være at data som registres brukes aktivt til å 
forstå, til å planlegge og forbedre.  
 

2. Bakgrunn 
Slik RO forstår bestillingen vil hovedtyngden i arbeidet ligge i analyse som grunnlag for videre 
strategiutvikling. Dette vil innebære og legge grunnlag for arbeid med framtidig innretning, finne en god 
balanse mellom de ulike tjenestene for å sikre helhet og fleksibilitet i tjenesten. Flaskehalser kan og har 
vært større etterspørsel etter sykehjemsplass enn det kommunen disponerer. Årsaken til overbelegg 
press på sykehjemmet kan for eksempel være mangel på reelle korttidsplasser. Eller for lav maksterskel 
for å få nødvendig hjemmebasert omsorg, der behovet for tjenester må løses på et høyere tjenestetrinn 
enn det reelle behovet tilsier. Et annet forhold kan være at noen mottakere av hjemmebaserte 
tjenester mottar bistand som kunne vært løst på andre måter. Graden av samhandling mellom 
tjenesteutøvere, kompetanseutnyttelse (mobilisering) også kunne påvirke effektiviteten. Dette sammen 
med verdigrunnlaget for tjenesteutøvelsen. Hjelp til selvhjelp eller hjelp til hjelpeløshet. Her er det 
praksis som gjelder, ikke hva som blir vedtatt. 
 

Slik RO har forstått det, ble gjeldende kommuneplan (samfunnsdelen) utarbeidet for tidsperioden 

2011-2022. Kommunens visjon er; "Gjerstad kommune – "best når det gjelder". Videre; "Gjerstad 
kommune har anført følgende: Innbyggerne skal oppleve kvalitet, forutsigbarhet og effektivitet i 
tjenestene som kommunen leverer" 
 
Gjeldende plan for helse- og omsorg er datert 28. april 2015. Den har hovedfokus på: 
   

 Forebygging 

 Samarbeid 

 Folkehelse 
 
RO stiller spørsmål om dette er de føringene som det systematisk faktisk arbeider etter? Slike 
føringer må synliggjøres, gjelder gjennom praksis og meldinger/rapporter til kommunestyret? 
 
Gjerstad kommune har i forbindelse med plan for Helse- og omsorg, utarbeidet ei skjematisk 
framstilling av ei forebyggings- og mestringstrapp. Hensikten med ei slik trapp slik det er anført, er at 
det skal legges opp til strategier som vil føre til at en større del av den kommunale innsatsen skyves 
oppover i trappen.  
 
For å møte framtidas behov er det viktig å møte tjenestemottakernes reelle behov og ivareta 
kommunens behov for en bærekraftig11 ressursinnsats. Ei forebyggings- og mestringstrapp bør også 
danne grunnlaget for framtidig innretning og dimensjonering av omsorgstjenestene. Spørsmålet som 
anbefales å bli stilt er: er tiden inne for å klarstille hvilken praksis som må etableres med tanke på 
framtidige utfordringer? "Trappeløsningen" betyr at vi kan bevege oss både oppover og nedover. 
 
Med bakgrunn i nasjonale og lokale føringer gir analysen av nå-situasjonen et grunnlag for å 
konkretisere utfordringsbildet for tjenesteområdet framover. Utfordringene handler om innbyggernes 
omsorgsbehov, innretning og grad av samhandling, demografiske forhold, og framtidige muligheter. På 
bakgrunn av dagens status, framtidige utfordringer og muligheter, må ulike strategiske valg vurderes, 
for deretter å danne grunnlag for planlegging av framtidige omsorgstjenester og derved gjeldende 

                                                           
11 Bærekraftig utvikling er en samfunnsutvikling som imøtekommer dagens konsumbehov uten å forringe mulighetene for 
kommende generasjoner til å få dekket sine 
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praksis. I hele dette arbeidet vil vurderinger av hva som gir kostnadseffektive og kvalitativt gode 
tjenester være førende. Dette er noe Gjerstad kommune ønsker innspill på. 
 

 

3. Hva påvirker utforming av framtidige tjenester 

 

3.1 Demografiske forhold 

RO vil her se på noen sentrale nøkkeltall for den demografiske utviklingen i Gjerstad kommune. Disse 
nøkkeltallene kan gi et bilde av hvordan omsorgstjenesten bør innrette seg for å møte framtidens 
befolkningssammensetning. Nøkkeltallene handler om befolknings-framskriving, aldersbæreevne og 
familieomsorgskoeffisient (givere): 

 Befolkningsframskriving: Gjennom framskriving (prognose)av folketallet ser vi hvordan 
utviklingen i de ulike aldersgrupperingene antas å utvikle seg.  

 Aldersbæreevne er forholdet mellom de yrkesaktive (16-66 år) og innbyggere 67 år og eldre og 
er av interesse for finansiering av pensjoner, velferdstilbud og antatt tilgang til 
personalressurser.  

 Familieomsorgskoeffisienten er forholdet mellom antall personer i alderen 50-66 år og 
personer over 85 år. Den er et uttrykk for antall potensielle familieomsorgsgivere og 
omsorgstrengende eldre.  

Ved å framskrive folketall, aldersbæreevne og familieomsorgskoeffisienten kan Gjerstad kommune 
danne seg et bilde av hvordan omsorgstjenestene bør innrette seg for å møte framtidens behov hos 
sine innbyggere (se kapittel 4.5). 
 

3.1.1 Utvikling av demenssykdom 
Det finnes ingen nasjonale studier som kan brukes til å gi et presist estimat for forekomsten av demens 
i Norge. Ved å bruke data fra studier i andre europeiske land, har Alzheimer Europe kommet fram til at 
forekomsten av demens i Norge var 77 158 personer i 2012. Mange av studiene baserer seg på antall 
som har fått en demensdiagnose. Men i mange land, også i Norge, er en betydelig andel av personer 
med demenssykdom ikke diagnostisert. Dette gjør at estimatet trolig er for lavt. I Norge har vi gode 
estimater for forekomsten av demens i sykehjem og blant hjemmeboende tjenestemottakere. Om lag 
84 % av de som bor i sykehjem har demenssykdom, og over 40 % av dem som er over 70 år og får 
hjemmetjenester har demens. Hvis vi slår sammen disse tallene, er det i dag om lag 71 000 personer 
med demens blant hjemmeboende tjenestemottakere og sykehjemsbeboere. Vi har dessverre ingen 
anslag for hvor mange som har demens i resten av befolkningen, men tallet på tjenestemottakere med 
demens indikerer at anslaget fra Alzheimer Europe heller er for lavt enn for høyt12. 
 
Andelen med demens øker med økende alder. Ut fra statistiske tall har RO forsøkt å beregne (statistisk) 

antall personer i Gjerstad med demenssykdom for perioden 2016 til 2040, se tabell 1.  

 

 

 

 

                                                           
12 Demensplan 2020; Et mer demensvennlig samfunn 
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Andel med demens i ulike aldersgrupper.  Kilde: (Engedal, 2009; Helsedirektoratet, 2014) 

 Aldersgruppe  Andel 
(prosent)  

Antall 2016 Antall 2020 Antall 2030 Antall 2040 

65-69 år 1 2 (172) 2 (159) 2 (185) 2(217) 

70-74 år 2 2 (124) 3 (151) 3 (167) 4 (197) 

 75-79 år 6 5 (85) 6 (103) 8 (137) 10 (163) 

 80-84 år 18 10 (57) 12 (69) 20 (114) 24 (131) 

 85-89 år 32 13 (41) 12 (37) 19 (61) 26 (83) 

 90 år og 
eldre 

41 13 (31) 12 (29) 13 (32) 23 (56) 

SUM 45 47 55 89 
Tabell 1: Andel av demens i ulike aldersgrupper (grunnlag Statistisk sentralbyrå (SSB) som bygger på middels 

nasjonal vekst (MMMM alternativet). Alle tall er avrundet til hele tall. Tall i parentes er totalt antall innbyggere 

i de respektive aldersgruppene. 

Demens gir svekket hukommelse, særlig for det som har skjedd i nær fortid. I tillegg gir demenssykdom 

redusert evne til abstrakt tenkning og dårlig kontroll over følelsene. Sykdommen kan ikke kureres. De 

samme risikofaktorene som er knyttet til hjerte- og karsykdommer, slik som fysisk aktivitet og kosthold, 

er også knyttet til demenssykdom. Dette gir håp om forebygging. Likevel må vi regne med en kraftig 

økning i utbredelse som følge av økende levealder.  

 

 

4. Status – dagens omsorgstjenester i Gjerstad kommune 

4.1 Tjenesteinnretning 
 
Nyere forskning innen pleie- og omsorgstjenestene13 viser at det er store variasjoner i innretning og 
profil på kommunale pleie- og omsorgstjenester.  Som eksempel på mangfoldet nevner Brevik og 
Nygård at i noen kommuner bor mer enn 25 % av gruppen 80 år og over på sykehjem med en 
gjennomsnittlig botid (liggetid) på sykehjemmet på over 3 år. I Gjerstad er andelen 13,2 %. Til 
sammenligning er kommunetallene for henholdsvis Risør 11,3 %, Vegårshei 13,3 %, Åmli 13,3 %. 
Tilhørende kostragruppe og landet utenfor Oslo er henholdsvis 13,7 % og 13,2 %. Andre kommuner har 
få sykehjemsplasser for langtidsopphold, de sykehjemsplassene kommunen rår over, brukes som 
korttidsplasser for behandling og rehabilitering, og med en gjennomsnittlig botid på bare noen uker.  
 
Brevik og Nygård hevder at noen kommuner har det vi kan kalle en forebyggende tjenesteprofil ved å gi 
litt hjemmetjenester til mange personer. Andre kommuner har det vi kan kalle en pleieprofil på 
hjemmetjenestene ved å gi mye hjelp til få personer. De hevder videre at vi i noen grad kjenner en del 
mønstre i variasjonen.  
 
                                                           
13 Nygård, L. & Brevik, I. (2013). «Mønstre og mangel på mønster i innretningen av de kommunale omsorgstjenestene». NIBR-

notat 2013:104. Norsk institutt for by- og regionforskning. 
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«Kommuner med få innbyggere bruker jamt over relativt sett mye penger på omsorgstjenester. 
Ikke overraskende har alderssammensetningen betydning. Kommuner med høy andel eldre i 
befolkningen bruker relativt sett mer penger enn kommuner med lav prosentandel eldre. 
Kommuner med høye frie inntekter bruker mer penger enn kommuner med lave inntekter. Trolig 
er kommunens frie inntekter den enkeltfaktoren som i størst grad kan predikere hvor mye 
penger en kommune bruker på omsorgstjenester (Hjelmbrekke med flere 2011). Kommuner som 
i stor grad er institusjonsorientert bruker mer penger enn andre kommuner. Og fordi det ofte er 
kommuner med få innbyggere som også har store inntekter, er det særlig denne typen 
kommuner som relativt sett bruker mest ressurser på omsorgstjenestene.» (Brevik og Nygård, 
NIBR Notat 2013:104 s. 10) 

 
Hvordan kommunenes fri inntekter påvirker ressursbruken innen tjenesteområdet er også belyst i en 
rapport fra SINTEF Helsetjenenesteforskning i 2009 (Huseby og Paulsen Rapport 2009: A11522) 
  

 "Kommuner med høye frie disponible inntekter bruker mer ressurser på 
eldreomsorg enn kommuner uten slike økonomiske muligheter". 

 
I noen grad kjenner vi også kostnadsdriverne innen omsorgssektoren. Hagen med flere (2011) finner i 
tillegg til kommunale inntekter og alderssammensetning at følgende faktorer bidrar til å forklare 
variasjoner i ressursbruk: standardiserte dødelighetsrater, andel enslige, andel med lav utdanning, 
andel sosialhjelpsmottakere, antall psykisk utviklingshemmede, folketall, befolkningstetthet og reisetid 
internt i kommunen.  
 
Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg slår fast følgende:  

«Hjemmetjenesteorientering framstår derfor som mer effektivt i den forstand at flere får et 
tilbud til mindre bruk av ressurser, og uten at det kan dokumenteres at tilbudet blir dårligere.» 
(Borge og Haraldsvik 2005) 

 
Også Sørheim og Paulsen (2012)14 finner at kommuner som i størst grad har omsorgstjenestenes 
brukere på institusjon, bruker mest ressurser per innbygger. Hjelmbrekke med flere (2011)15 finner at 
kommuner med ansatte hvor andelen med relevant høgskole-utdanning er stor, driver mer 
kostnadseffektivt enn kommuner hvor andelen med relevant utdanning er mindre. Hjelmbrekke finner 
også at ved å spesialisere heldøgns omsorg enten i institusjon eller i omsorgsboliger med heldøgns 
bemanning, har norske kommuner et estimert og uutnyttet kostnadsreduserende potensial gjennom 
stordriftsfordeler". 
 

4.2 Bemanning og pleiefaktor 
Pleiefaktor er et tall som angir forholdet mellom antallet registrerte årsverk i pleien og antall beboere 
eller pasienter på sykehjemmet. Dersom det er 20 årsverk i en institusjon som har 20 pasienter er 
pleiefaktoren 1,0. Dersom det er 18 årsverk i den samme institusjonen, er pleiefaktoren 0,9.   
 
I en rapport16 etter en forvaltningsrevisjon definerer kommunerevisjonen i Oslo begrepet slik: 
 

                                                           
14 Sørheim, K.A. og Paulsen, B. (2012): Strukturell variasjon i pleie- og omsorgstjenesten. Typologisering av kommuner. Sintef, 

Teknologi og samfunn. Helse. 
15 Hjelmbrekke, S., Løyland, K., Møller, G,. og Vardheim, I. (2011): Kostnader og kvalitet i pleie og omsorgssektoren. 
Telemarksforskning. Rapport nr. 280. 
16 Kvalitet i sykehjem. Langerud sykehjem. Oslo kommune, kommunerevisjonen. Rapport 8/2005. Lokalisert på: 

http://www.kommunerevisjonen.oslo.kommune.no/getfile.php/kommunerevisjonen/Internett/Dokumenter/dokument/forv
xrevxrapp/Rapport%20nr%208.pdf      
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“Pleiefaktor er en måleenhet for forholdet mellom registrerte årsverk til pleie og beboerne på 
institusjon. Det finnes ikke standard for pleiefaktor i sykehjem, verken i lov eller forskrift. I 
følge en rapport fra Helsetilsynet i 2000, refereres det til en allment brukt norm på ca. 0,70”. 

 
RO registrerer at det er stor forskjell på pleiefaktor i sykehjemmene. De sykehjemmene RO har vurdert 
de siste årene har hatt en pleiefaktor mellom 0,65 og 1,25. 
 
RO erfarer at det ikke nødvendigvis er slik at lav eller høy pleiefaktor sier noe om kvaliteten på de 
tjenestene som ytes på institusjonen, så lenge denne faktoren er noenlunde rundt gjennomsnittet. 
Forskning har heller ikke påvist direkte sammenheng mellom pleiefaktor og kvalitet. 
 
Vi har fått oppgitt at Gjerstad sykehjem har en bemanningsplan med 27,37 årsverk17 og at disse 
årsverkene sørger for pleien til 20 pasienter. Sykehjemmet har 200 % med lærlinger/studenter. I tillegg 
kommer 60 % ergoterapeut/aktivitør, 10 % fysioterapeut og 20 % lege. Dersom vi benytter 27,37 
årsverk (inklusive 100 % vakant stilling som sykepleier og 158 % helg/assistent) og 20 pasienter vil dette 
gi en pleiefaktor på underkant av 1,37. Sykehjemmet har i en tid hatt 23 pasienter. Med den samme 
bemanning vil pleiefaktoren bli 1,19. Med en pleiefaktor på 1,19 og 20 plasser ville det vært behov for 
23,8 stillinger. 
 
Dette betyr at med henvisning til det vi har sagt over, vil pleiefaktoren ved Gjerstad sykehjem ligge over 
gjennomsnittet ved norske sykehjem om vi tar utgangspunkt i 23 eller 20 plasser. 
 
RO har i intervjuene/samtalene hatt fokus på å forstå hvordan de som ble intervju opplever dagens 
situasjon. RO gjengir dette i punktene under: 

 Vi har gode tjenester 

 Får ikke tid til å utøve ledelse da mye av tiden går med til dagligdagse og administrative 
gjøremål 

 Lederrollen synes uklar 

 Mye brannslukking 

 Kutt i merkantile ressurser 

 Noen rutiner som kan digitaliseres gjøres fortsatt manuelt, eks. personalsystemet 

 Mangler strategiske planer, eks kompetanseplan 

 Økonomisk merforbruk, større enn det regnskapet viser, når vi tar utgangspunkt i vedtatt 
årsbudsjett 2015. Merforbruk kompenseres med bruk av fondsmidler 

  Spørsmål om vi har EN helhetlig tjeneste, struktur og drift 

 Mål om flere medarbeidere over på større stillinger (hel- deltidsproblematikken). Dagens 
situasjon viser at dette ikke stemmer 

 Hvordan skape et aktivt medarbeiderskap – hva betyr dette i praksis 

 Høye forventninger om hva tjenesten skal yte av tjenester 

 Vedtatt dreining fra institusjonsorientering mot hjemmetjenesteorientering – hva er da 
sykehjemmets rolle/funksjon- konsekvensene av dette er uavklart 

 Noe fleksibel bruk av medarbeiderne 

 Nedbemanning, lite folk 

 Lagt ned sykehjemsplasser – press på sykehjemmet – økt press på hjemmetjenesten 

 Pleietyngden er økt  

 Økt sykefravær, slitasje og stress 

 "Belastningen" oppleves ulikt innen de 3 tjenesteområdene  

 Usikker på hva som skjer framover. Må få medarbeiderskapet med – velg "rett" måte å 
kommunisere dette på 

                                                           
17 Ergoterapeut/aktivitør, fysioterapeut, lege og definerte lederstillinger inngår ikke i pleiefaktoren 
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 Det må etableres en forståelse for at endring/utvikling er nødvendig, få til et felles løft, dvs. alle 
skal bidra ut fra sine forutsetninger 

 Prioriter hvor vi begynner, steg for steg 

 Tid til refleksjon med mål om kontinuerlig utvikling/forbedring 
 
 
Under oppstartsmøte ble gruppen presentert for funn basert på tilgjengelig statistikk og vurderinger 
etter intervjuene18. Hovedinntrykket er at det var full enighet om at tiden var inne for å ta "grep", og da 
var det snakk om å sørge for at det som er og blir vedtatt følges opp gjennom handling. Følgende 
punkter ble nevnt: 

 Forventningsavklaring 

 Fokus på sunn økonomiforvaltning 

 Involvering 

 Omtale/omdømme 
Det ble enighet om et felles møte hvor videre framdrift / grep skulle diskuteres. Tidspunkt ble bestemt, 
men er utsatt i påvente av rapporten. 
 

4.3 Turnus og arbeidstid 

RO har forstått det slik at det er etablert egne turnuser for sykehjemmet, hjemmetjenesten og 
tjenesten til personer med nedsatt funksjonsevne. Det er etter det RO forstår tradisjonelle turnuser 
med mange deltidsansatte. Bemanningen vurderes av RO til å være mere "romslig" innen sykehjemmet 
enn det vi finner ved mange norske sykehjem. RO kan ikke si om den er for stor eller for lav, kun at den 
er høyere enn gjennomsnittet. Viser her til tabell under kap 4.4. I tillegg har tjenesten 3 hele stilling som 
kan nyttes fleksibelt mellom sykehjemmet og hjemmetjenesten.  
 
Når det gjelder bemanningen innen hjemmebaserte tjenester har RO ingen valide data å gå ut fra. Da er 
det snakk om forholdet mellom vedtakstimer per uke sammenlignet med tilgjengelige 
personalressurser. Her kommer også de 3 stillingene som nevnt over inn. Dette vil tjenesten selv 
forsøke å klarstille. Dette gjelder også innen tjenesten for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
 
Mye deltid og tradisjonell turnus gjør i seg selv driften sårbar med hensyn til kompetanse og kontinuitet 
overfor brukere/ pasienter og medarbeidere.  
 
Gjeldende arbeidstidsordning synes ikke å være robust og forutsigbar. Bemanning i helg og fordeling av 
kompetanse er en utfordring. Det er gjort forsøk på å etablere alternative arbeidstidsordning. Dette har 
delvis strandet. Hvorfor? 
  
Hvor godt en klarer å bemanne helg og hvor godt en klarer å bruke kompetansen riktig henger sammen 
med hvilke arbeidstidsordninger som er valgt. En forutsigbar og robust arbeidstidsordning skal ivareta 
flere behov. Den skal ivareta tjenestemottakernes behov for kvalitet og kontinuitet, medarbeidernes 
behov jamfør lov og avtaleverk og den skal være ressurseffektiv og innenfor gjeldende økonomiske 
ramme.  
 
RO anbefaler at gjeldende arbeidstidsordning tas opp til vurdering og at det på nytt gjøres forsøk med 
alternative arbeidstidsordninger. RO har god kjennskap til de seinere års forsøk med bruk av lange 
vakter i pleie- og omsorgstjenestene og vil spesielt anbefale å vurdere en slik eller andre ordninger.  Her 
er det viktig med gode prosesser og høy grad av involvering (se vedlegg 2). 
 

                                                           
18 Viser her til oversendt presentasjon 
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Med langturnus menes et bredt spekter av arbeidstidsordninger der arbeidstakerne jobber lange vakter 
flere dager i strekk, etterfulgt av friperioder. I arbeidstidslitteraturen brukes gjerne begrepet 
«komprimert arbeidstid» (Olberg 2010). Mange av langvakt-turnusene som er innført i pleie- og 
omsorgssektoren de siste årene er satt opp med to vaktskift i døgnet. De mest komprimerte 
langturnusvariantene, inklusive heldøgn-turnus har de mest tilfredse medarbeiderne og disse er nesten 
utelukkende heltidsansatte. Disse turnusene er også gode for brukerne. Langturnus som kun benyttes i 
helg har ikke like store effekter. En del av disse turnusene fraviker Arbeidsmiljølovens 
arbeidstidsbestemmelser og krever en mer omstendelig saksbehandling før de kan godkjennes.  
 
De fleste alternative arbeidstidsordninger kan også være gode virkemidler for å redusere omfanget av 
uønsket deltid blant ansatte med fag- og høyskoleutdanning. Det er imidlertid store forskjeller mellom 
de ulike arbeidstidsordningenes potensial for heltidsstillinger og for å redusere det som måtte være av 
uønsket deltid sett fra et tjeneste- og brukerperspektiv. 
 

4.4 Heltidskultur 
Bemanningen i pleie- og omsorgstjenestene i Gjerstad er som følger: 
 

Tjenestested Årsverk Ansatte Heltidsansatte 

Sykehjemmet 27,37 44 8 (18,2 %) 

Hjemmetjenesten 19,68 39 7 (17,9 %) 

Tiltak funksjonshemmede 13,92 26 1 (3,8 %) 
Tabell 2. Bemanningsoversikt Gjerstad kommune  

Som det går fram av tabell 2 er dette en tjeneste som nesten er fri for hele stillinger. 
 
I en rapport fra programmet "Saman om ein betre kommune"19 tas det opp hvordan faktoren 
heltidskultur kan påvirke ressursutnyttelse og tjenestekvalitet.  

 
«Både partene i arbeidslivet og myndighetene er enige om å normalisere heltidsarbeid, og 
redusere omfanget av deltid. Dette fører til at arbeidstakerne ikke lenger er alene om å definere 
«uønsket deltid». Dette følger av at både arbeidsgiverinteresser og brukerinteresser kan 
oppfatte deltid som uønsket der ansatte har ment at det har vært ønsket. 
I et arbeidsgiversperspektiv gir deltidsstillinger muligheter for såkalt numerisk fleksibilitet. Det 
betyr at arbeidskraften tilpasser seg variasjoner i arbeidsbehovet og varierer arbeidstid og 
arbeidsmengde deretter. Ulempen er at små stillinger kan skape problemer med å rekruttere og 
beholde kvalifisert arbeidskraft. Arbeidsplasser som ikke kan tilby hele stillinger, svekker både 
bransjen og fagets omdømme blant fremtidige utdannings- og arbeidssøkere. De små stillingene 
stjeler også ressurser fra ledere og erfarne kollegaer som kunne ha vært brukt mer produktivt. 
For å unngå disse ulempene kan arbeidsgivere fremme den såkalte funksjonelle fleksibiliteten, 
eksempelvis ansatte som varierer arbeidsoppgaver og arbeidstid slik at jobbinnholdet varierer.» 

 
Forholdet mellom arbeidstid og tjenestekvalitet har lenge stått i skyggen av spørsmål om 
arbeidstakerrettigheter og arbeidsgivers fastlønnsutgifter. I den senere tids debatt er også 
kvalitetsperspektivet i ferd med å stå fram som det kanskje viktigste argumentet for å utvikle nye 
arbeidstidsordninger i pleie- og omsorgssektoren. I Fafo-rapporten Heltid-deltid – en kunnskapsstatus 
(2013)20, hevdes det at: 

                                                           
19 KRD Saman om ein betre kommune, Deloppdrag 1 – Gjennomgang av kommunenes årsrapportering 2012, pulje 1, rapport 
19. mars 2013. 
20 Leif E. Moland, Heltid-deltid – en kunnskapsstatus, Begrunnelser og tiltak for å redusere omfanget av deltid og organisere for 
heltidsansettelser. Fafo-rapport 2013:27. 20 KRD Saman om ein betre kommune, Deloppdrag 1 – Gjennomgang av 
kommunenes årsrapportering 2012, pulje 1, rapport 19. mars 2013. 
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«Små stillinger bidrar til en fragmentert tjeneste og virker direkte negativt inn på 
tjenestekvaliteten når omfanget er stort. Mange av brukerne har behov for stabile 
tjenesteutøvere som de kjenner og som kjenner dem. En virksomhet som satser på 
heltidsstillinger har lettere for å trekke til seg kompetent arbeidskraft og holde på den. Den vil 
ha lettere for å utvikle gode fagmiljøer, og for å legge opp en tjeneste «med bruker i sentrum". 
Dermed sikres både kompetent arbeidskraft og en mer brukervennlig anvendelse av 
arbeidskraften.»  

 
Rapporten viser til tiltak for å redusere omfanget av små stillinger og uønsket deltid. 
De fleste tiltak for å gi ansatte større stillinger i helse- og omsorgssektoren har skjedd uten 
organisatoriske grep. Det vil si uten å endre arbeidets organisering, fordeling av arbeidsoppgaver eller 
organisering av arbeidstiden. Uten å gjøre noe med disse rammebetingelsene for deltidsstrukturen, har 
dette ikke ført til annet enn sporadiske resultater for enkelte ansatte. Tiltak uten organisatoriske 
endringer har f.eks. vært å tilby økt formal- eller realkompetanse til ansatte for blant annet å kunne få 
nye arbeidsoppgaver eller gå inn i nye roller.  
 
Jobbing på tvers av tjenestesteder er en annen måte å benytte de ansattes ressurser mer fleksibelt ved 
å øke den ansattes oppgavebredde.  Svært mange kommuner oppgir å ha forsøkt kombistillinger som 
ledd i arbeidet med å redusere uønsket deltid. Men det har ikke gitt nevneverdige resultater. Mange 
ledere opplever at ansatte ikke vil ha større stilling (likevel) dersom det forutsetter ulike former for 
kombijobbing. Tilbud om opplæring og kompetanseutvikling og ledere med gode motivasjonsevner kan 
komme godt med. 
 
Gjerstad kommune har etter ROs vurderinger et arbeidskraftpotensial som ikke utnyttes eller som 
utnyttes på en kostnadsdrivende og lite forutsigbar måte. Mange deltidsstillinger har mange negative 
konsekvenser, både for brukerne, den enkelte medarbeider, kolleger og for ledelsen. 
 
RO vil påpeke at det å etablere en heltidskultur er særdeles viktig for å kunne yte gode tjenester og for 
å sikre framtidig rekruttering til de mest sårbare tjenestene i kommunen. Dessuten gir det 
erfaringsmessig bedre kvalitet og større kostnadseffektivitet. 
 

4.5 Demografisk utvikling 
Når RO skal beregne befolkningsutviklingen i Gjerstad kommune, vil den basere seg på prognoser 

utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB). Slike framskrivninger er forbundet med stor usikkerhet og må 

tolkes deretter.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Leif E. Moland, Heltid-deltid – en kunnskapsstatus, Begrunnelser og tiltak for å redusere omfanget av deltid og organisere for 
heltidsansettelser. Fafo-rapport 2013:27. 
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4.5.1 Befolkningsframskriving 

Tabell 3 viser antall innbyggere i ulike aldersgrupper samt den totale befolkningen i Gjerstad kommune 
i tidsperioden 2016 til 2040. RO har i rapporten benyttet middels nasjonal vekst (MMMM alternativet). 
Tabell 8 (side 45) viser framtidige kostnader bygd på MMMM- alternativet forutsatt drift som i dag. 
 
 

  2016 2020 2025 2030 2035 2040 Differanse 
2016-2030 

0-19 år 545 506 504 525 534 531 -20 

20-66 år 1492 1502 1496 1482 1484 1456 -10 

67-79 år 307 355 393 415 443 486 +118 

80-89 år 98 106 134 175 194 214 +77 

90 år og 
eldre 

31 29 25 32 38 56 +1 

Sum 2473 2498 2552 2629 2693 2743 +156 

Sum 80+ 129 135 159 207 232 270 +78 
Tabell 3: Befolkningsframskriving for ulike aldersgrupper samt totalbefolkningen i Gjerstad kommune de neste årene. 

Dersom denne prognosen (tabell 3 alternativ MMMM) blir en realitet, øker folketallet fram mot år 2020 
og videre i hele tidsperioden. 
 

 Aldersgruppa 0-19 år har en liten nedgang fram mot 2030, deretter en liten økning. 

 Aldersgruppa 20-66 år har en liten økning fram mot 2020, deretter en nedgang i resten av 
tidsperioden.   

 Aldersgruppen 67-79 øker jevnt i hele tidsperioden.  

 Aldersgruppen 80-89 øker jevnt i hele perioden.  

 Aldersgruppen 90+ reduseres litt fram mot 2025, deretter en jevn økning hele tidsperioden. 

 
Tabell 3 viser at ifølge SSB sine prognoser vil antall innbyggere 80 år og eldre øke jevnt fram mot 2025. 
Deretter viser prognosen en større økning fram mot 2040. Fra 129 innbyggere i 2016 til 159 innbyggere 
i 2025. I 2030 antar man at antallet vil være 207 og i 2040 270 innbyggere. Det vil si en økning med 39 
innbyggere fra 2016 til 2025. Ser vi fram mot 2040 vil antallet stige med 141. 
 
For perioden 2016 til 2025 vil antall i yrkesaktiv alder (20-66 år) øke med 4 personer. I 2014 (har ikke 
tall for 2015) var andel uførepensjonister i Gjerstad var i h.h.t. SSB (16-66 år) 16,4 %. Kostragruppen 
11,4 og landssnittet var 9,4 %. Risør 14,5 %, Vegårshei 11,6 % og Åmli 17,4 %. Andelen som er 
uføretrygdet vil også påvirke tilgangen til arbeidskraft.  
 
 Diagram 1 under viser befolkningssammensetningen per 1. januar 2016 (Kostra 2015).   
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Diagram 1: Befolkningsframskriving for aldersgruppene 20-66 år, 67-79 år, 80-89 år og 90 år og eldre i Gjerstad kommune de 

neste årene. Kilde: SSB-MMMM. 

 
Diagram 1 viser befolkningssammensetningen i Gjerstad for årene 2013-2015. Den viser at andelen 
innbyggere i yrkesaktiv alder går ned. Andelen 67-79 øker jevnt, mens andelen 80 år og over steg fra 
2013til 2014 deretter en liten nedgang i 2015. Det samme var tilfelle for andelen enslige innbyggere 80 
år og over. Ut fra figuren ser vi at Gjerstad har nest høyest andel enslige innbyggere over 80 år. Kun 
Vegårshei har en høyere andel. Andelen enslige innbyggere 80 år og eldre kan ha betydning for behovet 
for bistand da det erfaringsmessig viser seg at så lenge eldre lever i parforhold vil de støtte opp om 
hverandre. 
 
Ser vi på prognosen for befolkningsframskriving som vist i tabell 3, vil det etter RO sin vurdering være 
fornuftig å drøfte, både politisk og administrativt hvilke konsekvenser vil dette få for Gjerstad kommune 
på kort og litt lengere sikt? Forutsatt at befolkningsprognosen stemmer vil en økning i antall innbyggere 
80 år og eldre føre til økte rammeoverføringer21.  I hvilken grad en økning i antall eldre vil føre til økt 
behov for tjenester er usikkert. Med en økning i antall eldre kan en anta at kommunen får flere med 
kroniske sykdommer etc., da risikoen for slike sykdommer øker med alderen. Dette forutsetter at det 
ikke iverksettes tiltak som har som mål å øke innbyggernes mulighet til å bo i egen bolig (opprinnelig 
bolig / omsorgsbolig-bofellesskap), satsing på hverdagsmestring, forebygging og en bevisstgjøring av 
eget ansvar til den enkelte.  Slik RO vurderer situasjon er de kortsiktige utfordringene for Gjerstad 
kommune fem-delt;  

1. dagens praksis / innretning 
2. evnen til å utnytte handlingsrommet de nærmeste årene for gode innovative løsninger i 

samhandling med medarbeidere og tjenestemottakerne 
3. en enhetlig ledelse som bidrar til helhetlige og sammenhengende tjenester 
4. medarbeidere som bidrar aktivt til innovasjon og kontinuerlig forbedring 
5. politiske føringer som tydeliggjør innretning, prioriteringer og ikke minst konsekvensen av dette 

overfor innbyggere, ledere og medarbeidere 
    

                                                           
21 Forutsatt at dagens finansiering av kommunal sektor / rammetilskuddsordning videreføres. Her er det signalisert en endring 

fra regjeringen.  
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Et forhold som kontinuerlig må vurderes er hvordan yngre, eldre og endret brukerbehov vil virke inn på 
behov for tilgjengelig kompetanse. Den teknologiske utviklingen og den private velferden vil også være 
viktige premisser for hvilke tjenester som vil bli etterspurt og være mulig å gi. RO tror økt privat velferd 
vil føre til økte krav om offentlig velferd. Samtidig viser mange undersøkelser at de aller fleste ønsker å 
være "herre" i eget hus. Innbyggere i høy alder er her ikke noe unntak. 
 
Som følge av økt levealder og endra alderssammensetting i befolkningen, vil vi måtte påregne at 

antallet personer med demenssykdom vil øke framover (se tabell 1). Da forutsatt at det ikke blir 

oppdaget behandlingsformer som kan helbrede, utsette eller redusere sykdommen. Det er viktig å 

diagnostisere demens og type demens. Dette for å skille dette fra kognitiv reduksjon og svikt som kan 

opptre ved normal aldring, somatisk og psykisk sykdom. Og for tidlig å kunne vurdere tiltak, slik at riktig 

hjelp kan settes inn. Dette vil bidra til god oppfølging av personer med demens og deres pårørende, slik 

at de kan innrette sine liv etter sykdomsforløpet og delta og medvirke i de avgjørelser som påvirker 

behandling og tilrettelegging av tjenester. 

En annen viktig problemstilling er hvordan dette vil påvirke hele omsorgstjenesten i kommunen når 
antall eldre øker mer enn antall yrkesaktive personer i aldersgruppen 20-66 år som skal sørge for 
inntekter, bosettingsgrunnlag, helse- og omsorgstjenester og andre tjenestetilbud for kommunens 
innbyggere (se tabell 3). RO gjør imidlertid oppmerksom på at slike prognoser er forbundet med stor 
usikkerhet. 
 
Hvilke utfordringer står Gjerstad kommune overfor når vi knytter dette opp mot flere eldre på litt 
lengre sikt og færre i yrkesaktiv alder, samtidig som kommunen skal sørge for bærekraftige tjenester?  
Vil det være mulig for Gjerstad kommune å videreføre dagens omsorgsløsninger? I dag er drift av 
sykehjem i utgangspunktet det mest omfattende og dyreste tilbudet kommunen gir. Og hvor det er 
driftsutgiftene som utgjør den største økonomiske utfordringen over tid, ikke anleggskostnadene.  Hvor 
går grensen (breakeven), for når det er faglig og økonomisk "lønnsomt" å tilby sykehjemsplass? 
 
Etter RO sine vurderinger er det derfor viktig at kommunen nå vurderer tiltak som kan fungere som 
"sykehjems-utsettende". I henhold til innrapporterte tall (KOSTRA 2015) koster en sykehjemsplass i 
Gjerstad vel 911 tusen kroner (korrigerte brutto driftsutgifter). RO har fått opplyst at denne summen 
baserer seg på det antall plasser som er innrapportert, dvs. 32 plasser. Tar vi utgangspunkt i det antall 
plasser som skal være i drift, dvs. 20 plasser, blir korrigerte brutto driftsutgifter per plass vesentlig 
større.  
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4.5.2 Aldersbæreevne   

 
Figur 1: Aldersbæreevne. Antall personer i yrkesaktiv alder (16-66 år) per antall eldre i gruppen 67 år og mer i Gjerstad 
kommune 

 
Figur 1 viser at det var 3,96 personer i yrkesaktiv alder per eldre ved årsskifte 2015/2016, og at 
koeffisienten for aldersbæreevne reduseres jevnt fram mot 2040 til 2,10. Til sammenlikning var det på 
landsbasis 4,7 personer i yrkesaktiv alder per eldre i 2000. Aldersbæreevnen på landsbasis reduseres til 
3,5 i 2030 og 2,9 i 2050. Aldersbæreevnen kan være sterkt påvirkelig av netto tilflytting/fraflytting og 
hvem som kommer/drar. I tillegg kommer de i yrkesaktiv alder som av ulike årsaker har redusert 
stillingsstørrelse eller ikke er i arbeid.  
 
For finansiering og drift av framtidige helse og omsorgstjenester er det viktig med forholdet mellom 
den yrkesaktive befolkningen (20–66 år) og den eldre delen av befolkningen (80 år og eldre), også kalt 
"aldersbæreevne".  
 
Et annet forhold er hvor mange private omsorgsytere har Gjerstad kommunen å spille på lag med 
framover. Familieomsorgskoeffisenten, det vil si antall personer i aldersgruppen 50-66 år per person i 
aldersgruppen 85 år og over sier oss noe om dette. Figur 3 viser en redusering fram mot år 2040.  
 

4.5.3 Familieomsorgskoffisient 

Familieomsorgskoeffisenten uttrykker antall potensielle familieomsorgsgivere i aldersgruppen 50-66 og 
omsorgstrengende eldre over 85 år. Grunnen til at disse to aldersgruppene inngår i dette målet er at 
eldre over 85 år har de største omsorgsbehovene i befolkningen, og aldersgruppen 50-66 er de som i 
størst grad yter omsorg til eldre i familien. 
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Figur 2. Antall personer i aldersgruppen 50-66 år per person i aldersgruppen 85 år og over  
(Familieomsorgskoeffisenten) 2015 – 2040 

 
I 2015 var det i Gjerstad 8,81 personer i aldersgruppen 50-66 år per eldre i alderen 85 år og over. Tallet 
forventes å svinge, men vil ligge over 2016 nivået helt fram mot 2025. I henhold til denne prognosen er 
det i 2020 10,06 og i 2025 10,38 personer i aldersgruppen 50-66 år per eldre i alderen 85 år og over. Blir 
dette en realitet, kan en forvente at personer i høy alder og med omsorgsbehovet kan ha nærpersoner 
som bistår dem. Imidlertid viser prognosen at fra 2025 vil andelen reduseres jevnt, slik at det i 2040 vil 
være 4,92.   
 
Endringer i alderssammensetningen kan være avgjørende for hvor mange familieomsorgsgivere de over 
85 år kan støtte seg på og vil kunne påvirke framtidige familieomsorgsmønstre. Dette er også viktig 
kunnskap for hvordan tjenestene bør innrettes fram i tid. Fra fokus på behandling til forebygging, 
egenmestring og egenansvar. Her vil også bruken av teknologi ha stor betydning. 
 
Tar vi utgangspunkt i antatt aldersbæreevne, viser denne at Gjerstad kommune etter all sannsynlighet 
står overfor en utfordring når det gjelder å opprettholde dagens tjenestenivå med tilgjengelige 
personalressurser. I årene som kommer vil dette utfordre kommunen i arbeidet med å ha tilstrekkelig 
arbeidskapasitet. Derfor blir det viktig å sikre gode relasjoner til pårørende, naboer og all frivillig 
innsats. Dette vil også utfordre dagens tjenestepraksis og innretning. RO vil understreke viktigheten av 
å satse på forebygging. Gjelder innbyggere i alle aldre og spesielt de som nærmer seg eller har avsluttet 
arbeidsforholdet på grunn av oppnådd alderspensjon.  
 
 

4.6 KOSTRA 
 
RO har i samråd med oppdragsgiver valgt å sammenlikne KOSTRA-data fra Gjerstad kommune med data 
fra tilhørende KOSTRA-gruppe 02 (K02)22, og kommunene Risør 11 (K1123), Vegårshei (K01)24, Åmli 
(K06)25 og landet uten Oslo.  
 
Metoden innebærer at vi ser på utvalgte nøkkeltall (kommunens prioriteringer, dekningsgrader og 

produktivitet) innenfor tjenesteområdet. Hvis egen kommune har særlig avvikende kostnadsprofil på et 

                                                           
22 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger og middels frie disponible inntekter.  
23 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter 
24 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter 
25 Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger og middels høye disponible inntekter. 
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område, kan dette være en indikasjon på at området bør undersøkes nærmere. En KOSTRA-analyse gir 

ikke svar på om tjenesten er «riktig dimensjonert» eller hvordan en innsparing kan foregå, ei heller om 

en omlegging av tjenesten er realistisk, men analysen gir gode holdepunkter for hvor en eventuell 

endring av tjenesten kan være hensiktsmessig. Alle KOSTRA-tall er endelige tall per 15.6.2016 og gjelder 

for driftsåret 2015. For Gjerstad har RO lagt til en tidsserie for de 3 siste årene. 

 

KOSTRA Gjerstad 
2015 

Risør 
2015 

Vegårshei 
2015 

Åmli 
2015 

KOSTRA-
gruppe 02 
2015 

Landet 
uten Oslo 
2015 

Frie inntekter i 
kroner per 
innbygger 

57 371 50 591 62 455 66 450 56 285 49 776 

Tabell 4: Tabellen viser de frie inntektene i kroner per innbygger. Kilde: KOSTRA (konsern). 

 

Sammenligningen viser at kommunens frie inntekter ligger over Risør, tilhørende Kostra-gruppe og 
landet uten Oslo, men under kommunene Vegårshei og Åmli. Frie inntekter er den enkeltfaktoren som 
kan ha betydning for kommunale prioriteringer. Frie disponible inntekter per innbygger, er et mål på 
hvor mye inntekter kommunene har til disposisjon etter at de bundne kostnadene er dekket, og gir en 
antydning av kommunenes økonomiske handlefrihet. For pleie- og omsorgstjenesten kan det bety 
mulig tjenesteomfang.  
 
 

 
Figur 3: Figuren viser beregna utgiftsbehov for pleie og omsorgstjenestene. Kilde: Grønt hefte. 

Figuren viser kommunens beregna utgiftsbehov innen pleie og omsorg. Som figuren viser så er behovet 

mindre i Gjerstad og likt med tilhørende KOSTRA-gruppe, men høyere enn Risør og lavere enn 

Vegårshei og Åmli. RO gjør oppmerksom på at beregna utgiftsbehov er utregnet med utgangspunkt i 

utvalgte indekser som RO mener har størst betydning for pleie og omsorgstjenestene. Ut fra en slik 

beregning blir landssnittet 1,17 og ikke 1,00 som vist i Grønt hefte.   
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2016                 
  Indeks 

innb. 23-
66 år 

Indeks 
innb. 67-

79 år 

Indeks 
innb. 80-

89 år 

Indeks 
innb. ≥ 
90 år 

Indeks 
reiseavst.i 
kommunen 

Indeks 
dødelighet 

Indeks 
PU over 

16 år 

Beregnet 
utgiftsbehov  

Gjerstad 0,98 1,17 1,21 1,49 2,02 1,07 1,92 1,18 
Risør 1,87 1,32 1,15 1,46 1,87 1,17 1,45 1,07 
Vegårdshei 1,39 1,01 1,07 1,82 1,39 1,06 0,55 1,25 
Åmli 2,49 1,32 1,17 0,91 2,49 1,27 3,81 1,37 
K2 0,95 1,25 1,33 1,49 2,11 1,02 1,41 1,18 
Landet (/u 

Oslo) 
0,96 1,19 1,24 1,27 1,98 1,02 1,31 1,17 

 

Tabell 5: Viser beregna utgiftsbehov for pleie og omsorgstjenestene. Kilde: Grønt hefte. 

Tabellen viser hvordan de ulike indeksene slår ut. Her ser vi at Gjerstad først og fremst har en høy 

indeks når det gjelder innbyggere 80-89 år og 90 år og eldre. Når det gjelder indeks for aldersgruppene 

67-79 år er det kun Vegårshei som ligger under.  Når det gjelder indeks for PU over 16 år viser denne at 

Åmli ligger over, de andre det her er sammenlignet med ligger under. Indeksen for reiseavstand innad i 

kommunen viser at Gjerstad har den tredje høyeste indeksen. Indeks dødelighet er også tredje høyest i 

Gjerstad. 

 

PRIORITERING AV PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN. SAMMENLIGNING AV NETTO DRIFTSUTGIFTER TIL 
PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER PER INNBYGGER OG PER JUSTERT INNBYGGER 

 Netto driftsutgifter pr. innbygger (i kr)  Endring fra 2013 til 2015 Netto driftsutgifter 
pr. justert innbygger 
(2015) 

 2013 2014 2015  Kr Prosent 

Gjerstad 20 856 21 273 22 942  2086 10 % 19 402 

Risør 17 031 17 080 17 631  600 3,52 % 16 478 

Vegårshei 24 092 23 972 22 543  -1549 -6,43 % 18 079 

Åmli 25 823 26 056 24 545  -1278 -4,95 % 17 861 

K02 18 420 20 364 19 902  1482 8,05 % 16 866 

Landet (/u 

Oslo) 
15 524 16 045 16 198  +674 + 4,34 % 13 814 

Kilde: KOSTRA konserntall for pleie og omsorg på nivå 2 (SSB, 2013- 2015) 
Tabell 6: Tabellen viser netto driftsutgifter per innbygger, endringer fra 2013-2015 og netto driftsutgifter per justert 

innbygger 

Tabellen viser at Gjerstad kommune ligger lavere enn Åmli, og over de andre det her er sammenlignet 

med. Gjelder netto driftsutgifter. Etter at vi justerer for behov viser denne at Gjerstad har de høyeste 

netto driftsutgiftene per. justert innbygger. Ved å sammenlikne hvor mye Gjerstad bruker i netto 

driftsutgifter pr. innbygger justert for behov for ulike tjenester sammenliknet med andre kommuner 

finner vi ett utrykk for hvor høyt Gjerstad prioriterer ulike tjenester. Netto driftsutgifter justert for 

behov viser at Gjerstad ligger høyest. Sammenligner vi dette med figur 3 og tabell 5 som viser at Åmli og 

Vegårshei er vurdert til å ha større behov enn Gjerstad jfr. indeksen, bør dette danne grunnlag for å 

vurdere mulige kostnadsreduserende tiltak. 
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Diagram 2: Diagrammet viser andelen av kommunens samla netto driftsutgifter som disponeres av pleie og omsorg og 

fordelingen mellom institusjon, hjemmetjenesten og til aktivisering og støttetjenester. Kilde: SSB 

Diagrammet viser hvor mye av kommunens samlede netto driftutgifter som medgår til pleie og omsorg, 

samt hvordan pleie og omsorg er innrettet, det vil si den interne fordelingen innen tjenesteområdet.  

Gjerstad kommune brukte 34,7 % av kommunens samlede netto driftutgifter  innen pleie og omsorg. 

Diagrammet viser at de øvrige det her er sammenlignet med bruker mindre. Ser vi på årene 2013-2015, 

viser denne at pleie og omsorg har økning fra 2014 til 2015. 

Den interne fordelingen innen tjenesteområdet viser at tjenesteområdet prioriter instusjonsdrift lavere 

enn tilhørende kostragruppe, landet uten Oslo og kommunene Vegårshei og Åmli.  Noe som indikerer at 

Gjerstad har en lett hjemmetjenesteorientert driftform. Andelen som medgår til aktivisering og 

støttetjenester er nest høyest i Gjerstad, kun Risør ligger over. 
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Diagram 3: Diagrammet viser netto driftsutgifter per innbygger, per innbygger 67 år og over og 80 år og over. Kilde: SSB. 

Diagram 3 viser at Gjerstad kommune har de nest høyeste netto driftsutgifter per innbygger med kr. 22 

942,-. Kun Åmli ligger over. Med unntak av Åmli (kr. 546 193,-) var det Gjerstad (kr. 439 806,-) som 

brukte mest per innbygger 80 år og over. Ser vi på aldersgruppa 67 år og over, var det kun Åmli (kr. 137 

376,-) og Vegårshei (kr. 150 980,-) som brukte mer. Gjerstad brukte kr. 130 126,-.  

Til sammenligning hadde Gjerstad den samme prosentvis andelen av innbyggere 80 år og over som 

Risør og Vegårshei, men en lavere andel enn tilhørende kostragruppe og høyere enn Åmli. Andel enslige 

innbyggere 80 år og eldre viser at Gjerstad har flest med unntak av Vegårshei (se diagram 1). 

 

2
0

8
5

6

2
1

2
7

3

2
2

9
4

2

1
9

9
0

2

1
7

6
3

1

2
2

5
4

3

2
4

5
4

5

1
6

1
9

8

4
0

8
7

4
8

3
9

3
8

7
3

4
3

9
8

0
6

3
5

0
0

6
3

3
3

7
0

3
3 4

3
7

1
2

4 5
4

6
1

9
3

3
7

1
1

8
1

1
3

2
7

6
5

1
2

8
7

2
9

1
3

0
1

2
6

1
0

9
1

7
8

9
4

9
4

6

1
5

0
9

8
0

1
3

7
3

7
6

1
0

9
3

4
2

2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 5 2 0 1 5 2 0 1 5 2 0 1 5 2 0 1 5

G J E R S T A D G J E R S T A D G J E R S T A D K O S T R A -
G R U P P E  0 2

R I S Ø R V E G Å R S H E I Å M L I L A N D E T  
U T E N  O S L O

PRIORITERING

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten, konsern

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over, konsern

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over, konsern



2/18 Tilsyn fra fylkesmannen med rehabilitering og koordinerende enhet Gjerstad - 18/03127-3 Tilsyn fra fylkesmannen med rehabilitering og koordinerende enhet Gjerstad : Tilsyn FM rehabilitering og koordinerende enhet - varsel, dokumentasjon fra kommunen og rapport fra FM

26 

 

 

Diagram 4: Diagrammet viser andel mottakere i hjemmetjenesten fordelt på aldersgruppene 0-66 år, 67-79 år og 80 år og 

over. Kilde: SSB. 

Diagrammet viser at Gjerstad har flest mottakere i aldersgruppa 0-66 år, med unntak av Åmli. Når det 

gjelder aldersgruppa 67-79 år har Gjerstad flest mottakere, med unntak av Vegårshei og Åmli. For 

aldersgruppa 80 år og over er det kun Åmli som har flere mottakere per 1000 innbyggere.  

 

 

Diagram 5: Diagrammet viser andel hjemmeboere med høy timesats i prosent av mottakere av tjenester. Kilde: SSB. 
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Diagrammet viser andel av hjemmeboende med høy timesats26 i Gjerstad er 3,6 %. Diagrammet viser at 

andelen i de andre kommunene, tilhørende kostragruppe og landet uten Oslo er høyere. Det er ikke 

opplyst andel fra Vegårshei kommune. 

 

 

Diagram 6: Diagrammet viser gjennomsnittlig antall tildelte timer per uke, praktisk bistand, hjemmesykepleie og samla 

Kilde: SSB.  

Diagrammet viser tildelte timer med praktisk bistand per uke. Gjerstad kommune har et gjennomsnittlig 

høyere antall timer per uke når det gjelder praktisk bistand enn de øvrige det her er sammenlignet 

med. Ser vi på gjennomsnittlig timetall hjemmesykepleie per uke, ligger Gjerstad lavest.  

Det er verd å merke seg at hjemmetjenesten i Gjerstad har økt andelen timer til praktisk bistand fra 

2013 til 2015. Mens antall timer hjemmesykepleie ligger på omtrent det samme nivået. Hvorfor? 

Kommunen har vedtatt en reduksjon i antall institusjonsplasser og Samhandlingsreformen er i gang. En 

kunne da forvente at det var en økning i hjemmesykepleie og en utflating eller reduksjon i praktisk 

bistand. En slik praksis vil kunne føre til økt press på sykehjemmet.   

 

 

                                                           
26 Høy timesats: Fra 2006-årgangen, og gjelder summen av spesielt ressurskrevende hjemmetjenestemottakere 

(hjemmesykepleie + praktisk bistand) i kommunen, definert som mottakere som krever mer enn 35 timer/uke sett i forhold til 
hjemmetjenestemottakere totalt. F.o.m. 2007-årgangen hentes data fra IPLOS, og nevner utvides da fra hjemmesykepleie + 
praktisk bistand, til også å gjelde mottakere av avlastning utenfor institusjon, mottakere av omsorgslønn og brukerstyrt 
personlig assistanse. 
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Diagram 7: Diagrammet viser plasser i institusjon i prosent for mottakere av pleie- og omsorgstjenester, i prosent av 

innbyggere 80 år og over og andel plasser institusjon og heldøgns-bemannet bolig i prosent av innbyggere 80 år og over. 

Kilde: SSB. 

Diagrammet viser at Gjerstad ligger høyest når det gjelder plasser i institusjon i prosent av antall 

innbyggere 80 år og over. Videre viser diagrammet at Gjerstad har prosentvis flest institusjonsplasser 

og heldøgnsbemannet bolig27 i prosent av innbyggere 80 år og eldre. Ut fra de opplysninger RO har fått 

under kommunebesøket ble det opplyst at dekningsgraden tok utgangspunkt i det antall plasser som 

var på sykehjemmet, dvs. 32. Stemmer dette er dekningsgraden som vist over mye høyere enn om en 

tar utgangspunkt i de plasser som det er vedtak på skal være i drift. Kommunen er kjent med dette og 

vil sjekke dette videre opp. Se for øvrig kommentar under 4.8. 

I Gjerstad var andelen beboere 80 år og over i institusjon høyere enn i Risør, men under de øvrige i 

sammenligningen.  

 

                                                           
27 RO gjør oppmerksom på at begrepet "heldøgns omsorg" anvendes ulik, både av SSB, Husbanken og av kommunene. 
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Diagram 8: Diagrammet viser andel innbyggere 67 år og over og 80 år og over som er beboere på institusjon. Samt andel 

beboere i institusjon av antall plasser. Kilde: SSB. 

Digrammet viser at Gjerstad har færrest andel av innbyggere 67 år og over som er beboere på 

institusjon med unntak av Åmli. Ser vi på andelen i aldersgruppa 80 år og over ligger Risør under, mens 

de ørige ligger over. Gjerstad ligger på landssnittet. Andelen i Gjerstad er reduset i perioden 2013-2015. 

I Gjerstad ved beleggsprosent i 2015 82,8 %. En nedgang sammenlignet med 2013 og 2014 som viste et 

overbelegg. Viser for øvrig til kommentar under diagram 7. 
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Diagram 9: Diagrammet viser korrigerte brutto driftsutgifter per mottakere av kommunale pleie og omsorgstjenester. Kilde: 

SSB. 

Diagrammet viser at Gjerstad kommune korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker var høyere enn i 

Åmli, men under de øvrige det her er sammenlignet med Tall for KOSTRA-gruppen mangler. 

 

 

Diagram 10: Diagrammet viser korrigerte brutto driftsutgifter per mottakere av hjemmetjenester. Kilde: SSB. 
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Diagrammet viser at Gjerstad er den kommunen, med unntak av Vegårshei og Åmli, som har de laveste 

korrigerte bruttoutgiftene per mottaker av hjemmetjenester. En hypotese er at i Gjerstad er det mange 

som får litt. Stemmer dette kan det være en indikasjon på større "raushet" i Gjerstad.  

 

 

Diagram 11: Diagrammet viser utgifter per oppholdsdøgn i institusjon og korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, per 

plass. Kilde: SSB. 

Diagrammet viser at Gjerstad har de laveste utgiftene per oppholdsdøgn med unntak kostragruppa og 

laveste korrigerte brutto driftsutgifter per plass per år.  For KOSTRA-gruppen foreligger det ikke tall for 

korrigerte brutto driftsutgifter per plass per år. Viser for øvrig til kommentarer under diagram 7. 
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Diagram 12: Diagrammet viser legetimer og fysioterapitimer per uke per beboer i sykehjem. Kilde: SSB. 

Diagrammet viser at Gjerstad kommune ligger under når det gjelder legetimer per uke per beboer. De 

ørige det her er sammenlignet med ligger over. Når det gjelder fysioterpitimer per beboer per uke 

ligger Gjerstad over Risør og Vegårshei og under de andre det her er sammenlignet med. Viser til 

kommentarer under diagram 7. 

 

 
Diagram 13: Diagrammet viser Behovsprofil og prioritering. Kilde: SSB. 
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I diagram 13 har RO satt sammen andel innbyggere i aldersgruppene 67-79 år og 80 år og over, og hvor 

mye av kommunens totale netto driftsutgifter som går med til pleie- og omsorg. Likeså netto 

driftsutgifter per innbygger til pleie- og omsorgsformål. Diagrammet viser at Gjerstad kommune 

prioriterer pleie- og omsorg høyest når vi ser på andel netto driftsutgifter av kommunens totale netto 

driftsutgifter. Det samme gjelder netto driftsutgifter per innbygger til pleie- og omsorgsformål. Kun 

Åmli kommune ligger over. Samtidig viser diagrammet at Gjerstad er den kommunen som har nest 

høyest andel innbyggere i aldersgruppen 80 år og over. Tilhørende kostragruppe ligger over. Når det 

gjelder aldergruppen 67-79 år ligger Gjerstad lavest i denne sammenligningen.  
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4.7 Sykehjemsanalysen 

Sykehjem Gjerstadheimen H1 P2 S1 K3 R1 U1 Gj.snitt 

Antall plasser 23 24 24 19 21 30 28 24,1 

Samlet sykefravær (i prosent) 7,3 6,4 7,0   12,1 10,63 9,85 8,9 

Brutto lønnsutgifter pr. plass pr. år 
brukerrettet 700 510 574 992 641 888 792 682 535 588 910 652 651 644 686 851 

Kostnader mat pr. plass pr. år 103 251 87 042 82 298 108 130 8 273 84 441 106 350 82 826 

Vask av tøy pr. plass pr. år 
Inkludert i 

matkostnader 
21 938 10 480 30 752 6 975 28 241 16 082 19 078 

Medisinsk forbruksmateriell pr. 
plass pr. år 16 085 25 179 21 906 27 649 8 971 19 785 9 687 18 466 

Andre driftsutgifter pr. plass pr. år 26 036 23 054 14 095 42 197 21 561 55 835 26 426 29 887 
Direkte brukerrettet innsats i 
prosent av totalen 82,81 78,53 83,29 79,16 92,13 82,87 80,43 82,7 

Overtid pr. plass pr. år 15 952 9 946 12 728 12 907 8 456 34 918 15 178 15 726 

Variabel lønn i prosent av totalen 21,35 23,26 34,05 20,37 12,83 26,48 15,52 22,0 

Antall administrative årsverk 
ledelse (styrer, avdelingsleder) 1,30 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,0 

 
Tabell 7: Tabellen viser ulike kostnadsfaktorer ved sykehjemmet i Gjerstad sammenlignet med andre sykehjem. Alle tall er prisjustert til dagens kostnader. Kilde: uttrekk fra kommunenes 
regnskap. 
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Kommentar:  
Sykehjemsanalysen er beregnet ut fra regnskapstall 2015 og er de tall kommunen selv har opplyst. RO har 
her gjennomført analysen ut fra det at sykehjemmet i Gjerstad har 23 plasser.  
 

Sykefravær 
Gjennomsnittlig sykefravær ved sykehjemmet i Gjerstad var 7,3 %. Gjennomsnittet for alle sykehjemmene i 
denne sammenligningen var 8,9 %. Kun sykehjem H1 hadde et lavere sykefravær med 6,4 %. 
 
Brutto lønnsutgifter per plass per år brukerrettet 
Det er en variasjon mellom sykehjemmene i sammenligningen når det gjelder brutto lønnsutgifter per 
institusjonsplass. Brutto lønnsutgifter per plass per år var i Gjerstad kr. 700 510,-. Sykehjem S1 og R1 lå 
over. Gjennomsnittet for alle sykehjemmene var kr. 686 851,-.  
 
Kostnader mat per plass per år og vask av tøy 
RO har bedt kommunen oppgi tall for kostnader for mat og vask av tøy per plass. Da det viser seg at disse 
kostnadene ikke er splittet i Gjerstad er det vanskelig å foreta en sammenligning med de øvrige 
sykehjemmene. RO har prøvd å regne seg fra ved å ta gjennomsnittstall for vask av tøy per plass kr. 19 078,- 
og trukket dette fra den summen som er oppført under matkostnad, kr. 103 251,-. Lar vi dette være 
utgangspunktet vil matkostnaden per plass ligge på kr. 84 173,-. Med et slik utgangspunkt vil matkostnaden 
per plass ligge litt over gjennomsnittet som er kr. 82 826,-.  
 
Medisinsk forbruksmateriell og andre driftsutgifter 
Det er variasjon i kostnader til medisinsk forbruksmateriell mellom de sykehjem vi har sammenlignet 
sykehjemmet i Gjerstad med.  Gjennomsnittskostnaden er kr. 18 466,-. Gjerstadheimen hadde en kostnad 
på kr. 16 085,-.  
 
Andre driftsutgifter28 per plass per år  
Det er noe variasjon i kostnadene til andre driftsutgifter mellom sykehjemmene i utvalget. Kun sykehjem 
H1, P2 og K3 brukte mindre enn Gjerstadheimen.  Her var kostnaden per plass kr. 26 036,- , mens snittet for 
alle i sammenligningen var på kr. 29 887,-.  
 
Direkte brukerrettet innsats i prosent av totalen 
Brukerrettet innsats kan sies å være virksomhetens primære funksjon, mens øvrige funksjoner (tøy, 
forbruksmateriell osv.) kan anses mer som sekundære funksjoner. Ut fra denne synsvinkelen anses det som 
et mål at størst mulig andel av samlede driftsutgifter er innenfor brukerrettet innsats. Det er tre sykehjem 
som ligger under Gjerstadheimen når vi beregner brukerrettet innsats i prosent av samlede driftsutgifter. 
Ut fra dette sammenligningsgrunnlaget befinner sykehjemmet i Gjerstad seg i nedre sjikt. Gjennomsnittet 
for alle sykehjemmene ligger på 82,7 %. Og i Gjerstad 82,7 %.    
 
Overtid i kroner per plass per år 
Ut fra sammenligningsgrunnlaget kan det se ut som at sykehjemmet i Gjerstad bruker mere enn de fleste 
det her er sammenlignet med. Gjennomsnittet for alle sykehjemmene er kr. 15 726,-.  Og i Gjerstad            
kr. 15 952,-.  
 
 
Variabel lønn i prosent av totalen. 
Ved sykehjemmet i Gjerstad utgjør variabel lønn i prosent av totalen 21,35 %. Kun 2 sykehjem ligger under 
(S1 og K3). Gjennomsnittet er 22,0 %.  

                                                           
28 Det som inngår i "andre driftsutgifter" er bl.a. IT og telefoni, møbler, tekniske hjelpemidler/senger, 

laboratorieutgifter/farmasøytisk tilsyn, porto og kontorrekvisita, løsøre, til leders disposisjon, skyssutgifter, lønnsutgifter til 

husøkonom, lønnsutgifter til merkantilt personell (sekretær, resepsjonsmedarbeider o.l.) og kommunale utgifter. 
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Antall administrative årsverk ledelse 
Databasen gir også tall for lederressurs ved sykehjemmene. I tabellen framkommer dette som absolutte tall 
og må derfor sees i sammenheng med størrelse på sykehjemmet for å kunne gi noen mening. Størrelsen på 
sykehjemmene i denne tabellen framgår av antallet pasienter eller plasser.  Ut fra dette kan en mulig 
sammenligning bli antall plasser per leder. Snittet ligger på 1,0 og ved sykehjemmet i Gjerstad 1,3. 
 

 

4.8 Framskriving av kostnader, behov for nødvendig omstilling 
I dette kapittelet drøftes de faktorer som legges til grunn for forventede muligheter for omstilling i en 

framtidig pleie- og omsorgstjeneste i Gjerstad kommune.  

Erfaringsmessig øker bruk av pleie- og omsorgstjenester kraftig med alder, og det framtidige antall eldre i 

befolkningen betraktes derfor som en av de viktigste drivkrefter bak økt behov for tjenester og dermed 

økte utgifter. Erfaring viser at mange kommuner har en økning i antall yngre, under 67 år, som mottar 

tjenester fra pleie- og omsorg. I henhold til innrapporterte tall til SSB var det en reduksjon i Gjerstad fra 

2013 til 2015; fra 6,0 % til 4,0 Gjennomsnittet i 2015 for kostragruppe 02 var 2,6 %, Risør 3,6, Vegårshei 2,4 

%, Åmli 4,7 %. Landsnittet uten Oslo var 2,1 %. Ett felles trekk ved yngre er at de ofte mottar flere timer per 

uke enn eldre.  

Tar vi utgangspunkt i antall innbyggere over 80 år viser denne (Kostra 2015) at den prosentvise andelen i 

Gjerstad var 42,6. I Risør var den 27,9 %, Vegårshei 41,9 %, Åmli 45,8 %. Snittet for kostragruppe 02 og 

landet utenom Oslo var henholdsvis 37,3 % og 32,8 %. I Gjerstad har det vært en økning i andelen fra 2013 

til 2015. Fra 35,4 % til 42,6 %. 

Dersom vi forutsetter samme bruksrater etter alder og kjønn som i dag (2015), får vi et forenklet bilde av 

hvordan aldringen av befolkningen innvirker på framtidige utgifter. Legger vi f.eks. dagens dekningsgrad for 

sykehjemsplasser til grunn (i 2015 var innrapportert dekningsgrad 24,8 % 29) og sammenholder dette med 

prognose for andel innbyggere 80 år og eldre, viser framskrivningen at behovet for sykehjemsplasser vil øke 

fram mot 2030 og videre fram mot 2040 (inklusive ulike korttidstilbud). Forutsatt at tjenestetilbudet er som 

i dag. RO har som tidligere nevnt at innrapportert dekningsgrad synes å ta utgangspunkt i de antall rom 

sykehjemmet har, det vil si 32. Med 32 rom og 129 innbyggere 80 år og eldre får vi denne dekningsgraden. 

Tar vi utgangspunkt i det antall plasser som er vedtatt i kommunestyret (kjenner ikke til hvilken sak) 

kommer vi fram til en dekningsgrad på 15,5 %.  

I tabell 8 har RO forsøkt å illustrere en tenkt kostnadsøkningen framover mot år 2040 hvis dagens 

dekningsgrad og kostnader opprettholdes og at befolkningsprognosen (MMMM) slår til. Tallene er oppgitte 

tall for 2015, som kommunen har rapportert inn til SSB (KOSTRA).  

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 KOSTRA 2014 – viser andel plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år og over 
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 Framtidig behov 

Økte / reduserte kostnader forutsetter at vi fortsetter 
som nå  

2016 2020 2030 

Antall innbyggere  2473 2498 2629 

Antall innbyggere 80 år og eldre 129 135 207 

Antall innbyggere 67 -79 år 307 355 415 

Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over 
med dagens dekningsgrad 24,8 % (2015 tall – 
innrapportert SSB)).  

32 33 51 

Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over 
med dagens dekningsgrad 15,5 % (RO-tall)30. 

20 21 32 

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. 
kommunal plass var kroner 911 188 (2015 tall og 32 
plasser). 

29 158 016  30 069 204 46 470 588 

Tar vi utgangspunkt i at korrigerte brutto driftsutgifter, 
institusjon, pr. kommunal plass er kroner 911 188 
(2015 tall) og regner ut hva de korrigerte tallene ville 
vært om vi tok utgangspunkt i 20 plasser, dvs. en 
dekningsgrad på 15,5 % 

18 223 760 19 134 948 29 158 016 

Tar vi utgangspunkt i at korrigerte brutto driftsutgifter, 
institusjon, pr. kommunal plass var kroner 911 188 
(2015 tall og 32 plasser) og regner ut hva de korrigerte 
tallene ville vært om vi tok utgangspunkt i 20 plasser 
ville hver plass kostet kr. 1  457 900,-  

29 158 000 30 615 900 46 652 800 

Netto driftsutgifter pleie og omsorg per innbygger 80 
år og over. Kroner 439 806 (2015 tall) 

56 734 974 59 373 810 91 039 842 

Netto driftsutgifter pleie og omsorg per innbygger 67 
år og over. Kroner 130 126 (2015 tall) 

56 734 936 63 761 740 80 938 372 

Netto driftsutgifter pleie og omsorg per innbygger.  
Kroner 22 942 (2015 tall) 

56 735 566 57 309 116 60 145 518 

Tabell 8: Framskrivning av tenkt kostnadsøkning. Kilde framskrivning er basert på KOSTRA 2015 og befolkningsframskriving (SSB) 

etter MMMM-alternativet. 

 

Denne framskrivningen viser at dersom dagens dekningsgrad og kostnader opprettholdes og gitt at 

befolkningsprognosen slår til, vil kommunen fram mot 2020 få økte utgifter. Videre fram mot 2030 vil 

utgiftene stige ytterligere. Dette vil etter RO sine vurderinger bli utfordrende å løse innenfor en framtidig 

bærekraftig ressursramme. Alternativt må andelen av kommunens totale økonomiske ramme endres ved at 

pleie og omsorg får økt sin relative andel, eller så må driften effektiviseres. Det er en kjent utfordring at 

kommunenorge og Gjerstad kommune vil stå overfor store utfordringer når gjelder å få tak i arbeidskraft. 

Spesielt vil dette gjelde innen pleie og omsorgstjenesten. Tabell 8 illustrerer et beregnet behov for tjenester 

og dermed økte kostnader forutsatt at dagens tjenesteinnretning og praksis opprettholdes. RO tilrår at 

kommunen gjennomgår dagens driftsmåte med mål om å møte framtidige behov på en faglig og økonomisk 

bærekraftig måte. RO har fått opplyst at merforbruk innen tjenesteområdet dekkes opp ved bruk av 

fondsmidler. Dermed er det rimelig å stille følgende spørsmål; hva skjer når disse midlene er brukt opp?   

                                                           
30 Her opererer RO med det antall sykehjemsplasser som kommunestyret har vedtatt. 
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5. Tilrådning  
 

5.1 Innledning 
Hovedinntrykket er at Gjerstad kommune har en god pleie og omsorgstjeneste, med mange kvaliteter som 

det er viktig å føre videre.  Etter RO sitt inntrykk basert på det som framkom under intervjuene den 23. 

august var det mange som var opptatt av at dagens situasjon bar preg av hektiske dager, både innen 

sykehjemmet og i hjemmetjenesten. RO har forståelse for at mange opplever situasjonen slik. En kan da 

velge å forbli i situasjonen eller finne ut av hvilket handlingsrom er det vi har, og som kan føre oss ut av 

denne. Med utgangspunkt i møte den 24. august synes det klart for RO at det her er organisatorisk "kraft" 

nok til å finne fram til de gode bærekraftige grepene. Dette forutsetter at gode prosesser hvor ledere, 

tillitsvalgte/verneombud setter seg ned å kommer fram til de gode grepene. Deretter får 

medarbeiderskapet med på laget og sikre politisk ryggdekning. Når det er gjort få formidlet dette ut til 

innbyggerne gjennom dialog. Andre forhold som ble fremhevet var: 

 Gode tjenester, men hektiske dager, lav bemanning, lite tid til rapport og dokumentasjon 

 Mye rutinepreg på det vi gjør. Tregt datasystem 

 Press på sykehjemmet og hjemmetjenesten 

 Mulig skott innen tjenesteområdet- kan bli enda flinkere til å handle helhetstenkende 

 Avklare retning på tjenestedesign (gjelder medarbeidere og innbyggere) og levere etter dette 

 Fokus på kontinuerlig omstilling / innovasjon / videreutvikle en arbeidsform hvor ressurser 

(inkluderer teknologi) utnyttes effektivt. Sykdomsbildet er under endring 

 Endra behov for ressurser må dokumenteres. Tiltak iverksettes før krav om økte ressurser 

  Vedtakspraksis – bruk av IPLOS som et aktivt hjelpeverktøy. Avklare innslagspunktet for plass i 

sykehjemmet og tjenester i hjemmet 

 Sykehjemmets funksjon i omsorgstrappa må tydeliggjøres 

 Ansvarliggjøre tjenestemottakerne, ta utgangspunkt i spørsmålet "hva er viktigst for meg" 

 Hverdagsmestring som arbeidsform, gjelder både i hjemmetjenesten og sykehjem 

 Tydeligere helhetlig lederskap – endringsledelse – strategisk handling – avklare forutsetninger som 

må være tilstede for utøvelse av ledelse 

 Ta hel-deltidsutfordringene på alvor 

 Økt medarbeiderskap gjennom motivasjon, kunnskap og ansvarliggjøring 

 Tettere samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte og verneombud. Regelmessige møter.  

 Nødvendig å se på hvordan medarbeidernes kompetanse nyttes. Strategi for rekruttering 

 Samarbeid med frivillige og pårørende 

 Ta i bruk og utnytte tilgjengelig teknologi 

 Forventningsavklaring 

 Sikre at inntektsgrunnlaget utnyttes maksimalt 

 Utarbeide en strategisk omsorgsplan som tydeliggjør kortsiktige og langsiktige tiltak  

 

Som utgangspunkt for beregning av fremtidig aktivitets- og kapasitetsbehov i Gjerstad kommune, anbefales 

det å sørge for en fordeling av aktivitet og framskriving knyttet til omsorgstrappa (tjenestetrapp).  Da med 

utgangspunkt i BEON-prinsippet. Dette innebærer at en tjenestemottaker skal motta tjenester tilpasset de 

konkrete behovene, men ikke mer enn det som ivaretar tjenestemottakeren på en forsvarlig måte. Det er 

et omforent mål at flest mulig skal greie seg selv lengst mulig. Fordelingen av ressurser mellom de ulike 

nivåene i omsorgstrappa er avgjørende for effektiv utnyttelse av BEON-prinsippet. En framtidig pleie og 
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omsorgstjeneste vil måtte dekke kommunens behov for forebygging og nødvendig helsehjelp i og utenfor 

sykehjemmet. Det vil være behov for aktiv innsats innenfor forebyggende arbeid, rehabilitering hjemme og 

om nødvendig i sykehjem, en faglig godt utbygd hjemmetjeneste, høy grad av kompteansemobilisering, 

flere over på større stillingsandeler, tilgjengelig kapasitet på omsorgsbolig med reell mulighet for heldøgns 

tjenester og et samla sykehjemstilbud hvor en stor del av kapasiteten benyttes til ulike kortidsformål.  

Omsorgstrappa viser at før tilbud om langtidsplass ved sykehjemmet, skal mange andre tiltak være prøvd 

ut. RO stiller spørsmål om det er slik det fungerer i dag?  I forbindelse med St.meld. nr. 47 (2008-2009), 

Samhandlingsreformen – rett behandling -på rett sted- til rett tid, ble dette endra til BEON-prinsippet 

(Beste Effektive Omsorgsnivå). Prinsippet skal ivareta både faglig og økonomisk effektivitet. 

I forbindelse med Samhandlingsreformen ble det lagt et grunnlag for at kommunene fikk ansvar for flere 

tjenester. Det vil si at flere oppgaver skulle løses av og i kommunene. Konsekvensen av dette er at 

kommunene i større grad skal sørge for helhetlige tjenesteløp, mer forebygging, tidlig intervensjon og 

diagnostikk, behandling og oppfølging. Der det er mulig skal Gjerstad kommune yte tjenester som gir 

tjenestemottaker like god, eller bedre, kvalitet enn det de ville fått i spesialisthelsetjenesten. En slik endring 

vil måtte få følger for strategi og sikre et mulighetsrom for å styre tjenesteinnretningen/tiltakskjeden, for at 

innbyggerne skal få nødvendig bistand på rett nivå til rett tid. 

Som hovedregel har den enkelte innbygger selv ansvar for å mestre eget liv (uansett alder), ved hjelp av 

egne ressurser, familie, nettverk etc. Når behov for tjenester oppstår vil dette for noen dreie seg om korte 

perioder, mens andre vil ha et behov over en lengre periode. Uansett; målet bør være at en 

tjenestemottaker skal kunne mestre hverdagen selv – helt eller delvis, det vil gis mulighet til å opprettholde 

integriteten. 

Mange opplever å ha god helse tross funksjonsnedsettelse grunnet sykdom, skade etc.  Derfor er det av 

stor betydning at tjenestene innrettes på en slik måte at innbyggere med ulike funksjonsnedsettelser 

opplever mestring i hverdagen. Målet bør være at flest mulig, lengst mulig gis mulighet til å bo hjemme i 

opprinnelig bolig eller i en omsorgsbolig med reell mulighet for heldøgns tjenester ved behov.  

Et sykehjemstilbud er kostnadsmessig det dyreste tilbudet kommunen har, og bør derfor i utgangspunktet 

være forbeholdt de med alvorlig sykdom, ulike korttidsopphold grunnet behov for medisinsk behandling, 

rehabilitering, avlastning og utredning etc. 

Vi kan anta at behovet for helse og omsorgstjenester fortsatt vil øke med alderen. Samtidig opplever 

mange kommuner en stor økning av tjenester blant yngre. Blir dette tilfelle også i Gjerstad, vil det måtte få 

konsekvenser for hvordan kommunen innretter framtidige tjenester for å sikre en bærekraftig utvikling. Her 

vil RO peke på åtte viktig forhold: 

 Tydeliggjøre at ledelse er ledelse 

 Avklare betydningen av målsetning ved å vedta kvalitetsstandarder/lokale forskrifter31 

                                                           
31 For eksempel. Stortinget vedtok 9. juni endring av Pasient- og brukerrettighetsloven og Helse- og omsorgstjenesteloven som 

innebærer «å tydeliggjøre retten til sykehjemsplass eller opphold i sykehjem og tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns 

omsorg» ifølge innstilling 372 L fra Helse- og omsorgskomiteen. Denne er fulgt opp i Prop.99L (2015-2016). Det er regjeringen som 

bestemmer når endringene trer i kraft, intensjonen er at alt skal være på plass i løpet av 2017.Inntil de nasjonale kriteriene er på 

plass, vil kommunene bli pålagt å gi forskrifter med kommunale kriterier for tildeling av plass. Det er regjeringen som bestemmer 

når endringene trer i kraft, intensjonen er at alt skal være på plass i løpet av 2017.Inntil de nasjonale kriteriene er på plass, vil 
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 Sterk satsning på forebygging og hverdags-rehabilitering/mestring i hjemmet32 

 Mulighet for heldøgns tjenester enten i opprinnelig bolig eller omsorgsbolig med reell mulighet for 

heldøgns tjenester etter behov 

 En tydeliggjøring av sykehjemmets rolle/funksjon med utgangspunkt i omsorgstrappa 

 Vurdere et framtidig demenstilbud ved å bygge opp kompetanse- og aktivitetstilbudet   

 Sikre en helse og omsorgstjeneste som tenker og handler helhetlig. Start med å sikre en helhetlig 

omsorgstjeneste 

 "Løse" hel-deltidsproblematikken33   

Felles / enhetlig tjenestetildeling. 

Gjerstad kommune skal sørge for at alle som mottar tjenester har et helhetlig og sammenhengende 

tjenestetilbud. En felles/enhetlig tjenestetildeling vil sikre innbyggerne rettferdige og likeverdige tjenester. 

Å sørge for helhetlige og koordinerte tjenester, intern og ekstern samhandling og brukermedvirkning er av 

stor betydning for en framtidig bærekraftig tjeneste. Det bør derfor legges til rette for gode 

samhandlingsarenaer mellom de som fatter vedtak (forvaltningen), de som er tjenesteutøvere og 

tjenestemottakere (og pårørende der dette er ønskelig). Med tjenesteutøvere menes alle som må bidra for 

at tjenestemottakere skal få det tjenestetilbudet/behandling som er nødvendig. En felles og enhetlig 

tjenestetildeling vil også bidra til å sikre koordinerte tjenesteløp der dette er nødvendig. RO stiller spørsmål 

om dette er en oppgave for dagens ledere, eller om andre skal dedikeres en slik rolle.  

 

Mestring, vi er selv ansvarlig for egen helse og bolig, ønske om å være selvhjulpen lengst mulig, 

folkehelse- forebyggingsperspektivet.  

Alle har vi ansvar for den livsstilen vi fører og dermed egen helse og bosituasjonen. Det er ulikt hvilke 

økonomiske og sosiale forutsetninger vi har. Dermed ulike forutsetninger for egne valg, men det må være 

et mål at den enkelte kan og skal kunne medvirke ut fra de forutsetninger en har. Gjerstad kommune skal 

bidra med utgangspunkt i den enkeltes levekår og sette tjenestemottakeren i stand til å klare mest mulig 

selv. Kommunen bør fokusere på forebygging framfor hjelp som er "passiviserende" og behandling. Dette 

for blant annet å redusere konsekvensene av sykdom og sosiale forhold. Hverdags-rehabilitering/mestring 

som ideologi og behandlingsform bør "gjennomsyre" måten alle arbeider etter. Noe som vil utfordre våre 

holdninger og tenkemåte. Aktiv innsats tidlig, vil kunne bidra til å redusere eller utsette behovet for 

behandling og omsorg. 

 

 
 

5.2 Fremtidens helse og velferdstjenester i Norge og Gjerstad kommune 
I befolkningsframskrivingenes mellomalternativ (MMMM)34 vil folketallet i Norge fortsette å vokse relativt 

raskt, men ikke like raskt som de siste årene. Veksten vil særlig være høy i og rundt de store byene.  

 

                                                           
kommunene bli pålagt å gi forskrifter med kommunale kriterier for tildeling av plass. Kommunene skal føre ventelister over 

pasienter som oppfyller disse kriteriene, men som med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsplass. 

32 Anders Grimsmo (norskhelsenett/NTNU); Fra følgeforskning til veien videre. 

http://ks.event123.no/Nasjonalhelsekonferanse2015/pop.cfm?FuseAction=View&pDocumentld=60869 
 
33 RO gjør oppmerksom om at KS, Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund har intensivert arbeidet for å oppnå en 
heltidskultur i kommunesektoren. Se Handlingsplan heltidskultur 2015-2017, KS. 
34 Statistisk Sentralbyrå 
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En må anta at de kommende demografiske endringene i Gjerstad kommune vil øke behovet for 

omsorgstjenester. Det kan forventes en økning i aldersrelaterte sykdommer og ulykker. Andelen eldre i 

befolkningen øker på sikt. Dette kan skape behov for større kapasitet i tjenestene og økt kompetanse om 

aldring, spesielt om demenssykdommer og sammensatte lidelser35. Slik kapasitet kan oppnås med å arbeide 

helhetlig, forebyggende, å ha fokus på kontinuerlig forbedring. 

 

Forskning viser at behov og forbruk av helsetjenester inklusive omsorgstjenester er avhengig av alder36, dvs. 

jo eldre man blir, jo større er sannsynligheten for at man har behov for tjenester. Forskningsfunnene som 

konkluderer med at forbruket av helse- og omsorgstjenester øker med alder, baseres på historiske data og 

er et resultat av historisk trend. På den andre siden er det stor usikkerhet knyttet til hvordan sykdomsbildet 

vil utvikle seg; morgendagens eldre kan også få bedre helse og holde seg friske lenger, eller leve lengre med 

sykdom. De vil ha bedre økonomi og utdanning enn tidligere generasjoner37. Noen studier viser at generell 

helsesvikt og dødsfall forekommer hyppigere jo lavere en er plassert i utdanningshierarkiet38. Forbruket av 

helse- og omsorgstjenester varierer også dels etter inntekt og sosioøkonomisk status39. Derfor er det grunn 

til å anta at framtidens eldre og andre yngre vil ha behov for både spesialhelsetjenester og 

omsorgstjenester på en annen måte enn dagens innbyggere. Framtidens innbyggere kan stille høyere krav 

til standarden på tjenestetilbudet. Standardheving kan medføre økt behov for flere årsverk, høyere og 

anvendt kompetanse, effektivisering og innovasjon40 i tjenestene som inkluderer velferdsteknologi. Dette 

medfører rolleendring (paradigmeskift) og nye krav til kommunene, inklusive Gjerstad, i framtiden. 

 

Gjerstad kommune må tilstrebe at tjenesteområdet tenker og handler på en helhetlig måte. Dette betyr 

en organisasjon som samhandler på kryss og tvers, ved å utnytte de faglige og økonomiske ressursene til 

beste for tjenestemottakerne, det vil si helhetlig og koordinert tjenesteløp. Dette er et felles ansvar, men 

først og fremst et LEDER-ansvar. 

 

Gjerstad kommune anbefales å vurdere hvordan kommunen skal sikre framtidige gode tjenestetilbud. Ved 

å ha alternative bo-arenaer å tilby heldøgns-tjenester i, aktivt arbeide med hverdagsmestring som 

arbeidsform, ta i bruk kjent teknologi, arbeide kontinuerlig med å forbedre mv. Vil kommunen sørge for en 

riktig utviklingsretning fordi folk sannsynligvis kommer til å leve lengre med sykdommer: altså utvidet 

sykelighet og da ofte med flere sykdommer samtidig (multisyke)41. Men forekomst og antall nye tilfeller av 

ulike sykdommer sier i seg selv ikke så mye om behov for omsorgstjenester fra det offentlige. En kan ha en 

alvorlig sykdom og likevel klare seg godt i dagliglivet42. Enkelte studier viser også en positiv sammenheng 

mellom forventet levealder og forventet antall friske leveår. De landene som har høy forventet levealder, 

blant annet Norge, har et høyt forventet antall friske leveår. Videre ser man at forekomsten av varige 

sykdommer øker, men hjelpebehov oppstår senere i livet og varer noe kortere enn før43. I følge St. Meld. 29 

                                                           
35 Meld. St. 16 (2010-2011) Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015), Kapittel 5.5.   
36 NOU 2008:2 Fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak   
37 Meld. St. 29. (2012-2013) Morgendagens omsorg, Kapittel 4.1.3., 4.2.1.   
38 Elstad JI. Utdanning og helseulikheter problemstillinger og forskningsfunn, NOVA 2008 
39 Jensen A. Sosiale ulikheter i bruk av helsetjenester. En analyse av data fra Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse om helse, 

omsorg og sosial kontakt, 2009   
40 Fornyelse, nyskaping, forandring og tjenesteutvikling til det bedre, sørge for endringer i hvordan økonomiske goder eller andre 

verdier blir produsert på.  Innovasjon er menneskeskapt og vil alltid kreve handlinger 
41 Kilde: US Department of Health an Human Services/ professor I samfunnsmedisin Anders Grimsmo 
42 Parker, M. G., & Thorslund, M. (2007). Health trends in the elderly population: getting better and getting worse. The 
Gerontologist, 47(2), 150-158. 
43 Robine, J., Saito, Y., & Jagger, C. (2009). The relationship between longevity and healthy life expectancy. Quality in Ageing 10(2).   
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(2012-13) Morgendagens omsorg, vil framtidas eldre ha høyere forventninger og krav til offentlige 

tjenester, samtidig som de vil ha større evne og vilje til selv å ta ansvar og være selvstendige og selvhjulpne. 

Vi må anta at framtidas eldre vil utgjøre en mer differensiert gruppe med ulike muligheter, behov og 

dermed ulike løsninger. Mange vil ha god helse, god personlig økonomi og høyt utdanningsnivå, i tillegg til 

gode kunnskaper om digitale produkter og tjenester. Dette kan bidra til at vi kan forvente flere leveår med 

god helse (Healthy Life Years: HLY), som er indikator for befolkningens helse. HLY angir hvor mange av de 

forventede leveårene vi kan regne med å tilbringe i god helse og uten nedsatt funksjonsevne. Denne 

tendensen og forskningsfunnene kan imidlertid indikere at eldre i framtiden vil klare å bo hjemme eller i 

omsorgsbolig med heldøgns tjenestetilbud lengre enn i dag, og vil ha behov for sykehjemstilbud i faser og 

eller siste fasen av sitt liv. 

 

 

 

5.3 Tilrådning  
Gjerstad kommune står som andre kommuner i Norge overfor utfordringer når det gjelder prioritering og 
ressursallokering44 innenfor helse- og velferdstjenestene i fremtiden. Når tjenestebehovet er relativt 
usikkert er det viktig å legge planer som er fleksible og der det er mulighet for å gjøre endringer når behov 
oppstår.  
 
God drift og kvalitetsmessig godt nivå på tjenestene er viktige kriterier for å prioritere driftsøkonomi og 
fleksibilitet i bemanning. Fysisk samlokalisering kan gjøre det enklere å bruke bemanning på tvers av 
funksjoner. På denne måten kan tjenestene utnytte personalressurser mer effektivt45. Behovet for økt 
personellkapasitet kan blant annet øke mellom årene 2020 – 2040, som begrunnes med økningen i antall 
personer i aldersgruppen 80 år og eldre, med sannsynlighet for at flere får sykdom med påfølgende 
bistandsbehov. Derfor er det nå nødvendig å legge til rette for bedre utnyttelse av bemanningen og deres 
kompetanse. Dette er et arbeid som må påbegynnes nå, slik at tjenestene er godt forberedt og har skaffet 
seg erfaringer som kan bidra til videre tilpasning/utvikling. Og kunne virke dempende på behovet for økte 
personalressurser.  
 
Gjennomgangen av personalressursen innen hjemmetjenestene indikerer et behov for å se på hvordan 
personalressursen utnyttes. RO har ikke tall46 fra hjemmetjenestene. Dette er noe tjenesten selv skal 
klarstille. Dette gjelder først og fremst utnyttelsesgraden av indirekte brukertid. Gjennomgangen av 
innrapporterte tall for 2015 til SSB viser også at Gjerstad jevnt over har flere i aldersgruppa 67-79 år og 80 
år og eldre som mottar hjemmetjenester, enn de som det er sammenlignet med (se diagram 4). Hvorfor? 
 
Sykehjemmet har i dag en samla personalressurs på 27,37 årsverk. Antall vedtatt plasser er 20. Tar vi 
utgangspunkt i samla personalressurs finner vi et forhold som tilsvarer nesten 1,37 ansatte per 
tjenestemottaker. Det finnes ikke en norm for bemanning ved norske sykehjem. Dermed ingen fasit på hva 
som er riktig. Imidlertid kan RO opplyse om at bemanningen ved sykehjemmet ligger i over sammenlignet 
med andre sykehjem RO har kjennskap til. Ved de sykehjemmene RO har kjennskap til, ligger pleiefaktoren 
gjennomsnittlig litt under 0,90. Oversikten viser også at det kun er 8 av de 44 som arbeider på 
sykehjemmet som har heltidsstilling. RO anbefaler på det sterkeste at dette MÅ endres. Kommunen har 
vedtatt at heltid for flest er ønskelig. Viser til vedlegg 2 utarbeidet av RO ved seniorrådgiver Øyvind 
Johnsen, hvor han oppsummerer hvordan hjemmetjenesten i Rauma kommune har arbeidet med 
alternative turnuser innen hjemmebaserte tjenester.    
  

                                                           
44 Fordeling av samfunnets knappe ressurser som gir den høyeste avkastningen sett fra samfunnets side 
45 Jfr. plassering av dagens sykehjem og nærliggende omsorgsboliger 
46 Forholdet mellom vedtakstimer og timer tilgjengelig med personalressurser 
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Gjerstad kommune må i forbindelse med framtidig innretning organisere seg slik at kommunen sikrer et 
helhetlig tjenesteforløp. Forutsetning for dette ligger i effektiv og god informasjonsflyt mellom ulike 
organisatoriske nivåer og mellom fagpersoner, men ikke minst spiller tydeliggjøring av ansvaret for et 
helhetlig tjenesteløp hvor alle snakker om våre tjenester og ikke mine. Det valget som Gjerstad kommune 
foretar nå, skal dekke dagens og morgendagens behov. Dette for å sikre bærekraftige tjenester, både faglig 
og økonomisk. 
 
Sykehjemsanalysen viser at Gjerstad jevnt over har en lavere kostnad enn de sykehjemmene RO har 
sammenlignet sykehjemmet i Gjerstad med.  
 
   RO anbefaler Gjerstad kommune først og fremst å: 
 

 sørge for at ledere tenker, planlegger og handler på en helhetlig måte. Ledelse som eget 
fag/funksjon må tydeliggjøres. Det vil si fokus på endringsledelse.  

 vurdere en samlokalisering av ledere (tettere fysisk kontakt enn i dag) 

 sørge for en tjeneste som samhandler helhetlig og i tråd med det som blir vedtatt 

 vurdere et utviklingsteam som legger føringer for en helhetlig tjeneste og fokus på endringsledelse     

 satse på hverdagsrehabilitering - mestring som ideologi, både i hjemmet og ved sykehjemmet 

 gjennomgå tildelingspraksisen og sørge for at vedtaksmyndigheten har klare føringer for vurdering 
og å vurdere om dagens praksis er bærekraftig i årene som kommer 

 klarstille forholdet direkte og indirekte tid innen hjemmetjenestene, dette inkluderer og tjenestene 
til mennesker med nedsatt funksjonsevne  

 sørge for at tilgjengelig kompetanse blir nyttet på en faglig god måte, sett ut fra 
tjenestemottakernes behov, bruk av spisskompetanse, eks. sykepleier, vernepleier mv mv. 

 ta i bruk teknologiske løsninger der dette er ønskelig og nødvendig 

 vurdere sykehjemmets funksjon og behovet for et framtidig antall sykehjemsplasser. I første 
omgang kom ned på 20 plasser 

 klarstille bemanningsbehovet ved sykehjemmet 

 iverksette tiltak med mål om bedre ressursutnyttelse 

 ta hel-deltidsutfordringene på "alvor", gjelder ALLE som tilsatt innen tjenesteområdet 

 utarbeide en strategi for bruk av kompetanse og rekruttering 

 dokumentere påstander, før krav om mere ressurser må andre tiltak være utprøvd 
 

 
Det er mye som tyder på at Gjerstad kommune i framtid vil få utfordringer med rekruttering av ansatte. Det 
er derfor viktig at kommunen greier å videreutvikle og etablere gode relasjoner opp mot frivillige.  
 
For og lykkes er det viktig å sørge for gode kommunikasjonsstrategier. Dette gjelder innad i organisasjonen 
og ut til innbyggerne. Det vil si at all kommunikasjon må være mottaksorientert. Og tilslutt; dette fordrer 
gode prosesser. 
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Vedlegg: 
Vedlegg 1:  
 

RO har tillatt seg i vedlegg 1 og drøfte relevant teori som er viktig når tjenesteområdet skal ta grep, med 

mål om en fortsatt bærekraftig tjeneste på kort og lengre sikt.  

 

Tjenestetildeling på rett nivå. 
RO erfarer at god sykehjemskapasitet fører til tidligere innleggelse, enn i kommuner med lav sykehjems-

kapasitet, men hvor sykehjemmene har en annen funksjon. Det har vist seg at ulike korttidsopphold er et 

svært viktig ledd i den totale behandlingskjeden for at innbyggere med behov for helse- og 

omsorgstjenester skal kunne bo hjemme lengst mulig. Bruken av korttidsplasser har en direkte innvirkning 

på behovet for langtidsplasser47 , og inngår som en viktig del av omsorgstrappa.   

Hovedmålet med tildeling av tjenester er blant annet å sikre tjenestemottakeren nødvendig helsehjelp. Det 

skal være samsvar mellom behov og tildeling. Tjenestemottakere skal gis mulighet til aktiv medvirkning. 

Tjenestebehovet vil ofte variere og dermed danne grunnlag for justeringer. I hvilken grad 

tjenestemottakernes tilfredshet med en tjeneste er, antas å svare til hvordan kommunen greier å oppnå 

brukertilpasset tjenestekvalitet. Det betyr at kommunen bør styre tjenestene ved å legge 

tjenestevirksomheten til rette, basert på klare retningslinjer/føringer. Ved å ha tydelige vedtak (styring) vil 

det bidra i større grad til tjenesteyternes vilje og evne til å tilpasse utførte tjenester til relevante 

brukerbehov. Relasjonen mellom tjenesteytere og tjenestemottaker vil, sammen med tjenesteresultatet, 

danne grunnlag for tjenestemottakerens vurdering av tjenesten. Tjenestekvaliteten fastlegges i vedtaks- og 

evalueringsfasen og i møte mellom tjenesteyter og tjenestemottaker. ALLE som er mottakere av tjenester 

skal i prinsippet ha vedtak.  

 

Formålet med helse- og omsorgstjenesteloven er å tilrettelegge for mestring, kvalitet og likeverd, sikre 

samhandling, integritet og verdighet. Kommunen skal også sikre forsvarlige tjenester gjennom helthetlige 

og koordinerte tilbud, verdighet og nødvendig fagkompetanse.   

 

 

Bruk av velferds teknologi.  
Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, 

sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i 

hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan 

også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, 

ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller 

forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon. Et godt eksempel er å ta i bruk elektroniske 

medisindosetter. Disse fungerer slik at de gir beskjed når medisin skal tas. Tas ikke medisinen til avtalt 

tidspunkt får hjemmetjenesten beskjed (SMS) etter 30 minutter, og kan da ringe vedkommende. 

Trygghetsalarmen er i dag det velferdsteknologiske hjelpemidlet som er mest utbredt i den kommunale 

omsorgstjenesten og 55 % av kommunene i Norge tilbyr dette som en av sine serviceytelser. Ved utgangen 

av 2013 var det registrert i overkant av 73.000 trygghetsalarmer i Norge som en del av kommunenes 

omsorgstjenestetilbud (Fagrapporten). I internasjonal sammenheng defineres trygghetsalarmer i tre ulike 

                                                           
47 Otterstad, Hans Knut og Harald Tønseth (2007). Hvordan unngå sykehjemskø?   
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generasjoner ut i fra funksjonalitet (EU 2010); 1) Første generasjon omfatter enkel trygghetsalarm med 

varslingsfunksjon og to-veis talefunksjon, 2) Andre generasjon omfatter i tillegg utstyr for varsling via 

sensorer, som komfyrvakt, røykvarsler, oversvømmelsessensor mv, 3) Tredje generasjon omfatter mer 

avanserte sensorer for varsling når noen går ut, ved fall, GPS mv. 

 
Ut over trygghetsalarmen, som har stor utbredelse, finnes svært lite velferdsteknologi som er implementert 
som en del av helse- og omsorgstjenesten. Mange norske kommuner gjennomfører piloter for utprøving av 
teknologi for økt trygghet og sikkerhet, som GPS, medisindispensere, røyk- og vannsensorer.  
 

Et suksesskriterium vil være at kommunen klarer å etablere gode systemer som kan bidra til en 

kvalitetsmessig, effektiv og sikker informasjonsflyt. I hvilken grad kommunen greier å utnytte 

velfredsteknologi kan være avgjørende for å implementere en felles faglig plattform for kommunikasjon 

mellom de ulike aktører som tjenestemottaker, hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester, 

spesialisthelsetjenester, fastlege og legevakt mv. 

 

Velferdsteknologi blir ofte nevnt som et virkemiddel for å imøtekomme fremtidens utfordringer knyttet til 

stadig flere eldre og mangel på ansatte/hender for å opprettholde tjenestenivået som i dag. Selv om det 

jobbes mye med disse løsningene for eldre, kan teknologien ha enda flere brukergrupper. Yngre 

brukergrupper med funksjonsnedsettelser er en slik gruppe. Andre brukergrupper med noe form for 

midlertidig eller varig lidelse kan også ha nytte av velferdsteknologi. 

 

Forskningsprosjekter tyder på at det å bo hjemme medfører at brukere kan bevare sine interesser, ivareta 

sosiale roller og opprettholde sitt sosiale nettverk i kjente omgivelser. Å flytte på institusjon medfører tap, 

og økt opplevelse av å være avhengig og sårbar. Hjemmetjenester fra helse og omsorg gir 

tjenestemottakere større selvstendighet, og dermed ivaretas selvfølelsen48. Derfor er det viktig at behovet i 

form av kapasiteter møter framtidens behov i Gjerstad kommune på en slik måte at mottakere av helse- og 

velferdstjenester har mulighet til å bo i opprinnelig bolig eller omsorgsbolig, hvor det finnes muligheter for 

å opprettholde sin selvstendighet og sosiale roller. Utbyggingen av hjemmebaserte tjenester og dens 

arbeidsform spiller en avgjørende rolle dersom en skal redusere etterspørselen etter plasser i 

sykehjemmet49.  

 

EN sammenhengende tjeneste for å sikre et helhetlig og koordinerte tjenesteforløp. 
Målet med Samhandlingsreformen er bedre folkehelse og bedre helse- og omsorgstjenester på en 

bærekraftig måte. Strategien er blant annet å: 

 forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre. Pasienter og brukere skal få tidlig og god 

hjelp nærmest mulig der de bor. Lærings- og mestringstilbud og egenbehandling 

 gi rett behandling til rett tid på rett sted, gjennom en helhetlig og koordinert helse- og 

omsorgstjeneste som er tilpasset den enkelte bruker 

 sørge for tilbud før, i stedet for og etter sykehusopphold som døgnplasser for observasjon, 

etterbehandling, lindrende behandling, rehabilitering og habilitering 

                                                           
48 Tønnessen S., Nortvedt P. Hva er faglig forsvarlig hjemmesykepleie? Sykepleien Forskning nr. 3, 2012; 7: 280-285   
49 Otterstad HK, Skulstad Austråt B. Forholdet mellom behov og forbruk av pleie- og omsorgstjenester. Sykepleien 2002 90 (2):50-
52   
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 sikre god samhandling når ansvaret for pasienten flyttes mellom sykehus og kommuner, og mellom 

avdelinger og enheter innen sykehus og innad i kommunen. Gode samarbeidsavtaler og 

samlokalisering i lokalmedisinske sentra kan bidra til det 

 forebygge, tidlig intervensjon og lavterskeltilbud for psykisk helsevern  

 forsterkede bo- og tjenestetilbud i kommunen ved psykiske lidelser50 

 

Samhandlingstiltak viser at ulike former for organisering av helse og omsorgstjenester i kommuner bidrar til 

å sikre observasjon, behandling og etterbehandling på beste effektive omsorgsnivå, forhindrer innleggelse i 

sykehus, og bidrar til større nærhet til og tilfredshet med tjenestetilbudet. Det kan derfor bygges opp 

kommunale tilbud før, i stedet for, og etter sykehusopphold. Basert på erfaringer fra andre kommuner51 og 

forskningsresultater i Norge52.53, samt behovet for å innføre endringer i samsvar med 

Samhandlingsreformen54.  

 

Internasjonalt er det en utvikling mot mer hjemmebasert behandling, noe som også inkluderer 

spesialisthelsetjenestene. Dette er oppsummert på følgende måte:55 

 Med unntak av noen bestemte pasientgrupper oppnås de samme resultatene av medisinsk 

behandling hjemme som i institusjon 

 De beste rehabiliteringsresultatene oppnås hjemme 

 Hjemmebehandling gir størst pasienttilfredshet 

 Hjemmetjenesten er fleksibel og har i praksis en vesentlig bufferkapasitet 

 Evalueringer: høyere kvalitet, lavere kostnad og positive pasienterfaringer 

 

En forutsetning for å lykkes med å sikre en bærekraftig tjeneste er å etablere en arbeidsmåte som gir en 

helhetlig tjeneste. Det innebærer at det ikke er skott mellom de ulike tjenesteområdene. Dette gjelder på 

tvers av ALL kommunal tjenesteyting / forvaltningsnivå. Da vil ledelse, samhandling, gjensidig tillit, 

kompteansemobilisering og å ta i bruk nye arbeidsmetoder være av stor betydning. Lykkes Gjerstad 

kommune i å etablere en sammenhengende tjeneste, vil dette også kunne påvirke omdømme positivt.  Et 

helhetlig tjenesteløp forutsetter at tjenestene tenker og handler helhetlig, det vil si et paradigmeskifte fra 

slik det er i dag. Dette gjøres mulig gjennom målretta og helhetlige tjenester hvor kompetanse nyttes med 

utgangspunkt i tjenestemottakernes behov. Et helhetlig tjenesteløp sikres ved at ALLE tjenesteytere 

(medarbeidere) arbeider mot det samme målet og i tett samarbeid med tjenestemottakere og om 

nødvendig deres pårørende. 

En omsorgstrapp viser til en sammenheng der økende behov møtes med økende tjenestetilbud og motsatt. 

 

 

 

                                                           
50 Meld. St. 47 (2008-2009) Samhandlingreformen.  Rett behandling - på rett sted-til rett tid, Kapittel 6   
51 http://www.fosen.net/ 
52 Garåsen H et al. Long-term patients' outcomes after intermediate care at a community hospital for elderly patients: 12-month 
follow-up of a randomized controlled trial; Scand J Public Health 2008 Mar;36(2):197-204   
53 KS FoU-prosjekt nr. 134018: Øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene. Kartlegging av status og erfaringer ved etablering i 
norske kommuner som et ledd i samhandlingsreformen, 2013   
54 http://www.helsedirektoratet.no/samhandlingsreformen/om-samhandlingsreformen/Sider/default.aspx   
55 Professor i samfunnsmedisin Anders Grimsmo 
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Helse hos eldre i Norge. 
Hvordan er eldres helse i Norge? Hvilke sykdommer og helseplager har vi i eldre år og hva dør vi av? Og 

hvilke faktorer er det som kan fremme helse i eldre år? 

Hovedpunkter: 

 Det er forventet en betydelig økning i antall og andelen eldre framover 

 Levealderen øker 

 Økningen i levealder kan samtidig være en utfordring for det norske samfunnet 

 Flere vil leve med kroniske sykdommer 

 Flere vil leve med kreft, og færre vil dø av hjertesykdom 

 Flere vil få en demenssykdom grunnet flere eldre 

 Forekomsten av benbrudd er spesielt høy i Norge 

 Utdanning og økonomi er også viktig for eldres helse 

 Både arv og miljø er viktig for å kunne være frisk og aktiv i eldre år 

 

I henhold til Folkehelserapporten for 2014 har levealderen økt med ca. 2-3 måneder per år de siste tiårene. 

Prognoser tyder på at levealderen fortsetter å øke i de kommende tiårene både blant kvinner og menn 

(Brunborg, 2012). En fortsatt økning i forventet levealder i Norge skjer først og fremst ved at de eldste 

aldersgruppene lever lenger. Dødeligheten i yngre aldersgrupper er såpass lav at en bedring i disse 

aldersgruppene i mindre grad vil påvirke den forventede levealderen for den norske befolkningen sett 

under ett. Beregninger viser for eksempel at hvis ingen døde før 50 års alder, ville befolkningens forventede 

levealder bare øke med 1 – 2 år i gjennomsnitt (Brunborg, 2012). Fire nøkkelfaktorer er løftet fram som 

spesielt viktig med tanke på god aldring; høy fysisk aktivitet, høy kognitiv aktivitet, et aktivt sosialt liv og et 

godt kosthold. De samme faktorene kan virke beskyttende mot noen former for utvikling av 

demenssykdom. Også utdanning, mestring og kontroll har vist seg å være viktige beskyttende faktorer 

(Stordal, 2012).  

Les mer på Folkehelseinstituttets hjemmeside: Lite kunnskap om eldre i Norge 

Antall eldre i befolkningen øker betydelig fra 2025. Kombinasjonen av at vi lever lengre og store fødselskull, 

spesielt etter andre verdenskrig, medfører at vi vil få en større andel eldre de kommende årene.  Før år 

2100 vil vi sannsynligvis se følgende utvikling i antall eldre over 70, 80 og 90 år, ifølge prognoser for 

medium vekst i levealder (Brunborg, 2012): 

 Antall over 80 år vil øke med 6-7 prosent årlig i perioden 2025-29, og vi vil få en firedobling av antall 

80-89-åringer innen utgangen av dette århundret.  

 Antall 90-åringer vil vokse spesielt raskt, med en faktor på 10 før år 2100.  

 Antall personer som er 100 år og eldre var 736 ved starten av 2012 og vil vokse til 12 500 i år 2100. 

Sykdommer som tidligere innebar tidlig død, for eksempel type 2-diabetes, hjertesykdommer og kreft hører 

nå til kategorien kroniske sykdommer. En aldrende befolkning vil derfor medføre flere kronisk syke. Eldre 

har også ofte flere sykdommer samtidig, som sammen påvirker funksjonsevne, livskvalitet og psykisk helse. 

Kreftrisikoen øker med alderen, og med en aldrende befolkning vil det bli flere eldre med en kreftdiagnose. 

Når man justerer for antall eldre, viser statistikk fra Kreftregisteret at antall nye krefttilfeller har vært stabil 

for de eldste aldersgruppene de siste tiårene, med unntak av brystkreft og prostatakreft som har økt (blant 

annet som følge av screening) (Syse, 2012).  



2/18 Tilsyn fra fylkesmannen med rehabilitering og koordinerende enhet Gjerstad - 18/03127-3 Tilsyn fra fylkesmannen med rehabilitering og koordinerende enhet Gjerstad : Tilsyn FM rehabilitering og koordinerende enhet - varsel, dokumentasjon fra kommunen og rapport fra FM

48 

 

De siste tiårene har dødeligheten av hjerte- og karsykdommer hos eldre gått ned i Norge (Mørk, 2011). Det 

er derfor forventet at flere vil leve med hjerte- og karsykdommer på grunn av bedre overlevelse.  

I en svensk studie ble det beregnet at antall nye hjerneslagpasienter årlig vil øke med 59 prosent mot år 

2050, hvis antall nye tilfeller av hjerneslag i de ulike aldersgruppene er konstant (Hallstrom, 2008). Årsaken 

til dette er at det blir flere eldre. Til og med en nedgang i nye tilfeller på 2 prosent innen hver aldersgruppe 

hvert femte år, ville fortsatt gi en økning på 33 prosent i antall nye hjerneslagpasienter årlig frem mot år 

2050 (Hallstrom, 2008).  Mange hjerneslagpasienter får nedsatt funksjonsevne og trenger hjelp i hverdagen 

(Engstad, 2012).  

I 2012 døde 479 personer som følge av fall med påfølgende brudd, 70 prosent var over 80 år (SSB, 2014). 

Hvert år faller om lag en tredjedel av de som er over 65 år, og halvparten av de over 80 år.  

Årsakene til fall er sammensatte, men det er noen etablerte risikofaktorer (Bergland, 2012): 

 Tidligere fall 

 Høy alder  

 Dårlig balanse og mobilitet 

 Dårlig syn 

 Kognitiv svekkelse (demens og forstadier) 

 Sykdommer som hjerneslag og Parkinsons sykdom  

 Bruk av flere legemidler samtidig  

Forekomsten av brudd i Norge er blant de høyeste i verden, og årsakene til dette er stort sett ukjente. 

Klimatiske forhold kan bare forklare deler av den høye forekomsten (Solbakken, 2014). Hoftebrudd er mest 

alvorlig, og de fleste skjer etter fall innendørs i hjemmet. Om lag 70 prosent av alle hoftebrudd skjer blant 

kvinner.  I 2008 var det 4403 kvinner i aldersgruppen 75 år og eldre som fikk sitt første hoftebrudd, og av 

disse var 26 prosent døde innen ett år etter bruddet.  Mange brudd skyldes redusert benmasse 

(osteoporose) kombinert med et fall. Tap av benmasse skjer langsomt og gir ingen symptomer før det 

oppstår et brudd. Mange vil derfor ha osteoporose uten å vite det.   

Parkinsons sykdom rammer om lag én prosent av befolkningen i aldersgruppen 50-70 år, økende til litt over 

tre prosent i alderen over 85 år. Sykdommen er uhelbredelig og gir skader i hjernen som forverres over tid. 

Symptomer er rykninger og redusert motorisk kontroll, etter hvert også svekkede kognitive funksjoner. 

Over halvparten av tilfellene fører etter noen år til demenssykdom. 

 

Kartlegginger av eksisterende tilbud viser at behovet for tilrettelagte dagtilbud for personer med demens er 
stort. (Eek og Kirkevold 2011) Dagtilbud for eldre har tradisjonelt vært lokalisert ved institusjoner. 
Undersøkelser viser at mange hjemmeboende personer med demenssykdom har vansker for å identifisere 
seg med denne type tilbud, noe som bl.a. virker inn på trivsel. (Bjørge, 2OO4 i Strandli 2OO7). Denne 
kunnskapen fordrer nytenkning omkring tilbud til personer med demenssykdom.  
 
Det er pr i dag lite forskning som kan si noe om effekten av dagtilbud. Målsetting med dagtilbud er å bidra 
til en meningsfull hverdag. Sosialt samvær, trygghet, samt opplevelse av mestring er verdier som blir 
vektlagt. Man antar at aktiviteter som innebærer denne typen stimulering kan bidra til å vedlikeholde 
følelsesmessig, kognitiv og atferdsmessig funksjon og vil kunne forlenge personen med demenssykdom sin 
daglige fungering i hverdagen (Helsedirektoratet, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, 2012). 
Det er derfor ikke uvesentlig hvordan dagtilbudene drives.  
 



2/18 Tilsyn fra fylkesmannen med rehabilitering og koordinerende enhet Gjerstad - 18/03127-3 Tilsyn fra fylkesmannen med rehabilitering og koordinerende enhet Gjerstad : Tilsyn FM rehabilitering og koordinerende enhet - varsel, dokumentasjon fra kommunen og rapport fra FM

49 

 

Mange pårørende til personer med demenssykdom opplever stor belastning relatert til det å ivareta 
omsorgen for sitt familiemedlem. Sorgprosesser, søvnmangel, økt isolasjon og depressive symptom er ikke 
uvanlige konsekvenser hos pårørende. Det vil være av avgjørende betydning at personer med 
demenssykdom og deres familier har et hjelpeapparat rundt seg som bistår dem. (Strandli 2007) Tilpasset 
avlastningstilbud blir fremhevet som et viktig tilbud for å redusere pårørendes opplevelse av belastning 
(Ulstein 2002i Strandli 2OO7), En litteraturstudie viser at dagsenter som tilbyr tjenester av høy kvalitet, 
fleksibilitet, samt støtte og informasjon til pårørende kan gi pårørende en følelse av trygghet, lindring, samt 
opplevelse av redusert omsorgsbyrde (Tretteig m fl 2014). 
 
Demensplanen 2015 løfter frem dagaktivitetstilbud som et av tre hovedsatsningsområder. Dette ut ifra en 
holdning om at gode dagaktivitetstilbud sammen med hjemmetjenester kan utsette flytting til institusjon. 
Det er vedtatt i Stortinget at kommunene får plikt til å tilby et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende 
personer med demenssykdom, gjeldende fra 1. januar 2020. En satsning på denne typen tilbud vil være i 
tråd med nasjonale føringer. 
 
Avlastning organisert på en god måte, vil kunne være lettere å akseptere for personer med demenssykdom, 
da det er av et kortere intervall, innholdet er velkjent og konkret, samt at tidsperspektivet er overskuelig. 
Det er lett å anta at også pårørende vil oppleve tilbudet velkjent og på den måten trygt. Oppholdet vil 
kunne gi pårørende tid og mulighet til egenpleie. 
 

Man antar at mellom 30 og 50 prosent av den voksne befolkningen vil få en psykisk lidelse i løpet av livet56. 
God psykisk helse kjennetegnes av trivsel og mening med tilværelsen. I tillegg vektlegges individets evne til 
å mestre hverdagens utfordringer og bidra til samfunnet rundt seg. Psykiske plager omfatter symptomer 
som i betydelig grad går utover trivsel, daglige gjøremål og samvær med andre, uten at kriteriene for en 
diagnose er tilfredsstilt. Psykiske lidelser forstås som symptombelastninger som er så omfattende at det 
kvalifiserer til en diagnose. Man antar også at bruk av rusmidler er vanligere blant personer med psykiske 
lidelser enn ellers i befolkningen. 

Når det gjelder rusproblemer antar man at mellom 10 og 20 prosent av befolkningen får en ruslidelse i 
løpet av livet57. Ruslidelser er en betydelig helseutfordring og medfører omfattende kostnader for 
enkeltindivider og samfunnet for øvrig. Det er også kjent at skadelig bruk eller avhengighet av alkohol er 
den hyppigst forekommende ruslidelsen i Norge. 

Sentrale føringer som vil ha innvirkning 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (gjeldende fra 01.01.12) inneholder en rekke forskrifter 
som regulerer driften. Det samme gjelder Folkehelseloven og andre lover. Tjenestene er stadig gjenstand 
for ulike statlige tilsyn.  
 
Gjennomføring av Samhandlingsreformen har i stor grad påvirket utviklingen av tjenestene. Reformen 
pekte blant på følgende hovedutfordringer:  

 Pasientenes behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok.  
 Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom.  
 Demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet gir utfordringer som vil kunne true samfunnets 

bæreevne.  
 Økende behov for arbeidskraft og kompetanse.  

                                                           
56 Kilde: folkehelseinstituttet 
57 Kilde: folkehelseinstituttet 
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Våren 2013 la Regjeringen fram Stortingsmelding 29 (2012-2013)," Morgendagens 
omsorg" – Omsorgsplan 2020. Her beskrives hva som skal vektlegges for å sikre 
utvikling og innarbeidelse av nye løsninger. Omsorgsplan 2020 er en plan for å møte 
både dagens behov og morgendagens utfordringer. Samtidig som Omsorgsplan 2015 
gjennomføres, starter arbeidet med å utvikle og innarbeide nye og framtidsrettede 
løsninger. Gradvis avløses Omsorgsplan 2015 av de nye tiltakene som bidrar til å gi 
Omsorgsplan 2020 en mer innovativ innretning. Satsingsområdene i den nye planen er: 

 Morgendagens omsorg - et innovasjonsprogram fram mot år 2020. 
 Morgendagens omsorgstjenestebrukere - med et ressursorientert perspektiv. 
 Morgendagens omsorgsfellesskap - med et pårørendeprogram, en nasjonal 

frivillighetsstrategi og politikk for ideelle, samvirkebaserte og private tjenesteleverandører. 
 Morgendagens omsorgstjeneste - med faglig omlegging og større vekt på tidlig innsats, 

hverdagsrehabilitering og nettverksarbeid. 
 Morgendagens omsorgsomgivelser - med et program for utvikling og innføring av velferdsteknologi 

og tiltak for fornyelse, bygging og utvikling av framtidas sykehjem og omsorgsboliger. 
 
Samhandlingsreformen var og er en retningsreform. I Omsorgsplan 2015 ble det synliggjort noen viktige 
prioriteringer. Omsorgsplanen skal dekke hele livsløpet og er en satsing for alle brukere av helse og 
omsorgstjenester, uansett alder, diagnose eller funksjonsnedsettelse. Planen vektlegger omstillingsdyktige 
tjenester, samhandling og helhetlig økonomi- og kommuneplanlegging.  
 

Helsedirektoratets rundskriv «IS- 1/2014: "Nasjonale mål og prioriteringer på helse og omsorgsområdet i 

2014" vektla helsefremmende og forebyggende arbeid, habilitering og rehabilitering, økt brukerinnflytelse, 

gode behandlingsforløp og forpliktende samarbeidsavtaler mellom den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. Dokumentet ga føringer for prioriteringer på en rekke 

områder i kommunene.  

7. mai i 2015 la regjeringen fram ei ny stortingsmelding om fremtidens 

primærhelsetjeneste – nærhet og helhet (Meld. St. 26- 2014- 2015).  Regjeringen 

har som mål å skape pasientens helsetjeneste. Pasientenes behov skal settes i 

sentrum for utvikling og endring av helse- og omsorgstjenesten. «Ingen beslutninger 

om meg, tas uten meg». For å oppnå dette kreves endringer. Kommunene må gjøres 

i stand til å oppfylle Samhandlingsreformens intensjoner om koordinerte og 

helhetlige pasientforløp, mer forebygging og tidlig innsats, flere tjenester nær der 

brukerne bor, og at en større andel av tjenestene leveres i kommunene. 

Samhandlingsreformens utfordrings- og målbilde er bredt forankret i Stortinget. Med reformen har 

kommunene fått en viktigere rolle i å sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester til befolkningen. 

Gjennom meldingen om fremtidens primærhelsetjeneste skal kommunen i større grad sikre aktiv 

medvirkning gjennom å innrette tjenestene i dialog med tjenestemottakerne.   

 

 

Den 18. juni i 2015 ble utkast til Demensplan 2020 sendt ut på høring. Planen ble lagt fram 2. desember 

2015. 

Målet med Demensplan 2020 er å:  
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"skape et mer demensvennlig samfunn, som tar vare på og integrerer personer med demens i 
fellesskapet. Dette krever større åpenhet og økt kunnskap om demens i samfunnet generelt og i 
helse- og omsorgstjenestene spesielt.  

En av de største utfordringene vi står overfor som følge av økt levealder og endret 
alderssammensetning, er at tallet på personer med demens sannsynligvis vil fordobles de 
nærmeste 30-40 årene. De fleste av dem vil ha behov for ulike tjenester i eget hjem eller sykehjem 
i løpet av sykdomsperioden. Deres nærmeste vil ha behov for avlastning og støtte. Dagens 
kommunale helse- og omsorgstjeneste er imidlertid ikke i tilstrekkelig grad bygd og tilrettelagt for 
personer med demens og deres pårørende. Det er nødvendig med endringer både når det gjelder 
tjenestenes kompetanse, organisering og fysiske utforming. Hovedinnsatsen av tiltakene i 
Demensplan 2020 er derfor rettet mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene".  

 

Med bakgrunn i brukeres og pårørendes behov, uløste utfordringer fra dagens plan og ny kunnskap har 
Demensplan 2020 seks strategiske grep:  

 
Regjeringen har i demensplan 2020 satt opp følgende strategiske grep og tiltak: 
• Selvbestemmelse, involvering og deltakelse  
• Forebygging  
• Diagnose til rett tid og tett oppfølging etter diagnose  
• Aktivitet, mestring og avlastning  
• Pasientforløp med systematisk oppfølging  
• Forskning, kunnskap og kompetanse 
 

 

Regjeringen sin handlingsplan for oppfølging av HelseOmsorg21 – strategien ((Forskning og innovasjon i 

helse og omsorg (2015-2018)). Regjeringen sine tiltak er:  

 Mer brukermedvirkning 

 Utvikling av de menneskelige ressursene 

 Strategisk og kunnskapsbasert styring 

 Høy kvalitet og sterkere internasjonalisering 

 Møte med de globale helseutfordringene 

 Helsedata som nasjonalt fortrinn  

 Bedre klinisk behandling 

 Kunnskapsløft for kommunene 

 Effektive og lærende tjenester 

 Helse og omsorg som næringspolitisk satsningsområde   

 

Helse – og omsorgsdepartementet la 15. april i år fram en tilrådning, Proposisjon 99L som omhandler 

endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven. Tilrådningen ble godkjent 

i statsråd samme dag. Det forutsettes at kommunene skal utarbeide og 

vedta en forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller 

tilsvarende bolig i kommunen. Dette i påvente av at nasjonale kriterier blir 

utarbeidet. Kommunen skal blant annet etter forslaget føre ventelister over 

pasienter og brukere som venter på langtidsplass i kommune. Hvilke tidsfrister 

som vil gjelde er ennå ikke klart.   
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Regionale føringer. 

Det er viktig at kommunene som tjenesteyter ser, som konsekvens av utviklingen av nye 

behandlingsmetoder, tjenester og løsninger, demografisk endringer mv. at et tettere samarbeid mellom 

kommuner kan bli nødvendig og ikke bare innad i kommunen. Kostnadene ved enkelte av framtidas 

velferdsordninger vil sannsynligvis bli så høye, at de fremtvinger regionale og/eller interkommunale 

løsninger. Det samme gjelder behovet for arbeidskraft med nødvendig kompetanse.  

 

Tjenesteavtaler som er inngått mellom Helseforetaket og kommunen regulerer deler av samhandlingen 

med Helseforetakene, men de kan ikke alene løse utfordringene Gjerstad kommune står overfor. I tiden 

som kommer kan det bli aktuelt å måtte vurdere framtidige samarbeidsløsninger med andre kommuner, da 

uavhengig av en eventuell kommunesammenslåing.  

 

Kompetanse og rekruttering. 

Gjerstad kommune bør ha større fokus på å sikre nødvendig kompetanse og hvordan denne nyttes. Gjelder 

også ledelse som fag og funksjon. Strategisk kompetanseplanlegging og styring handler om å sikre 

organisasjonen nødvendig kompetanse for å mestre dagens og framtidige oppgaver. Det er viktig at 

kommunen greier å anskaffe, utvikle, mobilisere og hvis nødvendig, avvikle kompetanse. Strategisk 

kompetansebruk og utvikling vil bidra til at kommunen står bedre rustet til å møte dagens og 

morgendagens behov på en bærekraftig måte. SSB har ut fra sine beregninger anslått et underskudd på 57 

000 helsefagarbeidere og 28 000 sykepleiere i 2035. En måte å kompensere et slikt gap på er å sørge for 

høy grad av kompteansemobilisering, flere medarbeidere over på større stillingsandeler, etablere en 

driftsideologi som bygger på hverdagsmestring og tydeliggjøre hva innbyggerne kan forvente av tjenester 

og hva som forventes av dem.  

 

RO vil understreke at kompetanse ikke bare dreier seg om hva de ansatte kan dokumentere gjennom 

vitnemål etc. (formell kompetanse). Likeså viktig er holdninger, evner, ferdigheter og den tause 

kunnskapen58. Alle disse elementene inngår i kompetansebegrepet. Et annet forhold som må vektlegges er 

hvordan kompetansen forvaltes, graden av kompteansemobilisering. Kompetanse bidrar først til 

måloppnåelse og verdiskapning når den blir anvendt på en relevant måte. Ny forskning (blant annet Lai og 

Kapstad 2009; Lai 2011a, 2011b; Lai og Skiba 2013) tyder på at mange av de faktorene som er mest 

avgjørende, finner vi utenfor ansattes direkte kontroll. Den avhenger derimot av nærmeste leder, 

arbeidsmiljø og måten organisasjonen er strukturert på. Det vil si at ansvaret for kompteansemobilisering 

primært er et lederansvar. Studier i Norge viser at en stor andel av de ansatte ikke får brukt sin 

jobbrelevante kompetanse på en hensiktsmessig måte. Det vil si at her ligger et uutnyttet 

kompetansepotensial. Lav kompteansemobilisering kan føre til redusert indre motivasjon, høyere turnover 

og lavere affektiv59 organisasjonstilknytning m.m.    

 
Kompetanse og rekruttering påvirker ressursutnyttelse og tjenestekvalitet. Kravet til kommunenes 
kompetanse øker i takt med utvikling i demografi og økte forventninger til de kommunale tjenestene fra 
innbyggere og statlige myndigheter. Hilsen og Tønder (2013)60 forstår både rekruttering av nyansatte og 
                                                           
58 Det vil si kunnskap det er vanskelig å sette ord på og reflektere direkte over. Dette gjelder også for de andre 
kompetansekomponentene som holdninger, evner og ferdigheter.  
59 Det vil si mindre stolthet og glede over å jobbe i organisasjonen (Erdogan og Bauer 2009; Lai og Kapstad 2009; m.fl) 
60 FAFO v/Anna Inga Hilsen og Anne Hagen Tønder, februar 2013, "Saman om" kompetanse og rekruttering – en kunnskapsstatus. 
Notat for programmet «Saman om ein betre kommune». 
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læring og mobilisering på arbeidsplassen som tiltak som, hvis gjennomført på den rette måten, faller inn 
under kategorien kompetanseutviklende tiltak. Med mobilisering menes tiltak for å realisere 
organisasjonens ressurser på best mulig måte. 
 
Kompetanse forstås som helheten av kunnskaper, ferdigheter, holdninger og evner som gjør en person i 
stand til å fylle konkrete funksjoner og utføre de tilhørende oppgavene i tråd med definerte krav og mål. 
Denne forståelse gjelder både formell kompetanse/utdanning og annen kompetanse som gjør 
arbeidstakeren i stand til å mestre arbeidet og sikre god kvalitet på tjenestene som utføres. 
 
Hilsen og Tønder (2013) peker på at det vil være et stort behov for faglærte og for personer med høyere 
utdanning i kommunesektoren i årene framover. Samtidig betyr de demografiske endringene i befolkningen 
at tilgangen på nyutdannet arbeidskraft ikke vil være stor nok til å erstatte de som går over i pensjon. 
Kompetanseutvikling for de arbeidstakerne man allerede har, blir derfor stadig viktigere. De hevder videre 
at kompetanseutvikling og rekruttering må ses i sammenheng og at muligheter for etter- og 
videreutdanning og for læring i det daglige arbeidet, vil være viktige rekrutteringstiltak. 
 
Med flere innbyggere i høy alder vil en også måtte påregne at behovet for rekruttering ut over de som 
slutter grunnet pensjonering vil øke (se tabell 3). 
 
Hilsen og Tønder (2013) påpeker at samarbeid med skoler og utdanningsinstitusjoner kan være en viktig 
måte å komme i kontakt med og rekruttere nye medarbeidere. I fagopplæringen har også lærlingordningen 
et utviklingspotensial som rekrutteringsordning. 
 
Kompetanseutvikling handler altså om å dekke kompetansebehov ved bevisst rekruttering av nyansatte, 
men det handler i enda større grad om å utvikle og beholde de arbeidstakerne man allerede har. Dermed 
blir det sentralt at alle medarbeidere involveres i løpende lærings-aktiviteter og at dette planlegges og 
følges opp i kommunens arbeidsutforming og årsplaner. 
 
Gjerstad kommune anbefales med utgangspunkt i det som er skrevet over utarbeide en strategisk 
kompetanseplan. Her anbefaler RO at kommunen arbeider målrettet og resultatorientert. Med en 
strategisk kompetanseplan mener RO plan for rekruttering, plan for kompetansetiltak, kompetanseutvikling 
og mobilisering samt læringsmiljø, refleksjon og kompetansedeling.  
 
Det er avgjørende for en effektiv drift framover å arbeide med egen kompetanse og sørge for en stabil 
rekruttering der ny kompetanse må anskaffes. Arbeidet med utvikling av egen kompetanse og rekruttering i 
framtiden henger nøye sammen med styrking av heltidskultur og gode arbeidstidsordninger/turnuser som 
sørger for rett kompetanse på rett sted til rett tid.  
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Kjennetegn på tjenester som lykkes. 
RO har sammenfattet viktige kjennetegn ved kommuner som har lykkes med å få til tjenester av høy 

kvalitet. Dette definert med fornøyde brukere og ansatte, få avvik fra tilsyn og god økonomisk drift. 
 

 En tjeneste som er gjennomsyret av fokus på forebygging, tilrettelegging og mestring. 
Behovsvurdering, enkeltvedtak og oppfølging av vedtakene i den daglige tjenesteytingen retter 
oppmerksomheten på mulighetene og motivasjonen for mestring hos den enkelte tjenestemottaker. I 
tillegg har kommunen økt satsing på fysisk tilrettelegging, sosial trening, nettverksbygging og varierte 
meningsfylte aktivitetstilbud. 

 God omsorg definert som målrettet og systematisk forskjellsbehandling. Alle tilbys tjenester ut i fra en 
grundig og individuell vurdering av den enkeltes særskilte behov og ressurser. 

 Ansatte med god evne til kommunikasjon. Dette betyr ansatte som er gode på å møte behovene hos 
den enkelte, utøve sitt faglige skjønn i det daglige møtet, motivere og skape positiv stemning, samt 
begrunne på en trygg måte både et ja og et nei. Dette forutsetter trygge kompetente fagpersoner som 
har et avklart verdigrunnlag som styring for sin daglige atferd. 

 Nærværende og tydelig lederskap. Tydelige ledere med handlingsrom. Ledere som ser medarbeideren, 
som er nær og har klare forventninger til tjenesteatferd. Som berømmer forslag til nye arbeidsformer og 
viser stolthet over det en lykkes med. Feil læres av og veiledning er systematisert.  

 En visjonær organisasjon med tydelige mål. Her finner vi ledere med visjoner om framtid og 
medarbeidere som våger å tenke nye tanker. En organisasjon som jobber målretta for å nærme seg 
visjonene.  

 Tydelig forventningsavklaring mot befolkningen. Tjenestene er beskrevet på en slik måte at 
innbyggerne skjønner hva som kan forventes av hjelp og støtte og hva som skal kjennetegne måten 
tjenesten skal ytes på.  

 Sykepleierne er lett tilgjengelig for hele tjenesten, men er gitt spesielt ansvar for 
sykehjemsfunksjonen. Sykepleiefaglig kompetanse er medisinsk spisskompetanse utviklet for å mestre 
en oppgradert helsetjeneste.  

 Sykehjemmets korttidsfunksjon er prioritert framfor sykehjemmet som boform. Disse kommunene 
klarer” brasene” med stadig raskere utskrivningstakt fra sykehus. I tillegg unngås” unødvendige” 
sykehusinnleggelser, særlig av eldre som ellers får hjemmebaserte tjenester.  

 Omsorgsboligene er i hovedsak bygd som bofellesskap. I disse kommunene utgjør bofellesskap arenaen 
for tjenestemottakerne med de største behov for tjenester gjennom hele døgnet. Nærhet til personell og 
til fellesarena er tilnærmet lik som ved nybygde sykehjem. Bofellesskap nyttes også som arena for 
tilrettelagt tilbud for innbyggere med demens.  

 Arbeidsformene fra sykehjem er ikke overført inn i bofellesskapene. Daglige rutiner, arbeidsmåter, 
arbeidsplaner, grad av samhandling med pårørende etc. er forskjellig fra sykehjem. Vedtakene er 
individualisert og tjenestebeskrivende.  

 Har kvalifiserte bestillere med budsjettansvar. Kommunene har samlet forvaltningsoppgavene på få 
hender, oppkvalifisert disse slik at faglig skjønn utøves på et tryggere grunnlag, rettsikkerheten for 
tjenestemottakeren søkes bedre ivaretatt, etc. Bestillerne samhandler godt med de som utfører 
tjenestene, uten at tjenesteyterne mister fleksibiliteten.  

 God samhandling med den kommunale legetjenesten. Kommunene har avtaler med fastlegene i forhold 
til beboerne i bofellesskapene, både som tilbud til beboerne og i forhold til veiledning av ansatte. 
Legesamarbeidet er en kritisk suksessfaktor i forhold til korttidsfunksjonen som dekkes av sykehjemmet.  

 Åpner for nye kompetansegrupper inn i tjenesten. Tilsetter kulturarbeidere, miljøterapeuter, 
sosialarbeidere, pedagoger, etc. Øker mangfoldet av kompetanse for å gi bredde i tilbudet og for å møte 
andre typer behov sammenlignet med tidligere. 

 Kontinuerlig internopplæring med utgangspunkt i beste praksis. Bevissthet på å spre de gode 
erfaringene, lære av egen og andres suksess. Det å fokusere på ønsket praksis fører til mer av det 
samme. 
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Vedlegg2 
 

  

 

 

 

NOTAT  

Stjørdal, 6. april 2016 

Etablering av arbeidstidsordninger i heimebasert omsorg (HBO) i Rauma kommune.  

Dette notatet er en oppsummering av en prosess gjennomført i februar og mars 2016 med sikte på å 

etablere nye arbeidstidsordninger i HBO. Kommunen har bedt RO v/seniorrådgiver Øivind Johnsen om å gi 

en kort oppsummering av hensikt, gjennomføring og oppnådde resultat. Øivind Johnsen har vært veileder 

under prosessen. 

Bakgrunn for prosessen 

I forbindelse med omorganisering av heimebasert omsorg (HBO) i Rauma ble det i 2015/2016 prøvd ut ny 

turnusordning med langvakter hver fjerde helg.  

Etter prøvetidens utløp var det ikke mulig å fortsette med turnusene i daværende form. I samråd med 

ledere og tillitsvalgte ønsket kommunen at det skulle gjennomføres en prosess, med bistand av ekstern 

rådgiver, med sikte på å få på plass en langsiktig, forutsigbar og robust turnusordning i HBO.  

Siden Rauma kommune også er inne i en prosess med bygging av nytt helsehus, var det viktig for 

kommunen at evalueringen skulle gi overførbar kunnskap inn mot etablering av fremtidige 

institusjonsturnuser i 2017. 

For å sikre en brei involvering ble det nedsatt en representativ arbeidsgruppe for oppgaven. 

Hovedtillitsvalgte (Fagforbundet, NSF og FO), plasstillitsvalgte, enhetsledere og avdelingsledere, 

verneombud og representanter for ansattgruppene har deltatt i arbeidet. Assisterende rådmann har vært 

leder for arbeidsgruppa. 

En viktig premiss for arbeidet med å etablere nye arbeidstidsordninger var at ordningene i prioritert 

rekkefølge skulle ha følgende målsetting: 

Ivaretakelse av brukernes behov 

Ivaretakelse av ansattes rettigheter, jfr. lov og avtaleverk 

God ressursutnyttelse og økonomistyring 

 

Prosessen skulle avklare/analysere hvordan kommunens ulike arbeidstidsordninger (annen hver helg, 

tredje hver helg, fjerde hver helg, med eller uten forhandlerturnus) har fungert/og fungerer opp mot de tre 

 

til stede i 
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målsettingene. Prosessen skulle legge vekt på hva brukerne sier, ansatte og ledere sier og hva forskningen 

sier.  

Videre ønsket kommunen at det skulle gjøres vurderinger som førte til en konklusjon/ tilråding for å 

etablere langsiktige turnusordninger.  

Et mål var også å etablere en robust og bærekraftig prosess for fastsetting av turnus. 

Gjennomføring 

Det har vært avholdt 3 arbeidsmøter i arbeidsgruppen. Første arbeidsmøte ble avholdt 2. februar. Andre 

arbeidsmøte ble avholdt 23. og 24. februar. Tredje arbeidsmøte ble avholdt 18. mars. Prosessen er kjørt 

med en stram tidsplan. Forslag til ny turnus måtte foreligge senest 18. mars pga. 2 ukers frist før 

iverksettelse. Nye turnuser var forutsatt å skulle gjelde fra 4. april 2016.   

 Det første arbeidsmøtet  

Utfordringsbildet ble tydeliggjort. Dagen ble brukt til en statusgjennomgang mht. dagens 

arbeidstidsordninger ut fra de tre perspektivene; brukere, ansatte og ressursutnyttelse. Mål for dagen var å 

få en felles forståelse av status og hva det konkret måtte jobbes videre med. 

På arbeidsmøtet fikk partene anledning til å utdype sine erfaringer og utfordringer knyttet til dagens 

arbeidstidsordninger. Dette ble gjort i en ramme der alle skulle lytte til hverandre (uten å argumentere 

imot) for å få en omforent forståelse av status og utfordringer.     

Tema på første arbeidsmøte var: 

Forventninger til arbeidet 

Formålet, hva skal oppnås og hva er utfordringen 

Suksesskriterier (Hva skal til for å lykkes med arbeidet) 

Arbeidsprosessen videre, herunder arbeid mellom møtene, involvering og informasjon. 

 

Det andre arbeidsmøtet 

Møtet ble gjennomført over to dager. Hovedinnholdet første dag var ressursstyring og 

arbeidstidsplanlegging, nyere forskning på arbeidstidsordninger og forutsetninger for robuste 

arbeidstidsordninger. Andre dag besto i arbeidsøkter der grupper ble opprettet for å utarbeide konkrete 

forslag til turnuser for arbeidslag 1 og arbeidslag 2. Det ble presisert at det skulle utarbeides en turnus som 

ivaretar de tre perspektivene bruker, ansatte og ressursutnyttelse og at rammene ikke skulle økes. Med 

dette utgangspunktet arbeidet gruppene med alternative turnuser. Fordeler og ulemper med ni ulike 

turnusforslag for arbeidslag 1, og noe færre for arbeidslag 2, ble drøftet. Gruppene konkluderte med ett 

turnusforslag (plan A) og ett alternativt turnusforslag (plan B). Plan B skulle iverksettes dersom det ikke var 

mulig å få aksept for det prioriterte forslaget. Det ble også drøftet hvordan dette skulle behandles videre i 

forhold til Fagforbundet sentralt og hvordan informasjon skulle gis til de ansatte.    

Tema på andre arbeidsmøte var: 

Arbeidstid og frivillighet 

AML`s arbeidstidskapittel, muligheter og begrensinger 
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Hovedavtalens bestemmelser 

Arbeidsavtalen 

Arbeidsmiljø, klima, mulighetsrommet 

Forskning og evalueringer på alternative arbeidstidsordninger (spesielt langvakter) 

Utarbeidelse av alternative turnuser i HBO 

 

Det tredje arbeidsmøtet 

Det tredje arbeidsmøtet ble gjennomført som et sluttmøte. Møtet munnet ut i konkrete forslag til turnuser.  

Det ble også utarbeidet alternative turnusplaner i tilfelle forbundene sentralt ikke ville godkjenne foreslått 

turnus. Ledere og tillitsvalgte ble enige om løsningsforslag. Fagforbundet måtte imidlertid vente på en 

formell avklaring fra sentralt hold før de kunne inngå avtale. Denne avklaringen er nå gjort og de omforente 

forslagene fra ledere og tillitsvalgte er trådd i kraft.  

Møtet oppsummerte læringspunkter og det var enighet om å nedfelle skriftlig hvordan turnusplanlegging 

skal foregå i kommunen. Læringspunktene fra denne prosessen vil inngå i en slik beskrivelse. Det skal også 

beskrives hva endring av turnus innebærer angående drøfting, forhandling og underskrifter. 

Tema på tredje arbeidsmøte var: 

Fremlegg av alternative arbeidstidsordninger i HBO 

Læring og framtidig arbeid med robuste arbeidstidsordninger 

Suksesskriterier, fallgruver, erfaringer å ta med seg 

Hva kjennetegner effektiv og god arbeidstidsplanlegging 

Erfaringer opp mot ønsket om heltidskultur (kompetanse og kvalitet) 

Har vi lyktes med å ivareta alle tre perspektivene  

Har vi lyktes med å få forutsigbare arbeidstidsordninger  

Er dialogen og samhandlingen mellom ledere og tillitsvalgte god  

Er informasjonen til ansatte ivaretatt 

Forutsigbare og robuste arbeidstidsordninger i nytt helsehus 

Hva vil tillitsvalgte bidra med, og hva vil lederne bidra med, for å få forutsigbare og bærekraftige 

arbeidstidsordninger i framtiden. Hva ønsker vi av hverandre og hvilke råd har vi til hverandre. 

Prosess 

Prosessen er ledet av ekstern rådgiver i samråd og samarbeid med leder av arbeidsgruppen. Rådgiver har i 

sin rolle hatt mulighet til å behandle begge partene "likt" og være en form for "megler". Dette kan ha virket 

positivt i denne prosessen. 

Prosessen er gjennomført med klare målsettinger og klare forutsettinger. Etablering av 

arbeidstidsordningene skulle i prioritert rekkefølge ivareta brukernes behov, ansattes rettigheter j.fr lov og 

avtaleverk og god ressursutnyttelse og økonomistyring. Disse målsettingene er presisert og holdt fast ved 

under hele prosessen. Det har også vært en klar forutsetning at etablering av nye arbeidstidsordninger ikke 

skal utløse behov for flere ressurser. 

Prosessen har vært styrt på en måte som innebærer at partene (tillitsvalgte og ledere) har brukt tid på å 

lytte til hverandres synspunkter og akseptere at det er ulike interesser og behov som skal ivaretas når 

alternative arbeidstidsordninger krever avtale mellom partene.  
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Prosessen har bygd på kunnskapsbaserte erfaringer og evaluering og læring har vært en rød tråd gjennom 

arbeidsmøtene. Enhetsleder for institusjonsdrift har deltatt i arbeidet for å lære og for å ta med seg 

positive erfaringer inn i arbeidet med å etablere robuste ordninger i denne driften.  

Involvering har vært et sentralt element gjennom hele prosessen. Uten informasjon, involvering, forståelse 

og respekt er det ikke mulig å oppnå den tillit som er nødvendig for å få til forutsigbare, robuste og 

framtidsrettede arbeidstidsordninger. 

 Prosessen er gjennomført med direkte involvering av et utvalg ansatte i tillegg til tillitsvalgte. Dette har 

vært et nyttig korrektiv i prosessen da de ansatte selv er nærmest til å løse konkrete utfordringer knyttet til 

arbeidsprosessen.  Ansatte har også bidratt til uformell informasjon til andre ansatte i tjenesten.  

Det er i prosessen videre lagt vekt på at tillitsvalgte og ledere i fellesskap gir informasjon til ansatte i saker 

som i utgangspunktet er konfliktfylt, men der det er oppnådd enighet om gode løsninger.  

Prosessen har vist at en grundig gjennomgang av mulige alternativer og konsekvenser av disse gir kunnskap 

som gjør det lettere å akseptere den løsningen som da blir foreslått. En slik gjennomgang har vært 

nødvendig for ikke å havne i diskusjoner bygd på ønsketenking i stedet for realistiske forslag.   

Prosessen har hatt en stram tidsplan. Den har gitt seg selv på grunn av fristene for å få en godkjent turnus 

bygd på avtale. At begge partene har hatt en felles forståelse av formålet med prosessen, klare forventinger 

til resultat og en vilje til å være løsningsorientert har bidratt positivt for resultatoppnåelse. 

Resultater 

Det er etablert en felles forståelse av at arbeid med turnuser som krever avtale krever tid og tillit mellom 

partene. Det egner seg best å arbeide med alternative arbeidstidsordninger i "fredstid". Det er erfart at 

dialog, respekt, involvering og medvirkning er suksesskriterier for å oppnå resultat i slikt arbeid.   

Kommunen har tidligere brukt mye ressurser på arbeidstidsplanlegging. Målet var å få etablert ordninger 

som skulle bidra til å redusere tidsbruken.  

Det er brukt mye tid på denne prosessen også. Prosessen har imidlertid ført til et mer åpent og tillitsfullt 

klima mellom ledere og tillitsvalgte. Dette gir grunnlag for et framtidig ryddig og effektivt arbeid med 

turnus. Det er også lagt et grunnlag for en mer effektiv arbeidstids-ordning i institusjonsdriften og i 

framtidig helsehus.  

Partene har fått en gjennomgang av nyere forskning på alternative arbeidstidsordninger. Å bygge på 

forskning og kunnskapsbaserte erfaringer muliggjør mer robuste og fremtidsrettede turnuser. 

Det er erfart at det kan være nyttig å ha med enkeltansatte i tillegg til tillitsvalgte i denne type prosesser. 

De ansatte som berøres direkte av resultatet bidrar positivt i selve prosessen og også overfor ansatte ute i 

tjenesten. 

Det er erfart at det er viktig å ha med seg læringsaspektet i slike prosesser. Å stille spørsmålet "Hva kan vi 

lære av dette" bør være en kontinuerlig aktivitet i slike prosesser.   

Ved prosessens avslutning er det et mer åpent og tillitsfullt klima mellom ledere og tillitsvalgte når det 

gjelder arbeidstidsplanlegging.  For å opprettholde et klima bygd på dialog, tillit og respekt, må det jobbes 
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med dette kontinuerlig. Det opprettholdes best ved å kjøre gode prosesser framover slik at det blir en 

gjeldende kultur.  

Resultatmål som er oppnådd: 

Nye turnuser for arbeidslag 1 og arbeidslag 2 er etablert med virkning fra april 2016. 

Det er enighet om at de etablerte arbeidstidsordningene i HBO er robuste, forutsigbare og varige (52 uker). 

Det er enighet om at arbeidstidsordningene ivaretar de tre perspektivene som lå til grunn for arbeidet. 

Ordningen bygger også opp under ønsket om en heltidskultur i Rauma kommune.  

Partene er enige om hvordan arbeidstidsplanlegging som prosess skal foregå i framtiden. Dette skal 

beskrives i en form for "policy" etter at prosessen er avsluttet.  

Avslutning 

Rauma kommune har brukt mye tid på å etablere forutsigbare og bærekraftige arbeidstidsordninger i HBO. 

Svært mange kommuner i Norge står i de samme utfordringene som Rauma. Å etablere 

arbeidstidsordninger som ivaretar både brukere, ansatte og en effektiv ressursbruk innebærer en rekke 

kryssende interesser på tross av at målsettingen kan være den samme for alle aktørene. 

I denne prosessen, og i tilsvarende prosesser i andre kommuner, har utfordringene i stor grad dreid seg om 

helgeproblematikk, kompetanse og heltidskultur. En døgnkontinuerlig tjeneste som HBO og resten av pleie- 

og omsorgstjenesten innebærer at det må jobbes godt med disse problemstillingene. 

Etter rådgiverens mening har arbeidsgruppen jobbet godt med problemstillingene i denne prosessen. 

Rådgiver har en opplevelse av at det både er vilje og evne til å jobbe aktivt med disse utfordringene i 

fremtiden.  

Rauma har tilsvarende utfordringer i institusjonsdriften og når nytt helsehus står ferdig vil det være 

avgjørende å ha etablert robuste, forutsigbare og effektive arbeidstidsordninger. For å lykkes er det viktig 

at partene lytter til hverandre, deler sine standpunkt, kommuniserer godt og har respekt for hverandre. 

Involvering av ansatte og felles informasjon fra partene er også en suksessoppskrift.   

På denne måten utvikles tillit mellom partene, noe som er en forutsetning for å komme fram til omforente 

løsninger.  

Med vennlig hilsen 

Øivind Johnsen 

Seniorrådgiver 

Telefon 47671801 

E-post: oivind.johnsen@ro.no 
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Vedlegg 3. 

Noen tegn på god og dårlig sykehjemsdrift (ROs erfaringer) 

God drift Dårlig drift 
Brukernes behov står i fokus. Personalets behov er styrende. 

Alle jobber mot velkjente mål.  Personalet har tid 
og mulighet til regelmessige diskusjoner om 
hvordan arbeidet skal legges opp. 

Det finnes ikke felles mål.  De ansatte har ikke 
tid og mulighet til felles diskusjon om 
arbeidsmetoder, etikk og kvalitet. 

Rutiner og prosedyrer er på plass og følges av 
alle.  Hverdagen er preget av forutsigbarhet. 

Den enkelte følger sine egne rutiner.  Hverdagen 
er lite forutsigbar.  Det man er blitt enige om, 
gjøres ikke. 

Hver bruker har sin kontaktperson. Kontaktperson er ikke innført eller er bare 
innført på papiret 

Den ansatte kjenner brukernes livshistorie og 
bestreber seg på at brukeren fortsatt kan leve 
sitt liv i samsvar med sin historie. 

Den ansatte skimter bare svakt brukeren som 
enkeltindivid.  Systemets behov kommer før 
brukerens. 

De ansatte har fokus på brukernes ressurser og 
muligheter. 

De ansatte ser bare brukernes funksjonstap og 
problemer. 

De ansatte spiser sammen med brukerne. De ansatte serverer brukerne mat og spiser for 
seg selv. 

Lederen er motoren for utvikling på 
sykehjemmet.  Hun er nærværende, støttende, 
tydelig, tilgjengelig og pålitelig. 

Lederen drukner i papirarbeid og møter.  Hun 
har ikke tid eller prioriterer ikke ledelse og 
utvikling. 

Lederen makter å møte forventningene og blir i 
jobben. 

Lederen slutter etter kort tid.  Uformelle ledere 
med private mål vokser fram. En negativ kultur 
utvikles. 

Lederen og de ansatte er nysgjerrige på nye 
arbeidsmetoder. 

De ansatte er lite mottakelige for nye ideer. 
”Dette går ikke, det har vi prøvd før” Eller ”Dette 
går ikke, slik har vi ikke gjort det før” 

De ansatte trives.  Lavt sykefravær og stor 
kontinuitet. 

Få engasjerte ansatte. Høyt sykefravær og stor 
gjennomtrekk. 

De ansatte har den kompetansen som trengs.  
Nye medarbeidere får veiledning. 

Flere ansatte mangler kompetanse, de som ikke 
klarer arbeidet får ingen hjelp. 

De ansatte tar i et tak og hjelper hverandre.  
Konflikter løses raskt. 

De ansatte stiller ikke opp for hverandre og har 
uløste spenninger. 

Den enkelte medarbeider føler seg verdsatt og 
viktig og fremfører sine synspunkter. 

Medarbeiderne er tause på møtene, men sier 
meningene sine på skyllerommet. 

De ansatte har en konkret og felles forståelse av 
hva som gjøres godt nok og hva som kan gjøres 
bedre. 

De ansatte mener alt kan bli bedre og skylder på 
lave bevilgninger og kommunen. 

De ansatte får regelmessig tilbud om faglig 
utvikling og oppmuntres til å utvikle det de kan. 

De ansatte får liten oppmuntring til å utvikle seg. 



2/18 Tilsyn fra fylkesmannen med rehabilitering og koordinerende enhet Gjerstad - 18/03127-3 Tilsyn fra fylkesmannen med rehabilitering og koordinerende enhet Gjerstad : Tilsyn FM rehabilitering og koordinerende enhet - varsel, dokumentasjon fra kommunen og rapport fra FM

61 

 

Leder og de ansatte ønsker innsyn og pårørende 
er alltid velkomne. 

Leder og de ansatte er skeptiske til innsyn og 
pårørende oppfattes som et forstyrrende 
element. 

Fokus på brukerens ressurser, hjelp til selvhjelp, 
mestringsfokus 

Hjelp til hjelpeløshet 

Sykehjemmets rolle og funksjon er tydeliggjort i 
en tjeneste som arbeider helhetlig 

Sykehjemmets rolle og funksjon er uklar i en 
helhetlig tjeneste 
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Sammendrag av rapport fra RO: Framtidige tjenester/dimensjonering av kommunens 
omsorgstjenester – Gjerstad kommune – notat/rapport datert 23.9.16 
 
Hovedinntrykket er at Gjerstad kommune har gode tjenester, men det kan stilles spørsmål om 
tjenesten er raus. Tjenesteområdet (sykehjemmet, hjemmetjenesten og tjenesten til mennesker med 
nedsatt funksjonsevne) virker å være noe fragmentert, det vil si ikke helhetstenkende (slik gjør vi det 
i praksis), dette gjelder både ledelse og intern samhandling.  
ROs vurderinger er strukturbasert og gjennom tilbakemeldinger i samtaler/ intervju den 23.8 og 
felles møte den 24.8. RO mener at tjenesten først og fremst må sørge for at ledere og medarbeidere 
tenker og handler helhetlig. Deretter må en sørge for høy grad av kompteansemobilisering6 for 
måloppnåelse og verdiskapning. Det vil også være behov for en tydeliggjøring av tjenesteområdets 
ideologi og hvordan denne gjenskapes i praksis. Da først skjer nødvendig utvikling.  
 
Gjennomgangen av kvantitative data (KOSTRA og medarbeiderressurs) viser at Gjerstad kommune 
tidligere har satset mye på god tilgjengelighet når det gjelder sykehjemsplasser. I dag er det vedtatt 
at kommunen skal ha 20 plasser, mot tidligere 32. RO stiller spørsmål om dette er fulgt opp med å 
forskyve medarbeiderressurser fra sykehjemmet til hjemmebaserte tjenester. Under samtalene den 
23.8 får RO inntrykk av at medarbeidere opplever bemanningssituasjonen ved sykehjemmet som lav, 
hektiske dager. Sammenlignet med andre sykehjem RO har kjennskap til, er denne høyere i Gjerstad 
enn mange andre sykehjem.  
 
Kommunen har en lett hjemmetjenesteorientert innretning. Funn ved gjennomgang av direkte og 
indirekte tid i hjemmetjenesten viser at tallene må sjekkes opp, dette er lovet. Innen 
hjemmetjenesten synes mye av personalressursen å medgå til praktisk bistand, ofte betyr dette at 
mange får litt og at medarbeiderressursen da blir bundet opp her. Når en stor del av 
medarbeiderressursen nyttes til de med små behov, blir det mindre tid til de med større behov. 
Dermed kan terskelen for å få sykehjemsplass bli lavere enn nødvendig, eventuelt føre til overbelegg 
og press om plass på sykehjemmet.  
 
Det må være et overordna mål å sørge for et enda tettere samarbeid mellom institusjonstjenesten og 
hjemmebaserte tjenester, inklusive tjenesten til mennesker med nedsatt funksjonsevne, slik at 
tjenestene oppleves helhetlig for de som mottar tjenestene, uavhengig av behov og sted. Dette bør 
sikres gjennom å beregne framtidig aktivitets- kapasitetsbehov knyttet til utarbeidelse av ei 
omsorgstrapp7, vedtakspraksis, tjenesteutøvelse, kriterier/standarder mv. Hensikten er å skape et 
felles bilde av tjenestetilbudene slik de framstår i dag, hva som er utfordringsbildet og hvilke "grep" 
som må tas.  
 
RO har i punktene under listet opp de funn som er framkommet i forbindelse med gjennomgangen 
og som det bør arbeides videre med.  
Framtida må etter ROs vurderinger møtes på en annerledes måte enn dagens, dette gjelder ledelse, 
medarbeiderskap og tjenestetildeling. Dette for å møte framtidige utfordringer på en faglig og 
økonomisk bærekraftig måte  
 Ta i bruk hverdagsmestring som ideologi for tjenesteutøvelsen. Gjelder både i sykehjemmet, 

hjemmetjenesten og tjenesten for funksjonshemmede  
 I dag litt for mye OSS, de og dem. Noe tegn til fragmenterte tjenester/tjenesteløp/behov for reell 

samhandling må tydeliggjøres. Forsterke ledelsens og medarbeidernes praksis for å ivareta 
helhetlig tjenesteløp  

 Behov for å gjennomgå og forenkle utviklingsarbeid, rutiner mv. Når dette er gjort, la det bli slik – 
vær lojal til det som er bestemt  

 EN arena hvor ledere samhandler om strategisk grep, for eksempel innovasjonsarbeid8 og da i 
samarbeid med medarbeiderne  
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 Sykehjemmets rolle og funksjon klargjøres, deretter hvilke konsekvenser dette vil få for øvrige 

tjenestetilbud og visa versa.  
 Gjennomgå og klarstille bemanningssituasjonen i sykehjemmet og hva som er nødvendig 

framover på kort og lengre sikt. Bemanning og kompetansesammensetning må tilpasses 
funksjonene avdelingene har. Spesielt gjelder dette bruk av sykepleier- og annen 
spisskompetanse  

 Klarstille direkte / indirekte tjenestetid i hjemmetjenesten  
 Klarstille forholdet timer tjenester og ansatt-timer innen tjenesten for funksjonshemmede  
 Sørge for større grad av medarbeiderskap, større fokus på kompteansemobilisering og 

kompetanseheving  
 Plan for framtidig rekruttering  
 Sørge for "en" vedtaksmyndighet. Denne kan også ivareta behovet for koordinering. Her 

klargjøres også behovet for individuell plan (IP)  
 Arbeide videre for å tydeliggjøre et helhetlig pasientløp/ tjenesteløp  
 Planvedtak SKAL iverksettes – evalueres og om nødvendig justeres. Gjelder også 

tjenestemottakere  
 Ha system for informasjon/kommunikasjon som alle kjenner  
 Arbeide aktivt opp mot frivillige  
 OG kanskje det viktigste; iverksette en prosess hvor framtid planlegges, nødvendig tiltak 

iverksettes og kontinuerlig å ha fokus på forbedringer. Evalueringer blir da viktig  
 
RO anbefaler Gjerstad kommune først og fremst å:  
 sørge for at ledere tenker, planlegger og handler på en helhetlig måte. Ledelse som eget 

fag/funksjon må tydeliggjøres. Det vil si fokus på endringsledelse.  
 vurdere en samlokalisering av ledere (tettere fysisk kontakt enn i dag)  
 sørge for en tjeneste som samhandler helhetlig og i tråd med det som blir vedtatt  
 vurdere et utviklingsteam som legger føringer for en helhetlig tjeneste og fokus på 

endringsledelse  
 satse på hverdagsrehabilitering - mestring som ideologi, både i hjemmet og ved sykehjemmet  
 gjennomgå tildelingspraksisen og sørge for at vedtaksmyndigheten har klare føringer for 

vurdering og å vurdere om dagens praksis er bærekraftig i årene som kommer  
 klarstille forholdet direkte og indirekte tid innen hjemmetjenestene, dette inkluderer og 

tjenestene til mennesker med nedsatt funksjonsevne  
 sørge for at tilgjengelig kompetanse blir nyttet på en faglig god måte, sett ut fra 

tjenestemottakernes behov, bruk av spisskompetanse, eks. sykepleier, vernepleier mv mv.  
 ta i bruk teknologiske løsninger der dette er ønskelig og nødvendig  
 vurdere sykehjemmets funksjon og behovet for et framtidig antall sykehjemsplasser. I første 

omgang komme ned på 20 plasser  
 klarstille bemanningsbehovet ved sykehjemmet  
 iverksette tiltak med mål om bedre ressursutnyttelse  
 ta hel-deltidsutfordringene på "alvor", gjelder ALLE som tilsatt innen tjenesteområdet  
 utarbeide en strategi for bruk av kompetanse og rekruttering  
 dokumentere påstander, før krav om mere ressurser må andre tiltak være utprøvd  
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Kjennetegn på tjenester som lykkes.  
RO har sammenfattet viktige kjennetegn ved kommuner som har lykkes med å få til tjenester av høy 
kvalitet. Dette definert med fornøyde brukere og ansatte, få avvik fra tilsyn og god økonomisk drift.  
 
En tjeneste som er gjennomsyret av fokus på forebygging, tilrettelegging og mestring. Behovsvurdering, 
enkeltvedtak og oppfølging av vedtakene i den daglige tjenesteytingen retter oppmerksomheten på 
mulighetene og motivasjonen for mestring hos den enkelte tjenestemottaker. I tillegg har kommunen økt 
satsing på fysisk tilrettelegging, sosial trening, nettverksbygging og varierte meningsfylte aktivitetstilbud.  
 
God omsorg definert som målrettet og systematisk forskjellsbehandling. Alle tilbys tjenester ut i fra en 
grundig og individuell vurdering av den enkeltes særskilte behov og ressurser.  
 
Ansatte med god evne til kommunikasjon. Dette betyr ansatte som er gode på å møte behovene hos den 
enkelte, utøve sitt faglige skjønn i det daglige møtet, motivere og skape positiv stemning, samt begrunne 
på en trygg måte både et ja og et nei. Dette forutsetter trygge kompetente fagpersoner som har et avklart 
verdigrunnlag som styring for sin daglige atferd.  
 
 Nærværende og tydelig lederskap. Tydelige ledere med handlingsrom. Ledere som ser medarbeideren, 
som er nær og har klare forventninger til tjenesteatferd. Som berømmer forslag til nye arbeidsformer og 
viser stolthet over det en lykkes med. Feil læres av og veiledning er systematisert.  
 
En visjonær organisasjon med tydelige mål. Her finner vi ledere med visjoner om framtid og 
medarbeidere som våger å tenke nye tanker. En organisasjon som jobber målretta for å nærme seg 
visjonene.  
 
Tydelig forventningsavklaring mot befolkningen. Tjenestene er beskrevet på en slik måte at innbyggerne 
skjønner hva som kan forventes av hjelp og støtte og hva som skal kjennetegne måten tjenesten skal ytes 
på.  
 
Sykepleierne er lett tilgjengelig for hele tjenesten, men er gitt spesielt ansvar for sykehjemsfunksjonen. 
Sykepleiefaglig kompetanse er medisinsk spisskompetanse utviklet for å mestre en oppgradert 
helsetjeneste.  
 
Sykehjemmets korttidsfunksjon er prioritert framfor sykehjemmet som boform. Disse kommunene 
klarer” brasene” med stadig raskere utskrivningstakt fra sykehus. I tillegg unngås” unødvendige” 
sykehusinnleggelser, særlig av eldre som ellers får hjemmebaserte tjenester.  
 
Omsorgsboligene er i hovedsak bygd som bofellesskap. I disse kommunene utgjør bofellesskap arenaen 
for tjenestemottakerne med de største behov for tjenester gjennom hele døgnet. Nærhet til personell og 
til fellesarena er tilnærmet lik som ved nybygde sykehjem. Bofellesskap nyttes også som arena for 
tilrettelagt tilbud for innbyggere med demens.  
 
Arbeidsformene fra sykehjem er ikke overført inn i bofellesskapene. Daglige rutiner, arbeidsmåter, 
arbeidsplaner, grad av samhandling med pårørende etc. er forskjellig fra sykehjem. Vedtakene er 
individualisert og tjenestebeskrivende.  
 
Har kvalifiserte bestillere med budsjettansvar. Kommunene har samlet forvaltningsoppgavene på få 
hender, oppkvalifisert disse slik at faglig skjønn utøves på et tryggere grunnlag, rettsikkerheten for 



2/18 Tilsyn fra fylkesmannen med rehabilitering og koordinerende enhet Gjerstad - 18/03127-3 Tilsyn fra fylkesmannen med rehabilitering og koordinerende enhet Gjerstad : Tilsyn FM rehabilitering og koordinerende enhet - varsel, dokumentasjon fra kommunen og rapport fra FM

4 

tjenestemottakeren søkes bedre ivaretatt, etc. Bestillerne samhandler godt med de som utfører 
tjenestene, uten at tjenesteyterne mister fleksibiliteten.  
 
God samhandling med den kommunale legetjenesten. Kommunene har avtaler med fastlegene i forhold 
til beboerne i bofellesskapene, både som tilbud til beboerne og i forhold til veiledning av ansatte. 
Legesamarbeidet er en kritisk suksessfaktor i forhold til korttidsfunksjonen som dekkes av sykehjemmet.  
 
Åpner for nye kompetansegrupper inn i tjenesten. Tilsetter kulturarbeidere, miljøterapeuter, 
sosialarbeidere, pedagoger, etc. Øker mangfoldet av kompetanse for å gi bredde i tilbudet og for å møte 
andre typer behov sammenlignet med tidligere.  
 
 Kontinuerlig internopplæring med utgangspunkt i beste praksis. Bevissthet på å spre de gode 
erfaringene, lære av egen og andres suksess. Det å fokusere på ønsket praksis fører til mer av det samme.  
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Fra: Jonassen, Elfi[elfi.jonassen@gjerstad.kommune.no]
Dato: 28.08.2017 15:50:42
Til: 'fmavhhn@fylkesmannen.no'
Kopi: Kveim, Ellen Christensen; Neset, Torill; Postmottak
Tittel: Tilsyns dokumenter fra Gjerstad- 2017/6728

Hei.
Jeg har mottatt en liste ifra Ellen Kveim med etterspørsel om ytterligere dokumentasjon.
Dokumentene er klargjort i dag og sendes med post i morgen.
Det dreier seg om følgende: Gerica id. 68, 2983, 83, 4772, 3108.
 
Med vennlig hilsen
 
Elfi Brit Jonassen
Enhetsleder Familiehuset
 

Telefon:           37119762/ 90842687
E-post:            elfi.jonassen@gjerstad.kommune.no
Hjemmeside:   http://www.gjerstad.kommune.no/
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Fylkesmannen i Aust-og Vest-Agder
Helse- og sosialavdelingen

Gjerstad kommune
Gjerstadveien 1335
4980 GJERSTAD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato
2017/392-4/H30 2017/6728 15.11.2017

Rapport fra tilsyn med rehabilitering og koordinerende enhet

Fylkesmannen gjennomførte den 9. og 10. oktober tilsyn i Gjerstad kommune. Vi undersøkte

om kommunen har opprettet koordinerende enhet i tråd med krav i lov og forskrift, og om

kommunen sørger for at brukere med behov for rehabiliteringstjenester får tverrfaglige og

samordnede tjenester.

Tilsynet ble gjennomført som en del av årets planlagte tilsyn initiert av Fylkesmannen, på

bakgrunn av den generelle utviklingen på rehabiliteringsfeltet.

Gjerstad kommune engasjerte i 2016 Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) for

bistand i gjennomgang av driften på tjenesteområdet pleie- og omsorg, for bedre å kunne

innrette omsorgstjenestene for fremtiden. På bakgrunn av rapport fra gjennomgangen ble det

utarbeidet en tiltaksplan, og koordinerende enhet ble reetablert. Kommunen har søkt og fått

tilskuddsmidler til styrking på rehabiliteringsområdet, og har utarbeidet handlingsplan for

hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering. Kommunen er i gang med et forbedringsarbeid

på det reviderte området, men under tilsynet ble det avdekket at det fortsatt gjenstår noe

arbeid med å sikre tjenestetilbudet til brukere over 18 år med behov for langvarige og

koordinerte rehabiliteringstjenester.

Fylkesmannen konkluderer med følgende:

Gjerstad kommune har ikke systemer som sikrer at brukere får tverrfaglige og koordinerte

rehabiliteringstjenester. Det er etablert koordinerende gruppe, men ikke etablert rutiner for

individuell plan og koordinator som sikrer at brukere får oppfylt sine rettigheter innenfor dette

området.

Fylkesmannen ber om at kommunen innen én måned oversender plan for hvilke tiltak som vil

bli iverksatt for å rette lovbrudd som er avdekket.

Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL, Telefon: 37 01 75 00 E-post: fmavpost@fylkesmannen.no
Besøksadresse Arendal: Ragnvald Blakstadsv. 1, 4838 Arendal Nettside:
gasaimas~ ~aariaml: Toghaøkjoldaøahe65, 4614 Kriwåaasand Ociinr.974752
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1. Tilsynets tema og omfang

Fylkesmannen har i dette tilsynet undersøkt om kommunen legger til rette for og følger opp at
brukere med behov for rehabiliteringstjenester mottar individuelt tilpassede, tverrfaglige og

samordnede tjenester. Tilsynet ble avgrenset til brukere over 18 år som bor i eget hjem, har
individuell plan/koordinator, og rehabiliteringstjenester fra kommunen.

Tilsynet har undersøkt om kommunen:

har opprettet koordinerende enhet som bidrar til å sikre et helhetlig tilbud til brukere med

behov for sosial, psykososial og medisinsk rehabilitering

har gjort det tydelig hvor behov for rehabilitering, individuell plan og koordinator skal
meldes, og hvordan meldingene skal følges opp

har utarbeidet rutiner for arbeidet med individuell plan og koordinator, og sikrer opplæring

av ansatte på området

kartlegger brukernes helhetlige situasjon og mulige behov for rehabiliteringstjenester tilbyr
og yter individuelt tilpassede og forsvarlige tjenester

legger til rette for brukermedvirkning i prosessene

har rutiner for samarbeid internt mellom enheter og med spesialisthelsetjenesten

Fylkesmannen har undersøkt hvordan koordinerende enhet og rehabiliteringstjenestene i
kommunen er organisert, og om sentrale oppgaver som nevnt over ivaretas av kommunens
kvalitetssystem. Individuelt tilpassede tjenester avhenger av at brukers behov er tilstrekkelig
kartlagt, og tilsynet har ved granskning av kommunens styrende dokumenter sett om det er
utarbeidet kartleggingsverktøy og rutiner for dette arbeidet. En forutsetning for et godt

rehabiliteringstilbud er koordinering og samarbeid mellom involverte enheter i kommunen og
på tvers av tjenestenivåer. Ledelsen må følge opp at nødvendig samhandling fungerer på

tvers av organisatoriske enheter. Et godt rehabiliteringsløp forutsetter også at brukeren får
anledning til å delta aktivt i prosessen mot egenmestring til tross for sin funksjonsnedsettelse.
Fylkesmannen har i tilsynet sett på samhandlingen mellom de ulike kommunale enhetene og

fastlegene, og mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten. Fylkesmannen har undersøkt
om kommunen har etablert et styringssystem som sikrer at brukerne får tjenester i tråd med

vedtak og behov, og som fanger opp eventuell svikt og bidrar til kvalitetsforbedring.

For å kartlegge kommunens praksis har Fylkesmannen gjennomgått journalene til 10 brukere

som har individuell plan/koordinator og rehabiliteringstjenester fra kommunen. Disse brukere
har fått tilbud om et intervju for å fortelle om sin opplevelse av de kommunale tjenestene. Det

er gjennomført samtale med 8 av de 10 brukerne i utvalget, videre har fastlegene i kommunen

fått tilsendt spørreskjema med spørsmål knyttet til kommunens rehabiliteringstjenester,
organisering og samarbeid.

2 Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med den kommunale helse- og

omsorgstjenesten etter helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3 og helsetilsynsloven § 2.
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Et tilsyn er en kontroll av om virksomheten er i samsvar med lov- og forskriftsbestemmelser. Vi

gir derfor her en oversikt over kravene som ble lagt til grunn i tilsynet.

Kommunens ansvar for rehabiliterin
Av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 første ledd fremgår at kommunen skal sørge for at

personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.
Kommunens ansvar omfatter alle brukergrupper, herunder personer med somatisk eller

psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt

funksjonsevne.

Helse- og omsorgstjenestelovens formål er blant annet å forebygge, behandle og tilrettelegge

for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne, og sikre at den enkelte får
mulighet til å leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfylt tilværelse. For å oppfylle

ansvaret etter § 3-1 skal kommunen blant annet tilby sosial, psykososial og medisinsk
habilitering og rehabilitering, jf. § 3-2 nr. 5. Kommunens helse- og omsorgstjenester skal være
forsvarlige, jf. § 4-1. Forsvarlighetskravet er en rettslig standard for hvordan arbeidet skal

organiseres og utføres, og setter en nedre grense for hva som kan aksepteres før det må
anses å foreligge svikt. Kravet bestemmes ut i fra hva som til enhver tid er å anse som god

praksis ut fra anerkjent kunnskap, faglige retningslinjer, nasjonale veiledere, mv. Kommunen
skal tilrettelegge tjenestene slik at den enkelte bruker gis et helhetlig og koordinert helse- og

omsorgstjenestetilbud.

Plikten til s stematisk st rin
Kravet til ledelse, organisering og styring er et viktig element i kommunens ansvar for å tilby

og yte forsvarlige tjenester. Kommunens ansvar innebærer en plikt til å planlegge,

gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at tjenestenes omfang og innhold er i
tråd med lov og forskrift. Kravet til systematisk styring er utdypet i forskrift om ledelse og
kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Styringssystemet skal tilpasses

virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold, og ha det omfang som er
nødvendig. Forskriften beskriver hvilke oppgaver plikten til å planlegge, gjennomføre,

evaluere og korrigere virksomheten innebærer, jf. § 7 til § 10.

Samhandling

Kommunens ansvar for et helhetlig og koordinert tilbud innebærer plikt til å legge til rette for

samhandling mellom de ulike deltjenester innad i kommunen, og med andre tjenesteytere der

det er nødvendig for å tilby tjenester som omfattes av loven, herunder
spesialisthelsetjenesten, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-4. Etter § 6-1 skal
kommunestyret inngå samarbeidsavtale med helseforetak i regionen, med den målsetting å
bidra til at brukere mottar et helhetlig tilbud om helse- og omsorgstjenester. Avtalen skal

gjennomgås årlig, og skal blant annet omfatte retningslinjer for samarbeid i tilknytning til

innleggelse, utskrivning, habilitering og rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre
helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for

koordinerte tjenester.
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Koordinerende enhet

Av helse- og omsorgstjenesteloven § 7-3 fremgår videre at kommunen skal ha en

koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet, og at enheten skal ha

overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan, og for oppnevning, opplæring og

veiledning av koordinatorer. Av forskriften § 5 fremgår at kommunen skal planlegge sin

habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet, og ha en generell oversikt over behovet på området

i kommunen. Forskriftens § 6 annet ledd presiserer koordinerende enhets overordnede ansvar

for individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator. Overordnet

ansvar for individuell plan innebærer at enheten blant annet skal motta meldinger om behov

for individuell plan, og sørge for at det blir utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeidet med

individuell plan.

Det fremgår videre av forskriften § 7 at kommunen skal legge forholdene til rette slik at

personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal kunne melde mulige

rehabiliteringsbehov som personellet blir kjent med i tjenesten. Meldingen skal gis til

koordinerende enhet eller dit kommunen bestemmer. Kommunen skal sørge for nødvendig

undersøkelse og utredning, og ved behov henvise til spesialisthelsetjenesten, før rehabilitering

settes i gang, jf. § 8. Kommunen skal sørge for formidling av nødvendige hjelpemidler, som

vurdere dette som ett av flere tiltak på bakgrunn av brukerens samlede behov.

Individuell lan o koordinator

Av helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1 fremgår at kommunen skal utarbeide individuell plan

for brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester, og samarbeide med andre

tjenesteytere om planen for å bidra til et helhetlig tilbud for den enkelte. For brukere med

behov for langvarige og koordinerte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven skal

kommunen også tilby koordinator etter § 7-2. Koordinatoren skal sørge for nødvendig

oppfølging av den enkelte bruker, sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet

med individuell plan. Det vil være opp til den enkelte bruker om vedkommende ønsker

individuell plan eller bare koordinator. Også der bruker ikke ønsker individuell plan har

kommunen ansvar for å sikre en planmessig og koordinert oppfølging.

Kravene er nærmere utdypet i forskrift om habilitering, rehabilitering, individuell plan og

koordinator. Formålet med forskriften er å sikre at personer som har behov for sosial,

psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering, tilbys og ytes tjenester som kan bidra

til stimulering av egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og

deltakelse. Formålet er også å styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og pasient og bruker

og eventuelt pårørende, og mellom tjenesteytere og etater innen et forvaltningsnivå eller på

tvers av forvaltningsnivåene. Forskriften skal videre sikre at tjenestene tilbys og ytes ut fra et

pasient- og brukerperspektiv, i eller nærmest mulig pasientens og brukerens vante miljø,

samordnet, tverrfaglig og planmessig, i en for brukeren meningsfylt sammenheng.

Kommunens plikt til å sørge for at individuell plan utarbeides fremgår av forskriften § 18, og §

19 stiller krav til planens innhold. Individuell plan skal tilpasses brukers behov, og blant annet

inneholde oversikt over brukers mål, ressurser og behov for tjenester. Den skal gi en oversikt

over hvem som deltar i arbeidet med planen, og angi hvem som er koordinator. Videre skal

den blant annet gi en oversikt over hvilke tiltak som er aktuelle og omfanget av dem, samt
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hvem som har ansvaret for disse. Planen skal gi en beskrivelse av hvordan tiltakene

gjennomføres, inneholde en angivelse av planperioden og tidspunkt for eventuelle

evalueringer og justeringer. Av § 16 fremgår at bruker har rett til å delta i arbeidet med sin

individuelle plan, og det skal legges til rette for dette jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1

om rett til medvirkning. Pårørende skal trekkes inn i arbeidet i den utstrekning brukeren og

pårørende ønsker det.

3. Beskrivelse av faktagrunnlaget

Kommunens or aniserin o koordinerende ru e

Gjerstad kommune ligger øst i Aust-Agder fylke, og har et innbyggertall på ca. 2500 personer.

Tjenester til personer med behov for rehabilitering og individuell plan/koordinator utøves av tre

tjenesteenheter, Familiehuset (blant annet Psykisk helsetjeneste), Nav og Pleie og omsorg.

Kommunen er organisert etter 2-nivåmodell med rådmann som øverste leder, og ledere for

hver enkelt enhet.

I 2016 engasjerte Gjerstad kommune Ressurssenter for omstilling i kommunene for å bistå

kommunen i gjennomgangen av driften innen tjenesteområdet pleie- og omsorg.

Gjennomgangen ga råd og veiledning for hvordan innrette omsorgstjenesten for fremtiden. Ut

fra rapporten fra gjennomgangen utarbeidet kommunen en tiltaksplan, som blant annet

inneholdt reetablering av koordinerende gruppe fra februar 2017 og etablering av

tjenestekontor fra september 2017.

Koordinerende gruppe er en tverrsektoriell gruppe med styringsmyndighet på tvers av

tjenesteområder. Den er forankret øverst i organisasjonen med rådmannen som leder, og

består for øvrig av enhetsledere og en systemkoordinator/sekretær som også er ansatt ved

tjenestekontoret. Kommunen har system for basisopplæring av koordinatorer gjennom et

interkommunalt samarbeid hvor det arrangeres fagdager.

Individuell lan o koordinator

Av kommunens hjemmeside fremgår at koordinerende gruppe skal ha oppgaver på system-

og individnivå. Av intervjuer fremgår at det etter gruppen ble reetablert har vært 3-4 møter

hvor det hovedsakelig har blitt drøftet enkeltsaker. Det er tenkt at det skal utarbeides rutiner

for arbeidet med individuell plan og koordinatorrollen, men dette arbeidet er ikke påbegynt.

Enhet for pleie og omsorg utarbeidet i 2013 veileder for arbeidet med individuell plan, men av

intervjuer med ansatte og journalgjennomgang fremgår at denne ikke følges i praksis. 4 av 10

brukere har fått vedtak om individuell plan uten at planarbeidet er påbegynt. Ved

gjennomgang av planer og journal for brukerne i utvalget gjenfinnes ikke systematiske

evalueringer av arbeidet mot fastsatte mål, og planene er ikke oppdatert i samsvar med

endringer underveis i forløpet. Av brukerintervjuer fremgår at enkelte brukere opplever at de

ikke har fått anledning til å delta aktivt under utarbeidelsen av sin plan.

Av informasjon på kommunens hjemmeside fremgår at koordinerende gruppe skal motta

meldinger om behov for individuell plan og koordinator, og sikre oppnevning av koordinator.

Av intervjuer med ansatte og opplysninger fra fastlege i kommunen fremgår imidlertid at det

fremstår som uklart for de ulike kommunale enheter hvor denne type behov skal meldes. Det
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er uklare ansvars- og oppgavelinjer når det gjelder oppnevning av koordinator, og noen

enheter opplever det som vanskelig å skulle ha en behandlerrolle og koordinatorrolle samtidig.

Journalgjennomgang avdekket at kun 4 av 10 brukere som stod oppført med koordinator

hadde dette i praksis, og 6 av 10 stod oppført med koordinatorer som ikke lenger var ansatt i
kommunen. Det er uklar ansvarsfordeling der koordinator slutter, og foreligger ikke rutiner for
tilbakemelding til systemkoordinator eller koordinerende gruppe dersom den som er oppnevnt

som koordinator slutter eller det er behov for bytte. Av brukerintervjuer fremgår at brukere
opplever manglende informasjon rundt bytte av koordinator og manglende oppfølging der

koordinator slutter, uten at kommunen har systemer som fanger opp dette. To unge brukere i
utvalget hadde blitt stående i lengre tid uten oppfølging som en konsekvens av dette. Av

intervjuer med ansatte kom det frem at det ikke foreligger rutine/beskrivelse av hva

koordinatorrollen skal omfatte, og at kommunen ikke har rutiner som sikrer at ansatte som har
koordinatoroppgaver får avsatt tid til dette.

Kartle in av behov o tildelin av tenester

Gjerstad kommune har søkt og mottatt tilskudd via Fylkesmannen til styring av habilitering og

rehabilitering, og har som hovedmålsetting å implementere hverdagsmestring som tilnærming

for tjenesteutøvelsen. Kommunen har utarbeidet handlingsplan for hverdagsmestring og
hverdagsrehabilitering som skal behandles politisk høsten 2017. Av intervjuer med ansatte

fremgår at det er økt fokus på rehabilitering og egenmestring i kommunen. Enhet for pleie og
omsorg har tatt i bruk rutiner for «gode forløp» med sjekklister for kartlegging og evaluering,

og har ansatt ergoterapeut som bistår i prosessen.

Mens det etter etableringen i september er tjenestekontoret som utreder behov for og fatter
vedtak på tjenester fra Pleie og omsorg, står Familiehuset for egen kartlegging og tildeling av
tjenester på området psykisk helse. Enheten har ikke verktøy som sikrer systematisk

kartlegging av den enkeltes helhetlige behov og ressurser. Flere brukere opplyser at de
opplever manglende forutsigbarhet i tilbudet/oppfølgingen. Ledelsen har ikke kontrollrutiner

som fanger opp om brukere får tjenester i tråd med vedtak (for eksempel støttekontakt) eller
fysioterapi der det er vurdert at det foreligger et rehabiliteringspotensiale. Kommunen (med

unntak av Nav foreløpig) bruker QM+ som avvikssystem, og har jevnlig gjennomgang av
registrerte avvik på ledelsesnivå og personalmøter.

Samhandlin o tverrfa li het

Det er etablert noen faste møtepunkter og samarbeidsfora på tvers av enhetene, og det er
inngått samarbeidsavtaler mellom enheter internt i kommunen, blant annet for å sikre
tjenestetilbudet under ferieavvikling. Kommunen har rutiner for innhenting av samtykke ved

behov for samarbeid på tvers av enhetene. Av intervjuer med ansatte og ledelse fremgår
imidlertid at samarbeidet mellom Pleie og omsorg og Familiehuset oppleves mangelfullt.

Kommunen har inngått driftsavtale med to privatpraktiserende fysioterapeuter som inkluderer
kommunale oppgaver tilsvarende 20 %, hvorav den ene er knyttet opp mot helsestasjonen og

den andre mot omsorgssenteret/korttidsopphold. Flere ansatte nevner mangelfullt samarbeid

mellom hjemmetjenesten og fysioterapeuter som et sårbart område, og det nevnes også et

konkret eksempel på bruker som har fått funksjonstap som kunne vært forhindret ved tilpasset
fysikalsk behandling.
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Av intervjuer med ansatte, tilbakemelding fra fastlege i kommunen og klage fra bruker fremgår

at det er bekymring knyttet til kommunens kapasitet når det gjelder tilbud om fysioterapi. Det

fremgår at fysioterapeutene ikke har kapasitet til samarbeidsmøter og vedlikeholdstrening.

Ved behov for tolk, logoped eller andre tjenestebehov som oppstår mer sjeldent har

kommunen rutiner for å innhente bistand eksternt. Av journalgjennomgang og intervjuer

fremgår også at kommunen bistår med anskaffelse og tilpassing av hjelpemidler der det er

behov for det.

Når det gjelder spesialisthelsetjenesten har kommunen inngått samarbeidsavtale med

Sørlandet sykehus HF for pasienter som har behov for rehabilitering etter utskrivelse. Avtalen

omfatter også kunnskapsoverføring/informasjonsutveksling. Brukere henvises til

spesialisthelsetjenesten ved behov, og av journalgjennomgang og brukerintervjuer fremgår at

det legges til rette for samhandling med spesialisthelsetjenesten gjennom elektroniske

dialogmeldinger og samarbeidsmøter.

Brukermedvirknin å individ- o s stemnivå

Av intervjuer fremgår at ansatte har fokus på hva som er viktig for den enkelte bruker, og

brukers ønsker dokumenteres i journal/plan. Pleie og omsorg har rutiner for gode forløp hvor

brukers ønsker skal kartlegges, og har utarbeidet opplæringsplan hvor blant annet «gode

forløp» og brukermedvirkning er tema. Nav gjennomfører spørreundersøkelser med 4 brukere

en gang årlig (februar måned). Helse- og omsorgstjenesten for øvrig har ikke systemer for

systematisk innhenting av brukererfaringer.

4. Vurdering av faktagrunnlaget opp mot aktuelt lovgrunnlag

Koordinerende enhet individuell lan o koordinator

Gjerstad kommune har reetablert en koordinerende gruppe, som skal bidra til å sikre

helhetlige og koordinerte tjenester til brukere med langvarige behov for habilitering og

rehabilitering. Gruppen er sammensatt i tråd med anbefalinger om god lederforankring for å

sikre myndighet på tvers av sektorene. Gruppen har imidlertid til nå hovedsakelig drøftet

enkeltsaker på individnivå, og det er ikke utarbeidet rutiner for arbeidet med individuell plan og

koordinator i tråd med forskrift om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator.

Kommunen har ikke system som sikrer at brukere får oppnevnt koordinator, eller at individuell

plan utarbeides i tråd med anbefalingene i Helsedirektoratets veileder (IS-2651). Ledelsen har

ikke systemer som har fanget opp at flere brukere har blitt stående uten koordinator og

oppfølging når ansatte har sluttet i kommunen. Koordinator skal sørge for nødvendig

oppfølging av den enkelte bruker, sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet

med individuell plan.

Kommunen har publisert informasjon om koordinerende gruppe på sin hjemmeside, men

utover dette ikke sørget for at organiseringen og nevnte oppgaver er kjent i virksomheten og

gjennomføres. Det går ikke frem at koordinerende gruppe har det overordnede ansvaret for

rehabilitering i kommunen. Det fremstår som uklart for ansatte og samarbeidende instanser

hvor behov for rehabilitering, individuell plan og koordinator skal meldes, og koordinerende

gruppe fungerer ikke som sentral meldeinstans etter intensjonen. Det er uenighet knyttet til om
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koordinator skal kunne utpekes i alle enheter, og således uklare ansvars-/oppgavelinjer når

det gjelder denne funksjonen.

Samhandlin o tverrfa li het
Tydelig ansvars- og oppgavefordeling er en forutsetning for godt samarbeid. Pleie og omsorg

og Familiehuset har mange felles brukere, men jobber etter ulike systemer hva gjelder
kartlegging og tildeling av tjenester (tjenestekontor er etablert for Pleie og omsorg).

Tjenestene er til dels overlappende, for eksempel vil pasienter med psykiske lidelser kunne ha

behov for oppfølging av Pleie og omsorg utenfor Familiehusets ordinære åpningstider.
Enhetene jobber etter ulike rutiner og journalsystemer. Tilsvarende gjelder for
hjemmetjenesten og den kommunale fysioterapitjenesten, som er knyttet opp til helsestasjons-

og institusjonsbaserte tjenester. Manglende samarbeid mellom hjemmetjenesten og

fysioterapitjenesten kan føre til at brukere ikke får realisert sitt rehabiliteringspotensiale.
Tjenestene fremstår som fragmenterte, og ansatte opplever mangelfullt samarbeid. Ledelsen
følger ikke med på om det er god samhandling på tvers av enhetene, for eksempel om ansatte

deltar i ansvarsgruppemøter eller tilsvarende. Etter Fylkesmannens vurdering medfører dette

uakseptabel stor risiko for at brukere ikke får tverrfaglige og koordinerte tjenester.
Samordnede tjenester er vesentlig for å sikre at involverte enheter jobber koordinert mot

brukers mål.

5 Tilsynsmyndighetens konklusjon

Fylkesmannen påpeker følgende:

Gjerstad kommune har ikke systemer som sikrer at brukere får tverrfaglige og koordinerte

rehabiliteringstjenester. Det er etablert koordinerende gruppe, men ikke etablert rutiner for
individuell plan og koordinator som sikrer at brukere får oppfylt sine rettigheter på dette
området.

Kommunens plikt til å arbeide systematisk for kvalitetsforbedring og koordinerte tjenester

ivaretas ikke innenfor dette tjenesteområdet, noe som kan medføre at brukere ikke får bistand
til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne og selvstendighet.

Dette er brudd på:

Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 første ledd bokstav a, § 7-3, § 7-2 og § 7-1 jf. § 3-1.
Forskrift om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator §5, §6, §18, §19, §21.

Forskrift om ledelse og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten § 6, § 7, § 8 og § 9.

6 Oppfølging av påpekte lovbrudd

Fylkesmannen ber med dette om å få oversendt plan for hvordan kommunen vil rette lovbrudd
som er avdekket. Planen skal inneholde konkret beskrivelse av følgende fire elementer:
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hvilke tiltak som settes i verk for å rette lovbruddet
hvordan ledelsen konkret vil følge med på og kontrollere at tiltakene er iverksatt
hvordan ledelsen vil gjennomgå om tiltakene har virket som planlagt
kommunens egne frister som er fastsatt for å sikre fremdriften i dette arbeidet

Vi ber om at planen sendes oss innen 15.12.2017.

Med hilsen

Anne-Sofie Syvertsen (e.f.) Hanna H. Nilsen
Fylkeslege revisjonsleder

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Saksbehandler: Hanna H. Nilsen, tlf: 37 01 75 83

Vedlegg:

Bekrivelse av gjennomføringen av tilsynet med deltakerliste
Dokumentliste
Oversikt over retningslinjer med mer som omtales i kapittel 2
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Vedlegg: Gjennomføring av tilsynet

Varsel om tilsynet ble sendt 29.06.2017

Forberedende møte med virksomheten ble gjennomført 12.09.2017

Brukerintervjuer ble gjennomført i perioden 01.09.2017 —19.09.2017.
8 av 10 brukere som fikk tilbud om samtale møtte til samtale eller telefonintervju.

Fastlegene i kommunen fikk tilsendt en spørreundersøkelse 31.08.2017 (1 svar mottatt).

Tilsynet ble gjennomført i Gjerstad kommune 9. og 10. oktober 2017. Tilsynet ble innledet med
et kort informasjonsmøte og intervjuer dag 1, og intervjuer samt oppsummerende møte med
gjennomgang av funn dag 2.

I tabellen under gir vi en oversikt over hvem som ble intervjuet, og hvem som deltok på
innledende åpningsmøte og oppsummerende sluttmøte under tilsynsbesøket.

Navn Funks'on/stillin A nin smøte Interv.0 Sluttmøte
Torill Neset Rådmann X X X
Ellen C. Kveim Enhetslederleie oomsor X X X
Elfi B. Jonassen Enhetsleder Familiehuset X X X
Trond Fell Leder Nav X X X
Jan Henrik Trondal F siotera eut X X X
Bård Kon s'orden F siotera eut




X




Karen Weisser Er otera eut/saksbehandler X X X
Camilla 0. Sunde Fa s ke leier X X X
Mariann M. Måbuholt 1-1.eleleier X X




Ann Jorunn Greva Tjenesteleder
funksjonshemmede/
s stemkoordinator

X X X

Cathrine Hatlen
Te Iverket

Vernepleier pleie og omsorg/
koordinator

X X X

Synnøve Guldberg Psyk. sykepleier psykisk helse
koordinator

X X X

Kirsten Schåffer Tenesteleder Kemmet enesten




X

En del dokumenter var tilsendt og gjennomgått på forhånd, mens andre dokumenter ble
mottatt og gjennomgått i løpet av tilsynsbesøket. Følgende dokumenter ble gjennomgått og
vurdert som relevante for tilsynet:

Organisasjonskart Gjerstad kommune
Plan for helse og omsorg i Gjerstad kommune versjon 28.04.2015
Arsmelding for Gjerstad kommune 2016
Rapport datert 23.09.16 «Fremtidige tjenester/dimensjonering av kommunens
omsorgstjenester» og plan for oppfølging
Handlingsplan for hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering i Gjerstad kommune
Delavtale 2 inngått mellom Sørlandet sykehus HF og Gjerstad kommune 26.01.15
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Delavtale 6 inngått mellom Sørlandet sykehus HF og Gjerstad kommune 26.01.15
Informasjon om koordinerende gruppe datert 14.08.17
Tilleggsnotat om koordinerende gruppe og informasjon om opplæringsnettverk
Administrativt vedtak fattet av rådmannen 01.10.14 vedrørende individuell plan
Driftsavtaler inngått med privatpraktiserende fysioterapeuter
Prosedyre for saksbehandling og klagesaker (Pleie og omsorg)
Prosedyre for behandling av avvik (Pleie og omsorg)

Opplæringsplan 2017 for Pleie og omsorg
Prosedyrehåndbok for Psykisk helsetjeneste Familiehuset, herunder
Søknadsskjema
Samtykkeerklæring
Skjema for nedtegnelse av muntlige henvendelser
Skjema for kartlegging av hvilke deltjenester bruker har kontakt med
Prosedyre for fremgangsmåte ved bestilling av tolketjenester
Prosedyre for kontormøte og samarbeid mellom Nav og Psykisk helse (skal revideres)
Virksomhetsplan for psykisk helse 2016 (skal revideres)
Oversikt fra kommuneoverlege over rutiner for samarbeid
Samarbeidsavtale for PLO og Familiehuset (psykisk helsetjeneste)
Samarbeidsavtale Familiehuset og Nav
Beskrivelse av prosjektet «Gode pasientforløp» og verktøy for rehabilitering med
tilhørende sjekklister
Aktivitetshjul og «Hva er viktig for deg»
Skjema for dokumentasjon av tilbud om individuell plan
Veileder til arbeidet med individuell plan i Gjerstad kommune utarbeidet av Pleie og
omsorg 16.04.13
Mal for individuell plan
Skjema for overføring av individuell plan til ny bostedskommune
Samtykkeskjema til bruk ved utarbeidelse av individuell plan
Informasjon om rustjenesten i Nav
Kopi av internkontrollperm for tjenesten rus, avviksskjema og tiltaksbeskrivelse
Kompetanseplan for familiehuset for perioden 2010 —2013
Stillingsbeskrivelse for psykiatrisk sykepleier i Psykisk helsetjeneste/Familiehuset
Pasientrettighetsklage knyttet til mangel på fysioterapi datert 29.04.17
Gjerstad kommunes svar på pasientrettighetsklage av 29.04.17

Videre gikk Fylkesmannen gjennom journalene fra involverte deltjenester siste seks måneder
for 10 brukere som:

er over 18 år og bor i eget hjem
har fått individuell plan/koordinator
har fått rehabiliteringstjenester fra kommunen

Side 11 av 12
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Disse deltok fra tilsynsmyndigheten:

Seniorrådgiver Hanna H. Nilsen, FMAV, revisjonsleder
Seniorrådgiver Bjørn Vidar Gundersen, FMAV, revisor
Seniorrådgiver Irene Vestøl Stødle, FMAV, revisor
Rådgiver Solveig Pettersen Hervik, FMAV, revisor

Relevante lover, forskrifter og veiledere:

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr. 30
Lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63
Forskrift om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator av 16. desember 2011
nr.1256
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten av 28. oktober 2016
nr. 1250
Veileder til forskrift om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator (IS-2651)
Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (IS-2620)
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Fra: Kveim, Ellen Christensen (ellen.christensen.kveim@gjerstad.kommune.no)
Sendt: 07.12.2017 14:09:35
Til: Neset, Torill
Kopi: Greva, Ann Jorunn; Jonassen, Elfi; Trond Fjell; Postmottak

Emne: Utsatt frist tilbakemelding tilsyn
Vedlegg: 
Hei!
 
Det er greit, jeg legger inn et notat i saken.
 
Med ønske om en god jul,
 
Hanna H. Nilsen
Seniorrådgiver
Fylkesmannen i Aust‐ og Vest‐Agder
Helse‐ og sosialavdelingen
 
Fra: Kveim, Ellen Christensen [mailto:ellen.christensen.kveim@gjerstad.kommune.no] 
Sendt: 7. desember 2017 13.18
Til: Nilsen, Hanna Hurv <fmavhhn@fylkesmannen.no>
Emne: SV: Frist for tilbakemelding ‐ foreløpig rapport fra tilsyn
 
Hei
Vi er i gang med plan for retting av avvik etter tilsyn men ber om forlenget frist med en mnd, til 15.januar 2018.
Det er en hektisk tid med budsjettarbeid og i tillegg har det vært  ferieavvikling/fravær blant sentrale personer i
arbeidet med planen.
 
 
Mvh Ellen C. Kveim
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Fra: Kveim, Ellen Christensen (ellen.christensen.kveim@gjerstad.kommune.no)
Sendt: 12.01.2018 08:50:52
Til: 'fmavhhn@fylkesmannen.no'
Kopi: 'Nilsen, Hanna Hurv'; Postmottak

Emne: 2017/6728
Vedlegg: Plandokument oppfølging etter tilsyn 2017_pr 110118.docx
 
Tilbakemelding fra tilsyn med rehabilitering og koordinerende enhet i Gjerstad kommune
Plan for oppfølging av tilsyn; se vedlegg
 
 
Mvh
Ellen C. Kveim
Enhetsleder
Gjerstad kommune
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Gjerstad kommune 

PLANDOKUMENT – ARBEID MED OPPFØLGING AV TILSYNSRAPPORT FRA 
FYLKESMANNEN (FMs ref. 2017/6728 15.11.17) – TILSYN MED 
REHABILITERING OG KOORDINERENDE ENHET 
 
Hovedmålsetting: 
Innbyggere i Gjerstad som har behov for rehabiliteringstjenester skal oppleve 
helhetlig og koordinert tjenesteutøvelse. 
 
Tiltak som settes i verk for å rette lovbrudd påpekt i tilsynsrapport: 
Gjerstad kommune viser til tilsynsrapporten datert 15.11.17 pkt 4 hvor vurdering av 
faktagrunnlaget er satt opp mot aktuelt lovgrunnlag.  
I tilbakemeldingen til Fylkesmannen har vi funnet det hensiktsmessig å dele inn 
tiltakene i 2 hovedtiltak med tilhørende underpunkter, som følger av oppstillingen 
nedenfor.  
 
Hovedtiltak 1 Koordinerende gruppe – forbedring av fungering 
I følge "Forskrift om habilitering og rehabilitering (2001)"  skal det finnes en 
koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunen. 
Tjenestene som tilbys skal være synlige og lett tilgjengelige for brukere og 
samarbeidspartnere. 
Koordinerende enhet har ansvar for samhandling rundt brukere med behov for langvarige og 
koordinerte tjenester. Gjerstad kommune har valgt benevnelsen “koordinerende gruppe”. 
 
Koordinerende gruppe skal: 

 Ha oversikt over habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunen 
 Legge til rette for brukermedvirkning 
 Ha overordnet ansvar for individuell plan og koordinator 
 Motta meldinger om behov for individuell plan og koordinator 
 Utarbeide rutiner for arbeidet med individuell plan og koordinator 
 Sikre oppnevning av koordinator 
 Opplæring og veiledning av koordinator 
 Kompetanseheving om individuell plan og koordinator 
 Motta meldinger om mulig behov for habilitering og rehabilitering 

 
 
Tiltak som iverksettes med tidsplan/frist 
Milepæl Tidsplan Ansvarlig 
Årshjul for møtene i 
koordinerende gruppe 

Innen utgangen av januar 
2018  

Leder/systemkoordinator 

Oppheve/justere vedtak fra 
tidligere rådmann om 
oppnevning av koordinator 

Innen 10.1.18 Rådmannen 

Utarbeide rutiner for arbeidet 
med IP og koordinator 
(dokumentoversikt i 
kulepunkter nedenfor) 

Januar 2018 
 
 

Systemkoordinator, 
godkjennes av KG 
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 Ny forbedret mal til individuell plan, forventning til evaluering kommer tydeligere frem. 
Malen er inspirert fra mal vist frem ved fagdag for koordinatorer og individuell plan i 
november 2017. Det kom innspill fra koordinatorer i tjenestene til Gjerstad kommune, 
at denne malen virket mer oversiktlig/et bedre utgangspunkt enn forrige mal. 

 Samtykke til innhentning av opplysninger. Endring: ordlyd, ryddet oppsett 
 Kriterier for koordinator og individuell plan vedtatt av kommunestyret skal inngå som 

en rettesnor for bruker og koordinator, da denne inneholder en tjenestebeskrivelse. 
 Veiledning koordinator: Skjema til utdeling ved tilegning av rollen som koordinator. 

Denne skal være en henviser til helsedirektoratets veileder om 
koordinering/individuell plan. Den skal si noe om hvilken opplæring som skal skje, 
rolleforklaring, hvor informasjon/internkontroll finnes og kontaktinformasjon 

 Tilbud om individuell plan: Redigert til enklere oppsett. 
 Overføring av individuell plan til ny bostedskommune: enkel veiledning til koordinator 

for å sikre en god prosess for bruker ved overføring til ny bostedskommune. 
Oppdatert skjema for overføring. 

 
Utarbeide rutiner for å sikre at 
brukere får oppnevnt 
koordinator. 
Saksbehandling av 
søknader/melding av behov: 
Konkretisering av 
saksbehandlingsrutiner og 
hvor behov for koordinator/IP 
meldes. 

Januar-mars 2018 Leder KG og 
systemkoordinator  

Gjennomgå rutinene i KG for 
å sikre felles forståelse 

Mars 2018 Leder KG 

Opplæring av koordinatorer 
pålagt for alle som skal jobbe 
som koordinator 
- Basisopplæring ved 

oppstart (interkommunalt) 
- Individuell opplæring hvis 

det er lenge til neste kurs 
i basisopplæring  

Kontinuerlig Enhetsledere melder behov 
for opplæring til 
systemkoordinator 

Deltakelse i årlig fagdag 
pålagt for alle koordinatorer 

Kontinuerlig Systemkoordinator sender 
invitasjon. Den enkelte 
koordinator har ansvar for å 
melde seg på, nærmeste 
leder påser at dette gjøres. 

Opprette område i QM+ for 
KG  

Desember 2017 (utført) Leder KG 

Verktøy/sjekkliste som sikrer 
systematisk kartlegging av 
den enkeltes behov og 
ressurser 

Desember 2017 (utført) Enhetsleder Familiehuset og 
Nav 

Utarbeide retningslinjer for 
journalføring av arbeid med 
IP 
Journalrutiner/rapportskriving: 
en veileder til koordinator om 
hva som skal være med i 
journal rundt arbeidet med 
individuellplan og 

Mars 2018 Systemkoordinator (Gerica)+ 
enhetsledere Familiehuset 
(WinMed)og Nav 
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koordinering. 
Systembeskrivelse for korrekt 
rapportering i fagprogram. 
Publisere rutinene i QM+ Fortløpende Leder KG 
Gjøre rutinene kjent for alle 
aktuelle involverte.  

Fortløpende Enhetsledere 

Utvikle kontroll-/spørreskjema 
i QM+ 

Februar 2018 Leder KG 

Brukerundersøkelse 
gjennomføres årlig og legges 
inn i årshjul 

Mars 2018 Enhetsleder NAV legger frem 
forslag til 
brukerundersøkelse, KG 
iverksetter 

Hovedtiltak 2 Samhandling og tverrfaglighet 
 
Tydelig ansvars- og oppgavefordeling er en forutsetning for godt samarbeid. 
 
 
Tiltak som iverksettes med tidsplan/frist  
 
Milepæl 

 
Tidsplan 
 

 
Ansvarlig 

Rekruttering av ny 
kommunefysioterapeut i 100 % 
stilling 

 
Februar-mars 2018 

Vedtatt i kommunestyrets 
budsjettbehandling i 
desember. Enhetsleder 
Familiehuset sørger for 
utlysing i l a januar 2018. 

Oppgavebeskrivelse for 
kommunefysioterapeut – 
tydeliggjøring av forutsetning om 
flerfaglig samarbeid 

 
Februar-mars 2018 

Enhetsledere Familiehuset 
og PLO 

Samarbeidsavtalen mellom PLO 
og Familiehuset gjennomgås og 
gjøres mer konkret. Involvere 
medarbeidere i evalueringen av 
samhandlingen. Avtalen 
evalueres deretter årlig. 

Februar 2018 Enhetslederne ansvarlig, 
involverer fagpersoner i sine 
tjenester 

En felles fagdag for PLO og 
Familiehuset pr år 

Mars 2018 Enhetsleder PLO og 
Familiehuset ansvarlig, 
fagpersoner i begge enheter 
involveres. 

Ledelseskontroll av iverksettelse av tiltakene (både under hovedtiltak 1 og 2) 
Alle aktuelle involverte kvitterer 
for at de er kjent med rutinen i 
spørreskjema i QM+ 

Fra og med mars 2018  

Internkontroll fast punkt i alle 
møter i KG 

Fra møte 1 i 2018 Leder KG 

Fagansvarlig for tjenesten som 
har utpekt koordinator – ansvar 
for oppfølging av koordinatorene 

Mars 2018 Navn på fagansvarlige 
legges inn i veiledning for 
koordinatorene 

Stedfortreder for 
systemkoordinator ved fravær 

Januar 2018 (utført) Enhetsleder PLO er 
stedfortreder, evt behov for 
å fatte vedtak om 
IP/koordinator i 
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fraværsperioder gjøres i 
møte i KG 

Koordinering og rollen som 
koordinator skal være et tema på 
medarbeidersamtalene for alle 
som er koordinatorer. Det er 
nærmeste leder som har ansvar 
for å sørge for at disse blir 
gjennomført en gang pr år.  

Hvert år Nærmeste leder har ansvar 
for at 
medarbeidersamtalene blir 
gjennomført hvert år. 
Enhetsledere ser til at dette 
blir innført som tema via 
malen til 
medarbeidersamtaler. 

Ledelsesgjennomgang/-evaluering av om tiltakene virker som planlagt 
(både under hovedtiltak 1 og 2) 

KG har gjennomgang 2 ganger 
årlig av liste over alle som har IP 
og koordinator 

Kontinuerlig, tas inn i 
årshjul 

Leder 
KG/systemkoordinator 

Utvidet møte i KG med 
deltakelse fra alle koordinatorer 
og andre aktuelle fagpersoner. 
Koordinatorer vil bli invitert inn for 
å kunne stille spørsmål ved og 
komme med innspill til forbedring 
av tjenesten “koordinator”. 

Oktober 2018, deretter 
årlig, settes i årshjul for 
KG 

Leder 
KG/systemkoordinator 
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Arkivsak-dok. 17/06007-6 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Gjerstad kontrollutvalg 14.02.2018 

 

 

 

   

 

 

Rapport fra selskapskontroll i Lisand AS 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar rapporten Selskapskontroll Lisand AS til orientering og oversender den til 

kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar rapporten Selskapskontroll Lisand AS til orientering og merker seg at revisjonen 

finner at formålet bak selskapet er opprettholdt og at den gjennomgåtte dokumentasjonen er i tråd med 

formelle føringer. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
I tråd med vedtatt Plan for selskapskontroll 2016-2019 bestilte Gjerstad kontrollutvalg selskapskontroll i 

Lisand AS i sitt møte 24.5.2017 sak 13/17. Kontrollutvalget vedtok at prosjektet skulle bestilles sammen 

med de øvrige eierkommunene i Lisand AS – Risør, Tvedestrand og Vegårshei. Prosjektet skulle 

gjennomføres som en utvidet selskapskontroll, som i tillegg til eierskapskontrollen skulle inneholde en 

gjennomgang av måloppnåelse og økonomi sett i forhold til kommunenes forutsetninger. 

 

Følgende problemstillinger ble vedtatt for selskapskontrollen: 

1. Er vedtektene i selskapet i samsvar med formålet og politiske vedtak? 

2. Er selskapets organisasjonsform hensiktsmessig i forhold til formålet? 

3. I hvilken grad driver selskapet i samsvar med gjeldende vedtekter, kommunale vedtak og andre 

føringer fra eierkommunene? 

4. Driver selskapet i samsvar med aktuelle lover og regler? 

5. Driver selskapet i tråd med eierkommunenes etiske retningslinjer? 

6. Har selskapet etablert et system og rutiner for å sikre at selskapet drives målrettet og effektivt? 

7. Hvilke rutiner gjelder for vurdering og godkjenning av selskapets aktiviteter/prosjekter eller 

endringer av disse? 

8. Blir selskapets aktiviteter, herunder styremøter og generalforsamling, rapportert i tråd med lover 

og regler? 

 

I denne saken skal rapporten fra selskapskontrollen i Lisand AS behandles. 

 

 

Saksopplysninger: 
Aust-Agder Revisjon IKS har gjennomført omfattende dokumentanalyse har i korte trekk gjort følgende 

vurderinger knyttet til de enkelte problemstillingene: 
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1. Vedtektene i selskapet er i samsvar med formålet og politiske vedtak. 

2. Selskapsformen (aksjeselskap) synes å være hensiktsmessig i forhold til formålet. 

3. Selskapet styres ut fra gjeldende vedtekter. Aksjeselskapsformen gjør at kommunale vedtak i seg 

selv ikke påvirker driften. Dette er kun mulig gjennom vedtak som påvirker eierrepresentanten 

når vedkommende representerer kommunen i generalforsamlingen. Det synes å være 

hensiktsmessig at det er ordfører som er eierrepresentant.  

4. Revisjonen har kun sett på driften i Lisand AS på et overordnet plan, og denne synes i all 

hovedsak å være i samsvar med gjeldende og aktuelle regler. 

5. Kommunen kan kun påvirke selskapets fokus på etikk gjennom generalforsamlingen. Selskapet 

har selv satt fokus på sine verdier og etikk på en måte som revisjonen finner positiv. Selskapet 

har likevel ikke fulgt føringer i eierskapsmeldingene fra Gjerstad og Risør kommuner om å følge 

KS’ anbefalinger om at selskapet bør utarbeide egne etiske retningslinjer. 

6. Styret følger opp formål og økonomi som er definert i vedtektene. Dette, ulike samarbeidsfora 

med NAV og selskapets strategiplan synes å sikre en målrettet og effektiv drift. 

7. Selskapets daglige drift gjennomføres av daglig leder og følges opp av eierkommunene gjennom 

representasjon i styret og generalforsamlingen, i tråd med aksjeloven. 

8. Selskapet rapporterer sine aktiviteter og prosjekter gjennom årsmeldingen, som legges frem for 

generalforsamlingen.  

 

Revisjonen konkluderer med at driften i selskapet synes å være i tråd med formålet. Revisjonen anser det 

for å være hensiktsmessig at eierkommunenes eierskapsinteresser sikres gjennom ordførers plass i 

generalforsamlingen. Revisjonen gir ingen konkrete anbefalinger om endringer. 

 

Lisand AS har hatt rapporten til gjennomgang av fakta, og har hatt rapporten i sin helhet til 

gjennomlesning, og har ikke hatt kommentarer til rapporten. Rådmennene i eierkommunene har også hatt 

rapporten til gjennomlesning, og deres kommentarer er lagt inn i rapporten. Ingen av rådmennene har hatt 

merknader til rapporten, utover at funnene har vært i tråd med deres oppfatninger om selskapet. 

 

Forvaltningsrevisor Camilla Eriksrud vil legge frem rapporten i møtet. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Revisjonen har ikke kommet med konkrete anbefalinger om endringer i Lisand AS og eierstyringen av 

selskapet. Sekretariatet merker seg likevel: 

- at vi ikke kan se at det fremkommer at eierrepresentantene får direkte føringer fra eget 

formannskap/bystyre/kommunestyre gjennom behandling der av saker som skal opp på 

generalforsamlingen 

- at revisjonen ikke finner at det er formelle rutiner for at årsmeldingen/informasjon om driften 

rapporteres tilbake til kommunestyret/bystyret, selv om dette forekommer. 

 

 

Vedlegg:  

Rapport selskapskontroll Lisand AS 
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1.0 Sammendrag  
Kommunene Risør, Vegårshei, Tvedestrand og Gjerstad eier sammen Lisand AS. 

Kontrollutvalgene i disse kommunene har bestilt en selskapskontroll av Lisand AS. Aust-

Agder Revisjon IKS gjennomfører en felles kontroll for de fire kontrollutvalgene.  

Selskapskontrollen skal påvise om kommunens forvaltning av sine eierinteresser fungerer 

tilfredsstillende i henhold til kommunestyrets vedtak og forutsetninger og i henhold til aktuelt 

lovverk. 

Lisand AS være en tjenesteleverandør av arbeidsmarkedstiltak for mennesker som av ulike 

årsaker er falt ut av eller ikke kommet inn i det ordinære arbeidsmarkedet. 

For å være en attføringsbedrift med blant annet visse støtteordninger gjennom NAV, har 

stortinget satt som vilkår at slike selskaper skal organiseres som aksjeselskap. 

Eierkommunene vil ha begrenset myndighet i et slikt selskap, men vil kunne sikre seg med 

blant annet representanter i generalforsamlingen.  

Revisjonen finner at formålet bak selskapet er opprettholdt, og den gjennomgåtte 

dokumentasjonen i tråd med formelle føringer.  

 

2.0 Innledning 
Etter bestemmelser i kommunelov og forskrift om kontrollutvalg er ansvaret for 

selskapskontroll lagt til kontrollutvalget.  

Selskapskontroll består av en obligatorisk del som omfatter en eierskapskontroll og en valgfri 

del som omfatter forvaltningsrevisjon. En eierskapskontroll innebærer en kontroll med 

forvaltningen av eierinteresser i de aktuelle selskapene, herunder om den som utøver 

eierinteressen, gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. En 

selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon innebærer en systematisk vurdering av 

økonomi og måloppnåelse sett i forhold til kommunestyrets vedtak og forutsetninger.  

Aust-Agder Revisjon IKS har fått oppgaven med å gjennomføre selskapskontrollen.  

 

3.0 Prosjektets bakgrunn, formål, problemstillinger og metode 

3.1 Bakgrunn for selskapskontrollen  

Kontrollutvalgene i Risør, Vegårshei, Tvedestrand og Gjerstad har bestilt selskapskontroll av 

Lisand AS. Aust-Agder Revisjon IKS gjennomfører en felles kontroll for de fire 

kontrollutvalgene.  

Lisand AS eies av kommunene Risør, Gjerstad, Tvedestrand og Vegårshei, hvor kommunene 

eier 25% hver. Selskapet virkeområde er sysselsetting av mennesker som av forskjellige 

grunner ikke har kommet inn, eller falt ut av det ordinære arbeidsliv.   
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3.2 Formål med selskapskontrollen  

Selskapskontrollen skal påvise om kommunens forvaltning av sine eierinteresser fungerer 

tilfredsstillende i henhold til kommunestyrets vedtak og forutsetninger og i henhold til aktuelt 

lovverk. Denne rapporten omfatter den obligatoriske eierskapskontrollen med elementer av 

forvaltningsrevisjon. Prosjektet skal kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresse, 

utøver myndigheten på den måten som er fastsatt i den aktuelle virksomhetsloven og ivaretar 

kommunes interesser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger vedrørende 

forvaltningen av eierinteressene.  

 

I selskapskontrollen har revisjonen foretatt en vurdering av om eierstyringen i de fire 

eierkommunene er i samsvar med gjeldene regelverk og eiernes forventninger.  

 

Selskapskontrollen ble vedtatt gjennomført i de forskjellige kontrollutvalgene:  

 Kontrollutvalget i Risør kommune vedtok i møte 27.10.2016 sak 36/16 «plan for 

selskapskontroll1». Risør kontrollutvalg vedtok 4.5 2017 i sak 11/17 «plan for 

selskapskontroll Lisand AS».  

 Kontrollutvalget i Tvedestrand kommune vedtok i møte 10.11.2016 sak 32/16 «plan 

for selskapskontroll». Kontrollutvalget vedtok «plan for selskapskontroll Lisand AS» 

4.5.2017 sak 11/17.  

 Kontrollutvalget i Gjerstad kommune vedtok i møte 21.9.2016 sak 20/16 «plan for 

selskapskontroll». Kontrollutvalget vedtok «plan for selskapskontroll Lisand AS» 

24.5.2017 sak 12/17. 

 Kontrollutvalget i Vegårshei kommune vedtok i møte 22.9.2016 sak 19/16 «plan for 

selskapskontroll». Kontrollutvalget vedtok «plan for selskapskontroll Lisand AS» 

27.4.2017 sak 13/17.  

3.3 Sentrale bestemmelser  

Selskapskontroll er hjemlet i kommuneloven § 77 nr. 5 og nærmere omtalt i forskrift om 

kontrollutvalg kapittel 6, §§ 13-15.  

Iht. § 13 i kontrollutvalgsforskriften er kontrollutvalget pålagt minst en gang i valgperioden å 

utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. 

Selskapskontroll kan iht. kommunelovens § 80 gjennomføres i interkommunale selskaper og 

aksjeselskaper der en kommune alene eller sammen med andre kommuner eier alle 

andeler/aksjer.  

3.4 Problemstillinger 

I samsvar med veileder «Selskapskontroll fra A til Å» fra Norges kommunerevisorforbund vil 

revisjonen undersøke følgende problemstillinger:  

 

                                                           
1 Planen baseres på en overordnet analyse av kommunens sine eierskap ut ifra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med 

sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll i kommunen. 
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1) Er vedtektene i selskapet i samsvar med formålet og politiske vedtak? 

2) Er selskapets organisasjonsform hensiktsmessig i forhold til formålet? 

3) I hvilken grad driver selskapet i samsvar med gjeldende vedtekter, kommunale vedtak 

og andre føringer fra eierkommunene?  

4) Driver selskapet i samsvar med aktuelle lover og regler? 

5) Driver selskapet i samsvar med eierkommunenes etiske retningslinjer?  

6) Har selskapet etablert et system og rutiner for å sikre at selskapet drivers målrettet og 

effektivt?  

7) Hvilke rutiner gjelder for vurdering og godkjenning av selskapets aktiviteter/ 

prosjekter eller endringer av disse?  

8) Blir selskapets aktiviteter, herunder styremøter og generalforsamling, rapportert i tråd 

med lover og regler?  

 

For å få svar på problemstillingene i punkt 3.4 er det utarbeidet noen punkter som skal 

undersøkes nærmere.  

- Kartlegge kommunes intensjon med det enkelte selskapet (plan/strategi) 

- Kartlegge hvem som har opptrådt på kommunens vegne i styret, representantskap og 

på generalforsamlinger de siste 2 årene. Er det utarbeidet en egen instruks eller mandat 

for personer som opptrer på vegne av kommunen?  

- Undersøke hvorvidt det skjer noen rapportering i politiske organer om utviklingen av 

de selskaper kommunen har eierandeler i.  

- Kontrollere hvorvidt kommunen gjennom forvaltning av eierinteressene medvirker til 

at virksomhetene drives økonomisk forsvarlig og i henhold til kommunestyrets vedtak 

og forutsetninger for å delta.  

 

3.5 Metode 

Selskapskontrollen er gjennomført av jurist Camilla Eriksrud, med ansvarlig 

forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakke. Kontrollen er gjennomført i perioden august 

2017 til januar 2018.  

I denne kontrollen har revisjonen innhentet data gjennom dokumentanalyse. Revisjonen har 

blant annet gått gjennom vedtak i de by/kommunestyret angående mål for eierskapet og 

eierstyring. Andre dokumenter som er gjennomgått er eierskapsmeldinger, vedtekter for 

selskapet, aksjonæravtale, protokoll fra generalforsamlinger og referat fra eiermøter. Fra 

selskapet har revisjonen fått årsrapporter, budsjett og regnskap, instrukser, retningslinjer. I 

tillegg har vi hatt tilgang til protokollene fra styremøtene i selskapet. Revisjonen har også 

utarbeidet et egenmeldingsskjema med diverse spørsmål om selskapet, som daglig leder ved 

Lisand AS har besvart.  

Rapporten vil ta for seg fakta om selskapet, hvordan eierne av selskapet styrer selskapet og 

utøvelse av virksomheten. Etter dette følger revisjonens vurderinger og anbefalinger.  

Lisand AS har hatt rapporten til en gjennomgang av fakta, og har også lest rapporten i sin 

helhet. Selskapet hadde da ingen kommentarer til rapporten. Rådmennene har fått rapporten 

til gjennomlesning, deres kommentarer følger i kapittel 7.   
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4.0 Lisand AS 

4.1 Innledende fakta om selskapet  

 

Navn Kommunens 

eierandel i % 

Omsetning Andre eiere 

 

Lisand Industrier AS 

 

 

25 % 

 

 
 

Gjerstad, 

Tvedestrand og 

Vegårshei 

kommuner 

(25% hver) 

Tall i 1000 

kroner 

2016 2015 

Omsetning 15 470 18 141 

Resultat 727 3 397 

Langsiktig 

gjeld 

14 369 15 000 

Egenkapital 10 928 10 794 

Antall ansatte 65 53 

 

Lisand Industrier AS ble opprettet i 1989 med en aksjekapital på 200.000,-  

Lisand AS har tilholdssted på Bergsmyr i Tvedestrand. Selskapet hadde i 2016 57 ansatte.  

Kommunene Risør, Tvedestrand, Gjerstad og Vegårshei eier aksjene i Lisand AS. I 

aksjeselskaper er generalforsamlingen den øverste myndigheten, og virksomheten reguleres 

av aksjelovens bestemmelser, Etter etablering av selskapet, kan kommunestyrets påvirkning 

og styring i prinsippet bare skje på selskapets generalforsamling gjennom den som utøver 

kommunens eierinteresse. Selskapets revisor er Kjell Johansen Revisjon ANS.  

4.2 Formålet med virksomheten  

Selskapets formål er å være en tjenesteleverandør av arbeidsmarkedstiltak for mennesker som 

av ulike årsaker er falt ut av eller ikke kommet inn i det ordinære arbeidsmarkedet. Bedriften 

skal dekke markedsbehovet innen nevnte områder. Bedriften skal tilby varig tilrettelagte 

tiltaksplasser (VTA), hvor det primært prioriteres mennesker med psykisk 

utviklingshemming, basert på behovet fra eierkommunene innenfor gitte rammer fra NAV. 

Selskapet skal herunder primært gi tilbud til personer som er hjemmehørende i Gjerstad, 

Risør, Tvedestrand og Vegårshei. 

Lisand AS er en bedrift med varig tilrettelagte arbeidsplasser, på linje med Durapart AS, men 

har i utgangspunktet en annen klientgruppe som målsetting. Bedriften ble i første rekke 
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etablert for at de deltakende kommuner kunne ha et dagtilbud til psykisk utviklingshemmede 

som kommunene hadde ansvar for.2 Selskapet har ikke økonomisk utbytte som mål og 

eventuelt overskudd skal brukes til å fremme selskapets formål.3 Det kan ikke gjøres noen 

form for kapitaluttak til eierne.4 Representasjon en i selskapet er politisk; ordførerne fra de 

fire eierkommunene møter ved generalforsamling. 

Formålet og målsettingen for virksomheten er beskrevet i selskapets vedtekter § 3: 

Selskapets formål er å være en tjenesteleverandør av arbeidsmarkedstiltak for mennesker 

som av ulike årsaker er falt ut av eller ikke kommet inn i det ordinære arbeidsmarkedet og 

skal dekke markedsbehovet innen nevnte området. 

Bedriften skal tilby varige tilrettelagte tiltaksplasser (VTA), hvor det primært prioriteres 

mennesker med psykisk utviklingshemming, basert på behovet fra våre eierkommuner 

innenfor gitte rammer fra NAV. Selskapet skal herunder primært gi tilbud til personer som 

er hjemmehørende i Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei. 

4.3 Organisering 

 

Styremedlemmer5 

 

                                                           
2 Fra Risør kommunes hjemmeside, eierskapsmelding 2016 
http://www.risor.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=4&FilId=3008 

3 Om virksomheten er skattepliktig, beror på en vurdering av type virksomhet. Dette er uavhengig eventuelt 
overskudd eller utbytte.  
4 Etter stifteleseloven er det ikke anledning til å utdele midler til oppretters nærstående. Eksempel på 
nærstående kan være kompetansefond.  
5 https://www.proff.no/roller/lisand-as 

Styre og roller: 

Ole Jørgen Olsen, styreleder. Tvedestrand.  

Aase Synnøve Hobbesland, nestleder. Risør.  

Kjersti Fossing, styremedlem. Vegårshei.  

Per Jørgen Eskeland, styremedlem. Gjerstad.  

Elinn Høyesen, ansattes representant.  

Varamedlemmer: 

May Britt Lunde, Steinar Gundersen, Ingunn Landberg Rønningen, Samuel 

Arnt Larsen, Maylinn Sandnes (ansattes representant).  
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Daglig leder er med på styremøter som referent, men har ikke stemmerett.6 

 

 

                                             Tiltaksarrangører 

 

 

Attføringsbedriftene og Vekstbedriftene er bransjeforeninger. Attføringsbedriftene er samlet 

under NHO Service og har over 100 bedrifter i hele Norge. Vekstbedriftene er samlet under 

ASVL; Arbeidssamvirkenes landsforening. ASVL er en arbeidsgiverforening for 

virksomheter som blant annet tilbyr varlig tilrettelagt arbeid (VTA) for personer med 

uførepensjon, og bistår arbeidssøkere til jobb i diverse bedrifter.7 

 

 

 

 

                                                           
6 Lisand.no/ansatte 
7 Lisand.no «presentasjon»  

NAV 

Godkjenner 

tiltaksarrangører

Arbeid og 
inkludering

Attføringsbedriftene

Durapart AS

Avigo AS

Setpro AS

ASVL

Vekstbedriftene

Lisand AS

ProFlex AS

Mølla Verksted AS
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Organisering av virksomheten 

 

 

Lisand AS er organisert med inndeling i to hovedområder – produksjon (primært VTA) og et 

kompetansesenter. Kompetansesenteret har ansvar for gjennomløpstiltakene, samt kurs og 

opplæring.  

En ansvarsmatrise knytter arbeidslederne (VTA) til et hovedansvar innen fagområder/kunder 

med back-up og delegert ansvar til andre arbeidsledere for sikkerhet og støtte. Det er også 

fordelt fagansvar for kvalitetssikring av gjennomstrømningstiltakene på kompetansesenteret, 

som beskrevet under. 8 

1. VTA- personal (med en arbeidsleder) 

Administrasjon/ innsøking og oppfølging/rapporter. Fag- og kvalitetsoppfølging i 

henhold til kravspesifikasjon/avtaler, rapportmaler og bransjestandard.  

VTA-produksjon (med en arbeidsleder) 

Produkter, leveringsfrister, ressurser og kvalitet på varer/tjenester.  

2. Leder Kompetansesenteret (med en arbeidsleder) 

Gjennomløpstiltak, samt kurs og opplæring. Personal- og budsjettansvar, fag- og 

kvalitetsansvar i henhold til kravspesifikasjon/avtaler, rapportmaler og 

bransjestandard, samarbeid med øvrige Vekst- og attføringsbedrifter i Aust-Agder, 

anbudsarbeid etc. I tillegg ligger også fagansvaret for tiltaket Avklaring.  

3. Fagansvar oppfølging (jobbveieleder)  

Fag og kvalitetsoppfølging i henhold til rapportmaler og bransjestandard.  

Veilednings og oppfølgingslosen (fagperson). Losen kan være bindeledd mellom 

NAV, helsetjenesten, andre instanser og arbeidsplassen der det er behov. Losen skal 

også være en veilede for veilederne i Nav og Lisand i forhold som omhandler psykisk 

helse/rus og arbeid. Stillingen er underlagt kompetansesenteret.  

4. Fagansvarlig APS (jobbveileder) 

Fag- og kvalitetsoppfølging i henhold til rapportmaler og bransjestandard vektlegges 

og gjeler alle involverte i tiltaket.  

                                                           
8 Lisand.no «presentasjon» 

Lisand AS

Administrasjon

Produksjon Kompetansesenteret
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Øvrige ansatte i organisasjonskartet fungerer som arbeidsledere (VTA/AFT) og veiledere 

innen gjennomstrømmingstiltakene, samt kurs og opplæring som inngår i bedriftens 

kompetansesenter.  

 

Tiltakene og tjenester innen attføring 

 

Lisand AS er en godkjent Equass sertifisert (kvalitetsstandard for velferdstjenester) 

tiltaksarrangør for de skjermende arbeidsrettede tiltak og de kommersielle tiltakene via 

offentlig anskaffelse – avklaring og oppfølging.9  

Avklaringstiltaket  

Systematisk kartlegging, vurdering av arbeidsevne, samt eventuelt ytterligere behov for 

bistand for å komme inn på arbeidsmarkedet eller beholde nåværende arbeid. Metoder vi 

anser som viktig inn i tiltaket er interessekartlegging og karriereveiledning. I tillegg bruker vi 

samtalemetodikk som LØFT (løsning fokusert tilnærming) og MI (motiverende intervju).  

Oppfølgingstiltaket  

Oppfølgingstiltaket skal gi den enkelte deltaker individuelt tilrettelagt oppfølgingsbistand som 

er nødvendig for å få eller beholde ordinært lønnet arbeid. Metodikken som i hovedsak brukes 

er femtrinnsmodellen i «Supported Employment», som videreføres fra AB-tiltaket; 

innledende samtale og samarbeidsavtale, yrkeskartlegging og karriereveiledning, finne 

passende jobb, samarbeid med arbeidsgiver og opplæring/trening på og/eller utenom 

arbeidsplassen.  

Det vektlegges i alle våre tiltak skreddersøm med store individuelle tilpasningsmuligheter sett 

i forhold til den enkeltes ferdighets- og mestringsnivå. Tiltaksdeltaker får for eksempel prøvd 

ut fin/grovmotorikk, utholdenhet, motta instrukser, arbeidstempo, selvstendighet, evnen til 

                                                           
9 Lisand.no 

- Varig tilrettelagt arbeid - VTA 38 plasser

- Arbeidsforberedende trening - AFT 24 plasser

- Avklaring og oppfølging ( 12 og 56 plasser)

- Arbeidsparken Risør - aktivitetsplikten 

- SMART (Personlig økonomikurs/veiledning

- Jobbklubb (AMO)/ bedrift

-FS - intro
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kvalitetsvurdering, problemløsning, kreativitet, orden, frammøte og sosial omgang med andre 

arbeidstakere gjennom tiltaksperioden.  

Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) 

- Arbeidstilbud til personer med varig nedsatt arbeidsevne  

- Må ha en uføreytelse som grunninntekt  

Varig tilrettelagt arbeid kan være aktuelt for de som har, eller i nær fremtid ventes å få 

innvilget uføretrygd og har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging. Som deltaker i 

varig tilrettelagt arbeid er du arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og skal ha en 

arbeidskontrakt ved bedriften. Arbeidet skal bidra til å utvikle ressursene dine gjennom 

tilrettelagt arbeid, og til kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester.  

I følge årsberetning 2016 fremstår de nye produksjonslokalene på Grendstøl som svært 

funksjonelle med hensyn til universell utforming, alt på en flate og funksjonelle til våre 

produksjonsområder/produkter.  

Produksjonsavdelingen deles opp i et internt og et eksternt produksjonsmiljø. Den interne 

delen dreier seg om de interne produksjonene og deles opp som følger:  

- Mekanisk  

- Montering 

- Tekstil  

- Kantine/ frukt  

- Tre/ ballbinger 

- Hoppbakker 

- Vaktmestertjenester/ drift  

- Vedproduksjon/ salg  

- Gjenbruksbutikk  

 

Den eksterne arbeidsdelen av produksjonen dreier seg om samarbeidsavtaler med 

eksterne, arbeid med og i forskjellige nettverk, for eksempel Sørlandets 

teknologinettverk, Norges Skiforbund o.l.  

 

Arbeidsforberedende trening (AFT) 

Arbeidsforberedende trening er et tiltak som skal bidra til at flere kommer i arbeid gjennom 

en innledende fase med avklaring og arbeidsutprøving i skjermet miljø før utprøving og 

trening i ordinært arbeidsliv. Tiltaket skal også gi mulighet for å kombinere arbeidstrening og 

opplæring. Det er en målsetting at deltakerne får prøve seg i ordinært arbeidsliv så snart de er 

klare for det.  
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Fokusveileder rus/ psykiatri er en fagperson på området arbeid og psykisk helse/rus. 

Fokusveilederen vil kunne bla. Være et bindeledd mellom NAV, helsetjenesten, andre 

instanser og arbeidsplassen der det er behov.  

4.4 Økonomi  

Lisand AS holdt tidligere til i Fjærekleivene, men kjøpte i 2013 lokaler på Bergsmyr i 

Tvedestrand. Industrilokalet og en tilstøtende tilleggstomt på ca. 1,5 mål ble kjøpt for 

8.450.000 kroner. Nærhet til offentlig kommunikasjon ble ansett som sentralt i 

kjøpsprosessen, da mange av de sysselsatte er avhengig av dette. I tillegg var det et ønske å 

være nære noen av samarbeidspartnere Lisand AS har. Etter kjøpet ble bygget på Bergsmyr 

bygd om og tilpasset bedriftens virksomhet. Denne oppgraderingen kostet 11,5 millioner 

kroner. 10 

Aust-Agder Revisjon IKS har fått oversendt årsregnskap og årsberetning fra Lisand AS. 

Selskapet hadde i 2016 driftsinntekter på ca. 15,4 millioner kroner og driftskostnader på ca. 

14,7 millioner kroner. Dette ga et driftsresultat på 726 966 kroner. Driftsresultatet i 2015 var 

ca. 3,8 millioner kroner.  

I 2015 og 2016 var selskapets innskutte egenkapital på 200 000 kroner, fra 4 aksjer a kroner 

50000 kroner. Opptjent egenkapital var i 2016 10 728 301 kroner. Ved utgangen av 2016 var 

dermed selskapets egenkapital 10 928 301 kroner.   

Selskapet hadde i 2015 15 millioner i langsiktig gjeld. Denne var redusert til 14 369 251 

kroner i 2016. Den kortsiktige gjelden var på ca. 2 millioner. Etter dette var summen av 

egenkapital og gjeld i 2016 på ca 27 millioner.  

Selskapets hadde i 2016 salgsinntekter på ca. 6,7 millioner kroner.  

Av annen inntekt eller tilskudd får Lisand AS også statstilskudd på bakgrunn av VTA og 

arbeid med bistand. I tillegg får selskapet kommunalt driftstilskudd og transportrefusjon. I 

2016 utgjorde dette til sammen 8,7 millioner. Selskapet hadde i 2016 en omsetningsnedgang 

på 14,7%. Årsaken til nedgangen i omsetning er gevinsten ved salg av bygg, som tidligere er 

omtalt i økonomikapittelet.  

Lisand AS hadde i 2015 ca. 2,9 millioner fra gevinst av salg av sine gamle lokaler.  

I følge årsberetning fra 2016 har ikke selskapet et formål om å oppnå best mulig driftsresultat, 

men et fokus på fornuftig forretningsdrift og økonomi for å kunne utføre de tjenestene de skal. 

Årsberetningen betegner foretakets økonomiske stilling som akseptabel, men påpeker likevel 

utfordringer med uforutsigbare pensjonsutgifter, som ikke kan endres da det baseres på 

tidligere etablerte offentlig pensjonsordning.  

                                                           
10 Tvedestrandposten 6.11.2017 
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Etter styrets oppfatning er forutsetningene om fortsatt drift til stede.11 

 

5.0 Problemstillinger  
 

1) Er vedtektene i selskapet i samsvar med formålet og politiske vedtak?  

Formålet til Lisand AS er å sikre arbeidsinkludering og arbeidsmarkedstiltak av personer med 

utfordringer i arbeidslivet.  

Etter vedtektene vedtatt i generalforsamling 15.5.2017, er formålet til Lisand AS å være en 

tjenesteleverandør av arbeidsmarkedstiltak, og være en tilbyder av varige tilrettelagte 

tiltaksplasser.  

Vedtektenes § 3: Selskapets formål er å være en tjenesteleverandør av arbeidsmarkedstiltak 

for mennesker som av ulike årsaker er falt ut eller ikke kommet inn i det ordinære 

arbeidsmarkedet og skal dekke markedsbehovet innen nevnte områder.  

Bedriften skal tilby varig tilrettelagte tiltaksplasser (VTA), hvor det primært prioriteres 

mennesker med psykiske utviklingshemming, basert på behovet fra våre eierkommuner 

innenfor gitte rammer fra NAV. Selskapet skal herunder primært gi tilbud som er 

hjemmehørende i Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei. 

Vedtektenes § 6: «Virksomheten ved Lisand AS skal i hovedsak være finansiert gjennom 

gjeldende tilskuddssatser som følger de brukere Lisand til enhver tid har». Etter § 10 skal det 

ikke utdeles utbytte fra selskapet.12 

Vurdering:  

Etter vår vurdering har eierkommunene, gjennom vedtektsbestemt formål, fastsatt hva de 

ønsker å oppnå med selskapet. Hvordan dette skal gjennomføres, er i samsvar med gjeldende 

regler, lagt til styret.  

 

 

2) Er selskapets organisasjonsform hensiktsmessig i forhold til formålet?  

 

Motivene for valg av selskapsform er gjerne finansielle, effektiviseringshensyn, 

samfunnsøkonomisk, regionpolitisk eller politisk.  

                                                           
11 Lisand AS årsberetning 2016 
12 Om virksomheten er skattepliktig, beror på en vurdering av type virksomhet. Dette er uavhengig eventuelt 
overskudd eller utbytte. 
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Det kan være flere grunner til å velge aksjeselskap som selskapsform. I et aksjeselskap kan 

man skille ut næringsvirksomheten 

 

Organisering av selskap, med økende grad av selvstendighet: 

 

 

 

De såkalte «attføringsbedriftene» har et ansvar for å ivareta statens ansvar for mennesker med 

behov for spesiell tilrettelegging. Staten har blant annet satt som vilkår for å være 

tiltaksarrangør av skjermede tiltak (attføringsbedrifter og vekstbedrifter), at dette organiseres 

som et aksjeselskap.13 Dette har betydning for skatteforhold, og for å få visse fordeler 

gjennom NAV.  

Et aksjeselskap er et eget rettssubjekt med skatteplikt. Eierne i et aksjeselskap har ikke et 

personlig ansvar for selskapets forpliktelser. I et AS har eierne begrenset økonomisk risiko for 

selskapets økonomiske forpliktelser. I utgangspunktet har eierne kun risiko for 

aksjeinnskuddet innbetalt til selskapet.  

I et aksjeselskap har styret den overordnede ansvar for forvaltningen av selskapet, og eierne 

har myndighet gjennom generalforsamlingen.  

Formkravene i aksjelovgivningen har til hensikt å sikre at økonomi, ansvar og rettigheter 

tydelig er avtalt stifterne mellom, og samtidig gi kunder og leverandører tilfredsstillende 

sikkerhet.  

Vurdering:  

Ved organisering av Lisand som et aksjeselskap vil kommunene ha en klar ansvarsfordeling 

av en lovpålagt plikt, blant annet for den daglige drift. Dette sikrer at brukerne får et 

forutsigbart tilbud. Organisering som et aksjeselskap er samsvar med vilkårene fra staten, og 

synes å være tilfredsstillende med hensyn til det formål som selskapet er satt til å forvalte, 

samt den fleksibiliteten dette gir med tanke på fremtidige tilpasninger.  

3) I hvilken grad driver selskapet i samsvar med gjeldende vedtekter, kommunale 

vedtak og andre føringer dra eierkommunene?  

I egenmeldingsskjema fra Lisand AS beskriver daglig leder Lisand AS som en godkjent 

tiltaksarrangør av NAV Aust-Agder. Vedtekter, formål og politiske vedtak er knyttet opp mot 

                                                           
13 NOU 2012:6 

Kommune
Inter-

kommunalt 
samarbeid

IKS Samvirke AS Stiftelse
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dette. Eierkommunene har definert sine strategier via vedtektene og styreutøvelsen er tillagt 

generalforsamlingen.  

Vedtektene for Lisand AS er vedlagt rapporten. Disse omhandler blant annet selskapets 

formål, styresammensetting, regler for finansiering og utbytte, generalforsamling og eventuell 

oppløsning av selskapet. Aust-Agder Revisjon har på bakgrunn av forelagt og tilgjengelig 

dokumentasjon gjennomgått opprettholdelsen av disse reglene. Vedtektene henviser også til 

den enhver tid gjeldende aksjelovgivning. Dette vil være et gjennomgående tema i rapporten.  

Eierkommunenes eierskapsmeldinger  
Revisjonen har gjennomgått eierkommunenes eierskapsmeldinger, som inneholder 

informasjon og strategi om kommunens eierskapsinteresser:  

I Gjerstad kommunes eierskapsmelding fra 2016 er eierskapsmeldingskomiteens vurdering av 

Lisand AS følgende14:  

«Hovedformålet må fortsatt være å gi et godt arbeidsrettet tilbud til psykisk 

utviklingshemmede og ev. andre som kommunen har et ansvar for å få inn på et 

arbeidsmarked. Som Durapart, bør størrelsen på kommunal egenbetaling hele tiden være 

under vurdering».  

Eierskapsmeldingen fra Risør kommune 2016 inneholder ikke noe mer informasjon om 

Lisand AS utover en presentasjon av selskapet. Eierskapsmeldingen inneholder for øvrig blant 

annet KS anbefalinger om eierstyring, og Risør kommunes prinsipper for eierstyring.  

Eierskapsmeldingen fra Vegårshei kommune inneholder en presentasjon av Lisand AS, og 

informasjon om formålet, eierandel, representasjon og nøkkeltall fra regnskapet. I følge 

eierskapsmeldingen er den årlige kostnaden for kommunen et driftstilskudd basert på antall 

brukere i kommunen, med en stykkpris pr. person. Det informeres også om at kommunen har 

garantiansvar for Lisand AS. Rådmannen i Vegårshei la frem i årsmelding 2016 at kommunen 

hadde fått en styrking i en ny tiltaksplass ved Lisand.15 

Eierskapsmeldingen i Tvedestrand kommune fra 2013 inneholder en oversikt over 

nøkkelinformasjon om selskapet. Formål, eierandel, styrets sammensetning, årsverk, 

økonomiske nøkkeltall fra regnskapet og dato for generalforsamling. Hjemmesiden 

inneholder en oversikt over kommunale selskaper og samarbeider.  

                                                           
14 Rådmannen oppnevnte høsten 2015 en komite for å utarbeide en komite for å utarbeide en 
eierskapsmelding, jfr. Eierskapsmelding Gjerstad kommune 2016, behandlet i kommunestyret i 
Gjerstad PS 16/34 17.mars 2016.   
15 Rådmannens forslag til økonomiplan 2017-2020, årsbudsjett 2017. kommunestyret 8. november 

2016 Skjævestad og Kroken.  
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Eierkommunenes politiske behandlinger 
Per 1. januar 2017 ble det innført aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottagere. 

Sosialtjenesteloven § 20a regulerer plikten til å stille vilkår om aktivitet og adgangen til å 

stille andre vilkår for tildeling av økonomisk stønad for sosialtjenestemottakere under 30 år. 

Dette medfører at NAV ved utbetaling av stønad for mottakere under 30 år, må sørge for at 

mottakeren oppfyller visse vilkår. Aktivitetsplikten kan gjennomføres ved bruk av 

kommunale tiltak, statlige tiltak, tiltak i samarbeid med tiltaksleverandører, sosiale 

entreprenører, utdanningsinstitusjoner eller andre. Lisand AS kan være en sentral aktør i 

forbindelse med aktivitetsplikten. Selskapet kan gjennom sine tilbud sørge for at mulige 

mottakere av sosialstønad oppfyller aktivitetsplikten. Driftsutgiftene til dette kan helt eller 

delvis dekkes av staten gjennom kommunen.  

Bystyret i Risør kommune behandlet på våren 2016 bruken av eiendommen Prestegata 9 på 

bakgrunn av innføring av aktivitetsplikten. Rådmannen innstilte på at eiendommen skulle 

stilles kostnadsfritt til rådighet i en toårsperiode, til utvikling av ny kompetanse og nye 

arbeidsplasser.16 Bakgrunnen for saken ble forklart på følgende måte: På bakgrunn av krav til 

kommunen som har ansvar for aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk sosialhjelp. På sikt 

ønsker kommunen at samarbeidet med Lisand og andre ressurspersoner, gir mulighet for å 

etablere et eller flere verksteder for både arbeidsledige og innvandrere. Verkstedet kan utvides 

og tilpasses etter behov for tjenester og kompetanse hos både brukere og ressurspersoner.  

Det ble vedtatt at Prestegata 9 skulle bli tatt i bruk som: 

Fase 1: base for deltagerne som omfattes av aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk 

sosialhjelp i Risør. Dette skal være et samarbeid mellom Risør kommune ved NAV- kontoret 

og Lisand Industrier AS. Arbeidsoppgaver knyttet til at bygget skal ryddes og settes i stand vil 

inngå som en del av aktivitetsplikten.  

Fase 2. Arena til etablering av et eller flere verksteder i Risør, hvor både arbeidsledige og 

innvandrere kan få relevant arbeidspraksis og språkpraksis hvor denne kompetansen på sikt 

kan føre til at det skapes nye arbeidsplasser i kommunen.  

Lisand AS drifter, blant annet gjennom dette tiltaket, kommunens aktivitetsplikt.   

Revisjonen har gjennomgått bystyrevedtak for perioden september 2016 til oktober 2017, og 

Risør kommune har ikke behandlet noen politiske saker som angår Lisand AS direkte, med 

unntak av vedtak om kommunal garanti for Lisand AS 1. september 2016.17 Innstillingen fra 

formannskapet ble enstemmig vedtatt og vedtaket innebar at Risør kommune garanterte med 

selvskyldnergaranti for lån som Lisand AS tar opp til eiendommen Grandstølveien 16 i 

                                                           
16 Risør kommune, Bystyret sak 51/16 31.3.2016 og sak 70/16 14.4.2016.  
17 PS 133/16 (også nevnt i årsberetning og årsregnskap 2016). 
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Tvedestrand; maks 15 millioner18. Vedtaket var betinget av likelydende beslutninger i alle 

eierkommuner.  

Eierskapsmeldingen ble som tidligere nevnt, behandlet og vedtatt 27.10.2016.19 

I Risør kommunes regnskap 2016 er Lisand AS oppført under Note 5: Risør kommunes aksjer 

og andeler i eksterne selskap pr. 31.12.2016. Her kommer det frem at Lisand AS har en 

balanseverdi på 50 000,- og eierandelen til Risør kommune er 25%. Det er også her redegjort 

for kommunes hovedmotiv for de forskjellige eierinteresser. For Lisand AS gjelder det å 

samarbeide med andre kommuner om sysselsetting av utviklingshemmede.  

Tvedestrand kommune behandlet saken om kommunal lånegaranti for lån som Lisand AS tar 

opp ved kjøp av Grandstølveien 16 i sak PS 93/16 23. juni 2016.  Tvedestrand kommunes 

vedtak er identisk med vedtaket fra Risør kommune.  

Tvedestrand kommunestyre vedtok i sitt budsjett og økonomiplan 2017-2020 PS 155/16 13. 

desember 2016. Her kommer det frem at Lisand AS faller inn under videreføring av dagens 

drift, og dermed kun med konsekvensjusterende endringer. Her fikk Nav kommunal del økt 

tilskudd til Lisand AS og Durapart med 75.000,- kroner.  

Gjerstad kommune behandlet saken om kommunal garanti for Lisand AS kjøp av 

eiendommen i Grandstølveien i formannskapet i sak PS 16/55 7. juni 2016.  

Gjerstad kommunestyre fikk i  møte 21.9.2017 informasjon om Lisand AS i form av en 

brosjyre som ble utdelt i møtet.20  

I Vegårshei kommune ble saken om kommunal lånegaranti for Lisand AS behandlet av 

kommunestyret 21. juni 2016.  Vedtaket er likt som i de andre eierkommunene.21 

Vegårshei kommunestyre fikk under kommunestyret 31.1.2017 under «orienteringssaker» en 

orientering ved Lisand AS.22 I følge møteprotokollen ble orienteringen holdt av daglig leder, 

som informerte om selskapet, blant annet eierforhold og formål.  

Vegårshei kommunestyre avholdt sitt møte 20. juni 2017 i Lisand AS lokaler, med omvisning 

og informasjon om virksomheten.23  

Eierkommunenes representasjon 
Ordførerne i de respektive eierkommunene er representanter for sine kommuner inn i 

generalforsamlingen. Disse møter på Lisand AS sine generalforsamlinger og skal således 

følge opp kommunens eierskap. Eierskapet blir fulgt opp gjennom ordførers bestemmelsesrett 

                                                           
18 Med tillegg av 10% av til enhver tid gjeldene hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og 
omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr. 3,75 millioner + 10%, totalt kr. 
4 125 000,-  
19 PS 172/16 
20 RS 17/53 (referansesak) 
21 PS 67/16 
22 PS 7/17 
23 PS 52/17 orienteringssak 
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i generalforsamling, og også gjennom rapportering tilbake i de respektive by/kommunestyrene 

eller formannskap. 24 I tillegg velger eierkommunene sine representanter som skal sitte i 

styret. Dette velges av formannskap eller by/kommunestyre.  

Vurdering:  

Lisand AS styres ut i fra de enhver tid gjeldende vedtekter. Da Lisand er et AS er det styret 

for selskapet som har myndighet over selskapet, og daglig leder gjennom styret er ansvarlig 

for den daglige driften. Eierkommunenes påvirkning vil være begrenset av de gjeldende 

reglene for denne selskapsformen. 

I sin rolle som eiere vil kommunen ha en interesse av oppfølging av selskapet. I revisjonens 

gjennomgang av kommunale dokumenter finner man at kommunene har varierende grad av 

informasjonsinnhenting fra Lisand AS. Politiske behandlinger som direkte angår Lisand AS 

foreligger i begrenset grad, og eierkommunene legger i liten grad opp til føringer for Lisand 

AS. Dette vil slik revisjonens ser det, være en naturlig følge av valg av selskapsformen på 

selskapet.  

Eierkommunenes ordførere sitter i generalforsamlingen i Lisand AS. Dette er etter revisjonens 

oppfatning hensiktsmessig for å sikre kommunens eierinteresser.    

 

4) Driver selskapet i samsvar med aktuelle lover og regler? 

Denne gjennomgangen vil være avgrenset til å se på lovbestemmelser og regler revisjonen 

finner som aktuelle sett opp mot hensikten bak selskapskontrollen. Selskapskontrollen har 

hovedfokus på overordnet drift og rapportering i Lisand AS. Dette vil ikke omfatte alle 

foreliggende regler.  

Revisjonen vil under denne problemstillingen se overordnet på om det er lagt til rette for at 

selskapet drives i henhold til vedtekter og generalforsamlingens vedtak.  

Etter aksjeloven skal selskapet holde ordinær generalforsamling hvor årsregnskap og 

årsberetning behandles. Dette innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår.  

I følge vedtektene § 7 skal ordinær generalforsamling i Lisand AS avholdes i henhold til 

gjeldende aksjelovgivning. Den ordinære generalforsamlingen skal behandle:  

a. Årsmeldingen og fastsettelse av resultatregnskapet og balansen.  

b. Valg av styre.  

c. Saker vedrørende selskapets vedtekter.  

d. Fastsettelse av styregodtgjørelse.  

e. Andre saker som måtte være nevnt i innkallelsen.  

f. Andre saker som i henhold til lov hører under generalforsamlingen.  

                                                           
24 Eksempelvis ordførers orientering om Lisand AS i Vegårshei kommunes formannskap under sak PS 36/16 7. 
juni 2016.  
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Hver aksje gir en stemme når ikke annet følger av loven eller vedtektene, jfr aksjeloven § 5-3. 

Stemmevekt kan reguleres i selskapets vedtekter. Lisands vedtekter slår fast at aksjekapitalen 

er fordelt på 4 aksjer.  

Ved generalforsamling som møte, skal styreleder og daglig leder være tilstede, jfr. aksjeloven 

§ 5-4. I generalforsamlinger i Lisand AS møter daglig leder på generalforsamlinger som 

referent uten stemmerett.  

Styrets oppgaver og myndighet fremgår av aksjelovens kapittel 6. Styret forestår den 

overordnede forvaltningen av selskapet og skal påse at selskapet drives iht. formålet i 

vedtektene, generalforsamlingens vedtak og innenfor vedtatte budsjett. Styret skal dessuten 

sørge for miljø- og kostnadseffektiv drift, og for at bokføringen og formuesforvaltningen er 

gjenstand for betryggende kontroll. Styret skal også føre tilsyn med den daglige ledelsen.  

Det avholdes ca. 5 styremøter hvert år, også i 2016 ble det avholdt 5 styremøter. Styret får i 

dissdrifte møtene orientering fra daglig leder mht. økonomisk og driftsmessig status, samt 

gjennomgang av strategi-/handlingsplan. Regnskap behandles årlig, årsberetning og 

årsregnskap for 2016 ble behandlet av styret 27. februar 2016.  

Medlemmene av styret og deres roller er registret i brønnøysundregisteret.  

I følge aksjeloven § 6-23 skal selskaper som har ansatte representert is styret, fastsette en 

styreinstruks som gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling. Instruksen skal 

blant annet inneholde regler om hvilke saker som skal styrebehandles, daglig leders plikter 

overfor styret, samt regler for innkalling og møtebehandling. Etter det revisjonen kjenner til, 

foreligger det ingen styreinstruks for selskapets styre. Dette ble også påpekt under 

selskapskontrollen gjennomført av revisjonen i 2010.   

Etter aksjeloven § 6-29 skal det føres protokoll over styrebehandlingen. Den skal minimum 

inneholde tid og sted, deltakerliste og behandlingsmåten og styrets beslutninger.  

Når det gjelder andre lover selskapet må forholde seg til, beskriver daglig leder at blant annet 

reglene om offentlig anskaffelse, offentlighetsloven og helse, miljø og sikkerhet, blir ivaretatt 

gjennom kvalitetssystemet Equass.  

Revisjonen har fått oversendt «Equass doplom 2017» fra Lisand AS. Equass Assurance er et 

europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og 

sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av 

tjenestene overfor brukerne og andre samarbeidspartnere. Equass Assurance legger til grunn 

at sertifiserte leverandører av velferdstjenester skal drive virksomheten i tråd med 10 

overordnede prinsipper. Det stilles 50 overordnede krav til virksomheter som ønsker å 

sertifisere seg. Equass Norge AS gjennomfører videre en revisjon av bedriften hvor en 

sjekkliste skal avklare om virksomheten drives i tråd med de overordnede krav. 25 

                                                           
25 Fra Equass Norge AS hjemmeside, equass.no  
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Sertifikatet Lisand AS har fått tildelt omfatter oppfølging, arbeidsforberedende trening, AMO 

(arbeidsmarkedsrettet trening) og VTA (Varig tilrettelagt arbeid). Sertifiseringen gjelder fra 2. 

juli 2017 og er gyldig i to år. Lisand AS har også tidligere fått denne sertifiseringen.  

Sertifiseringen innebærer at selskapet må oppfylle en rekke krav når det gjelder internkontroll, 

blant annet avvikshåndtering og evaluering av styrets arbeid.  

I egenmeldingsskjema fra Lisand AS skriver daglig leder at styret ikke er kjent med at det er 

begått irregulære eller straffbare handlinger knyttet til selskapet.  

Vurdering: 

Revisjonen har i sitt arbeid med denne selskapskontrollen, kun sett på driften i Lisand AS på 

et overordnet plan. Dokumentasjonen gjennomgått av revisjonen er i all hovedsak i samsvar 

med gjeldende og aktuelle regler.  

Revisjonen anser det som positivt at Lisand AS har sertifisering gjennom Equass, som er et 

kvalitetssikringssystem.  

Revisjonen anbefaler at styret i Lisand AS ser på muligheten for å utarbeide en styreinstruks i 

henhold til aksjeloven § 6-23.  

 

5) Driver selskapet i samsvar med eierkommunenes etiske retningslinjer?  

 

KS har i sin anbefalinger for eierstyring en egen anbefaling om utarbeidelse av etiske 

retningslinjer. I dette ligger at eier bør påse at selskapsstyrene utarbeider, og jevnlig reviderer, 

etiske retningslinjer for selskapsdriften:  

«Etikk er en viktig del av de vurderinger som gjøres i forbindelse med det å drive et selskap, 

fordi de etiske holdningene legger grunnlaget for hvordan man faktisk handler. Etiske 

retningslinjer bør derfor utarbeides i det enkelte selskap. Retningslinjene bør diskuteres og 

eventuelt revideres årlig».26 

I følge informasjon fra daglig leder når det gjelder målformuleringer og etiske retningslinjer, 

forholder styret seg til den strategiplanen som foreligger. Strategiplanen ligger blant annet til 

grunn for bedriftens kommunikasjonsplattform. I følge kommunikasjonsplattformen er 

kjerneverdiene i Lisand AS «Arbeidsglede, respekt, løsningsfokus og åpenhet». 

Kommunikasjonsplattformen slår fast at kulturen i bedriften skapes og utvikles av menneskene 

på bakgrunn av faglige og personlige verdier, holdninger normer og religion. 

Bedriftskulturen blir en rettesnor for all atferd. 

I følge kommunikasjonsplattformen er ønsket for selskapet at Lisand AS skal fremstå som en 

seriøs tiltaksarrangør med sterkt fokus og etisk integritet på deres kjernevirksomhet, som er 

                                                           
26 KS Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll, anbefaling 19.  
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mennesket. Daglig leder opplyser også om at selskapet har egne etiske retningslinjer som er 

utarbeidet i forbindelse med sertifiseringsprogrammet Equass.  

Risør kommunes eierskapsmelding inneholder en anbefaling om utarbeidelse om etiske 

retningslinjer hos bedrifter hvor kommunen har eierskapsinteresser.27 Anbefalingen i 

eierskapsmeldingen er «Eier bør påse at selskapsstyrene utarbeider, og jevnlig vurderer, etiske 

retningslinjer for selskapsdriften». I anbefaling 21 fastsettes kommunestyrets tilsyn- og 

kontrollansvar for at blant annet etiske hensyn ivaretas. Et av eierskapsprinsippene for 

kommunen er «Det er et mål at alle eierskap og samarbeid som kommunen er representert i 

drives på en samfunnsnyttig, etisk og miljøbevisst måte. Det pålegger kommunens 

representant i de ulike selskap å arbeide for at disse hensynene så langt som mulig bli 

ivaretatt».  

I Gjerstad kommunes eierskapskontroll står det om tilsyn og kontroll at kommunestyret har et 

tilsyns- og kontrollansvar for å sikre at regelverk og etiske hensyn ivaretas. Kontrollen skal 

utføres gjennom revisjon, og gjelder også når virksomheten er skilt ut i egne selskaper. 

Kommunens eierskapsmelding inneholder også anbefalingen fra KS om utarbeidelse av etiske 

retningslinjer i selskapsstyrene.   

Tvedestrand kommunes «etiske retningslinjer og varslingsrutiner»28 inneholder en målsetting 

om redelighet, ærlighet og åpenhet i kommunens virksomhet. Etter denne følger Tvedestrand 

kommune KS sin veileder knyttet til gode varslingsrutiner i kommuner og fylkeskommuner.  

De etiske retningslinjene for Vegårshei kommune er ifølge dokumentet opprettet på bakgrunn 

av kommuneloven, forvaltningsloven, offentlighetsloven og arbeidsmiljøloven. Formålet og 

virkeområdet er en åpenhet omkring kommunens virksomhet, hvor lojalitet, redelighet og 

ærlighet er blant de viktige verdiene som kommunen bygger sitt arbeid på.29 Vegårshei 

kommune har utarbeidet en etikkplakat30, hvor de etiske kjerneverdien i kommunen er:  

 Gjensidig tillit og respekt  

 Ansvar  

 Dialog 

 Kunnskap 

 Trivsel og glede 

Vurdering:  

Eierkommunene har ikke utarbeidet en egen strategi for etiske retningslinjer for selskapet, da 

det i et aksjeselskap er generalforsamlingen som har ansvaret for styringen av selskapet. 

Selskapet har satt fokus på sine verdier og etiske retningslinjer gjennom sin 

                                                           
27 Risør kommune eierskapsmelding 2016. Eierskapsprinsippene for kommunen videreført fra tidligere 
eierskapsmelding.  
28 Vedtatt av Tvedestrand kommunestyre 29. april 2008, gjeldende fra 1. mai 2008.  
29 «Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Vegårshei kommune» vedtatt av kommunestyret 22.4.2008 
og 13.10.2015.  
30 Ibid 
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kommunikasjonsplattform og sitt sertifiseringsprogram. Revisjonen finner et slikt fokus 

positivt.  

Kjerneverdiene som ligger til grunn hos eierkommunene, finner man igjen hos Lisand AS, 

særlig gjelder dette prinsippene om åpenhet og respekt.  

Eierkommunene Tvedestrand og Vegårshei har ingen spesifikke retningslinjer for etikk i sine 

selskaper. Gjerstad og Risør kommune har det i sine eierskapsmeldinger inkludert 

anbefalingen fra KS om at selskapene bør utarbeide etiske retningslinjer. Dette er ikke fulgt 

opp i Lisand AS.  

 

6) Har selskapet etablert et system og rutiner for å sikre at selskapet drivers 

målrettet og effektivt?  

 

Formålet til Lisand AS er å være en tjenesteleverandør av arbeidsmarkedstiltak for mennesker 

som av ulike årsaker er falt ut av eller ikke kommet inn i det ordinære arbeidsmarkedet og 

skal dekke markedsbehovet for nevnte området. Samtidig skal det ikke tas ut utbytte av 

selskapet. Dette er slått fast i selskapets vedtekter. 

Selskapets aktiviteter og prosjekter blir rapportert til eierkommunene i årsmeldingen, gjennom 

daglig leder og styreleder.  

I følge informasjonen revisjonen har fått tilsendt fra Lisand AS skal styret i sitt arbeid 

forholde seg til en strategiplan. Det utarbeides strategiplan for treårs perioder, den siste var 

gjeldende for 2015-2017. En ny strategiplan er nå under arbeid.  

Lisand AS bruker et eksternt regnskapsbyrå i sin økonomistyring, som innebærer blant annet 

tiltaksregulerende innteksts- og kostnadsføringer (prosjektregnskap). Revisjonen får opplyst at 

det ikke er gjort merknader i revisjonsberetningen, og at det ikke er sendt nummerert brev fra 

revisor. 31 

I følge vedtektene skal Lisand AS i hovedsak være finansiert gjennom gjeldende 

tilskuddssatser som følger de brukerne Lisand AS til enhver tid har. Utgangspunktet for 

tiltakene er kravspesifikasjonene på tiltakene fra NAV, blant annet gjelder dette antall 

ordinært ansatte.  

En forutsetning for at selskapet skal kunne tilby det som eierkommunene har bestemt, er en 

drift og en økonomi som er bærekraftig. I følge årsberetningen er resultatutviklingen og 

foretakets stilling akseptabel. Det blir allikevel pekt på selskapets utfordring med 

uforutsigbare og høye pensjonskostnadene som kommer på bakgrunn av en tidligere etablert 

offentlig tjenestepensjonsordning.  

                                                           
31 I løpet av de siste fem årene 
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Selskapet har siden 2012 hatt samarbeidsmøter med NAV og eierkommunene. Her er blant 

annet ansatte ved Lisand AS og enhetsledere fra kommunene, og NAV-ledere i kommunene 

(ved behov). I disse møtene skal de involverte drive informasjonsutveksling, og samtidig 

gjennomgå brukerbehov i selskapet. Her diskuteres hver enkelt bruker på varig tilrettelagt 

arbeid, samt en gjennomgang av brukersøknader til selskapet.  

Selskapet har også møter med NAV fylke, i gjennomsnitt to ganger i året. Her blir resultater 

og gjennomført tiltaksarbeid presentert. Kompetansesenterets ved bedriften har også 

utarbeidet en møteplan med hvert enkelt NAV kontor tjenesteområdet Øst (eierkommunene). 

Tilstede på disse møtene er veiledere ved Lisand AS og saksbehandlere på kontorene til NAV 

lokalt. På disse møtene er tema hovedsakelig brukere av gjennomstrømningstiltakene, som 

oppfølging, avklaring og skjermet arbeidspraksis.  

Aust-Agder Revisjon får også opplyst av daglig leder at evaluering av styrets arbeid gjøres 

gjennom generalforsamlingen, i tillegg gjennom kvalitetssystemet Equass. Oppfølging av 

daglig leder gjøres ved løpende samtaler med styreleder, medarbeidersamtale og 

evalueringsmøte med styret på siste styremøte i kalenderåret.  

Vurdering:  

Selskapet har formål og økonomi klart definert i sine vedtekter, noe som følges opp i 

styremøter. Dette sikrer at selskapet drives i samsvar med vedtektene. Samarbeidsmøtene med 

NAV, i flere forskjellige forum, sikrer at brukerne av selskapet får de ressursene de har behov 

for, og at de som har behov for de tjenestene selskapet kan tilby, får dette. Revisjonen mener 

at selskapet blant annet gjennom disse samarbeidsmøtene, sammen med en strategiplan, sikrer 

en målrettet og effektiv drift. Årsmeldingen sikrer informasjon om selskapets drift til 

eierkommunene.  

 

7) Hvilke rutiner gjelder for vurdering og godkjenning av selskapets aktiviteter/ 

prosjekter eller endringer av disse?  

 

Lisand AS drives av styret gjennom generalforsamlingen. Denne ansvarsfordelingen er 

fastsatt i aksjeloven og gjengitt blant annet i vedtektene. Styret i selskapet må blant annet 

forholde seg til den utarbeidede strategiplanen og andre dokumenter, som 

kommunikasjonsplattformen. Eierkommunene følger opp selskapet ved å være representert i 

generalforsamling og styre.  

Vurdering:  

Selskapets daglige drift gjøres av daglig leder gjennom styret og generalforsamling, dette i 

tråd med aksjeloven.  
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8) Blir selskapets aktiviteter, herunder styremøter og generalforsamling, rapportert 

i tråd med lover og regler?  

 

Etter aksjelovens bestemmelser skal styret i et aksjeselskap bestemme hvordan rapportering til 

eiere skal gjennomføres. Meldinger mv. til aksjeeierne skal etter loven gis på en betryggende 

og hensiktsmessig måte. I følge informasjon Aust-Agder Revisjon IKS får fra daglig leder i 

Lisand AS, er rutinen for rapportering av selskapets aktiviteter og prosjekter, årsmeldingen 

som legges frem for generalforsamlingen. Revisor fremlegger årsregnskap. Aust-Agder 

Revisjon IKS har fått tilsendt aktuell dokumentasjon fra selskapet.  

Når det gjelder rapportering tilbake, eller innad i kommunen, har ingen av eierkommunene 

noen formell rutine på dette. Det finnes heller ingen rapportering på selskaper, herunder 

Lisand AS i de respektive kommuners årsmeldinger. Gjerstad kommune har i sin årsmelding 

nevnt Lisand under sin oversikt over politiske behandlinger, dette gjaldt avsluttet sak om 

kommunal lånegaranti til Lisand AS.  

Revisjonen finner i sin gjennomgang av politiske behandlinger det siste året, et eksempel på 

en politisk sak med orientering fra ordfører angående Lisand AS. Dette var i Vegårshei 

kommunes formannskap under sak PS 36/16 7. juni 2016. 

Vurdering:  

Det finnes ingen formell rutine for rapportering tilbake til eierkommunene. Informasjon om 

drift og pågående prosjekter og lignende får kommunen gjennom ordfører som representant i 

generalforsamlingen. Revisjonen anser dette som i henhold til lovkravene. Om kommunen 

anser rapporteringen som begrenset, må dette tas opp politisk via ordfører.  

 

6.0 Konklusjon, avslutning, anbefaling, vurdering 
Lisand AS har som formål å iverksette tiltak overfor personer som av ulike grunner står helt 

eller delvis utenfor det regulære arbeidsliv. Revisjonen vurderer at det driften i selskapet er i 

tråd med formålet; blant annet sikres dette gjennom tett samarbeid med NAV på regionnivå 

og kommunalt nivå, i tillegg til Equass sertifiseringsprogram.  

Da Lisand er et aksjeselskap, vil myndigheten inn i selskapet for eierkommunene være 

begrenset av blant annet lov om aksjeselskap. Eierkommunenes eierskapsinteresser skal være 

sikret gjennom ordførers plass i generalforsamlingen. Revisjonen anser dette som 

hensiktsmessig.  
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7.0 Rådmannens kommentar  
Revisjonen har innhentet høringsuttalelser fra rådmennene i eierkommunene. 

Høringsuttalelsene ble levert revisjonen desember 2017 og januar 2018.  

 

Vegårshei kommune  

Jeg har ingen merknader til rapporten 

Ole Petter Skjævestad 

Rådmann 

Vegårshei kommune 

 

Tvedestrand kommune  

Jeg har sett gjennom rapporten og har ikke kommentarer til det som er anført.  Jeg oppfatter at 

funnene er i  godt samsvar med undertegnedes oppfatninger/opplevelser av selskapet.  

Mvh 

Jarle Bjørn Hanken 

Rådmann Tvedestrand kommune 

 

Risør kommune 

Tilbakemelding fra Risør kommune på foreløpig rapport: Selskapskontroll av Lisand 

AS. 

Jeg har lest rapporten med interesse og kan i stor grad støtte meg til revisjonens 

kommentarer og vurderinger. Jeg oppfatter Lisand A/S som et veldrevet selskap som 

tilfredsstiller selskapets formål og intensjon og våre forventninger som eier og bruker av 

selskapet. Jeg oppfatter at vi har en god og åpen dialog med selskapets ledelse og at vi har 

sammenfallende ønsker og intensjoner om en fremtidig styrking og videreutvikling av 

selskapet. Ut over dette har jeg ingen ytterligere kommentarer eller merknader til rapporten. 

Med vennlig hilsen  

Trond Aslaksen 

Rådmann 
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Gjerstad kommune  

Jeg har ingen merknader til foreløpig rapport om selskapskontroll av Lisand AS. 

  

Med vennlig hilsen 

Torill Neset 

Rådmann 
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Arkivsak-dok. 18/03129-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Gjerstad kontrollutvalg 14.02.2018 

 

 

 

   

 

 

Bestilling av plan for forvaltningsrevisjon Pleie og omsorg 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget bestiller prosjektplan fra Aust-Agder Revisjon IKS for forvaltningsrevisjonen Pleie og 

omsorg i tråd med vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019, med de justeringer som tidligere er 

spilt inn, for levering i neste møte. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 17.2.2016 sak 4/16 Overordnet analyse og plan for 

forvaltningsrevisjon 2016-2019. Følgende forvaltningsrevisjonsprosjekter ble foreslått for inneværende 

kommunestyreperiode: 

 

1. Barneverntjenesten 

a. Organisering, ressurser og styring (levert 24.5.2017) 

b. Tjenesteytelse i enheten (planlagt gjennomført sist i perioden) 

2. Pleie og omsorg 

a. Ressursbruk, kvalitet og kompetanse i pleie og omsorg 

 

Kommunestyret ga sin tilslutning til planen i sitt møte 17.3.2016 sak 16/33. Kontrollutvalget fikk 

samtidig fullmakt til å endre planen etter behov i perioden. 

 

Saksopplysninger: 
Det prosjektet som nå står for tur i henhold til vedtatt plan, er forvaltningsrevisjon Pleie og omsorg. 

 

For å kvalitetssikre vinklingen på prosjektet, ble kontrollutvalget i sitt møte 20.9.2017 sak 28/17 utfordret 

til å gi innspill til prosjektet. Følgende innspill ble konkretisert: 

- Organisering – ressursbruk og arbeidsmiljø 

- Kvalitet i tjenesten 

o Brukermedvirkning 

o Balanse mellom hjemmebasert og institusjonsbasert omsorg – samspill tjenestekontor og 

tjenesteutøvelse 

- Fokus på læring og hjelp til videreutvikling av tjenesten 

 

Det er nå opp til kontrollutvalget å velge: 

- om de ønsker å bestille neste forvaltningsrevisjon i henhold til vedtatt plan med de justeringer 

som ble spilt inn i møtet 20.9.2017, eller 
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- om de ønsker å bestille et konkret annet prosjekt eller 

- om de vil be revisjonen om å rullere sin overordnede analyse for å vurdere om risikoforholdene 

har endret seg siden overordnet analyse ble gjennomført for to år siden. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Det er viktig at kontrollutvalget foretar en nøye vurdering før valg av forvaltningsrevisjonsprosjekt, siden 

midlene til slike omfattende undersøkelser er begrensede og forvaltningsrevisjon er ett av de viktigste 

verktøyene kontrollutvalget har i sitt arbeid. 
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Arkivsak-dok. 18/03130-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Gjerstad kontrollutvalg 14.02.2018 

 

 

 

   

 

 

Årsmelding 2017 Gjerstad kontrollutvalg 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for kontrollutvalget for 2017 slik den foreligger. Årsmeldingen 

oversendes kommunestyret med følgende innstilling til vedtak: 

 

Kommunestyret tar Årsmelding 2017 Gjerstad kontrollutvalg til orientering og anser den for å gi en 

tilfredsstillende oversikt over kontrollutvalgets aktivitet i 2017. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget skal informere kommunestyret om resultatet av sitt arbeid, jf. Kommuneloven § 77 

punkt 6. Dette gjøres bl.a. gjennom å legge frem årsmelding for aktiviteten i kontrollutvalget. Utkast til 

årsmelding for 2017 er utarbeidet av sekretariatet og ligger ved saken. Godkjent versjon oversendes 

kommunestyret til orientering. 

 

 

Vedlegg:  

Årsmelding 2017 Gjerstad kontrollutvalg 
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Årsmelding for 2017 
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1.  Kontrollutvalget i Gjerstad kommune 
Kontrollutvalget skal forestå det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen på 
kommunestyrets vegne. Kontrollutvalget har følgende medlemmer og varamedlemmer valgt av 
kommunestyret: 

 

Medlemmer: Varamedlemmer i rekkefølge:  

 Nils Audun Gryting (Krf) 

 Leder 

1. Tone Helene Strat (Krf) 

2. Hans Martin Ulltveit (Sp) 

 Mona Hoel (Sp) 

 Nestleder 

 Albert Nævestad (Ap) 

 Medlem 

 
 

GRUNNPILARER I ARBEIDET: 

Kontrollutvalget styrker innbyggernes tillit til kommunen 

Kontrollutvalget opptrer som et kollegium 

Kontrollutvalget er ikke en arena for partipolitikk 

Kontrollutvalget er ikke en arena for politisk omkamp 

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan 

Kontrollutvalget er åpent for alle innspill 

 
 

2. Oppgaver 
Kommunen er samfunnet sin viktigste velferdsprodusent og forvalter store ressurser på vegne av 
innbyggerne. Omfanget av og bredden i den kommunale tjenesteproduksjonen gjør det nødvendig 
med utstrakt styring og kontroll av at innbyggerne får de tjenestene de har krav på, og at ressursene 
blir forvaltet på en effektiv måte i samsvar med kommunestyret sine føringer. 

Kommunal egenkontroll er den kontrollen kommunen selv gjennomfører i egen virksomhet. 
Egenkontroll er et viktig element i det lokale folkestyret, og skal bidra til at kommunen når de mål 
som er satt, innenfor rammene av gjeldende regelverk og tildelte ressurser. Egenkontrollen skal også 
bidra til å styrke folk sin tillit til forvaltningen, gjennom forebygging og avdekking av ulovlige og andre 
uheldige forhold. En kommunesektor med god egenkontroll kan også redusere statlig detaljstyring og 
kontroll. 

Egenkontrollen i kommunene utføres i hovedsak av rådmannen, revisjonen og kontrollutvalget. 
Kontrollutvalget består av folkevalgte personer som er valgt til å være kommunestyrets egen 
kontrollinstans. Kontrollutvalget er avgjørende for å oppnå en vel fungerende egenkontroll i den 

Sammen om Porsgrunn 
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enkelte kommune eller fylkeskommune. En vel fungerende egenkontroll styrker innbyggerne sin tillit 
til kommunen og er viktig for å sikre effektiv og rett bruk av ressursene. 

 

3. Kommunestyret 
Kontrollutvalget er kommunestyret sitt verktøy, og det er kommunestyret som har det overordnede 
tilsynsansvaret for den kommunale virksomheten. Kommunestyret spiller derfor en avgjørende rolle 
for hvilken oppmerksomhet kontroll- og tilsynsarbeidet har i kommunen. For at kontrollutvalget skal 
være et godt verktøy for kommunestyret, må kommunestyret gi kontrollutvalget gode 
rammebetingelser. I dette ligger bl.a. at det eksisterer gode relasjoner mellom utvalget og 
kommunestyret. Dette er noe av det som skal sikres gjennom at minst ett medlem i kontrollutvalget 
skal være medlem i kommunestyret. I Gjerstad er dette kravet oppfylt. I tillegg er det naturlig at 
ordfører med jevne mellomrom deltar i kontrollutvalgets diskusjoner. Ordfører har alltid møte- og 
talerett i kontrollutvalget. Kommunestyret er videre ansvarlig for at kontrollutvalget får de 
økonomiske rammene som er nødvendige for å utføre kontrollarbeidet. 

 

4. Opplæring 
Det stilles stadig større krav og forventninger til kontrollutvalgets kompetanse, både fra det politiske 
miljø og kommunens innbyggere. For at kontrollutvalget skal kunne utføre den gode egenkontrollen i 
tråd med lov og forskrift, er det nødvendig å legge til rette for opplæring og erfaringsutveksling om 
kontrollutvalgets rolle, oppgaver og lovverk. Kontrollutvalget inviteres årlig til Fagkonferansen til 
Forum for kontroll og tilsyn (FKT), Kontrollutvalgskonferansen i regi av Norges 
kommunerevisorforbund (NKRF) og Vår- og Høstkonferanse i regi av Temark. Dette er viktige 
samlinger for å tilføre kontrollutvalgets medlemmer ny kunnskap, og det er arenaer der 
kontrollutvalgsmedlemmer fra hele landet/regionen møtes og drøfter saker og arbeidsmetoder. 

Leder Nils Audun Gryting deltok på Temarks Vårkonferanse i april 2017. Leder Nils Audun Gryting og 
medlem Mona Hoel deltok på Temark Høstkonferanse i november 2017.  

 

5. Sekretariat 
Sekretariatet forbereder sakene til kontrollutvalget, bistår kontrollutvalget med faglig rådgivning og 
følger opp kontrollutvalgets vedtak. I tillegg kommer praktisk tilrettelegging og oppfølging av 
utvalgets møter. I det løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd mellom utvalg og revisjonsselskap 
og mellom utvalg og administrasjon, og sekretariatet utfører oppgaver på vegne av kontrollutvalget. 
Sekretariatet kan kalles kontrollutvalgets «operative ledd». 

Kommunen er medlem i og kontrollutvalget får sin sekretærbistand fra Agder og Telemark 
kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark). Med oppdrag for 34 kommuner og fylkeskommuner i Aust-
Agder, Vest-Agder og Telemark var Temark i 2017 landets største kontrollutvalgssekretariat. 
Sekretariatet har sju ansatte, og fast sekretær for kontrollutvalget i Gjerstad kommune er rådgiver 
Benedikte Muruvik Vonen. 
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6. Revisjon  
Gjerstad kommunes revisor er Aust-Agder Revisjon IKS. Selskapet leverer revisjonstjenester til 10 
kommuner og fylkeskommunen i Aust-Agder. Selskapet utfører hovedsakelig regnskapsrevisjon, 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for kommunen. Regnskapsrevisjon består av en lang rekke 
løpende revisjonsoppgaver, og munner ut i revisjonsberetningen som revisjonen avgir om 
kommunens årsregnskap. Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll er større enkeltoppgaver som 
kontrollutvalget bestiller ut fra vedtatt (og eventuelt justert) Plan for forvaltningsrevisjon og Plan for 
selskapskontroll, basert på overordnet analyse av risiko og vesentlighet i kommunen. De blir 
behandlet som egne saker i kontrollutvalget og videresendt med innstilling til vedtak til 
kommunestyret. De aktuelle undersøkelsene er tatt med i egne avsnitt under. 

Kontrollutvalget skal påse at revisjonen av kommunen skjer på en betryggende måte. Det er derfor 
viktig at utvalget har god dialog med revisor og holder seg orientert om revisjonens arbeid. 
Kontrollutvalget har som regel et eget punkt for orienteringer fra revisjonen i hvert møte, og revisor 
er alltid til stede på møtene. 

Hovedrevisor for Gjerstad kommune var for regnskapsåret 2017 Bente Tobiassen. Oppdragsansvarlig 
regnskapsrevisor er Ketil Raknes. Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor er daglig leder i Aust-Agder 
Revisjon IKS Kristian Fjellheim Bakke.  

 

7. Økonomi 
For å utøve sin funksjon på en god måte, har kontrollutvalget lagt vekt på å be kommunestyret om 
økonomiske rammer som muliggjør den aktiviteten som det legges opp til i møte- og arbeidsplanen. 

Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven pålagt å utarbeide budsjettforslag for kontroll- og 
tilsynsvirksomheten i kommunen, med selvstendig innstillingsrett overfor kommunestyret, dvs. at 
budsjettforslaget fra kontrollutvalget går uendret til kommunestyret. Budsjettet blir vedtatt av 
kommunestyret. Det er sum for kontroll, tilsyn og revisjon som er vedtatt av kommunestyret. I denne 
posten ligger det kostnader til drift av kontrollutvalget, kjøp av sekretariattjenester og kjøp av 
revisjonstjenester (løpende revisjon, forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og ev. andre 
undersøkelser). 

Regnskapstallene for den samlede kontroll- og tilsynsvirksomheten i kommunen fremkommer av 
kommunens samlede årsregnskap. Budsjett og regnskap for 2017 viser følgende: 

Beskrivelse Budsjett 2017 Regnskap 2017 

Møtegodtgjørelse mv. 15 000 14 934 

Kurs og andre utgifter 36 000 4 067 

Til disposisjon for kontrollutvalget 13 000 2 600 

Kostnader kontrollutvalget 64 000 21 601 

Sekretariat Temark IKS 81 000 80 800 

Revisjon Arendal Revisjonsdistrikt IKS 394 000 394 000 

Sum kontroll, tilsyn og revisjon 539 000 496 401 
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Kommentar: 
Kontroll, tilsyn og revisjon i Gjerstad kommune har samlet hatt et regnskapsmessig mindreforbruk på 
kr 42 599 i 2017. Dette kan forklares som følger: 

- Kurs og andre utgifter har et mindreforbruk på ca. kr 32 000. Dette skyldes at det var færre 
enn budsjettert som hadde anledning til å delta på de budsjetterte opplæringstiltakene. 

- «Til disposisjon for kontrollutvalget» inneholdt en post for utføring av selskapskontroll på kr 
10 000. Denne ble ikke sluttført i 2017 og ble derfor heller ikke fakturert da. 

 

8. Kontrollutvalgets arbeid – møter og saker 
Kontrollutvalget hadde i 2017 4 møter og behandlet 34 saker. Sakspapirer og protokoller legges 
løpende ut på www.temark.no.  

Kontrollutvalget inviterer ledere og andre nøkkelpersoner i organisasjonen for å bli orientert om og 
stille aktuelle spørsmål knyttet til forvaltningen, og for å bli gjensidig oppdatert og orientert om det 
enkelte tjenesteområdet og kontrollutvalgets rolle. Følgende personer har møtt i kontrollutvalget i 
Gjerstad i 2017, utover medlemmer, revisorer og sekretær: 

- Ordfører Inger Løite 
- Rådmann Torill Neset 
- Ingeniør/byggesaksbehandler Tom Jacobsen 
- Økonomisjef Espen Grimsland 

 

Gjerstad kontrollutvalg behandlet i løpet av 2017 følgende saker: 

 

a. Årsregnskapet 
Kontrollutvalget ga en uttalelse til Gjerstad kommunes årsregnskap 2016, i tråd med bestemmelsene 
om dette i lovverket. Revisjonen avla en ren revisjonsberetning, dvs. at revisjonen ikke har avdekket 
feil eller mangler som krever forbehold eller presiseringer i revisjonsberetningen. Kontrollutvalget 
anbefalte kommunestyret å godkjenne årsregnskapet, samtidig som de pekte på følgende forhold fra 
revisjonens oppsummeringsbrev til kontrollutvalget: 

- Revisjonens omtale av premieavviket innen pensjonsordningen 
- Revisjonens kommentarer om manglende ressurser og dermed sårbarhet innen 

administrative støttefunksjoner, som de mener har resultert i svak internkontroll knyttet til 
lønn. Kontrollutvalget forventet at forholdet ble rettet opp i for regnskapsåret 2017. 

 

b. Forvaltningsrevisjonsprosjekter  
Gjennomføring av forvaltningsrevisjoner er et viktig redskap for å bidra til bedre måloppnåelse og økt 
kvalitet på tjenestene i kommunen. Kontrollutvalget har fått i oppdrag gjennom kommuneloven § 77 
nr. 4 å gjennomføre forvaltningsrevisjon. Forskrift for kontrollutvalg kap. 5 utdyper dette nærmere. I 
dette ligger bl.a.: 

- Kontrollutvalget bør bruke tid på bestillingsprosessen, slik at de får formidlet en tydelig 
bestilling til revisjonen. Dette vil sikre at det er enighet om hva forvaltningsrevisjonen skal 
svare på.  

- Det er en fordel om kontrollutvalget utarbeider en plan for hvordan revisjonen skal 
rapportere underveis i et forvaltningsrevisjonsprosjekt.  
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- Forvaltningsrevisjonsrapporten bør presenteres i kommunestyret enten av leder i 
kontrollutvalget, kommunestyrets representant i utvalget eller revisor. Behandlingen i 
kontrollutvalget og forslaget til vedtak i kommunestyret bør presenteres av utvalgets leder i 
kommunestyret. 

- Kontrollutvalget skal følge opp at administrasjonen gjennomfører kommunestyrets vedtak. 
For dette formålet bør kontrollutvalget inkludere tidsfrister for tilbakemeldinger og/eller 
gjennomføring av tiltak i innstillingen til vedtak som oversendes kommunestyret. 

Som grunnlag for valget av forvaltningsrevisjonsprosjekter skal det foreligge en overordnet analyse 

og plan for forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas innen årets slutt året etter kommunestyrevalget. 
Overordnet analyse ble utarbeidet av Aust-Agder Revisjon IKS og lagt frem for kontrollutvalget til 
behandling i møtet 17.2.2016. Sammen med analysen la revisjonen frem forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon. Planen ble realitetsbehandlet og vedtatt i møtet og består av følgende 
prosjekter for perioden 2016-2019: 

1. Barneverntjenesten 
a. Organisering, ressurser og styring 
b. Tjenesteytelse i enheten 

2. Pleie og omsorg 
a. Ressursbruk, kvalitet og kompetanse i pleie og omsorg 

Kommunestyret ga i sitt møte 17.3.2016 sin tilslutning til planen og ga fullmakt til kontrollutvalget for 
å endre planen etter behov i perioden. 

Kontrollutvalget har jobbet med følgende forvaltningsrevisjon i 2017: 

 

i. Barneverntjenesten Øst i Agder – Gjerstad 

Gjerstad kontrollutvalg behandlet 21.9.2016 prosjektplan for forvaltningsrevisjonen Barnevernet i 
Østre Agder – Gjerstad. Dette er det første prosjektet i plan for forvaltningsrevisjon i inneværende 
periode (prosjekt 1 a i planen). Følgende problemstillinger ble vedtatt: 

Overordnet problemstilling: 

Er barnevernsamarbeidet i Østre Agder etablert og organisert på en formålstjenlig måte, i henhold til 

de føringer, intensjoner og forventninger som ligger til grunn for etableringen av det interkommunale 

barnevernsamarbeidet? 

Underproblemstilling 1: 

Hvordan har barnevernsamarbeidet etablert rutiner for kostnadsfordeling mellom 

samarbeidskommunene? Og videre; er konsekvensen av fordelingen i tråd med avtalen og 

andre føringer, intensjoner og forventninger? 

Underproblemstilling 2: 

Er barnevernsamarbeidet etablert i tråd med avtalen og andre føringer, intensjoner og 

forventninger, når det gjelder organisering av ressurser, oppgaver, styring og ansvar? 

Underproblemstilling 3: 

Hvordan har man sikret brukernes rettigheter i forbindelse med etableringsfasen av 

barneverntjenesten? 

Rapport fra forvaltningsrevisjonsprosjektet ble behandlet i kontrollutvalgets møte 24.5.2017 sak 
11/17. Kontrollutvalget vedtok å oversende rapporten til kommunestyret med følgende forslag til 
vedtak: 
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Kommunestyret tar rapporten Barneverntjenesten Øst i Agder til orientering og ber 
rådmannen: 

- Konkretisere og foreslå nødvendige tiltak for å redusere sårbarheten ved de 
økonomirelaterte administrative støttefunksjoner knyttet til barneverntjenesten. 

Kommunestyret ber videre rådmannen ta initiativ til sammen med de øvrige rådmennene i 
Østre Agder å: 

- Formalisere styringsgruppen og samarbeidsutvalgets funksjon og ansvar, for å skape 
en felles og tydelig rolleforståelse i og mellom de ulike organene 

- Gjøre grep for å skape en felles forståelse og tydeliggjøring blant alle kommunene av 
samarbeidsavtalens bestemmelse om ansvaret for internkontroll. 

 
Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalget med en skriftlig plan for tiltak som settes i 
gang for å følge opp vedtaket og rapportens anbefalinger i utvalgets septembermøte 2017. 
Senest i kontrollutvalgets første møte i 2018 bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig 
tilbakemelding om hvordan vedtaket og rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt 
dette arbeidet har gitt. 

Kommunestyret ga sin tilslutning til vedtaket i sitt møte 22.6.2017 sak 17/54. 

Kontrollutvalget fulgte opp vedtaket sitt ledd om oppfølging i septembermøtet 2017 i sitt møte 
20.9.2017 sak 18/17. Etter orientering fra rådmannen gjorde kontrollutvalget følgende vedtak: 

Kontrollutvalget anser første rapportering etter forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten Øst i 

Agder å være tilfredsstillende. 

 

Senest i kontrollutvalgets første møte i 2018 bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig 

tilbakemelding om hvordan vedtaket og rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt dette 

arbeidet har gitt. 

Kontrollutvalget vil dermed fortsette å følge opp forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten Øst i 
Agder i 2018. 

 

c. Selskapskontroller 
Kontrollutvalget bør følge med på kommunestyret sine saker knyttet til valg av organisasjonsformer, 
og vurdere om saksutredningene har belyst kontroll og tilsynskonsekvensene av de ulike valgene. I 
selskapene som kommunen eier, har kontrollutvalget rett til å ha en representant til stede på 
generalforsamlingen og lignende organ. Av kommunelovens § 77 nr. 5 fremgår følgende om 
selskapskontroll: 

«Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 

fylkeskommunens interesser i selskaper mm.» 

Forskrift for kontrollutvalg kap. 6 utdyper dette nærmere. I dette ligger bl.a.: 
- Kontrollutvalget må få utarbeidet en prosjektplan eller bestilling som tydeliggjør hvordan 

kontrollen skal gjennomføres. 
- Dersom det i det aktuelle selskapet er flere eierkommuner, kan kontrollen samordnes 

mellom eierne.  
- Det er viktig at selskapskontrollen gjennomføres på en planmessig måte, og at den er basert 

på en risiko- og vesentlighetsvurdering.  
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- Resultatene av selskapskontroller skal rapporteres til kommunestyret. Det vil være 
hensiktsmessig å sende selskapskontrollrapporten til kommunestyret. 

Som grunnlag for valget av selskapskontroller skal det foreligge en analyse og plan for 

selskapskontroll. Planen skal vedtas innen årets slutt året etter kommunestyrevalget. Analyse ble 
utarbeidet av Aust-Agder Revisjon IKS og lagt frem for kontrollutvalget til behandling i møtet 
21.9.2016. Sammen med analysen la revisjonen frem forslag til plan for selskapskontroll. Planen ble 
vedtatt og består av følgende prosjekt for perioden 2016-2019: 

1. Lisand Industrier AS 

Kontrollutvalget vil forsøke å samkjøre selskapskontroller med andre eiere der det er aktuelt. 
Kommunestyret ga i sitt møte 20.10.2016 sak 16/106 sin tilslutning til planen og ga fullmakt til 
kontrollutvalget for å endre planen etter behov i perioden. 

Kontrollutvalget har jobbet med følgende selskapskontroll i 2017: 

 

i. Lisand Industrier AS 

Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 24.5.2017 sak 12/17 Aust-Agder Revisjon IKS sitt forslag til plan 
for selskapskontrollen Lisand AS. Følgende problemstillinger var foreslått i prosjektplanen: 

1. Er vedtektene i selskapet i samsvar med formålet og politiske vedtak? 

2. Er selskapets organisasjonsform hensiktsmessig i forhold til formålet? 

3. I hvilken grad driver selskapet i samsvar med gjeldende vedtekter, kommunale vedtak og 

andre føringer fra eierkommunene? 

4. Driver selskapet i samsvar med aktuelle lover og regler? 

5. Driver selskapet i tråd med eierkommunenes etiske retningslinjer? 

6. Har selskapet etablert et system og rutiner for å sikre at selskapet drives målrettet og 

effektivt? 

7. Hvilke rutiner gjelder for vurdering og godkjenning av selskapets aktiviteter/prosjekter eller 

endringer av disse? 

8. Blir selskapets aktiviteter, herunder styremøter og generalforsamling, rapportert i tråd med 

lover og regler? 

Følgende vedtak ble fattet: 

Gjerstad kontrollutvalg ber Aust-Agder Revisjon IKS gjennomføre utvidet selskapskontroll i Lisand AS i 

tråd med foreliggende plan for prosjektet. 

 

Prosjektet forutsettes gjennomført parallelt for alle eierkommunene og bestilles med forbehold om 

tilsvarende vedtak i de øvrige eierkommunene. 

 

Rapport fra prosjektet forventes til kontrollutvalgets novembermøte 2017. Kontrollutvalget ber om å 

bli holdt orientert underveis i arbeidet 

På grunn av en liten forsinkelse vil rapporten først bli lagt frem i starten av 2018, og kontrollutvalget 
vil dermed fortsatte arbeidet med selskapskontrollen Lisand AS i 2018. 
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d. Andre saker 
- Ferdigattest og tilsyn med byggesaker 
- Varslinger og ansattes uttalelsesrett i Gjerstad kommune 
- Endring av enhetsstrukturen i Gjerstad kommune 
- Årsmelding 2016 for Gjerstad kontrollutvalg 
- Revisors egenvurdering av uavhengighet 2017 
- 1. tertial 2017 
- Årsrapport kemneren 2016 
- Oppfølging av tilsyn beredskapsplaner og forebyggende beredskap 
- Fylkesmannens tilsyn med Gjerstad kommune som barnehagemyndighet 2016-17 
- Gjerstad kommunes oppfølging av dom vedr. tilsetting av støttekontakter 
- Orientering om oppfølging av bekymringsmelding 
- Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2018 Gjerstad 
- Revisjonens ansvar og oppgaver knyttet til offentlige innkjøp og særattestasjoner 
- Overordnet revisjonsstrategi 2017 Gjerstad kommune 
- Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2017 
- Orientering om budsjett 2018 Gjerstad kommune 
- Møte- og arbeidsplan 2018 Gjerstad kontrollutvalg 
- Orienteringer fra revisor (hvert møte) 
- Referatsaker (hvert møte) 
- Eventuelt (hvert møte) 

 

For nærmere informasjon om de enkelte sakene, henvises det til www.temark.no under 

Gjerstad kommune for sakspapirer til hvert enkelt møte (før september 2017, se under arkiv). 
 

9. Avsluttende kommentarer 
Kontrollutvalgets årsmelding for 2017 godkjennes av kontrollutvalget og legges frem for 
kommunestyret til orientering. Kontrollutvalget mener at årsmeldingen gir kommunestyret grunnlag 
for å følge med på om kontrollutvalget utfører sitt arbeid i tråd med kommunestyrets vedtak. 

 

Gjerstad, 14.2.2018 

 

 
Nils Audun Gryting     Benedikte Muruvik Vonen 

Leder   Sekretær 
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Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Gjerstad kontrollutvalg 14.02.2018 

 

 

 

   

 

 

Revisors egenvurdering av uavhengighet 2018 Gjerstad 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Oppdragsansvarlig revisors egenvurderinger av uavhengighet datert 4.1.2018 tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kommuneloven § 79 og Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner stiller krav til revisors 

uavhengighet og objektivitet. Av forskriftens § 15 første ledd fremgår følgende: 

 

Den som foretar revisjon skal løpende vurdere sin uavhengighet. Oppdragsansvarlig revisor skal hvert 

år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. 

 

Egenvurderinger er avgitt av hhv. oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes og oppdragsansvarlig 

forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakke (begge datert 4.1.2018). Egenvurderingene konkluderer med 

at oppdragsansvarlig revisor oppfyller kravene til uavhengighet og objektivitet i kommuneloven § 79 og 

revisjonsforskriften §§ 13-15. Egenvurderingene følger vedlagt. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Dette inngår som en del av kontrollutvalgets påseansvar for forsvarlig revisjon. 

 

 

Vedlegg:  

Revisors uavhengighet regnskapsrevisjon Gjerstad 

Revisors uavhengighet forvaltningsrevisjon Gjerstad 
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Orienteringer fra revisor 14.2.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har et påseansvar for at det blir gjennomført forsvarlig revisjon i kommunen. For å holde 

utvalget orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen, orienterer revisor kontrollutvalget 

fortløpende gjennom året. 

 

Saksopplysninger: 
Revisor orienterer om aktuelle saker i den løpende revisjonen og oppdrag den jobber med i Gjerstad 

kommune, utover det som rapporteres i egne saker. 
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Referatsaker 14.2.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
 

1. Behandling i kommunestyret av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget: 

a. 23.11.2017: Ingen saker 

b. 14.12.2017: 

i. RS 17/83 Fylkesmannen: Rapport fra tilsyn med rehabilitering og koordinerende 

enhet 

ii. PS 17/94 Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget for 2018 

iii. PS 17/95 Handlingsprogram 2018-2021, årsplan 2018 og avgiftsfastsettelse for 

2018 

2. Kort orientering fra NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2018 

3. Neste møte 
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Eventuelt 14.2.2018 
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