
Meeting Book: Risør kontrollutvalg (05.09.2019) 

Risør kontrollutvalg 

Date: 2019-09-05T12:30:00 

Location: Kommunehuset, møterom Stemmen 

Note: 

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

 

Vara møter bare etter eget varsel. 

 

Leder Per Anders Østerholt har meldt forfall og Wenche Monrad kalles med dette inn som vara. 

Nestleder Rune Hansen har meldt forfall og Kjell Skarheim kalles med dette inn som vara. 

 

I tillegg møter følgende: 

Barnehagefaglig rådgiver Janne Broms, sak 24/19       kl. 12:30 

Organisasjonssjef Geir Steen-Tveit, sak 25/19  ca. kl. 12:55 

Samfunnsplanlegger Hellerdal Garthe, sak 35/19 ca. kl. 13:15 

 

Tidsplanen er foreløpig. 
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Arkivsak-dok. 19/00046-23 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Risør kontrollutvalg 05.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 5.9.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Innkalling til møte 5.9.2019 godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 19/00046-22 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Risør kontrollutvalg 05.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møte 6.6.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 6.6.2019 godkjennes. 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll Risør kontrollutvalg 6.6.2019 
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Møteprotokoll  
 

Risør kontrollutvalg 

 
Dato: 06.06.2019 kl. 12:30 – 13:55 
Sted: Kommunehuset, møterom Stemmen 
Arkivsak: 19/00046 
  
Til stede:  Per Anders Østerholt (leder), Rune Hansen (nestleder), Anlaug Stenersen 

(medlem), Randi Gunsteinsen (medlem), Per Søderlind (medlem) 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
- 

  
Forfall:  - 
  
Andre: Økonomisjef Halvor Halvorsen, sak 16/19 

Enhetsleder for eiendom og tekniske tjenester Erik Werner Frøyna, sak 17/19 

Hovedrevisor Merete Songedal Knutson 
  
Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark) 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

3/19 19/00046-16 Godkjenning av innkalling 6.6.2019 3 

Møteprotokoll 

3/19 19/00046-15 Godkjenning av protokoll 9.5.2019 4 

Saker til behandling 

16/19 19/10236-2 Økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2019 Risør 5 

17/19 19/09354-11 
Spørsmål vedr. brosjyre fra Enhet for eiendom og tekniske tjenester 

Risør 
6 
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18/19 19/10233-1 
Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan 

for forvaltningsrevisjon 2020-2023 Risør 
7 

19/19 19/10233-2 
Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan 

for eierskapskontroll 2020-2023 Risør 
8 

20/19 19/10238-1 Samordnet kalender for tilsyn og egenkontroll 2019 Risør 9 

21/19 19/02852-5 Orienteringer fra revisor 6.6.2019 10 

22/19 19/02870-5 Referatsaker 6.6.2019 11 

23/19 19/02859-5 Eventuelt 6.6.2019 12 

    

 

 
Risør, 06.06.2019 

 

 

Per Anders Østerholt      Benedikte Muruvik Vonen 

Kontrollutvalgsleder      Rådgiver i sekretariatet 
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Møteinnkalling 

3/19 Godkjenning av innkalling 6.6.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 06.06.2019 3/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Innkalling til møte 6.6.2019 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Innkalling til møte 6.6.2019 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

3/19 Godkjenning av protokoll 9.5.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 06.06.2019 3/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møte 9.5.2019 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokoll fra møte 9.5.2019 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

16/19 Økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2019 Risør 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 06.06.2019 16/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Økonomisjef Halvor Halvorsen redegjorde for kommunens økonomiske situasjon pr. 1. tertial 

2019 og svarte på spørsmål. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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17/19 Spørsmål vedr. brosjyre fra Enhet for eiendom og tekniske tjenester 

Risør 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 06.06.2019 17/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Den juridiske vurderingen tas til orientering. På bakgrunn av de etiske dilemma saken reiser, 

ber kontrollutvalget om at kommunen i fremtiden avstår fra å utarbeide tilsvarende brosjyrer 

med finansiering fra eksterne leverandører. Saken oversendes til bystyret med følgende 

forslag til vedtak: 

 

Bystyret ber om at kommunen for fremtiden avstår fra slikt samarbeid om utarbeiding av 

brosjyremateriell med finansiering fra kommunens leverandører.  

 

 

Møtebehandling 

Juridisk betenkning i saken var sendt ut med sakspapirene. Enhetsleder for eiendom og 

tekniske tjenester Einar Werner Frøyna viste til uttalelsen og svarte på spørsmål. Han viste til 

at det blir drøftet internt om det dukker opp dilemmaer. Rådmannen har orientert skriftlig om 

at praksisen vil opphøre, i tråd med anbefaling fra Jussnettverket.  

 

Forslag til nytt vedtak i saken fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen og den juridiske vurderingen av de etiske dilemma saken 

reiser til orientering, og finner det tilfredsstillende at praksisen opphører for Risør kommune 

sin del. 

 

Kontrollutvalget ber om en redegjørelse fra rådmannen i neste møte om etiske retningslinjer 

for ansatte og folkevalgte i kommunen og hvordan organisasjonen jobber med etisk 

bevisstgjøring. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar redegjørelsen og den juridiske vurderingen av de etiske dilemma saken 

reiser til orientering, og finner det tilfredsstillende at praksisen opphører for Risør kommune 

sin del. 

 

Kontrollutvalget ber om en redegjørelse fra rådmannen i neste møte om etiske retningslinjer 

for ansatte og folkevalgte i kommunen og hvordan organisasjonen jobber med etisk 

bevisstgjøring. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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18/19 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan 

for forvaltningsrevisjon 2020-2023 Risør 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 06.06.2019 18/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Risør kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og 

virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Aust-Agder 

Revisjon IKS. Analysen forventes levert i løpet av våren 2020. Det forventes at både 

avtroppende og nytt kontrollutvalg blir sterkt involvert i analyseprosessen. 

 

 

Møtebehandling 

Leder innledet kort til saken. Sekretariatet redegjorde kort for saken. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Risør kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og 

virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Aust-Agder 

Revisjon IKS. Analysen forventes levert i løpet av våren 2020. Det forventes at både 

avtroppende og nytt kontrollutvalg blir sterkt involvert i analyseprosessen. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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19/19 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan 

for eierskapskontroll 2020-2023 Risør 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 06.06.2019 19/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Risør kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens eierskap i tråd 

med ny kommunelov § 23-4 fra Aust-Agder Revisjon IKS. Analyse forventes levert i løpet av 

våren 2020. Det forventes at både avtroppende og nytt kontrollutvalg blir involvert i 

analyseprosessen. 

 

 

Møtebehandling 

Sekretariatet redegjorde kort for saken. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Risør kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens eierskap i tråd 

med ny kommunelov § 23-4 fra Aust-Agder Revisjon IKS. Analyse forventes levert i løpet av 

våren 2020. Det forventes at både avtroppende og nytt kontrollutvalg blir involvert i 

analyseprosessen. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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20/19 Samordnet kalender for tilsyn og egenkontroll 2019 Risør 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 06.06.2019 20/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Sekretariatet orienterte i saken og svarte på spørsmål. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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21/19 Orienteringer fra revisor 6.6.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 06.06.2019 21/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Hovedrevisor Merete Songedal Knutson orienterte kort om det løpende revisjonsarbeidet. 

Tema for orienteringen: 
- Momskompensasjon 

- Kort om hvordan hun ønsker å jobbe fremover, som ny hovedrevisor i kommunen. Bli kjent 

med kommunen og enhetslederne som bakgrunn for risikovurderingen for revisjonsåret 2019 

og for å skape grunnlag for god dialog fremover. 

o Budsjett- og økonomiplanen 

o Møter med administrasjon/enhetslederne 

o Overlevering fra tidligere hovedrevisor Bente Tobiassen 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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22/19 Referatsaker 6.6.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 06.06.2019 22/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

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

a. 28.5.2019: 

i. PS 55/19 Regnskap og årsberetning 2018 

2. FKT Fagkonferanse 4.-5.6.2019 

3. Neste møte 5.9.2019 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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23/19 Eventuelt 6.6.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 06.06.2019 23/19 

 

 

  

 

Møtebehandling 

Ingen saker. 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 16/12784-43 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Risør kontrollutvalg 05.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Samarbeid innen barnehagetjenesten 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Forslag til vedtak legges frem i møtet.  

 

 

Bakgrunn for saken: 
I forbindelse med oppfølging av forvaltningsrevisjonen Ressursbruk på barnehageområdet i 

kontrollutvalgets møte 1.11.2018 sak 19/18, ble det vist til arbeid med å utvikle gode relasjoner mellom 

private og kommunale barnehager og kommunens administrasjon. I kontrollutvalgets møte 9.5.2019 sak 

12/19 fikk kontrollutvalget en oppdatering i denne saken.  

 

Saksopplysninger: 
Det ble i sak 12/19 vist til at det avholdes møter med de private barnehagene ca. annenhver måned, der 

både barnehagefaglig rådgiver og kommunalsjef alltid er til stede. Det blir brukt referatmal utarbeidet i 

samarbeid mellom advokat fra PBL og organisasjonssjef, pga. at referat og godkjenning av disse var en 

utfordring og kime til konflikt tidligere. 

 

Videre hadde Risør kommune mottatt kr 200 000 i prosjektmidler fra fylkesmannen for å jobbe med 

relasjon til private barnehager samt rettigheter og plikter i et slikt samarbeid både for kommunen og 

private barnehager. Midlene skulle brukes til to prosjekter, etter føringer fra fylkesmannen og med 

innhold bestemt av Risør kommune: 

1. Veiledning av barnehagefaglig rådgiver og kommunalsjef om: 

a. Barnehagemyndighet – rolleforståelse – utøvelse av myndighet 

b. Effektiv og tilgjengelig opptaksprosess 

c. Spesialpedagogisk hjelp 

d. Risikovurdering og gjennomføring av tilsyn 

2. Felles barnehageprosjekt for alle barnehagestyrerne i Risør i form av heldagssamlinger med 

innleid veileder, der alle styrerne deltar sammen med spesialpedagoger, barnehagefaglig rådgiver 

og kommunalsjef. Siste samling i prosjektet skal etter planen være 12.9. 

 

Kontrollutvalget gjorde følgende vedtak i sak 12/19: 

Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget ber om en oppdatering i saken i sitt septembermøte 

2019. 

 

Barnehagefaglig rådgiver Janne Broms vil stille i møtet for å gi en oppdatering og svare på spørsmål. 
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Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet avventer orienteringen før forslag til vedtak fremmes i møtet. 
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Arkivsak-dok. 19/10565-5 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Risør kontrollutvalg 05.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Etisk reglement Risør kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 6.6.2019 sak 17/19 Spørsmål vedr. brosjyre fra Enhet for eiendom 

og tekniske tjenester Risør. Følgende vedtak ble fattet: 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen og den juridiske vurderingen av de etiske dilemma saken reiser til 

orientering, og finner det tilfredsstillende at praksisen opphører for Risør kommune sin del. 

 

Kontrollutvalget ber om en redegjørelse fra rådmannen i neste møte om etiske retningslinjer for ansatte 

og folkevalgte i kommunen og hvordan organisasjonen jobber med etisk bevisstgjøring. 

 

Saksopplysninger: 
Det var dermed en konkret sak med et etisk dilemma som lå bak ønsket om å få en redegjørelse om 

hvordan Risør kommune jobber med etikk. Det viste seg i møtet at det ikke var helt enkelt å finne 

kommunens etiske reglement, noe som kan tyde på at dette ikke ligger lett tilgjengelig for ansatte og 

politikere. Det ble derfor aktuelt for kontrollutvalget å etterspørre reglementet og ikke minst hvordan 

kommunen jobber med etisk bevissthet blant ansatte og politikere. Selve reglementet ble oppsporet og 

oversendt medlemmene i møtet, og det følger også med denne saken. 

 

I kommunen er tillit et viktig prinsipp. Innbyggerne må ha tillit til politikerne og administrasjonen, og 

politikere og administrasjon må ha tillit til hverandre. For å handle etisk forsvarlig, må man ofte tenke 

gjennom hva man gjør, hvorfor og hvordan. Til å hjelpe seg i slike vurderinger, kan det være en fordel å 

ha et etisk reglement å forholde seg til, og gjerne trene på etiske dilemmaer. 

 

I tillegg til det etiske reglementet har Risør kommune også et eget verdidokument, som forklarer og 

utdyper Risør kommunes verdier: løsningsorientert, trygghet, åpenhet og likeverd. Dette viser også 

hvordan ansatte og folkevalgte forventes å opptre. Verdidokumentet følger også ved saken. 

 

Organisasjonssjef Geir Steen-Tveit vil orientere i saken i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Det er fornuftig at kontrollutvalget med jevne mellomrom etterspør hvordan kommunen arbeider med 

etisk bevissthet. 
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Vedlegg:  

Etisk reglement 2019 Risør kommune 

Verdidokument Risør kommune 
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Rutiner, prosedyrer og 
håndbøker
Arbeidsreglement

2 Etisk reglement
Dokumentnummer 1290, Versjon 1.1 Endret: Malin Paust (22.01.18)

Mette-Marit Salvesen (Godkjent 22.01.18)

2.1      Generelt
Risør kommune legger stor vekt på åpenhet og trygghet i all sin virksomhet. Alle ansatte i Risør kommune har 
ansvar for å etterleve dette prinsippet.

Som forvaltere av samfunnets fellesmidler stilles det spesielt høye krav til den enkeltes etiske holdninger i sin 
virksomhet for kommunen.

Alle plikter lojalt å overholde de lover, forskrifter og reglementer som gjelder for Risør kommunes virksomhet.

Dette innbærer også at alle skal forholde seg lojalt til vedtak som er truffet, selv om en personlig skulle være av 
en annen oppfatning.

Alle har et selvstendig ansvar for å ta opp forhold som en får kjennskap til på arbeidsplassen, som ikke er i 
samsvar med kommunens etiske retningslinjer.

2.2      Opptreden og atferd
Arbeidstakere skal være seg bevisste at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Alle skal oppføre seg høflig og korrekt og på en slik måte at ingen skal kunne trekke i tvil ansattes rettskaffenhet 
og pålitelighet.

Det er viktig at alle ansatte er seg bevisst sin bruk av sosiale medier som Facebook o.l i omtale av situasjoner på 
arbeidsplassen. Selv om det som omtales er forsøkt anonymisert, bør man reflektere over om det i det hele tatt er 
mulig å overholde taushetsplikten hvis man blander jobb med sosiale medier.

Ledere har et særlig ansvar for å tydeliggjøre og skape aksept for etisk forsvarlig atferd, men alle har et 
selvstendig ansvar for å ta aktiv avstand fra og bekjempe enhver uetisk forvaltningspraksis.

Alle har et selvstendig ansvar for å utnytte arbeidstiden effektivt.

2.3      Habilitet
Kommuneloven og forvaltningsloven gir bestemmelser om habilitet som gjelder for alle ansatte og folkevalgte i 
Risør kommune. Alle som behandler saker har et selvstendig ansvar for å gjøre seg kjent med disse lovene og 
følge de bestemmelsene disse fastsetter. Dersom en er i tvil tas forholdene opp med leder eller i politiske organer.

Kommunens ansatte og folkevalgte skal så langt det er mulig unngå å komme i situasjoner som kan medføre 
konflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser. Dersom personlige interesser kan påvirke 
avgjørelsen, eller skape mistanke om dette, i en sak en har faglig ansvar for eller deltar i behandlingen av, skal en 
ta dette opp med leder.

Bistillinger
Ansatte i Risør kommune plikter å underrette arbeidsgiver om bistillinger eller biverv vedkommende har eller påtar 
seg. Slik underretning skal skje skriftlig til Personalavdelingen.

Nær familie
Ved tilsetting som fører til at personer i nær familie kommer i overordnet/underordnet forhold til hverandre, må det 
påses at forvaltningslovens bestemmelser om ugildhet overholdes i arbeidsforholdet, og at krav til uavhengig 
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kontroll i økonomiske saker overholdes. Dette betyr:

• Ansatt vil ikke kunne medvirke ved tilsetting av person i nær familie.
• Det bør som hovedregel vises aktsomhet når personer i nær familie kan komme i underordnet/overordnet 

forhold til hverandre. Det bør uansett unngås at nær familie kommer i direkte underordnet/overordnet forhold 
til hverandre.

2.4      Personlige fordeler og gaver
Ansatte i kommunen kan ikke motta personlige fordeler og gaver av en art som kan påvirke, eller være egnet til å 
påvirke handlinger, saksforberedelser eller vedtak. Dette omfatter ikke bare materielle gjenstander men også 
andre fordeler, for eksempel i form av personlige rabatter ved kjøp av varer og tjenester.

Gaver av ubetydelig verdi, så som reklamemateriell, blomster og lignende kan mottas.

Tilbud om gaver for å innta et bestemt standpunkt skal avslås og rapporteres via nærmeste leder til rådmannen.

Dersom en er i tvil tas saken opp med leder eller i politiske organer.

2.5      Reiser og representasjon
Reiseutgifter i alle tjenestelige sammenhenger skal dekkes av kommunen eller andre offentlige instanser. Unntak 
fra dette prinsippet kan bare skje slik:

• Reiser betalt av potensielle og reelle leverandører i forbindelse med innkjøp, rapporteres til rådmannen
• Øvrige tjenestereiser som betales av andre, avklares med rådmannen på forhånd
Slike reiser skal ha en klar faglig forankring, og må ikke ha karakter av ren kundeoppfølging.

Moderate former for gjestfrihet og representasjon hører med i samarbeidsforhold. Graden av slik oppmerksomhet 
må imidlertid ikke utvikles slik at den påvirker beslutningsprosessen, eller kan gi andre grunn til å tro det.

2.6      Informasjon
All informasjon som gis i forbindelse med virksomhet for kommunen, skal være korrekt og pålitelig.

Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker i kommunen, må respekteres og ikke 
bringes videre uten i samråd med nærmeste leder. Det vises også til arbeidsreglementet og rutinen i forbindelse 
med taushetsplikt.

2.7      Ytringsfrihet
Kommunens ansatte, så vel som alle andre, har en grunnleggende rett til å ytre seg kritisk om kommunens 
virksomhet og om forholdene på arbeidsplassen.

Ytringer som kan skade virksomhetens interesser begrenses imidlertid ut fra hensyn til lojalitetsplikten. 
Innskrenkingen i den ansattes ytringsfrihet må være både relevant og saklig i det enkelte tilfelle, og må ikke gå 
lenger enn nødvendig. Stillingen eller posisjonen til den som uttaler seg vil også være et moment i vurdering av 
om en ytring er å anse for brudd på lojalitetsplikten.

2.8      Varsling
Ansatte må kunne varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Før varsling skjer, bør forholdet være forsøkt 
tatt opp internt. Det vises også til rutinen om varsling, se QM+.

2.9      Behandling av uregelmessigheter og mistanke om misligheter
Mistanke om uregelmessigheter blant ansatte skal rapporteres til rådmannen.
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LIKEVERD

� Behandle hverandre med respekt

� Bli hørt og sett

� Være inkluderende

� Ulikhet er en styrke

VERDIDOKUMENT Risør kommune
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LØSNINGSORIENTERT

� Være fleksibel, kreativ og søke etter gode løsninger

� Benytte ansattes ressurser
og bidra til tverrfaglig samarbeid

� Ta initiativ, vise engasjement og ta ansvar

� Gi konstruktiv tilbakemelding

� Være en miljøbevisst kommune

VERDIDOKUMENT Risør kommune
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ÅPENHET

� Det er riktig å si fra om feil og mangler

� Sikre god informasjonsflyt

� Størst mulig grad av medvirkning
i beslutningsprosesser

� Gjensidig åpenhet mellom enhetene,
ledelse og ansatte – være en “vi-kommune”

VERDIDOKUMENT Risør kommune
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TRYGGHET

� Utvikle ansattes kompetanse

� Arbeidsoppgavene skal harmonisere
med egen kompetanse

� Arbeidsplassen skal være fri for mobbing
og baksnakking

� Holde avtaler

VERDIDOKUMENT Risør kommune
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Arkivsak-dok. 19/04583-13 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Risør kontrollutvalg 05.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Parkering Risør - fakturering av boligsonekort 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalgets leder tok i mars kontakt med sekretariatet og revisor for å undersøke om det kunne 

stemme at han ikke var fakturert for et boligsonekort for 2018-2019 som han hadde fått tilsendt i 

månedsskiftet mai-juni 2018. Dette ble bl.a. tatt opp i kontrollutvalgets møte 9.5.2019 under sak 13/19 

Orienteringer fra revisor, og her fremgår det at revisor ikke var kommet frem til endelig konklusjon om 

fakturering faktisk var gjennomført. Siden dette kunne være et spørsmål som gjaldt flere innbyggere og 

dermed en del inntekter for kommunen, ble revisor bedt om å undersøke saken videre. 

 

Saksopplysninger: 
Revisor undersøkte saken i løpet av våren, men hun fant ikke noen avklaring på spørsmålet som leder 

hadde stilt. Siste oppdatering fra revisor i saken mottok sekretariatet 3.6.2019, der hunsa at hun tok 

kontakt med økonomisjefen i saken, og at hun håpet at saken med det kunne bli avsluttet før hun gikk av 

med pensjon i sommer. Leder purret på avklaring i august, og sekretariatet tok kontakt med rådmannen i 

saken. Her beskrev sekretariatet hvordan det var forsøkt å få avklaring i saken gjennom våren.  

 

Da sekretariatet tok kontakt med rådmannen nå i august, ble det imidlertid klart at rådmannen ved 

økonomisjef hadde svart på spørsmålene i en epost datert litt senere på samme dag som revisor tok 

kontakt med ham, 3.6.2019 (vedlagt). Dette svaret ble dessverre bare aldri oversendt leder eller 

sekretariatet. I svaret viste økonomisjef til de rutinene som gjaldt for boligsonekortet, og som fremgikk av 

brevet som fulgte med boligsonekortet (vedlagt). Han viste til at det her fremgår at det var 

kortinnehaverens plikt å sørge for at boligsonekortet var gyldig, og at kortet var ugyldig dersom faktura 

ikke var betalt innen fristen. Økonomisjefen viste videre til at det ut fra budsjett og regnskap så ut for at 

det avviket som her var avdekket kun gjaldt kontrollutvalgets leder eller iallfall ikke mange, siden det 

ellers ville ha fremgått en større differanse mellom budsjett og regnskap på området. Videre gjorde han 

oppmerksom på at faktureringen var stoppet allerede i 2016. 

 

Leder mente at svaret fra økonomisjefen ikke var uttømmende, da det kunne avdekke en risiko for at flere 

verdikort kunne sendes ut fra administrasjonen uten at disse har noe motsvar i regnskapet. Han ba 

sekretariatet lage en sak til kontrollutvalget der rådmannen skulle svare på noen utdypende spørsmål. Her 

følger spørsmålene og rådmannens svar på disse: 
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1. Hvilke kontrollrutiner foreligger eventuelt, som burde ha avverget at det ble utstedt Boligsonekort 

til en person tre år på rad uten at det har blitt utstedt faktura eller purring på slike? 

Svar: Årsaken til dette vet vi ikke, men det er enten en enkeltstående rutinesvikt internt, eller så 

er det er årsak til at vi ikke har sendt ut faktura i 2016-2018. Om det har vært en årsak (utflytting 

midlertidig, skifte av bil, e.l.) vet vi ikke. Rutinen er at det sendes ut et boligsonekort sammen med 

et brev med 12 punkter for hvordan dette håndteres, og det fremkommer klart at det er korteiers 

ansvar å sørge for å ha gyldig tillatelse. 

Vi har ikke grunn til å tro at dette har skjedd i flere tilfeller, men det kan vi selvsagt ikke utelukke. 

Vi vil ha sjekket dette ut så langt vi klarer det innen møtet den 5.9. 

2. Hvorfor tok det to og en halv måned å svare på henvendelsen fra revisor tross purringer fra 

henne? 

Svar: (Utdrag) […] Han vil sjekke dette ut med saksbehandler.  

3. Hvordan kan slike feil unngås i fremtiden? 

Svar: Vi vil se på ordningen og rutinene vi har etablert innen utgangen av september 2019. 

Dersom vi avdekker feil eller mangler, vil vi iverksette tiltak for å rette på disse. 

 

Rådmannen har dessverre ikke anledning til å stille i møtet, men revisor kan eventuelt prøve å svare på 

spørsmål utvalget måtte sitte igjen med. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet mener at dette har vist seg å være en enkeltsak der leder i kontrollutvalget er part. 

Sekretariatet har derfor bedt om at saken heller kunne legges frem som referatsak, alternativt bør utvalget 

vurdere leders habilitet til å behandle saken. 

 

Vedlegg:  

Epostutveksling Boligsonekort 

Brev om boligsone for 2018 til 2019 
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Fra: Halvorsen, Halvor <Halvor.Halvorsen@risor.kommune.no>  
Sendt: mandag 3. juni 2019 13.32 
Til: Tobiassen, Bente <Bente.Tobiassen@aarevisjon.no> 
Kopi: Frøyna, Lise <Lise.Froyna@risor.kommune.no> 
Emne: SV: Ang. Beboerkort i Risør sentrum. 

 
Hei. 
Har sjekket litt og snakket med Lise om saken. 
 
Ut fra Agresso så har ikke Per Anders Østerholdt blitt fakturert eller betalt for boligsonekort siden 
2015. Det vil si at han har hatt ugyldig kort i 2016,2017 og 2018. 
Årsaken til dette vet jeg ikke, men det er enten en enkeltstående rutinesvikt internt, eller så er det en 
årsak til at vi ikke har sendt ut faktura i 2016 – 2018. Om det har vært en årsak (utflytting midlertidig, 
skifte av bil el) vet kanskje PAØ selv. 
 
Rutinen er at det sendes ut et boligsonekort sammen med et brev med 12. punkter for hvordan dette 
håndteres, og det fremkommer klart at det er korteiers ansvar å sørge for å ha gyldig tillatelse. 
(brevet er vedlagt) 
Viser til brevet følgende punker (min understreking); 
3. Det er kortinnehavers plikt å sørge for at boligsonekortet til enhver tid er gyldig, og at det er 
plassert godt synlig i kjøretøyets frontrute. 
5. Kontakt Risør kommune hvis det oppstår endringer som fører til at kriteriene for å ha 
boligsonekort ikke oppfylles. 
9. Boligsonekortet ansees som ugyldig hvis ikke fakturaen betales innen fristen. 
11. Faktura for boligsonekortet sendes i egen ekspedisjon, og prisen er kr.720. 
 
Det er mao opp til kortinnehaver å sørge for at faktura blir betalt for å ha gyldig kort.  
I PAØ sitt tilfelle ser det ut til at faktureringen er stoppet i 2016, og at han derfor skulle tatt kontakt 
med Risør kommune når han ikke fikk ny faktura i 2016/2017 og 2018. Om dette er gjort av PAØ vet 
jeg ikke. 
 
Risør kommune har et budsjett på ca kr.90.000 årlig i inntekt fra boligsonekort.  
I perioden 2015-2018 har vi hatt inntekter omtrent på budsjettnivå, som tilsier at dette fungerer greit 
i de fleste tilfeller. 
Det har derfor ikke vært noen vesentlige avvik som skulle tilsi at ikke rutinene fungerer på dette 
området, evt med unntak av enkeltsaker som i PAØ sitt tilfelle. 
 
Håper dette var noe avklarende. 
 
Ha en strålende dag. 
 
Halvor Halvorsen 
Økonomisjef 
Risør kommune 
Mob:909 82 747 
Epost: halvor.halvorsen@risor.kommune.no 
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RISØR KOMMUNE 
Enhet for eiendom og tekniske tjenester 

    
    
 Besøksadresse: Postadresse: Dir.tlf.:  37 14 96 33 Org.nr.:       964 977 402 MVA 
  
    

Postboks 158 
4952 Risør 
  

Tlf.:         
Fax.:         

Bankkonto:      
E-post: postmottak@risor.kommune.no 
www.risor.kommune.no  

 
 
  

Kortnummer:  
Registreringsnummer: 
 

 
 
 

 Vår ref: Deres ref: Arkiv:        
Løpenr.:    

Q50 
 

Dato: 
 2018/602 /LFR 
 

 Løpenr.:  7144/2018 30.04.2018 

 
Boligsonekort for 2018/19 
Viser til tidligere innsendte søknad om boligsonekort for parkering i Risør. 
 

1. Vedlagt ligger Boligsonekort for perioden 1.5.2018 til 30.4.2019. 
2. Boligsonekortet er kun gyldig for den bilen det er utstedt til, ved bytte av bil må 

gammelt kort innleveres før nytt fast utskrives.  
3. Det er kortinnehavers plikt å sørge for at boligsonekortet til enhver tid er gyldig, og at 

det er plassert godt synlig i kjøretøyets frontrute. 
4. Den som har et boligsonekort er ansvarlig for å kontrollere at boligsonekortet har 

påført riktig registreringsnummer. 
5. Kontakt Risør kommune hvis det oppstår endringer som fører til at kriteriene for å ha 

boligsonekort ikke oppfylles. 
6. Ved endring i registreringsnummer, er det korthavers ansvar og til en hver tid å ha et 

gyldig midlertidig boligsonekort.  
7. I påvente av fast boligsonekort må midlertidige kort hentes i resepsjonen på 

kommunehuset. Det er kortinnehaver som må kontrollere at opplysningene på det 
midlertidige kortet er riktige. 

8. Når innehaver av boligsonekortet flytter ut av sonen, er ikke kortet lenger gyldig. 
9. Boligsonekortet ansees som ugyldig hvis ikke fakturaen betales innen fristen. 
10. Hvis du sier opp boligsonekortet, må du returnere kortet til Risør kommune. 
11. Faktura for boligsonekortet sendes i egen ekspedisjon, og prisen er 720 kr. 
12. Endringer i boligsoneordningen i forbindelse Parkeringsplan for Risør Sentrum vil bli 

annonsert på Risør kommunes hjemmeside og i Aust Agder Blad. Tidspunkt for 
endringene er ikke endelig tidfestet.  

 
Risør kommune  
 
Med hilsen 
Lise Frøyna 
Saksbehandler 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.
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Arkivsak-dok. 19/14947-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Risør kontrollutvalg 05.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Budsjett for kontrollarbeidet 2020 Risør 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget innstiller på følgende budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2020 til bystyret: 

 

Bystyret vedtar forslag til budsjett 2020 for kontrollarbeidet i Risør kommune med en ramme på kr 1 280 

000. 

 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til bystyret via formannskapet 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon gjeldende fra konstituering av nytt bystyre høsten 2019 § 2 sier 

følgende om kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet: 

 

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller 

fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 tredje 

ledd til kommunestyret eller fylkestinget. 

 

Av kommuneloven § 14-3 tredje ledd fremgår følgende: 

Formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og 

årsberetning. […] 

 

Kontrollutvalget fremmer med dette en sak til bystyret (via formannskapet) om budsjett for 

kontrollarbeidet for 2020 i Risør kommune. 

 

Saksopplysninger: 
Sekretariatet har utarbeidet et forslag til budsjett for kontrollarbeidet i Risør kommune for 2020. 

Kontrollutvalgets budsjett omfatter kostnadene knyttet til selve driften av utvalget, og i tillegg kostnadene 

til sekretariattjenester for kontrollutvalget og kommunens kjøp av revisjonstjenester. Budsjettet er 

hovedsakelig basert på kommunens reglement for godtgjørelse av folkevalgte, tidligere budsjettall som 

kontrollutvalget har spilt inn, regnskapstall og innspill fra de interkommunale selskapene som utfører 

arbeid på oppdrag fra kontrollutvalget. 

 

Kontrollutvalget er bystyrets eget verktøy for gjennomføring av egenkontroll i virksomheten. Bystyret har 

ansvar for å sørge for at det blir bevilget tilstrekkelige ressurser til dette. Sekretariatet ønsker gjennom 

budsjettsaken også å synliggjøre kostnadene innen kontrollarbeid eksplisitt. 
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Møtegodtgjørelse mv. avhenger av aktiviteten i utvalget og hvilket godtgjøringsnivå kommunen ligger på. 

Budsjettet er bygd på gjeldende Reglement for arbeidsgodtgjøringer og dekning av utgifter og 

økonomiske tap for folkevalgte i Risør kommune. Dersom satsene blir endret i nytt reglement, vil 

sekretariatet sende oppdaterte tall. Det er i tråd med gjeldende avtale mellom Risør kommune og Agder 

og Telemark kontrollutvalgssekretariat tatt høyde for 6 kontrollutvalgsmøter i året og 5 medlemmer i 

utvalget. Ingen budsjettendring. (Regnskap 2018 er ikke sammenlignbart pga. tidsforskyvning.) 

 

Bevertning er enkel servering i forbindelse med møtene. Ingen budsjettendring. 

 

Kurs/opplæring og oppdatering av utvalgets medlemmer er vesentlig for kvaliteten på kontrollutvalgets 

arbeid, og det forventes at det settes av tilstrekkelige ressurser til dette. I tillegg er det av stor verdi å få 

kontakt og erfaringsutveksling med kontrollutvalgsmedlemmer i andre kommuner. Særlig er dette viktig 

når det er et nyvalgt kontrollutvalg. Sekretariatet anbefaler: 

- NKRF’s kontrollutvalgskonferanse i januar 2020 (Norges Kommunerevisorforbund) og/eller 

- FKT’s fagkonferanse i juni 2020 (Forum for kontroll og tilsyn), samt 

- vår- og høstkonferanser regionalt i regi av sekretariatet. 

Posten for opplæring tar anslagsvis høyde for at alle medlemmer kan delta på én sentral konferanse eller 

andre tilsvarende opplæringstiltak, samt vår- og høstkonferansen til Temark. Det er en fordel for 

læringsutbyttet at minst to personer deltar på samme opplæringstiltak eller konferanse. Ingen endring. 

 

Andre kostnader omfatter alle kostnader som ikke faller inn under de andre postene, som f.eks. 

abonnement på tidsskriftet Kommunerevisoren og medlemskap i Forum for Kontroll og Tilsyn. 

 

Andre kontrollkostnader er et beløp som kontrollutvalget ønsker skal settes av til eventuelle undersøkelser 

kontrollutvalget mener det er behov for å gjennomføre utover det som ligger inne i budsjettet for revisjon. 

 

Revisjon og sekretariat 

Risør kommune har valgt å delta i to interkommunale selskaper for å løse kontroll-, tilsyns- og 

revisjonsoppgavene. Dette er Aust-Agder Revisjon IKS for revisjonsoppgaver og Agder og Telemark 

kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) for sekretariatsoppgaver. For begge disse selskapene gjelder at 

det er representantskapet som vedtar det endelige budsjettet og fordelingen av dette på 

medlemskommunene. Beløpene utgjør en vesentlig del av budsjettet, men påvirkes altså ikke av 

kontrollutvalget. 

 

Aust-Agder Revisjon IKS gjennomførte en større omlegging av sin modell for beregning av 

kommunenes/medlemmenes tilskudd til revisjonsselskapet fra 2018. Den nye modellen bruker 

faktisk/planlagt tidsforbruk i kommunen som en vesentlig faktor for beregningen av tilskuddet. Budsjettet 

baserer seg på lovkrav og behovet for revisjoner og kontroller i Risør kommune. 

 

Det er representantskapet til Aust-Agder Revisjon IKS som vedtar fordelingen av selskapets kostnader 

mellom medlemskommunene. Vi presiserer derfor at summene i saken er anslag. Endelig vedtak i Aust-

Agder Revisjon IKS’ representantskap vil bli oversendt til kommunen. Budsjettet er bygd opp på 

følgende måte: 

 

REVISJON:   2 019 2 020 

Lovpålagt finansiell revisjon:   260 000 262 080 

Særattestasjoner og bistand:   130 000 134 400 

KU-arbeid, møtevirksomhet og bistand overfor KU: 48 750 60 480 

Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll: 292 500 302 400 

Andel felleskostnader:   231 000 234 500 

SUM  tilskudd fra Risør kommune:   962 250 993 860 

Avrundet til hele 1 000 i budsjett:   962 000 993 000 
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For Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS er også budsjettallet for 2020 et anslag, som er 

avhengig av godkjenning av styret, vedtak om inntreden av nye kommuner i selskapet og vedtak i 

representantskapet. Endelig vedtak i Temarks representantskap i november 2019 vil bli oversendt til 

kommunen. 

 

Det totale budsjettet for kontrollarbeidet i Risør kommune for 2020 kan spesifiseres som følger: 

 

  Regnskap Budsjett Budsjett 

  2 018 2 019 2 020 

KONTROLLUTVALGET       

Møtegodtgjørelse mv. 11 458 25 000 25 000 

Bevertning 260 3 000 3 000 

Kurs/opplæring inkl. reise 29 395 60 000 60 000 

Andre kostn. 0 9 000 9 000 

Andre kontrolltjenester 0   50 000 

Sum kontrollutvalget 41 113 97 000 147 000 
        

Sekretariat (Temark) 102 700 106 000 140 000 
        

Tilskudd Aust-Agder Revisjon IKS 968 000 962 000 993 000 
        

SUM KONTROLLVIRKSOMHET 1 111 813 1 165 000 1 280 000 

 

Det er kontrollutvalget som innstiller på budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i kommunen til bystyret. 

Innstillingen skal derfor gå direkte til bystyret via formannskapet, dvs. den skal legges ved når budsjettet 

oversendes fra rådmannen til formannskapet og fra formannskapet til bystyret. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet gjentar at vi må ta forbehold om vedtak i representantskapene i Aust-Agder Revisjon IKS og 

i Temark om tilskudd til hhv. revisjonen og sekretariatet.  

 

Etter sekretariatets vurdering vil det være nødvendig med en ramme på kr 1 280 000 for kontrollarbeidet i 

Risør kommune for 2020. 
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Rapport fra forvaltningsrevisjonen HMS og avvikshåndtering ved 

Sandnes Ressurssenter 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget oversender rapporten HMS og avvikshåndtering ved Sandnes Ressurssenter – Risør 

kommune til bystyret med følgende innstilling til vedtak: 

 

Bystyret ber rådmannen: 

- Sørge for at enheten legger bedre til rette for en møtestruktur og systematisk gjennomføring av 

medarbeidersamtaler, for i større grad å sikre ansattes involvering og ivaretakelse av forhold 

knyttet til psykososialt arbeidsmiljø. 

- Gjøre en vurdering av ressursrammen knyttet til oppgaven som verneombud, sett i sammenheng 

med behovet for et mer systematisk arbeid knyttet til oppfølging og evaluering av 

skademeldinger. 

- Jobbe mer systematisk med oppfølging og evaluering av avvik på et overordnet nivå, med mål om 

å redusere omfanget av skademeldinger samt gjentakende avvik. 

 

Bystyret ber rådmannen gi kontrollutvalget en kortfattet skriftlig og også muntlig tilbakemelding om tiltak 

som er satt i verk ut fra anbefalingene i rapporten og vedtaket, og effekten av disse, senest i 

kontrollutvalgets siste møte våren 2020. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget bestilte i sitt møte 6.12.2018 sak 36/18 forvaltningsrevisjonen HMS og avvikshåndtering 

ved Sandnes Ressurssenter fra Aust-Agder Revisjon IKS i tråd med fremlagt forslag til prosjektplan. 

Prosjektet var et resultat av kontrollutvalgets reallokering av ressurser mellom og nye prioriteringer i Plan 

for forvaltningsrevisjon og Plan for selskapskontroll. Prosjektet ble vedtatt med følgende 

problemstillinger: 

 

1. Jobbes det systematisk med HMS ved Sandnes ressurssenter i henhold til kravene i 

arbeidsmiljøloven? Og gjennomføres det tilfredsstillende risikovurderinger knyttet til de ansattes 

arbeidsforhold? 

2. Har Sandnes ressurssenter etablert tilfredsstillende rutiner for å avdekke, registrere, rapportere 

og håndtere avvik? 
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Kontrollutvalget forventet rapporten fremlagt i sitt møte i juni 2019, men revisjonen ga tidlig beskjed om 

at det hadde tatt lengre tid enn forutsatt å komme i dialog med kontaktperson i kommunen, og at 

rapporten derfor ville bli noe forsinket. 

 

Forvaltningsrevisor Stine Norrøne Beck vil legge frem rapporten og svare på spørsmål i møtet. 

 

Saksopplysninger: 
Revisjonen gjorde greie for revisjonskriterier, metode og avgrensning i forslaget til prosjektplan, og 

nærmere detaljer om selve gjennomføringen er gitt i rapporten. Formålet med prosjektet har vært å se på 

hvordan enheten har tilrettelagt for gode arbeidsforhold, og da spesielt på området HMS og 

avvikshåndtering. 

 

Sekretariatet viser til revisjonens funn og vurderinger: 

- Sandnes Ressurssenter har som en del av kommunens system, tilfredsstillende HMS-rutiner iht. 

formelle krav til systematisk HMS-arbeid. Positivt med enhetens fokus på HMS gjennom kurs for 

ansatte samt gjennomgang på møter. 

- Revisjonen mener det er uheldig at det ikke er etablert en systematisk praksis for 

medarbeidersamtaler samt en lite hensiktsmessig møtestruktur da personalmøter som en arena for 

informasjon, utvikling og involvering holdes som frivillige møter utenfor ordinær arbeidstid. 

- Forbedringsområder knyttet til verneombudets tilrettelegging for systematisk 

verneombudoppgaver i kombinasjon med sin fulltidsstilling. Med hensyn til Sandnes 

Ressurssenters størrelse og kompleksitet, vurderer revisjonen at ressursene knyttet til ansvaret 

som verneombud er noe begrenset. 

- Risikovurderinger utarbeidet ved den enkelte bruker vedr. fare for vold og utagering, fremstår 

som grundige vurderinger av risiko og konsekvens iht. krav. Det er enkelte variasjoner i omfanget 

av vurderinger blant brukere, men revisjonen anser det som positivt at det er vurderinger med 

fokus på å sikre forutsigbarhet og trygge situasjoner både for ansatte og brukere. 

- Med hensyn til at Sandnes RS har en brukergruppe med tyngre psykiske utviklingshemminger og 

stort omfang på avvik og fysiske skader på ansatte, er det avgjørende med et velfungerende 

avvikssystem. 

- Av revisjonens gjennomgang av avvik, kommer det tydelig frem at enheten har et stort omfang av 

avvik på vold, utagering etc. mot ansatte. Positivt at avvikssystemet anvendes blant de ansatte, 

men mener det foreligger forbedringspotensial vedr. enhetens oppfølging og håndtering av avvik. 

Det er videre uheldig at verneombud og enhetsleders gjennomgang av skademeldinger iht. 

rutiner, ikke gjennomføres. 

- Revisjonen ser flere forhold ved ledelsens arbeid med oppfølging av avvik som kan forbedres, 

både med hensyn til skriftlighet på oppfølging, samt det systematiske arbeidet for å korrigere 

virksomhetens aktiviteter med mål om å redusere forekomsten av gjentakende hendelser. Viktig 

at slike hendelser følges opp med et helhetsfokus og korrigeres på systemnivå for virksomheten. 

Behovet for systematisk oppfølging av avvik, kommer også til uttrykk gjennom de ansattes ulike 

praksis og vurderinger knyttet til å melde avvik samt kategoriseringen av alvorlighetsgrad ved 

ulike volds- og skadehendelser. 

 

Ut fra sine funn og vurderinger har revisjonen kommet med følgende anbefalinger: 

 

- Revisjonen anbefaler at enheten legger bedre til rette for en møtestruktur og systematisk 

gjennomføring av medarbeidersamtaler, for å i større grad sikre ansattes involvering og 

ivaretakelse av forhold knyttet til psykososialt arbeidsmiljø. 

- Det anbefales at administrasjonen gjør en vurdering av ressursrammen knyttet til oppgaven som 

verneombud, sett i sammenheng med behovet for et mer systematisk arbeid knyttet til oppfølging 

og evaluering av skademeldinger. 

- Revisjonen anbefaler at oppfølging og evaluering av avvik jobbes med mer systematisk på et 

overordnet nivå, med mål om å redusere omfanget av skademeldinger samt gjentakende avvik. 
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Rapporten har i tråd med standard for forvaltningsrevisjon vært på høring hos rådmannen, som finner 

rapporten nyttig for videre utviklingsarbeid ved Sandnes Ressurssenter. Han viser til at revisjonens funn, 

vurderinger og anbefalinger vil bli en del av et prosjekt som er nedsatt for å se på hvordan fremtidens 

habiliteringstjeneste bør innrettes, organiseres og driftes. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet vurderer rapporten fra prosjektet å være i samsvar med bestillingen fra kontrollutvalget. 

Rapporten gir en grundig innføring i de utfordringer som ansatte står overfor i denne delen av 

kommunens tjenester. Det er naturlig at kontrollutvalget i sitt forslag til vedtak legger vekt på revisjonens 

anbefalinger om endringer. Det er også naturlig å be om en tilbakemelding om en stund, og sekretariatet 

foreslår at tilbakemelding skjer i løpet av første halvår 2020. 

 

Vedlegg:  

Forvaltningsrevisjon HMS og avvikshåndtering ved Sandnes Ressurssenter – Risør kommune 

Prosjektplan Sandnes Ressurssenter i Risør kommune 
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Problemstillinger  

1. Jobbes det systematisk med HMS ved Sandnes Ressurssenter i henhold til 
kravene i arbeidsmiljøloven? Og gjennomføres det tilfredsstillende 
risikovurderinger knyttet til de ansattes arbeidsforhold? 
 

2. Har Sandnes ressurssenter etablert tilfredsstillende rutiner for å avdekke, 
registrere, rapportere og håndtere avvik? 

Revisjonskriterier 
- Risør kommune har et ansvar for at det utføres et systematisk helse-, miljø- og sikkerhets-arbeid på alle 

plan i virksomheten 

- Kommunen må følge internkontrollforskriftens krav til skriftlig dokumentasjon knyttet til HMS, 

risikoforhold, internkontrollrutiner m.m. 

- Kommunen må følge de krav til fysisk og psykososialt arbeidsmiljø som følger av loven, hvor ansatte 

blant annet skal beskyttes mot vold, trusler og fysiske belastninger.  

- Virksomheten skal jobbe systematisk med risikovurderinger knyttet til de ansattes arbeidsforhold 

- Kommunen, ved Sandnes Ressurssenter, har en plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere 

som virksomhet, gjennom ansvarskravet i forskrift til å ha et system for håndtering av avvik 

 

Revisjonens funn og vurderinger 
– Sandnes Ressurssenter har som en del av kommunens system, tilfredsstillende HMS-rutiner iht. formelle krav til systematisk HMS-arbeid. Positivt med enhetens fokus på HMS gjennom kurs for ansatte samt  

   gjennomgang på møter 

– Revisjonen mener det er uheldig at det ikke er etablert en systematisk praksis for medarbeidersamtaler samt en lite hensiktsmessig møtestruktur da personalmøter som en arena for informasjon, utvikling og  

   involvering holdes som frivillige møter utenfor ordinær arbeidstid  

– Forbedringsområder knyttet til verneombudets tilrettelegging for systematisk verneombudoppgaver i kombinasjon med sin fulltidsstilling. Med hensyn til  Sandnes Ressurssenters størrelse og kompleksitet,   

   vurderer revisjonen at ressursene knyttet til ansvaret som verneombud er noe begrenset 

– Risikovurderinger utarbeidet ved den enkelte bruker vedr. fare for vold og utagering, fremstår som grundige vurderinger av risiko og konsekvens iht. krav. Det er enkelte variasjoner i omfanget av vurderinger  

   blant brukere, men revisjonen anser det som positivt at det er vurderinger med fokus på å sikre forutsigbarhet og trygge situasjoner både for ansatte og brukere 

– Med hensyn til at Sandnes RS har en brukergruppe med tyngre psykiske utviklingshemminger og stort omfang på avvik og fysiske skader på ansatte, er det avgjørende med et velfungerende avvikssystem 

– Av revisjonens gjennomgang av avvik, kommer det tydelig frem at enheten har et stort omfang av avvik på vold, utagering etc. mot ansatte. Positivt at avvikssystemet anvendes blant de ansatte, men mener det  

   foreligger forbedringspotensiale vedr. enhetens oppfølging og håndtering av avvik. Det er videre uheldig at verneombud og enhetsleders gjennomgang av skademeldinger iht. rutiner, ikke gjennomføres 

– Revisjonen ser flere forhold ved ledelsen arbeid med oppfølging av avvik som kan forbedres, både med hensyn til skriftlighet på oppfølging, samt det systematiske arbeidet for å korrigere virksomhetens  

   aktiviteter med mål om å redusere forekomsten av gjentakende hendelser. Viktig at slike hendelser følges opp med et helhetsfokus og korrigeres på systemnivå for virksomheten. Behovet for systematisk  

   oppfølging av avvik, kommer også til uttrykk gjennom de ansattes ulike praksis og vurderinger knyttet til å melde avvik samt kategoriseringen av alvorlighetsgrad ved ulike volds- og skadehendelser 

 

 

 

 

 

 

Anbefalinger 

 Revisjonen anbefaler at enheten legger bedre til rette for en møtestruktur og systematisk gjennomføring av medarbeidersamtaler, for å i større grad sikre ansattes involvering og 

ivaretakelse av forhold knyttet til psykososialt arbeidsmiljø 

 Det anbefales at administrasjonen gjør en vurdering av ressursrammen knyttet til oppgaven som verneombud, sett i sammenheng med behovet for et mer systematisk arbeid knyttet til 

oppfølging og evaluering av skademeldinger 

 Revisjonen anbefaler at oppfølging og evaluering av avvik jobbes med mer systematisk på et overordnet nivå, med mål om å redusere omfanget av skademeldinger samt gjentakende avvik  

Forvaltningsrevisjon til kontrollutvalget i Risør kommune 

HMS og avvikshåndtering ved Sandnes Ressurssenter   

Side 5 - 9 

Side 10 – 28 
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1. INNLEDNING, FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER  

1.1. INNLEDNING 

Sandnes ressurssenter er den største av tre enheter innenfor Habiliteringstjenesten i Risør 

kommune, som inngår i tjenesteområdet for helse og omsorg. Enhetens oppdrag er å yte 

omsorgstjenester til mennesker som ikke kan dra omsorg for seg selv, i hovedsak tjenester til 

mennesker med psykisk utviklingshemming, autismediagnoser eller mennesker som av ulike 

årsaker har utviklet adferdsavvik.  

I arbeidsmiljøloven stilles det en rekke krav til Risør kommune som arbeidsgiver.1 

Kommunen skal blant annet, i samarbeid med arbeidstakere, sørge for at det utføres 

systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Det er videre 

utarbeidet bestemmelser for særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten på 

arbeidsplassen, hvor de ansatte blant annet skal få nødvendig opplæring og instruksjon knyttet 

til ulykkes- og helsefarer forbundet sine arbeidsoppgaver. Arbeidsmiljøloven stiller videre 

krav til det generelle og fysiske arbeidsmiljøet, hvor det skal være fullt forsvarlig ut fra 

hensynet til de ansattes helse, miljø og sikkerhet.  

Sandnes ressurssenter er en stor arbeidsplass med i underkant av 60 årsverk. 

Habiliteringstjenesten yter målrettet miljøarbeid for å bygge opp og støtte funksjoner, 

samspill og livskvalitet hos mennesker med tidlig ervervede eller medfødte 

funksjonshemninger, i form av omsorg, helsehjelp, praktisk bistand, atferdskorrigerende tiltak 

m.m. Brukere knyttet til Sandnes ressurssenter er mennesker som har behov for tjenester i en 

bestemt livsfase eller i et livslangt perspektiv, i aldersspennet fra førskolealder til personer 

over 70 år. Gruppen av brukere er i kontinuerlig endring med tanke på både alder, helse og 

kompleksitet i atferdsutfordringer. Som en del av en ressurskrevende brukergruppe, stiller det 

høye krav til de ansatte samtidig som det vil kunne medføre mange avvik tilknyttet tjenesten.  

Denne forvaltningsrevisjonen har til hensikt å se nærmere på hvordan enheten Sandnes 

Ressurssenter tilrettelegger for sine ansatte, spesielt med hensyn til helse-, miljø- og 

sikkerhetsarbeid. Prosjektet vil videre ha til hensikt å se på hvordan enheten arbeider med 

avviksregistrering og avvikshåndteringer, herunder spesielt hvordan ledelsen følger opp avvik 

knyttet til ansattes arbeidsforhold.  

Revisjonens funn og anbefalinger er utledet gjennom dokumentanalyse, intervju og 

mappegjennomgang, vurdert opp mot rapportens revisjonskriterier. Prosjektet er for øvrig 

gjennomført etter gjeldende standard for forvaltningsrevisjon.2 

  

                                                                 
1 LOV-2005-06-17-62 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) Heretter aml. 
2 RKS 001 Standard for forvaltningsrevisjon. Fastsatt av NKRFs styre 1. februar 2011 
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1.2. BAKGRUNN OG FORMÅL 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet «HMS og avvikshåndtering ved Sandnes Ressurssenter» i 

Risør kommune ble bestilt av kontrollutvalget 06.12.2018 (sak 36/18), gjennom revisjonens 

presentasjon av prosjektplan. Bakgrunnen for bestillingen baserer seg på kontrollutvalgets 

beslutning 01.11.2018 (sak 24/18), om en omprioritering av prosjekter på plan for 

forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget vurderte Sandnes ressurssenter som et område med 

potensiell risiko – spesielt med tanke på tjenesteområdets brukergruppe og høye andel avvik. 

Prosjektet utgjør derfor ikke en del av Risør kontrollutvalgs opprinnelig «Plan for 

forvaltningsrevisjon»3. 

Formålet med forvaltningsrevisjonsprosjektet vil i henhold til kontrollutvalgets bestilling, ha 

til hensikt å se på hvordan enheten har tilrettelagt for gode arbeidsforhold, sett hen til 

oppfølging av ansattes arbeidsmiljø, sykefravær, avvik og HMS-arbeid (helse-, miljø- og 

sikkerhetsarbeid). Det vil videre være formålstjenlig å kartlegge de interne kontrollrutinene 

ved Sandnes ressurssenter, og hvordan disse er forankret hos de ansatte. Det vil herunder være 

hensiktsmessig å se på rutiner for avviksregistrering og avvikshåndtering, og hvordan 

internkontroll knyttet til dette håndteres i praksis hos leder og ansatte.  

Prosjektplan for arbeidet ble behandlet av kontrollutvalget 06.12.2018 (sak 36/18), hvor det 

basert på innspill fra kontrollutvalget, ble vedtatt to problemstillinger:  

1) Jobbes det systematisk med HMS ved Sandnes ressurssenter i henhold til kravene i 

arbeidsmiljøloven? Og gjennomføres det tilfredsstillende risikovurderinger knyttet til 

de ansattes arbeidsforhold? 

 

2) Har Sandnes ressurssenter etablert tilfredsstillende rutiner for å avdekke, registrere, 

rapportere og håndtere avvik? 

  

                                                                 
3 Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019. Vedtatt av Risør kontrollutvalg 16.02.2016 (sak 3/16) 
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2.  METODISK GJENNOMFØRING 

Prosjektets metodiske fremgangsmåte har basert seg på ulike tilnærminger innen kvalitativ 

metode. Arbeidet med forvaltningsrevisjonen har i hovedsak foregått i perioden februar – juni 

2019, og blitt gjennomført av forvaltningsrevisor Stine Norrøne Beck med Kristian Fjellheim 

Bakke som ansvarlig forvaltningsrevisor.  

Revisjonen startet innledningsvis med et oppstartsmøte med enhetsleder på Sandnes 

Ressurssenter, som en informativ samtale for å danne et bedre bilde av enheten. Det ble i 

etterkant av møtet oversendt omfattende dokumentasjon knyttet til enhetens internkontroll, 

HMS-rutiner, styringsdokumenter, rutinebeskrivelser tilknyttet avvik m.m. Dokumentasjonen 

har i stor grad bidratt til revisjonens helhetsforståelse, og dannet grunnlag for revisjonens 

vurderinger og konklusjoner. Oversendt dokumentasjon består i utgangspunktet av 45 

dokumenter av ulik størrelse, både i form av rutiner og systemer for hele kommunen samt kun 

for Sandnes Ressurssenter lokalt eller enhet for habilitering. Dokumentasjonen ble satt i 

system og evaluert, samtidig som flere rutiner ble anvendt som grunnlag for oppfølgende 

spørsmål i intervjuene med både enhetsleder og verneombud.  

Som en viktig del av den metodiske innhentingen av data, har revisjonen videre gjennomført 

semi-strukturerte intervjuer med enhetsleder og påtroppende enhetsleder4, samt med 

verneombud på Sandnes Ressurssenter. I forbindelse med intervjuene, tilbrakte revisjonen 

arbeidsdagen ute på Sandnes Ressurssenter, og fikk i denne forbindelse også observere og få 

uformell dialog med øvrige ansatte som var et nyttig supplement for å danne et 

helhetsinntrykk. I tillegg til intervjuer sendte revisjonen en henvendelse til tillitsvalgte ved 

Sandnes Ressurssenter, for å få deres betraktninger og synspunkter knyttet til revisjonens 

undersøkelse. Revisjonen fikk en innholdsrik tilbakemelding fra én av de to tillitsvalgte, som 

er ansatt ved Sandnes Ressurssenter og plasstillitsvalgt for Fellesorganisasjonen Risør.  

For å få et mest mulig realistisk bilde av enhetens faktiske risikovurderinger, gjennomførte 

revisjonen en gjennomgang av brukersystemet Gerica. Gjennomgangen ble utført ved at 

revisjonen tilbrakte arbeidsdagen ute på Sandnes Ressurssenter, og gjennomgikk alle 21 

brukerne i Gerica med tilhørende risikovurderinger på den enkelte bruker. I forlengelsen av 

gjennomgangen av risikovurderinger i Gerica, fikk revisjonen full tilgang til kommunens 

avvikssystem QM+. Hensikten med gjennomgangen av QM+ var å både få et bilde av 

omfanget og detaljer i type avvik, hvor det blant annet ble hentet ut statistiske oversikter fra 

både hittil i 2019, for året 2018 og 2017, samt for de siste 12 månedene. Revisjonen tok 

videre en gjennomgang av alle avvik siste 12 månedene knyttet til HMS og skademeldinger 

(hhv. høy og medium), samtidig som det ble sett nærmere på oversikt over skademeldinger 

kategorisert med lav.  Revisjonen utførte gjennomgangen av avvik i QM+ 23. april 2019. 

Vurderingen av det metodiske arbeidets validitet og reliabilitet, handler om å belyse dataenes 

troverdighet og gyldighet. Validiteten handler om hvorvidt de innsamlede dataene er aktuelle 

                                                                 
4 Enhetsleder ved Sandnes Ressurssenter går av juni 2019, hvor ansvaret fordeles på hhv. avdelingsleder og 
enhetsleder for habilitering. Begge har vært til stede under revisjonens intervju og samtale med enhetsleder 
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for å besvare problemstillingene, og om revisjonens funn er autoritative og representative i 

forhold til fenomenet som er undersøkt. Dokumentene som er analysert for å besvare 

problemstillingene har vært offentlig tilgjengelig dokumenter, eller dokumenter som er 

forelagt revisjonen direkte av kommunen.  

I forbindelse med intervjuprosessen har dialogen vært forankret gjennom en intervjuguide, 

justert med tilpasninger for den enkelte. Intervjuguiden har blitt utarbeidet med utgangspunkt 

i den oversendte dokumentasjonen av rutiner og systemer. Dette har vært et viktig verktøy for 

å kunne se sammenheng mellom rutiner og praksis, og for å sikre en godt forankret 

analyseprosess. Validiteten styrkes ytterligere ved at datamateriale fra intervjuer og samtaler 

er faktaverifisert av den enkelte informant. En slik faktaverifisering gir mindre rom for 

potensielle fallgruver ved subjektiv tolkning av dataene. Rådmannen har i tillegg ved 

prosjektets ferdigstillelse fått rapporten til høring. Tilbakemelding og uttalelser fra rådmannen 

ligger vedlagt.   

Reliabilitetsvurderingen omhandler hvorvidt de innsamlede dataene er pålitelige, og om 

dataene er gjenstand for etterprøvbarhet. Rapporten har både på detaljert og overordnet nivå 

vært gjenstand for intern og ekstern kvalitetskontroll. Gjennomgående i rapportens arbeid har 

flere forvaltningsrevisorer vært involvert i prosessen, og den metodiske innsamlingen av data 

har vært grundig forankret og kvalitetssikret internt. Dette har bidratt til et godt fundament for 

dataenes reliabilitet.  
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3.  REVISJONSKRITERIER 

Revisjonskriterier er de krav, normer og standarder som utgjør grunnlaget for de vurderinger 

revisjonen skal måle objektet opp mot og i forhold til. Kriteriene vil være gjeldende for begge 

problemstillingene, for å på best mulig danne et godt normativt grunnlag for de vurderinger 

og konklusjoner som trekkes. Følgende kapittel vil redegjøre for de bestemmelser som 

regulerer krav til HMS-arbeid, krav til generelt og fysisk arbeidsmiljø, internkontroll og 

avvikshåndtering. 

Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 

I henhold til arbeidsmiljøloven § 3-1 har Risør kommune et ansvar for å sikre at hensynet til 

arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, gjennom å sørge for at det utføres 

systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten.  

Etter arbeidsmiljøloven § 3-1 ledd 2 innebærer det systematiske helse-, miljø- og 

sikkerhetsarbeidet at kommunen som arbeidsgiver skal: 

1. fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet 

2. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og 

myndighet for HMS er fordelt 

3. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i 

virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen 

4. under planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten, vurdere om 

arbeidsmiljøet vil være i samsvar med lovens krav, og iverksette nødvendige tiltak 

5. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i 

eller i medhold av loven 

6. sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær 

7. sørge for løpende kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse når 

risikoforholdene tilsier det 

8. foreta systematisk overvåking og gjennomgang av det systematiske HMS-arbeidet for 

å sikre at det fungerer som forutsatt  

I forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontroll-

forskriften)5 ligger det en plikt til internkontroll. Forskriftens § 3 definerer internkontroll som: 

«Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, 

utføres, sikres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller medhold av helse-, miljø- 

og sikkerhetslovgivningen». God internkontroll handler derfor om å jobbe systematisk, 

veldokumentert og målbevisst med HMS, hvor hensikten med internkontroll er å forebygge 

uønskede hendelser, oppnå et godt arbeidsmiljø, lavt sykefravær, høy sikkerhet m.m.6 

                                                                 
5 FOR-1996-12-06-1127 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter med 
kommentarer (Internkontrollforskriften) 
6 https://www.altinn.no/starte-og-drive/arbeidsforhold/helse--miljo-og-sikkerhet-hms/hms-arbeid-og-hms-
krav/ 
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Internkontrollforskriftens § 5 definerer krav til innholdet i det systematiske HMS-arbeidet og 

krav til dokumentasjon. Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, 

risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold 

av HMS-lovgivningen, jf. § 5 første ledd. I internkontrollforskriftens § 5 andre ledd defineres 

krav til internkontroll og dokumentasjon, hvor det heter at «internkontroll innebærer at 

virksomheten skal:» 

1. sørge for at de lover og forskrifter i HMS-lovgivningen som gjelder for 

virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig 

viktighet 

- 

2. sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i 

det systematiske HMS-arbeidet herunder informasjon om endringer  
- 

3. sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring 

utnyttes 
- 

4. fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet Må dokumenteres skriftlig 

5. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, 

oppgaver og myndighetet for arbeidet med HMS er fordelt  
Må dokumenteres skriftlig 

6. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt 

utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene 
Må dokumenteres skriftlig 

7. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av 

krav fastsatt i eller i medhold av HMS-lovgivningen  
Må dokumenteres skriftlig 

8. foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å 

sikre at den fungerer som forutsatt 
Må dokumenteres skriftlig 

 

Krav til arbeidsmiljø og arbeidsforhold  

For å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen skal kommunen som arbeidsgiver sørge for at de 

ansatte gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at 

de ansatte får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig, jf. aml. § 3-2 første 

ledd. Som en del av det systematiske HMS-arbeidet, er det viktig at virksomheten 

gjennomfører risikovurderinger knyttet til farer og problemer som kan oppstå. Arbeidstilsynet 

definerer risikovurderinger følgende: 

«Å vurdere risiko i en virksomhet er en kontinuerlig prosess der man må gjøre jevnlige 

kartlegginger og vurderinger av farene og problemene i virksomheten.» 

Risikovurderinger begrenser seg ikke kun til umiddelbare fysiske farer, men kan også ta for 

seg for eksempel muskelplager, stress, konflikter m.m. Omfanget av risikovurderingene vil 

alltid variere med størrelsen på arbeidsplassen og hva slags arbeid som utføres. 

Arbeidstilsynet mener kjernen i enhver risikovurdering baserer seg på tre spørsmål:7 

- Hva kan gå galt? 

- Hva kan vi gjøre for å forhindre dette? 

- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?  

                                                                 
7 https://www.arbeidstilsynet.no/hms/risikovurdering/  
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I forlengelse av HMS-arbeidet, er det viktig at virksomheten ivaretar arbeidsmiljølovens krav 

til det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet, jf. aml. kap. 4. I lovens § 4-1 stilles det 

generelle krav til at arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut ifra både en 

enkeltvis og samlet vurdering av faktorer som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og 

psykiske helse og velferd. Ved planlegging og utforming av arbeidet, skal det legges vekt på å 

forebygge skader, og arbeidet skal organisere slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige 

fysiske eller psykiske belastninger, jf. aml. § 4-1 ledd 2. Videre skal det vurderes om det er 

særlig risiko knyttet til alenearbeid i virksomheten.  

I arbeidsmiljøloven § 4-3 stilles det eksplisitte krav til det psykososiale arbeidsmiljøet, hvor 

det heter at: 

1. Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas 

2. Arbeidet skal søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon 

med andre arbeidstakere i virksomheten 

3. Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden 

4. Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige 

belastninger som følge av kontakt med andre 

I arbeidsmiljølovens § 4-4 stilles det videre krav til det fysiske arbeidsmiljøet, hvor det i første 

ledd stilles krav til at fysiske arbeidsmiljøfaktorer som bygnings- og utstyrsmessige forhold, 

inneklima, lysforhold, støy etc. skal være fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes 

helse, miljø, sikkerhet og velferd. Videre skal arbeidsplassen innredes og uformes slik at de 

ansatte unngår uheldige fysiske belastninger, og det skal legges til rette for variasjon i arbeidet 

og for å unngå tunge løft eller ensformig gjentakelsesarbeid, jf. aml. § 4-4 andre ledd.  

Arbeidstilsynet har utarbeidet en informasjonsside knyttet til det fysiske arbeidsmiljøet i 

omsorgsboliger, og trekker frem viktigheten av risiko knyttet til vold og trusler: «Pasienter og 

beboere i helseinstitusjoner kan være mentalt ustabile eller utagerende. Arbeidstakerne skal 

beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre. I denne 

sammenhengen er den fysiske utformingen av arbeidsmiljøet (bygningen) viktig. På 

arbeidsplasser med risiko for vold og trusler må bygningen utformes med tanke på å redusere 

denne risikoen.»8 

Arbeidstilsynet beskriver viktigheten av at arbeidsgiver og arbeidstakerne har en felles 

enighet om hva som inngår i begrepene vold og trusler. Det er videre viktig at arbeidsplassen 

er oppmerksom på at også hyppige, mindre alvorlige hendelser kan gi store 

helsekonsekvenser på sikt. Vold og trusler skal derfor ikke behandles som et problem for den 

enkelte arbeidstaker, men også som et arbeidsmiljøproblem som angår hele virksomheten.9 

Helserelaterte yrker trekkes frem av arbeidstilsynet som ett av de mest utsatte yrkene med høy 

risiko for vold og trusler på arbeidsplassen. Risikoutsatte arbeidssituasjoner kan blant annet 

være alenearbeid, arbeid med lav bemanning, mangelfull opplæring og arbeid med mennesker 

                                                                 
8 https://www.arbeidstilsynet.no/tema/byggesak/veiledning-til-dokumentasjonskrav-ved-soknad-om-
arbeidstilsynets-samtykke/krav-til-fysisk-arbeidsmiljo/ 
9 https://www.arbeidstilsynet.no/tema/vold-og-trusler/ 
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i sårbare situasjoner. Arbeidsgiver har ansvaret for å sørge for at arbeidstakerne, så langt det 

er mulig, beskyttes mot vold og trusler, og arbeidsgiver skal arbeide mot vold og trusler på 

samme systematiske måte som forebygging av andre risikoforhold på arbeidsplassen.10 

Arbeidstilsynet beskriver videre 5 steg arbeidsgiver bør gjøre i arbeidet med forebygging mot 

ansattes risiko for utsettelse av vold og trusler: 

1. Kartlegge hvilke situasjoner de ansatte kan bli utsatt for vold og trusler 

2. Vurdere hvor sannsynlig det er at vold- og trusselsituasjoner oppstår og hvor alvorlig 

mulige konsekvenser kan være (risikovurderinger) 

3. Utarbeide planer, rutiner og tiltak 

4. Iverksette tiltak 

5. Følge opp og evaluere tiltakene 

I henhold til arbeidsmiljøloven § 5-1 skal arbeidsgiver sørge for registrering av alle 

personskader som oppstår under utførelse av arbeid, og det samme gjelder sykdom som antas 

å ha sin grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsplassen. Det er videre krav til at også 

arbeidstaker skal melde fra om tilsvarende skader eller sykdom, hvor det heter at arbeidstaker 

skal «melde fra til arbeidsgiver dersom arbeidstaker blir skadet i arbeidet eller pådrar seg 

sykdom som arbeidstaker mener har sin grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsstedet» 

jf. aml. § 2-3 ledd 2, e.  

 

Avvik 

Som en viktig del av den systematiske internkontrollen, inngår virksomhetens arbeid knyttet 

til avvikshåndtering. Arbeidstilsynet beskriver at alle virksomheter skal ha rutiner for å 

avdekke, rette opp og forebygge avvik fra helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Selve 

avvikshåndteringen handler derfor om å både oppdage, melde, rette opp og forebygge brudd 

på krav fastsatt i HMS-lovgivningen.11   

Internkontrollforskriften § 5 som er gjengitt tidligere i kapittelet, heter det i punkt 7 at 

virksomheten gjennom skriftlig dokumentasjon, skal: 

«… iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav 

fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen» 

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten definerer ulike plikter 

som i sum utgjør et styringssystem som skal sikre systematisk styring av virksomhetens 

aktiviteter.12 De fire pliktene som utgjør styringssystemet, omhandler styring av hvordan 

aktiviteter planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres med krav i eller i medhold av 

helse- og omsorgslovgivning, jf. forskriften § 4.   

                                                                 
10 https://www.arbeidstilsynet.no/tema/vold-og-trusler/ 
11 https://www.arbeidstilsynet.no/hms/avvik-og-avvikshandtering/ 
12 FOR-2016-10-28-1250 Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 
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I plikten til å planlegge virksomhetens aktiviteter, heter det i forskriftens § 6 bokstav g at 

dette innebærer å: 

«… ha oversikt over avvik, herunder uønskede hendelser, evalueringer, klager, 

brukererfaringer, statistikk, informasjon og annet som sier noe om virksomheten 

overholder helse- og omsorgslovgivningen, inkludert om tjenestene er faglig 

forsvarlige og om virksomheten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og 

pasient- og brukersikkerhet» 

I forskriftens plikt til å gjennomføre (jf. § 7), heter det at man skal «… utvikle og iverksette 

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

overtredelse av helse- og omsorgslovgivningen, inkludert brudd på krav til faglig 

forsvarlighet og systematisk arbeid for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet», jf. 

§ 7 bokstav c. 

I forskriftens plikt til å evaluere, stilles det krav til at virksomheten skal «gjennomgå avvik, 

herunder uønskede hendelser, slik at lignende forhold kan forebygges», jf. § 8 bokstav e. 

Videre ligger det i § 9 plikten til å korrigere at virksomheten skal rette opp uforsvarlige 

forhold, sørge for korrigerende tiltak og forbedre nødvendige prosedyrer og rutiner for å sørge 

for at relevant lovgivning etterleves.   

Arbeidsgiver har iht. forskriftens § 3 ansvar for å ha opprettet et system for å håndtere avvik, 

samtidig som alle arbeidstakere er pliktige til å melde fra om avvik og mangler på 

arbeidsplassen. God avvikshåndtering omhandler ifølge arbeidstilsynet det å finne ut hva som 

har skjedd, hvorfor det har skjedd, rette opp forholdet og sørge for at det ikke vil skje igjen.13 

Det vises videre til at en god avvikshåndtering blant annet kan bidra til at virksomheten når 

målene sine, å redusere risikoen for uønskede hendelser og sikre et bedre arbeidsmiljø. 

Arbeidstilsynet trekker videre frem viktigheten av å se på avvikshåndtering som en del av 

dokumentasjonen som danner grunnlaget for virksomhetens risikovurderinger.  

 

 
Oppsummert vil prosjektet ta utgangspunkt i følgende kriterier: 

 Risør kommune har et ansvar for at det utføres et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle 

plan i virksomheten 

 Kommunen må følge interkontrollforskriftens krav til skriftlig dokumentasjon knyttet til HMS, 

risikoforhold, internkontrollrutiner m.m. 

 Kommunen må følge de krav til fysisk og psykososiale arbeidsmiljøet som følger av lov, hvor de 

ansatte blant annet skal beskyttes mot vold, trusler og fysiske belastninger. Virksomheten skal jobbe 

systematisk med risikovurderinger knyttet til de ansattes arbeidsforhold 

 Kommunen, ved Sandnes Ressurssenter, har en plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere 

som virksomhet, gjennom ansvarskravet i forskrift til å ha et system for håndtering av avvik 

 

                                                                 
13 https://www.arbeidstilsynet.no/hms/avvik-og-avvikshandtering/ 
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4. PROBLEMSTILLINGER 

 

Om Sandnes Ressurssenter 

Sandnes ressurssenter (SR) er en enhet innenfor Habiliteringstjenesten i Risør kommune, hvor 

enhetens oppdrag er å yte omsorgstjenester til mennesker som ikke kan dra omsorg for seg 

selv. I hovedsak yter enhetene innenfor Habiliteringstjenesten tjenester til mennesker med 

psykisk utviklingshemming og/eller mennesker med autismediagnoser. Tjenesteområdet er 

organisert i tre enheter: Orreveien ressurssenter, Linken arbeidssenter og Sandnes 

ressurssenter.14 

Habiliteringstjenesten yter målrettet miljøarbeid i leiligheter og bofellesskap, et arbeid som 

skal oppnå endringer i retning av et bedre liv for de som mottar tjenestene. Miljøarbeidet ytes 

i form av omsorg, helsehjelp, praktisk bistand og opplæring, atferdskorrigerende tiltak, 

dagtilbud og fritidsaktiviteter. Det ytes også avlastningstjenester til utviklingshemmede barn 

og voksne som bor hjemme, primært ment som en avlastning til pårørende med særlig 

tyngende omsorgsoppgaver. 

Sandnes ressurssenter er en stor arbeidsplass, hvor det er tilknyttet ca. 150 ansatte inkludert 

tilkallingsvikarer. Dette utgjør omtrent 60 årsverk, men enheten har ifølge enhetsleder et mål 

om at de av hensyn til ressursbruk og budsjett skal ned til ca. 55 årsverk. Av de 150 ansatte, 

utgjør ca. 100 av disse faste stillinger. Sandnes ressurssenter var ved revisjonens 

oppstartstidspunkt organisert med én enhetsleder, to fagansvarlige samt fem gruppeansvarlige 

– en gruppeansvarlig på hvert av de fem husene på SR. Underveis i prosjektets arbeid, ble 

revisjonen orientert om at enhetsleder før sommeren 2019 vil gå av med pensjon, hvor hennes 

respektive arbeidsoppgaver vil fordeles ut på to personer. Én ansatt i kommunen vil ta over 

som ny enhetsleder for hele Habiliteringstjenesten, samtidig som én av de to faglederne vil 

overta ansvaret lokalt på Sandnes ressurssenter.  

Samlet sett er det 25 brukere ved Sandnes ressurssenter, hvor 17 personer bor fast i leiligheter 

eller bofellesskap, åtte har avlastningsplasser og to får botjenester. Enkelte brukere er over 50 

år, mens resten fordeler seg i aldersspennet 7 -  45 år inkludert avlastning. De fleste brukere 

som bor på ressurssenteret har enten 1:1 bemanning, 2:1 bemanning eller 3:1 bemanning, noe 

som reflekterer enhetsleders beskrivelse om at SR har noen av de mest ressurskrevende 

brukerne i Habiliteringstjenesten i kommunen.  

I kommunens årsmelding for 2018, beskrives det at Sandnes ressurssenter har hatt et krevende 

år, men som forventet ut ifra driftssituasjonen enheten gikk inn i 2018 med. Samtidig har 

enheten hatt et sykefravær på ca. 6,73 %, som er en bedring på ca. 1 % mot 2017, og har 

måtte sette inn ekstra ressurser gjennom året som følge av sykefravær, sykdom hos brukere og 

økt behov for oppfølging av brukere på avlastning.15 

 

                                                                 
14 https://www.risor.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/nedsatt-funksjonsevne-
habilitering/habiliteringstjenesten/ 
15 Risør kommune – Årsberetning 2018 
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4.1. SYSTEMATISK HMS-ARBEID OG RISIKO VED ARBEIDSFORHOLD 

1) Jobbes det systematisk med HMS ved Sandnes ressurssenter i henhold til kravene i 

arbeidsmiljøloven? Og gjennomføres det tilfredsstillende risikovurderinger knyttet 

til de ansattes arbeidsforhold? 

4.1.1. FAKTA 

I følgende kapittel vil det redegjøres for de rutinebeskrivelser og systemer Sandnes 

Ressurssenter har knyttet til sitt systematiske arbeid med HMS og internkontroll, og hvilke 

rutiner enheten har med HMS-arbeid i praksis. Det vil videre fremstilles de funn og 

observasjoner revisjonen har gjort knyttet til enhetens arbeid med risikovurderinger både på et 

generelt nivå, knyttet til den enkelte bruker og ansattes arbeidsforhold.  

Systematisk HMS-arbeid 

Etter arbeidsmiljøloven er Sandnes ressurssenter som en del av Risør kommune pliktig til å 

jobbe systematisk med HMS, herunder ha rutiner for fordeling av ansvar og oppgaver innen 

HMS, systematisk arbeid med sykefravær og oppfølging av arbeidsmiljø og arbeidstakernes 

helse og systematisk gjennomgang av HMS-arbeidet. For å kontrollere hvorvidt enheten 

oppfyller kravene i loven, har revisjonen gjennomgått en rekke dokumenter oversendt fra 

kommunen. Av hensyn til omfang vil ikke revisjonen gjengi all dokumentasjon i rapporten, 

men oversikt over alle rutiner for internkontroll, kvalitetssystem m.m. ligger i vedlegg 1.   

Som en del av Sandnes ressurssenters skriftlige rutiner knyttet til sitt systematiske HMS-

arbeid, omfattes store deler av dokumentasjonen HMS-rutiner som er gjeldende for hele Risør 

kommune. Kommunen har blant annet utarbeidet en egen HMS-håndbok, som skal 

«dokumentere kommunens HMS-system, og være i tråd med gjeldende internkontroll-

forskrift.»16 HMS-håndboka skal være generell og overordnet for hele Risør kommune, med 

en HMS-arbeidsgruppe som oppdaterer håndboka årlig samtidig som Arbeidsmiljøutvalget 

skal godkjenne endringene. 

I henhold til loven er det i HMS-håndboka nedfelt «Konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet 

i Risør kommune». Det heter blant annet i mål 5 - 7 at:17 

 Ledere skal sørge for at ansatte er informert om HMS-arbeidet i kommunen som 

helhet og i enheten spesielt. De ansatte skal være informert om de rutiner og 

retningslinjer som er etablert og hvor de selv kan hente informasjon 

 QM+ er kommunens verktøy i HMS-arbeidet og avviksbehandlingen 

 Ledere skal gis skolering på HMS-området 

I håndboken defineres rådmannen som den med overordnet HMS-ansvar for Risør kommune, 

hvor kommunalsjef har delegert ansvar for å se til at arbeidet fungerer i tråd med lov og 

                                                                 
16 HMS-håndboka Risør kommune  
17 Ibid side 5 
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forskrift, og at det daglige HMS-arbeidet utøves hensiktsmessig i kommunen. Utover dette 

har rådmannen delegert ansvar for HMS ned på den enkelte enhet i kommunen. Under 

revisjonens intervju med enhetsleder og avdelingsleder beskrives det at det er enhetsleder som 

besitter hovedansvaret innen HMS på Sandnes Ressurssenter.  

Fastsetting av mål for HMS ved Sandnes Ressurssenter, forteller enhetsleder at står nedfelt i 

virksomhetsplanen for habilitering. Revisjonen har fått oversendt Virksomhetsmelding – 

Enhet for habilitering 2018-19, hvor det presenteres følgende mål for HMS-arbeidet: 

- Alle virksomheter skal måle sin HMS-virksomhet: Oppslutning og status for ulike 

HMS-forhold 

- HMS-arbeidet skal involvere alle berørte parter ved hjelp av sjekklister, 

spørreskjemaer og avviksmeldinger, jf. §§ 4 og 5.3 i HMS-forskrift. Hensikten er å 

lære av hverandres erfaringer slik at feil, mangler og avvik ikke oppstår og gjentas  

- Leder- og personalmøter skal ha grafiske avviks- og forslagsrapporter fremlagt, 

minimum hvert halvår.  "Avviksrapport" skal være fast punkt på dagsordenen og vise 

utviklingen over tid og status for tiltak som er iverksatt 

- Det skal ikke oppstå fravær som skyldes dårlig tilrettelegging av jobben, eller som 

skyldes dårlige samarbeidsforhold.  Medarbeidere og de som mottar våre tjenester er 

en del av løsningen, ikke en del av problemet 

Når det gjelder systematisk HMS-arbeid på Sandnes Ressurssenter, beskriver enhetsleder at 

det er mye fokus på opplæring av nye ansatte, både gjennom et introduksjonsprogram og 

kvalitetsprogram som gjennomgås med alle nyansatte på Sandnes Ressurssenter. Revisjonen 

har fått tilgang til dokumentasjon og rutiner knyttet til tilsetting av nyansatte, hvor det blant 

annet er utarbeidet et sett kvalifikasjonskriterier for personale gjennom en sjekkliste på 

opplæringspunkter samt rutinemessige krav som politiattest etc. Nytilsatte får i tillegg tilbud 

om førstehjelpskurs, kurs i hjerte-lunge-redning m.m. På de ulike husene henger det 

oversikter over hva de ansatte skal kunne for å jobbe der, samtidig som det to ganger i året 

arbeides med et idéhefte knyttet til kvalitet i tjenester med utviklingshemmede brukere «Dette 

må jeg kunne – Gode tjenester til personer med utviklingshemming». Revisjonen har også fått 

tilgang til dette, et grundig og gjennomarbeidet idéhefte som blant annet tar opp type 

utviklingshemming, viktig rammeverk, forutsetninger for gode tjenester, god helse for 

brukerne etc.18 

Enhetsleder beskriver videre at de på alle personalmøter har oppe HMS fast som første punkt, 

både ved personalmøter, gruppemøter og driftsmøter i Habiliteringstjenesten. Verneombud 

beskriver overfor revisjonen at en del av personalmøtene alltid avsettes til HMS, men at 

ulempen er at det ikke avholdes så hyppige personalmøter. Det er i tillegg frivillig oppmøte på 

alle personalmøter, da disse avholdes utenfor arbeidstid. Det beskrives at innkallingene til 

personalmøtene skjer ved møteinvitasjon og ikke innkalling, da møtene gjennomføres før eller 

etter ansattes vakter. Verneombud mener at det ved en så stor enhet som Sandnes 

                                                                 
18 «Dette må jeg kunne – Gode tjenester til personer med utviklingshemming» Utarbeidet av Helsedirektoratet 
og Aldring og Helse – nasjonal kompetansetjeneste 2016 
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Ressurssenter, så er det veldig vanskelig med god møtestruktur, både med hensyn til 

turnusordning og mange ansatte. På gruppemøtene holdes det for øvrig mindre personalmøter 

hvor det er mer fokus på HMS gjennom konkrete tilfeller og mindre overordnet HMS-arbeid. 

Som en del av HMS-arbeidet omtales vernetjenesten og den funksjonen verneombud på den 

enkelte enheten skal ha, i HMS-håndboka. Her er det nedfelt at saker som angår 

arbeidsmiljøet primært skal løses på lavest mulig nivå i organisasjonen, hvor verneombudet 

kan bli involvert ved behov. Innenfor sitt område skal verneombud ivareta ansattes interesser i 

saker som angår arbeidsmiljøet, samt gjennomføre vernerunde – en systematisk gjennomgang 

av det fysiske arbeidsmiljøet – sammen med HMS-leder/enhetsleder.  

Kravet om vernerunde er nærmere beskrevet i egen rutine; «Vernerunde, rutine for 

gjennomføring», hvor formålet defineres i punkt 2 målsetting: formålet med å gjennomføre 

vernerunde er å hindre at uheldige arbeidsmiljøforhold oppstår (av fysisk og psykososial art), 

avdekke eventuelle risikoforhold samt sikre at forbedringer utføres. Enhetsleder har ansvaret 

for å gjennomføre vernerunde innen utgangen av mai hvert år, potensielle funn skal 

registreres og det skal utarbeides en samlet rapport fra vernerunden. Revisjonen har fått 

oversendt rapport for siste vernerunde, og observerer at det er gjennomført og nedfelt 

fokusområder videre både ift. renhold, kvalitetsstyringssystemet QM+ m.m. I rutine-

beskrivelsen for vernerunder står det videre nedfelt ansvarsforhold fra ansattes ansvar, 

verneombud, leder, rådmann m.m.  

Under intervju med revisjonen beskriver enhetsleder at vernerundene gjennomføres fast en 

gang i året, hvor enhetsleder sammen med verneombud og vaktmester gjennomfører runden. I 

forkant av vernerunden beskriver verneombud til revisjonen at det foretas en «digital 

vernerunde» som sendes til alle ansatte, hvor de kan komme med innspill til hva som kan 

gjennomgås på vernerunden.. Denne går i utgangspunktet ut på byggmessige og fysiske 

forhold. Verneombud beskriver at det også er en liten rubrikk for psykososiale forhold, men 

siden undersøkelsen ikke er anonym så fanges det ikke opp så mye der. Ved den fysiske 

vernerunden går verneombud, enhetsleder, verneombud renhold og en fra vaktmestertjenesten 

rundt på alle husene på Sandnes Ressurssenter, hvor alt fra brannutstyr, byggmessige forhold 

etc. gjennomgås. 

Når det gjelder de ansattes psykososiale arbeidsmiljø beskriver verneombud overfor 

revisjonen at det er vanskelig å få et godt innblikk på det ved en stor arbeidsplass som 

Sandnes Ressurssenter. Det uttrykkes at de metodene og verktøyene som brukes i dag ikke er 

godt tilrettelagt for å avdekke potensielle utfordringer ved det psykososiale arbeidsmiljøet. 

For øvrig beskriver verneombud at det ikke er så mange som tar initiativ selv til å oppsøke 

han for en samtale. Overfor revisjonen uttrykker verneombud videre noe utfordringer knyttet 

til ansvaret som verneombud, da det ikke er mulighet for å kunne jobbe systematisk med 

oppgavene som ansvaret innebærer. Da verneombud i utgangspunktet har en 100 prosent 

miljøstilling med brukere som krever fullt oppsyn, kan det være vanskelig å kombinere dette 

da det ikke er tilrettelagt tid i jobben til verneombud-oppgaver.  
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I forlengelse av dette uttrykker tillitsvalgt overfor revisjonen at medarbeidersamtaler er en 

utfordring å få gjennomført, da Sandnes Ressurssenter er en veldig stor arbeidsplass med alt 

for mange ansatte i forhold til at det kun er én leder. Tillitsvalgt belyser videre viktigheten av 

regelmessige medarbeidersamtaler hvor en ser på personalets faglige kvalifikasjoner opp mot 

oppgaver man utfører. En mer bevisst bruk av medarbeidersamtaler for å øke faglighet og 

kompetanse, mener tillitsvalgt vil gi et positivt utslag både på de ansatte og på 

tjenestekvaliteten. Tillitsvalgt mener det er viktig at enheten har oversikt over kompetansen til 

den enkelte ansatte, og at denne settes i sammenheng med arbeidsplassens behov. HMS-

håndboka til Risør kommune trekker også frem viktigheten av medarbeidersamtaler. Det 

understrekes at alle ansatte i kommunen skal tilbys årlige medarbeidersamtaler, og at ledelsen 

har ansvaret for at disse blir gjennomført. Medarbeidersamtalen skal ha et fremtidsrettet 

perspektiv, med vekt på å skape faglig og personlig utvikling for den enkelte medarbeider.  

 

Risikovurderinger ved ansattes arbeidsforhold 

En viktig del av det systematiske HMS-arbeidet er at enheten gjennomfører risikovurderinger 

knyttet til farer og utfordringer som kan oppstå, både overfor brukere og ansatte. Ved Sandnes 

Ressurssenter beskriver enhetsleder til revisjonen at det foreligger en risiko- og 

sårbarhetsanalyse på alle brukerne, samtidig som de har ROS-analyse for hele Sandnes 

Ressurssenter. På møter med ledelsen og gruppeansvarlige hver 6. uke gjennomgås 

risikoanalyser både generelt, enkelte brukere, drift etc. Da Sandnes Ressurssenter er en så stor 

arbeidsplass, mener enhetsleder og avdelingsleder at slike møter er nødvendig for å finne frem 

til gode løsninger og for å få det store bildet på tjenesten. 

Revisjonen er blitt forelagt et eksempel på «Hovedskjema for risiko- og sårbarhetsanalyse» 

for Habiliteringstjenesten / Sandnes Ressurssenter, hvor det er foretatt en sannsynlighet- og 

konsekvensvurdering knyttet til vold og trusler om vold i arbeidssituasjoner:  

A. Sannsynlighetsvurdering 

a) Beskrivelse av uønsket hendelse på enheten 

b) Beskrivelse av årsak til den uønskede hendelsen 

c) Hvilke forebyggende tiltak (årsaksreduserende) er allerede iverksatt 

d) Hvor sannsynlig er det at årsaken utløser hendelsen 

e) Opplisting av forslag til nye forebyggende tiltak (tiltak rettes mot årsaken) 

B. Konsekvensvurderinger (vurderes individuelt tematisk) 

(Menneskers liv og helse, samfunnsviktige funksjoner, drift, produksjon og 

tjenesteytelser, miljømessige konsekvenser, økonomiske og materielle verdier) 

a) Hvilke skadebegrensende tiltak finnes allerede 

b) Beskriv konsekvensene av den uønskede hendelsen 

c) Hvilken konsekvensgradering (Ufarlig, viss fare, farlig, kritisk katastrofal) 

d) Opplisting av forslag til nye skadebegrensende tiltak 

ROS-analysen som er forelagt, gjennomgår alle ovennevnte sannsynlighets- og 

konsekvensvurderinger grundig opp mot den uønskede hendelsen – vold og trusler. Analysen 
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er avsluttet med et risikodiagram samt et tidsdiagram for forslag til prioriterte tiltak, fordelt på 

brukernivå, medarbeidernivå og systemnivå. 

Risiko knyttet til vold og trusler om vold, beskrives i HMS-håndboka som en 

arbeidsmiljøutfordring i Risør. Det er derfor utarbeidet rutiner og retningslinjer for å klargjøre 

ansvar, myndighet og fremgangsmåte ved avverging av vold, trusler og trakassering av 

ansatte. Rutinene skal sikre god oppfølging av de ansatte som har opplevd vold eller trusler, 

samtidig som de skal være et virkemiddel for kontinuerlig forbedring av praksis og 

prosedyrer. 

Som en del av Sandnes Ressurssenters arbeid med risikovurderinger, er det utarbeidet en 

overordnet handlingsplan for vold og trusler i arbeidssituasjon – utarbeidet av- og gjeldende 

for Habiliteringstjenesten. Handlingsplanen stiller blant annet krav til at enheten skal 

kartlegge farer gjennom ROS-analyse, hvor det ved melding av skade skal vurderes om typen 

skade omfattes av ROS-analysen som foreligger, eller om man må foreta en ny analyse 

relatert til den aktuelle hendelsen. Revisjonen har i tillegg fått overlevert en veiledning for de 

ansatte knyttet til risikoanalyser av «vold og trusler om vold» i brukersystemet Gerica, hvor 

det beskrives hvordan det skal føres risiko ift. vold og belastning på den enkelte bruker. 

I kommunens rutiner er det utarbeidet en rutine på «Risikoanalyse på brukere i 

Habiliteringstjenesten», hvor målsettingen er å unngå/forebygge at ansatte blir utsatt for vold, 

trusler og fysisk belastning, og sørge for at de ansatte har kjennskap til risikofaktorer rundt 

den enkelte bruker. Det skal for hver bruker vurderes risiko ift. fysisk vold, psykisk belastning 

og fysisk belastning. Under ansvarsforhold defineres gruppeansvarlig rundt den enkelte 

bruker som ansvarlig for å utføre risikoanalysen og sikre at de ansatte får opplæring o g 

kjennskap til hvordan man finner og bruker denne informasjonen. Avdelingsledere og 

enhetsleder er ansvarlig for å påse og legge til rette for at dette arbeidet utføres. Dersom 

ansatte blir utsatt for trusler, vold eller fysisk belastning skal dette meldes fra om i 

kommunens avvikssystem Qm+.  

 

Gjennomgang av risikovurderinger 

Revisjonen har i forbindelse med prosjektet, foretatt en gjennomgang av risikovurderinger på 

de ulike brukerne på Sandnes Ressurssenter i den hensikt å vurdere hvorvidt det foretas gode 

vurderinger knyttet til risikoer overfor de ansattes arbeidsforhold.  

Sandnes Ressurssenter anvender det elektroniske pasientjournalsystemet Gerica, hvor hver 

bruker ligger inne med all informasjon. Revisjonen har i forbindelse med sitt arbeid, foretatt 

en fullstendig gjennomgang av risikovurderingene på alle de 21 brukerne på Sandnes 

Ressurssenter. Av hensyn til personvern vil det gjengis begrenset med informasjon som kan 

knyttes opp mot enkeltpersoner, men heller presenteres observasjoner på et overordnet nivå.   

I Gerica deles det inn i «Prosedyre – situasjon – mål», fordelt på de ulike kartleggings- og 

risikoområdene på hver bruker. Hver bruker har ulike tiltakspunkter knyttet til ulike forhold 

hvor det er risiko hos brukeren, og jo mer utfordrende brukeren er i forhold til samvær og 

oppfølging, dess flere tiltakspunkter er utarbeidet.  
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Under de ulike tiltakspunktene er det redegjort for rutiner, forhåndsregler, risikovurderinger 

og andre situasjonsbeskrivelser, innenfor eksempelvis: 

- Sosiale forhold og sosial trening 

- Tilrettelegging for kontinuitet og 

forutsigbarhet 

- Samtaler 

- Fysisk og verbal utfordrende atferd 

- Søvn og hvile 

- Tiltak natt 

- Medisinsk oppfølging 

- Samfunnsdeltakelse og aktiviteter 

- Psykisk og kognitiv funksjon 

- Veske og ernæring 

- Bevegelse og trening 

- Brukermedvirkning 

- Tvang og makt  

Ved de ulike risikovurderingene som er foretatt, kategoriseres risikoene inn i ulike 

sannsynlighetsgraderinger knyttet til brukerne opp mot ansattes arbeidsforhold. Nedenfor har 

revisjonen sammensatt konkrete eksempler for hvordan vurderinger gjøres i Gerica, men har 

av hensyn til personvern utelatt en del informasjon som retter seg mot konkrete brukere. 

Prosedyre Situasjon Mål 

Fysisk belastning 

- Utagering: Stor sannsynlighet – stor belastning 

- Holdetiltak: Stor sannsynlighet – stor belastning 

- Uforutsigbarhet: Stor sannsynlighet – stor belastning 

- Inneklima: Middels sannsynlighet – middels 

belastning 

- Høye lyder: Stor sannsynlighet – middels belastning 

 

 

Risikoanalyse 

Fare for fysisk vold: JA 

Fare for psykisk belastning: JA 

Fare for fysisk belastning: JA 

 

Informasjon om brukers 

historie, evt. vedtak om bruk 

av tvang og makt etc. 

Forhindre at ansatte, bruker 

eller andre blir utsatt for skade 

 

Prosedyren har som målsetting 

at ansatte skal ha nødvendig 

kjennskap til risikofaktorer 

rundt bruker for å 

forebygge/unngå at ansatte blir 

utsatt for fysisk vold og/eller 

psykisk/fysisk belastning. 

 

Gjentakende hos mange brukere er risiko knytte til fysisk vold og utagerende atferd, hvor 

voldelige hendelser mot ansatte fremgår av journalen hos flere brukere. Revisjonen finner 

likevel en del varierende bruk av Gerica i forhold til utfylling av «prosedyre – situasjon – 

mål», hvor det på enkelte er fyldige vurderinger mens det hos andre er fraværende. Det 

observeres ved de ulike risikovurderingene at risikoer i flere tilfeller knyttes opp mot ulike 

situasjoner eller handlinger som forekommer. 

På flere brukere er det videre utarbeidet detaljerte rutinebeskrivelser ved opplæring av 

nyansatte eller vikarer på den enkelte bruker. Flere av brukerne har enten 3:1 eller 2:1 

bemanning, hvilket innebærer at det skal være flere ansatte rundt én bruker. I Gerica fremgår 

det klare rollefordelinger mellom de ansatte på de ulike brukerne, for å sikre både 

forutsigbarhet og hensiktsmessighet ut ifra aktivitet eller andre forhold. Sandnes 

Ressurssenter arbeider i tillegg med ansvarsvakter på enkelte brukere, en funksjon som 

innebærer for eksempel å påse at journal blir skrevet, at vakta evalueres av alle ansatte, sørge 

for strakstiltak ved alvorlige hendelser, sikre at bestemmelsene i vedtak blir overholdt og fulgt 

m.m. 
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På slutten av hver vakt, beskriver enhetsleder og avdelingsleder at det foretas en evaluering av 

vakta, hvor de ansatte evaluerer i hensikt å f. eks finne årsaken til hvorfor noe ble som det ble, 

samtidig som eventuelle voldshendelser registreres i Gerica. Under revisjonens samtale med 

verneombud, beskrives det at hver vakt har 15 minutters overlapping osv., men da ansatte ofte 

vil hjem etter en lang arbeidsdag så blir det ikke nødvendigvis mye tid til å reflektere over 

hendelser.  

I forbindelse med enhetens bruk av Gerica, er det utarbeidet en rutinebeskrivelse knyttet til 

kategorisering av risikonivå og konsekvenskategorier. Revisjonen har fått overlevert rutinen 

«Akseptabelt risikonivå og risikovurdering Gerica – Risør kommune», hvor det er 

gjennomført en fremstilling av ulike kategorier for sannsynlighetsvurdering: 

Slik det fremgår av tabellen er det definert ulike kjennetegn knyttet til hyppighet og hvem det 

angår, og hvorvidt det krever mye ressurser. Videre deles det inn i konsekvenskategorier for å 

si noe om hvor stor konsekvensen er dersom en risiko inntreffer. Konsekvensene er utarbeidet 

med hensyn til tilgjengelighet, konfidensialitet, integritet og kvalitet, og fremstilles følgende: 

Ubetydelig Moderat Alvorlig Kritisk 

- Stans i Gerica <30 min 

- Journal er komplett 

- Ikke fare for pasienters  

  helse 

- Ikke brudd på  

  personvern 

- Ubetydelig økonomisk  

   tap 

- Intet tap av renommé /   

   rykte 

- Stans Gerica 30-240 min 

- Mangler i journal slik at   

  personoppl. ikke er ajour 

- Brudd på personvern for   

  enkelte pasienter 

- Gjenopprettelig økonomisk  

  tap 

- Moderat tap av renommé  

  overfor pasient og   

  omgivelse 

- Stans i Gerica 4-8 timer 

- Uautorisert innsyn i   

  personopplysninger 

- Mulig brudd på lov 

- Fare for pasienters liv og  

  helse  

- Brudd på personvern for  

  stort antall pasienter 

- Alvorlig økonomisk tap 

- Alvorlig tap av rykte 

- Stans i Gerica min. 8 timer  

- Fullt uautorisert innsyn i   

  Personopplysninger 

- Kritisk informasjon mangler i  

  journal og brudd på lov 

- Medikament, dosering eller  

  behandlingstiltak feil 

- Personopplysninger henføres  

  til feil bruker 

- Tap av liv 

- Uopprettelig økonomisk tap 
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4.1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJON 

Etter revisjonens vurdering har Sandnes Ressurssenter, som en del av Risør kommunes 

styringsdokumenter, tilfredsstillende HMS-rutiner i henhold til arbeidsmiljøloven og 

internkontrollforskriftens formelle krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. 

Revisjonen finner det positivt at kommunen har utarbeidet en egen HMS-håndbok, med 

konkrete mål, ansvarsfordeling og rutiner for oppfølging av hele kommunens HMS-arbeid.  

Når det gjelder Sandnes Ressurssenters krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 

etter arbeidsmiljøloven, mener revisjonen det er positivt med enhetens fokus på HMS 

gjennom opplæring og kurs for ansatte, samtidig som det er et tema på alle personalmøter, 

gruppemøter og driftsmøter. Revisjonen registrerer likevel det faktum at personalmøter er lagt 

opp med frivillige oppmøte utenfor ordinær arbeidstid, noe som gjør det mer utfordrende å få 

etablert gode arenaer for informasjon og læring. 

Når det gjelder arbeidsmiljølovens krav til fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, vurderer 

revisjonen at dagens verktøy som anvendes, ikke er godt tilrettelagt for å avdekke potensielle 

utfordringer ved det psykososiale arbeidsmiljøet. I forlengelse av dette ønsker revisjonen å 

fremheve viktigheten av å få gjennomført systematiske medarbeidersamtaler, som en arena 

for å sikre at ansattes psykososiale arbeidsmiljø oppleves ivaretatt. Revisjonen finner det for 

øvrig positivt at det fysiske arbeidsmiljøet på sin side blir ivaretatt gjennom systematiske 

gjennomganger ved de årlige vernerundene, hvor både enhetsleder og verneombud deltar  

Revisjonen registrerer for øvrig at verneombud uttrykker utfordringer knyttet til det å 

kombinere systematiske verneombudoppgaver med en fulltidsstilling hos brukere. Dagens 

ordning innebærer at verneombud ikke har en fast tilrettelagt tid i sin stilling til 

verneombudansvaret, til tross for at ansvaret som verneombud skal dekke hele Sandnes 

Ressurssenter som en stor arbeidsplass med mange ansatte og en krevende brukergruppe.  

I forlengelse av det systematiske HMS-arbeidet, er det iht. arbeidstilsynet viktig at enheten 

anvender hensiktsmessige risikovurderinger knyttet til de ansattes arbeidsforhold. Revisjonen 

anser det som positivt at det både er utarbeidet en ROS-analyse for hele Sandnes 

Ressurssenter, samtidig som det foreligger risikovurderinger på den enkelte bruker – og at 

risikoene gjennomgås regelmessig på ledermøter. Det fremstår videre som konsekvente 

vurderinger av graden av risiko og konsekvens av ulike hendelser som kan oppstå. 

Det er etter revisjonens oppfatning gjennomført gode risikovurderinger knyttet til den enkelte 

bruker når det gjelder fare for vold eller utagering. Arbeidstilsynet mener kjernen i enhver 

risikovurdering bør presenteres hva som kan gå galt og hvilke tiltak som kan gjøres for å 

redusere konsekvensene. Dette mener revisjonen Sandnes Ressurssenter har gjennomført på 

den enkelte bruker, hvor det gjerne er vurdert risiko opp mot enkeltsituasjoner eller 

handlinger. Det observeres likevel en del varierende utfylling i detalj, hvor enkelte har veldig 

utfyllende vurderinger mens det hos andre brukere er fraværende. Revisjonen finner det 

videre positivt at det er klare rollefordelinger blant de ansatte på de mer krevende brukerne, 

slik at man for både ansatte og bruker sikrer både forutsigbarhet og hensiktsmessighet ut ifra 

aktivitet eller andre forhold.  
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4.2. RUTINER FOR AVVIK 

2) Har Sandnes Ressurssenter etablert tilfredsstillende rutiner for å avdekke, registrere 

og håndtere avvik? 

4.2.1. FAKTA 

I følgende kapittel vil det redegjøres for de rutiner Sandnes Ressurssenter har knyttet til 

avviksrapportering, og hvorvidt det anvendes på en tilfredsstillende måte i praksis. Det vil 

videre presenteres omfanget av avviksmeldinger på enheten, spesielt knyttet til 

skademeldinger fra de ansatte da dette er en hyppig forekomst.  

Rutiner for avviksrapportering  

I Risør kommunes HMS-håndbok beskrives et avvik som «et forhold som ikke er i samsvar 

med lov eller forskrift, eller med vedtatte ansvarsforhold og rutiner for vedkommende 

virksomhet.» Videre beskrives det at avvik snarest mulig må avdekkes og utbedres, og i 

forhold til aktuelle tilsynsmyndigheter må det kunne dokumenteres at dette er gjort.  

Risør kommune anvender avvikssystemet QM+, hvor avvik kategoriseres inn i lav, middels 

eller høy. Revisjonen har blitt forelagt utarbeidet veileder i QM+ for ansatte ved Sandnes 

Ressurssenter. I veilederen vises det til de fire ulike kategoriene av meldinger de ansatte må 

velge ved registrering av avvik:  

- Avvik HMS: Avvik som har med helse, miljø eller sikkerhet å gjøre 

- Avvik tjenestekvalitet: Er avvik som har med kvaliteten på tjenester som gis. Dette 

kan også være medikamentavvik 

- Observasjonskort eiendom: Melding til vaktmester om hendelser som må behandles 

- Skademelding ansatt: Her skal alle skader på de ansatte registreres 

Under skademelding ansatt må det krysses av for type ulykke den ansatte har vært utsatt for, 

herunder; støt/treff av gjenstand, sammenstøt/påkjørsel, velt, klemt/fanget, fall, stukket/kuttet 

av skarp eller spiss gjenstand, elektrisk spenning, høy/lav temperatur, kjemikalier, eksplosjon/ 

brann, trusler om vold, påført voldsskade eller annet. Videre må den ansatte definere hvilken 

kroppsdel som er skadet, bakgrunn/årsak til hendelsen, og skadens art (sårskade etc.). QM+ 

har videre i skademeldingsskjema en boks hvor den ansatte skal gi en kort beskrivelse av 

hendelsen, utdype forslag til strakstiltak og en ufyllende beskrivelse av årsak/omstendigheter, 

vitner eller lignende. 

I samtale med revisjonen beskriver enhetsleder en oppfatning om at alle ansatte bruker QM+, 

og at det er en kultur for å anvende systemet og melde avvik. Vaktene på SR er satt opp med 

en fast overlapp, noe som er viktig både for informasjonsflyt og avviksrapportering. Når det 

gjelder opplæring, så er QM+ en del av introduksjonsprogrammet for nytilsatte. Ved nye 

personer på en ny eller annen utfordrende bruker, foretar enhetsleder oppfølgingssamtaler og 

veileder dersom man skulle føle seg utrygg på jobb.  
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Rutiner knyttet til avvikshåndtering og oppfølging, beskriver enhetsleder som sitt ansvar og 

som en etablert praksis hun jobber etter. Revisjonen er ikke kjent med noen skriftlige 

rutinebeskrivelser knyttet til avvikshåndtering og oppfølging. Enhetsleder beskriver at det 

hver morgen foretas en gjennomgang av alle avvik som er kommet inn og registrert. Dersom 

avvikene er kategorisert med «høy» eller «middels», kontakter leder alltid vedkommende og 

eventuelt avholder et møte med den ansatte dersom det er ønskelig. Ved alle alvorlige 

hendelser følges dette opp ved å ta en prat med den ansatte samme dag som meldingen blir 

lest, og eventuelt involverer gruppeansvarlig eller fagansvarlig – som har ansvar for det 

faglige og veiledning, slik at de eventuelt kan ta en prat med vedkommende. I en slik 

veiledning, tar man eksempelvis opp hvordan man kan håndtere en lignende situasjon neste 

gang eller hvordan ulike handlinger kan gi ulike konsekvenser etc. 

Det trekkes for øvrig frem utfordringer knyttet til den subjektive vurderingen ved 

kategorisering av avvik innenfor lav, middels eller høy. Det foreligger ikke skriftlige 

retningslinjer knyttet til kategoriseringen, da det tas utgangspunkt i den ansattes subjektive 

opplevelse av situasjonen. Enkelte kan rapportere inn mange «lave» avvik, hvor det kan være 

uklart om vedkommende enten er mer utsatt eller mulig bare er flink til å melde avvik. Det 

beskrives som veldig individuelle preg på hvordan enkeltavvik håndteres, da ansatte kan 

oppleve en situasjon veldig forskjellig. De fleste avvik som kommer inn som skademelding, 

beskriver enhetsleder at klassifiseres som lav, samtidig som enkelte ikke registrerer i det hele 

tatt. Det observeres hos ledelsen at registrerte skader i rapporterings-skjemaet i Gerica ofte 

ikke samsvarer med antall avvik i QM+. Det beskrives for øvrig at det jevnlig forsøkes å få 

frem viktigheten av det å registrere, også for å få frem behovet knyttet til brukerne. Årsaken 

til at skademeldinger sjeldent registreres som «høy», mener enhetsleder er at mange ansatte 

har jobbet på Sandnes Ressurssenter i mange år, og nok er blitt noe mer vant til fysiske 

skader, hvor terskelen dermed blir høyere for å registrere avvik.  

I samtale med revisjonen beskriver verneombud at han nødvendigvis ikke får så mange 

henvendelser ifbm. rollen som verneombud, men at han følger tett med på skademeldinger 

som registreres i QM+. Som verneombud har han full tilgang til QM+, for å få overblikk over 

hva som foregår med de ansatte. I enkelte tilfeller tar verneombud kontakt med den det 

gjelder ift. en registrert skademelding, spesielt dersom man kan vurdere å endre litt 

arbeidsmetode ved at de f. eks plasserer seg litt dårlig ift. brukeren eller bare om man vil høre 

hvordan den ansatte har det. Verneombud trekker for øvrig frem at han savner noen som 

kunne jobbet mer systematisk med vold og trusler utenom enhetsleder, da det blir for mye 

arbeid for enhetsleder å gå grundig inn i det. 

Oppfølging og evaluering av avvik 

Revisjonen stilte enhetsleder spørsmålet om hvilke rutiner og vurderinger som ligger i det å 

lukke et avvik. Her beskrives det at når enhetsleder sender tilbakemelding til vedkommende, 

så lukkes avviket. Enkelte avvik lukkes like etter registrering, mens andre sendes videre til 

gruppeansvarlig – da lukkes avviket av enhetsleder. I de tilfeller avviket sendes til 

gruppeansvarlig, så følger leder ofte opp ved å se om avviket blir lukket eller ikke. I 

revisjonens intervju med verneombud, beskrives det at enhetsleder er flink til å ta kontakt når 
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det kommer inn avvik. Som verneombud mener han likevel at leder nok ikke er så flink til å 

dokumentere det som gjøres, skriftlig. Verneombud ville gjerne sett registrert i QM+ hva 

enhetsleder har gjort for å følge opp avviket, ved at avviket ikke kun lukkes men at det 

dokumenteres at man f. eks har tatt en prat i telefonen eller på kontoret med den enkelte. 

Verneombud mener det er en del positive ting som ikke blir dokumentert, og dermed ikke 

kommer frem i avvikssystemet.  

Arbeidet med å følge opp avvik og unngå gjentakelser, mener enhetsleder det alltid jobbes 

med. Hvorvidt det må igangsettes tiltak eller lignende, er en vurdering som gjøres mer eller 

mindre hele tiden. Det er til enhver tid et mål om å få ned avvik, og det er derfor et 

konsekvent arbeid knyttet til sammensetninger på team ved de ulike brukerne blant annet, slik 

at de utfyller hverandre på kompetanse og egenskaper. De ulike gruppeansvarlige blir for 

øvrig ikke involvert i alle avvik som kommer inn, kun hvis det er noe rutinemessig 

enhetsleder mener det bør gjøres noe med. Det gjennomgås heller ikke gjennom spesifikke 

avvik, men det diskuteres avvik på et generelt nivå. Verneombud beskriver at det ikke 

avholdes mange personalmøter, som må ses i sammenheng med at ansatte har høye 

forventninger til oppfølging og veiledning da enheten har et krevende arbeidsmiljø grunnet 

vold og trusler. Verneombud mener det burde vært avholdt flere fagmøter, og at faste 

husmøter og faste personalmøter savnes. Han mener møtestrukturen ikke fungerer slik det er 

per i dag, og dersom slike møter hadde blitt lagt inn i arbeidstiden ville det hjulpet mye både 

knyttet til HMS-arbeid og fagarbeid. Det belyses for øvrig at dersom avvik skulle vært 

gjennomgått i detalj, ville ikke dette vært hensiktsmessig både med hensyn til omfanget av 

avvik samt taushetsplikt knyttet til den enkelte bruker.  

I henhold til skriftlige rutiner skal verneombud ha tilgang til alle registrerte skademeldinger i 

QM+ samtidig som verneombud skal ha en gjennomgang med enhetsleder to ganger i 

kvartalet. Da revisjonen tok opp dette under intervju, beskrev enhetsleder at verneombud har 

tilgang til hele QM+ men at gjennomgangen av skademeldinger ikke gjennomføres. Dette var 

tidligere en praksis, men har etter ny organisering «kokt litt vekk». På tilsvarende spørsmål til 

verneombud beskrives det at de har noe uformell prat om skademeldinger, men at det ikke er 

blitt en etablert praksis slik som tiltenkt. Verneombud beskriver at han gjennomgår 

skademeldinger på egenhånd, og at avstanden mellom administrasjonen og verneombud er for 

stor. For øvrig beskriver verneombud at oppfølgingsarbeidet gjøres mer på fagnivå enn 

administrativt nivå. 

I HMS-håndboka står det nedfelt at alle skader, ulykker eller nestenulykker skal registreres i 

QM+ under avvik HMS / skademelding ansatt, hvor AMU 2 ganger i året skal gjennomgå 

disse. Dette bekrefter enhetsleder at gjøres. Hovedverneombud sammen med rådmannen eller 

personal, gjennomgår alle avviksmeldinger som sendes inn til kommunen, én gang i måneden. 

Dette gjøres i tillegg til gjennomgang i AMU. 

I forlengelse av skademeldinger og oppfølging av slike hendelser, spurte revisjonen om 

verneombudets inntrykk av ansattes opplevelse av å jobbe på SR med hensyn til fysiske 

arbeidsforhold og belastning ved enkelte brukere. Verneombud beskriver dette som veldig 

individuelt, hvor enkelte uttrykker et behov for pause fra enkeltbrukere og at slike tilfeller 
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Kategorisering av avvik 

Lav Middels Høy

burde komme tydeligere frem gjennom eksempelvis medarbeidersamtaler. Verneombud 

beskriver at han selv har vært i enkelte situasjoner hvor man i lengre tid arbeider i veldig 

utagerende atferd fra brukere, og at det i perioder har vært vanskelig å gå på jobb.  

 

Avvik ved Sandnes Ressurssenter 

På bakgrunn av det omfanget avvik, spesielt knyttet til skademeldinger, som revisjonen har 

fått beskrevet, ble det ansett som vesentlig å se nærmere på faktiske avvik registrert ved 

Sandnes Ressurssenter. Revisjonen fikk full tilgang til kommunens avvikssystem QM+, og 

gjennomgikk en rekke avvik. Det har herunder blitt gjennomgått alle avvik og 

skademeldinger med både «høy» og «middels» de siste 12 mnd. i detalj, samtidig som det er 

gjennomgått alle avvik på HMS/uønskede hendelser de siste 12. mnd. Revisjonen har videre 

hentet ut statistikk over avvik totalt de siste 12 mnd., samtidig skademeldinger for 

henholdsvis 2017, 2018, hittil i 2019 og skademeldinger de siste 3 mnd. 

Under prosjektets oppstartsmøte med enhetsleder ble det beskrevet for revisjonen at avvik 

knyttet til fysiske skader på ansatte forekommer daglig, og at hun observerer en del forekomst 

av underrapportering på avvik – muligens fordi de ansatte er så vant med å bli utsatt for vold 

fra brukerne. På bakgrunn av den høye forekomsten på fysiske skader på ansatte, valgte 

revisjonen å se nærmere på skademeldinger i gjennomgangen av avvik.  

For å få en totaloversikt over avviksmeldinger meldt i QM+ ved Sandnes Ressurssenter, 

hentet revisjonen ut en oversikt over siste 12 mnd. (april 2018 – april 2019). I nevnte periode 

ble det registrert 475 avvik ved Sandnes Ressurssenter, fordelt på følgende type avvik og 

kategorisering: 

  

 

 

 

 

 

Slik en ser av oversikten, utgjør skademelding ansatt en betydelig andel av avvik registrert 

ved Sandnes Ressurssenter, da det i løpet av de siste 12 månedene er registrert 283 

skademeldinger. Ved revisjonens gjennomgang av tilsvarende oversikt for henholdsvis 

kalenderåret 2018 og 2017, viser det tilnærmet lik andel skademeldinger i prosent ved i 

underkant av 60 prosent for alle periodene. Tilsvarende gjelder fordelingen av kategorisering 

«lav», «middels» eller «høy», hvor 75 % av avvikene utgjør kategorien «lav».   

Det ble videre hentet ut statistikk for registrerte avvik hittil i 2019 (1. januar – 24. april), hvor 

det de 4 første månedene er registrert 185 avvik ved Sandnes Ressurssenter. Av disse er 123 
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av avvikene skademeldinger på ansatte. Til sammenligning ble det totalt i 2018 registrert 212 

skademeldinger. Revisjonen har sett på avvik fordelt på måneder i løpet av året, og ser en 

relativt jevn fordeling av avvik i løpet av de ulike deler av året. 

Antall skademeldinger siste 12 månedene utgjør 283 meldinger, hvor tilnærmet alle er 

registrert som «ulykke, plutselig hendelse». Av de 283 meldingene, fordeler de seg følgende: 

 

Slik det fremgår av oversikten, er det «annet» og «påført voldsskade» som utgjør de aller 

fleste av avvik registrert som skademeldinger. Dette ser man videre i avvikene når de ansatte 

skal beskrive bakgrunn/årsak til skaden, hvor en kan se av tabellen nedenfor at «angrep/truet 

av person» og «annet» også her utgjør tilnærmet alle «årsakene» til skademeldingene. 

 

De ansatte må videre i registrering av skademelding beskrive skadens art, hvor det på 

skademeldinger siste 12 månedene fordeler seg følgende: Fordeling med psykiske 

ettervirkninger (24 stk.), bløtdelsskade/klemskade (26 stk.), sårskade (5 stk.), forstuing (4 

stk.), varmeskade (1 stk.) og annet (75 stk.)  

En stor del av avvikene blir registrert under alternativene «annet», både når det gjelder type 

ulykke, årsak til skaden og skadens art. I revisjonens gjennomgang av alle «middels» 

skademeldinger siste 12 månedene, er de hendelsene som har størst gjentakelser følgende: 

- Gjentatte høye hyl og skrik over lengre perioder 
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- Målrettet gjentakende spytting mot eller på personalet 

- Utagerende og aggressiv atferd målrettet mot personal 

- Spark og slag direkte på de ansatte 

- Kasting av gjenstander på ansatte 

- Lugging, dytting, hard klemming m.m. 

Av hensyn til personvern ved potensiell gjenkjennelse av enkeltpersoner, vil det ikke gjengis 

mer detaljer eller omfang av skademeldingene som er gjennomgått.  

Revisjonen registrerer for øvrig flere tilsvarende hendelser/skademeldinger som er rapportert 

inn med ulike kategoriseringer, noe som bekrefter det enhetsleder har beskrevet i forhold til 

subjektive opplevelser av hendelsene. Spesielt avvik knyttet til slag/spark eller spytting på 

ansatte observerer revisjonen blir registrert både som lav, middels og kun enkelte på høy. En 

av skademeldingene revisjonen har gjennomgått omhandlet gjentatte slag og spark fra bruker, 

men hvor den ansatte kategoriserte hendelsen som lav.  

Når det gjelder enhetsleders oppfølging av avvikene i QM+, var det i en del av avvikene 

utfordrende å se hva som faktisk er gjort for å følge opp situasjonen. I flere av avvikene 

fremgår det at enhetsleder har gitt tilbakemelding på avviket til den ansatte, ved å eksempelvis 

invitere til en prat på kontoret dersom de ønsker det. Andre meldinger fremgår det kun av 

QM+ at avviket er rettet/gjennomført direkte og at det er gitt tilbakemelding til melder. Ved 

revisjonens gjennomgang av alle «høy»-kategoriserte avvik, observeres det at enhetsleder ofte 

sender saken videre til gruppeansvarlig, eller sender tilbakemelding direkte til melder. Ett av 

skademeldingene hvor enhetsleder har sendt meldingen videre til gruppeansvarlig, fremgår 

det at gruppeansvarlig har gitt tilbakemelding til den ansatte med forslag om å drøfte 

situasjonen i et fagmøte og vurdere et nytt system. Ved registrering av avvikene, skal de 

ansatte videre fylle ut forslag til strakstiltak for situasjonen. I forbindelse med dette observerer 

revisjonen en del tilfeller hvor dette ikke gjøres av de ansatte. 

Ett annet avvik revisjonen har sett nærmere på, ble den ansatte slått kraftig gjentatte ganger av 

bruker. Av QM+ fremgår det kun at enhetsleder 1 ½ måned etter avviket ble registrert, 

ferdigbehandlet meldingen med status «rettet/gjennomført direkte». Det fremgår dermed ikke 

av avvikssystemet slik revisjonen kan se, hva enhetsleder har gjort for å følge opp hendelsen. 

En annen hendelse omhandlet en ansatt som fikk påvist hjernerystelse etter vold fra bruker, 

hvor det kun fremgår av melding i QM+ at enhetsleder svarer på meldingen ved å spørre om 

det går bra med vedkommende.  

I gjennomgangen har revisjonen videre gått gjennom alle registrerte avvik på «Uønsket 

hendelse/HMS» de siste 12 månedene, og observerer en veldig variasjon i hva slags avvik 

som registreres. Flere av avvikene omhandler utagerende bruker, slag/spark eller annen vold, 

lugging/spytting etc. Det observeres videre flere avvik knyttet til byggmessige forhold, 

medisiner og tilfeller hvor bruker ved en feil har hatt tilgang på skarpe gjenstander etc.  
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4.2.2. REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJON 

I forskrift stilles det krav til at Sandnes Ressurssenter skal ha et avvikssystem, for å kunne 

avdekke, rette opp og forebygge potensielle brudd på regelverk. Sandnes Ressurssenter har på 

bakgrunn av sin brukergruppe med tyngre psykiske utviklingshemminger, et stort omfang av 

avvik spesielt knyttet til fysiske skader på de ansatte. Et velfungerende system for registrering 

og håndtering av avvik er derfor avgjørende.   

Når det gjelder enhetens rutiner for håndtering av avvik, anser revisjonen det som positivt at 

enhetsleder daglig gjennomgår avvik og tar kontakt med melder ved avvik registrert som 

middels eller høy. Revisjonen bemerker likevel potensielle utfordringer knyttet til slik 

oppfølging av avvik, da det observeres variasjon i avvikene grunnet ansattes subjektive 

opplevelser. Revisjonen observerer i gjennomgangen av avvik at ofte tilsvarende type 

hendelser kategoriseres ulikt, samtidig som en del ifølge enhetsleder ikke registreres. 

Revisjonen bemerker at det forklares med at ansatte har jobbet ved Sandnes Ressurssenter 

lenge, og dermed har blitt mer vant til fysiske skader slik at terskelen er høyere. 

Det er etter revisjonens vurdering hensiktsmessig praksis knyttet til at verneombud har full 

tilgang til QM+, med rutine for å gjennomgå alle skademeldinger. Det registreres likevel noen 

utfordringer rundt enhetsleders oppfølging av avvik, da det fremkommer fra både 

verneombud og revisjonens observasjoner noe uklarheter i QM+ rundt hva enhetsleder har 

gjort og gitt tilbakemelding om. Med hensyn til etterprøvbarhet og ekstern gjennomgang, bør 

det komme tydeligere frem og loggføres hvordan den enkelte skademeldingen faktisk er fulgt 

opp. Revisjonen registrerer videre at det trekkes frem et behov for ressurser ved at noen bør 

jobbe mer systematisk med vold og trusler på Sandnes Ressurssenter utenom enhetsleder, da 

dette blir for stort omfang av arbeid å gå grundig inn i for én leder.  

Revisjonen anser det uheldig at skriftlige rutiner knyttet til enhetsleder og verneombudets 

gjennomgang av skademeldinger to ganger i kvartalet, ikke gjennomføres i praksis. 

Revisjonen stiller seg videre noe spørrende til ledelsens håndtering av avvik i form av 

enhetens oppfølging og tiltak for å unngå at tilsvarende hendelser skjer igjen. I henhold til 

forskrift om internkontroll, stilles det i kravet til evaluering at Sandnes Ressurssenter skal 

gjennomgå avvik slik at lignende forhold kan forebygges. Samtidig stiller kravet til 

korrigering at det skal settes inn tiltak for å rette opp uforsvarlige forhold og forbedre 

nødvendige prosedyrer.  

Verneombud beskriver en avstand mellom administrasjon og verneombud, og at 

oppfølgingsarbeidet gjøres mer på fagnivå enn administrativt nivå. Revisjonen bemerker at 

det videre uttrykkes et behov for flere fagmøter, faste husmøter og personalmøter. Etter 

revisors vurdering fremkommer det ikke klare rutiner og praksis på hvordan det aktivt jobbes 

med å unngå avvik som en del av oppfølgingsrutinene. Revisjonen finner det for øvrig positivt 

at hovedverneombud sammen med rådmannen eller personal, gjennomgår alle 

avviksmeldinger som sendes inn til kommunen, én gang i måneden, samtidig som det 

gjennomgås i AMU. 
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Av revisjonens gjennomgang av avvik på Sandnes Ressurssenter i QM+, kommer det tydelig 

frem at enheten har et stort omfang av skademeldinger i form av vold, utagering eller lignende 

mot de ansatte. Revisjonen bemerker at det de siste 12 månedene er registrert 283 

skademeldinger av de ansatte, som omfatter regelmessige og målbevisste spark, slag, spytting 

etc. mot de ansatte.  Revisjonen registrerer videre at det ved bakgrunn/årsak til skaden, i 

tilnærmet alle tilfellene er registrert at de ansatte er angrepet/truet av person eller annen 

utagerende oppførsel mot de ansatte som spytting, lugging, gjentakende hyl og skrik, kasting 

av gjenstander eller lignende. Slik det fremgår av avvikene i QM+, er det svært sjeldent feil 

utførelse, feil løfting eller feil plassering som begrunnes som årsak. I forlengelse av dette er 

det viktig at enheten, i henhold til arbeidstilsynet, ikke behandler vold og trusler kun som et 

problem for den enkelte arbeidstaker, men også som et arbeidsmiljøproblem som angår hele 

virksomheten. 

Etter revisjonens vurdering er det en høy forekomst av skader på ansatte, med mange 

gjentakende hendelser knyttet til enkeltbrukere. Revisjonen er kjent med at brukergruppen 

ved Sandnes Ressurssenter kan være krevende, men bemerker likevel det store og gjentakende 

omfanget av skader på ansatte. Revisjonen mener det i forlengelse av dette er viktig at 

enheten har fokus på plikten til å evaluere og korrigere slike uønskede hendelser, med mål om 

å redusere omfanget og gjentakelser av skader. Det at mange skader ikke meldes, pga. ansatte 

blir så vant med en slik arbeidsbelastning, gjenspeiles i at flere alvorlige registrerte 

skademeldinger er kategorisert som lav.  
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5.     REVISJONENS AVSLUTTENDE KONKLUSJON OG ANBEFALINGER 

Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter stiller flere krav til Sandnes Ressurssenters 

systematiske arbeid med helse, miljø og sikkerhet. Etter revisjonens vurdering har enheten på 

et overordnet nivå tilfredsstillende HMS-rutiner, både gjennom kommunens overordnede 

styringsdokumenter samtidig som enheten har et fokus på HMS både ved nytilsettinger, 

gruppemøter og personalmøter.  

Revisjonen er blitt presentert flere ulike arenaer for HMS ved Sandnes Ressurssenter, men 

registrerer likevel enkelte svakheter ved flere av arenaene. Revisjonen anser det uheldig at det 

ikke er en etablert systematisk praksis for medarbeidersamtaler, spesielt som en arena for 

oppfølging av de ansattes psykososiale arbeidsmiljø da enheten er preget av både mange 

ansatte og en krevende brukergruppe. Det observeres videre at enheten har en møtestruktur 

som beskrives som lite hensiktsmessig, da personalmøter som en arena for informasjons-

deling, utvikling og ansattes involvering er lagt opp som frivillige møter utenfor ordinær 

arbeidstid.  

Det er av revisors oppfatning enkelte forbedringsområder knyttet til verneombudets 

tilrettelegging for systematisk verneombudoppgaver i kombinasjon med sin fulltidsstilling 

med brukere. Med hensyn til Sandnes Ressurssenters størrelse og kompleksitet, vurderer 

revisjonen at ressursene knyttet til ansvaret som verneombud er noe begrenset. 

Risikovurderingene som er utarbeidet knyttet til den enkelte bruker når det gjelder fare for 

vold og utagering, er etter revisjonens oppfatning grundige vurderinger som vurderer graden 

av risiko og konsekvens i henhold til krav. Det fremgår enkelte variasjoner i omfanget av 

risikovurderinger på den enkelte bruker, men revisjonen finner det gjennomgående positivt at 

det er vurderinger med fokus på å sikre forutsigbarhet og trygge situasjoner både for ansatte 

og brukere. 

Med hensyn til at Sandnes Ressurssenter har en brukergruppe med tyngre psykiske 

utviklingshemminger og et stort omfang på avvik spesielt på fysiske skader på ansatte, er det 

helt avgjørende med et velfungerende avvikssystem. 

Av revisjonens gjennomgang av avvik på Sandnes Ressurssenter, kommer det tydelig frem at 

enheten har et stort omfang av skademeldinger knyttet til vold, utagering eller lignende mot 

de ansatte. Revisjonen finner det positivt at avvikssystemet anvendes av de ansatte, men 

mener det foreligger forbedringspotensiale knyttet til enhetens oppfølging og håndtering av 

avvik. Revisjonen anser det uheldig at verneombud og enhetsleders gjennomgang av 

skademeldinger to ganger i kvartalet, ikke gjennomføres.  

Etter revisjonens vurdering er det videre flere forhold som kan forbedres ved hvordan ledelsen 

jobber med oppfølging av avvik, både med hensyn til skriftlighet ved enhetsleders oppfølging, 

samt det systematiske arbeidet for å korrigere virksomhetens aktiviteter med mål om å 

redusere forekomsten av gjentakende hendelser. Det er viktig at slike hendelser i tillegg til å 

følges opp som en enkelthendelse for den ansatte, også blir fulgt opp og korrigert på 
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systemnivå for virksomheten. Behovet for en forbedring av den systematisk oppfølging av 

avvik på et generelt nivå, mener revisjonen også kommer til uttrykk gjennom de ansattes ulike 

praksis og vurderinger knyttet til å melde avvik samt kategoriseringen av alvorlighetsgrad ved 

ulike volds- og skadehendelser.  

 

Revisjonen har følgende anbefalinger for Sandnes Ressurssenter: 

 Revisjonen anbefaler at enheten legger bedre til rette for en møtestruktur og systematisk 

gjennomføring av medarbeidersamtaler, for å i større grad sikre ansattes involvering og 

ivaretakelse av forhold knyttet til psykososialt arbeidsmiljø 

 

 Det anbefales at administrasjonen gjør en vurdering av ressursrammen knyttet til 

oppgaven som verneombud, sett i sammenheng med behovet for et mer systematisk arbeid 

knyttet til oppfølging og evaluering av skademeldinger 

 

 Revisjonen anbefaler at oppfølging og evaluering av avvik jobbes med mer systematisk på 

et overordnet nivå, med mål om å redusere omfanget av skademeldinger samt gjentakende 

avvik  
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5.1  RÅDMANNENS KOMMENTAR 

Dette er etter min vurdering en svært grundig og god rapport som vil være et viktig og nyttig 

hjelpemiddel i videreutviklingen av disse tjenestene. 

Sandnes Ressurssenter får, slik jeg leser rapporten, mye gode tilbakemeldinger samtidig som 

dere trekker fram områder vi kan og må jobbe med. 

Revisjonens funn, vurderinger og anbefalinger blir en del av et eget og omfattende prosjekt 

vi har nedsatt for å se på hvordan framtidens habiliteringstjenester bør innrettes, 

organiseres og driftes. 

 

For rådmannen 

 

Med vennlig hilsen 

Per Christian Andersen 

Kommunalsjef helse og omsorg 

Risør kommune 

Tlf. 37149709/91627993 

perchristian.andersen@risor.kommune.no 
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funksjonsevne-habilitering/habiliteringstjenesten/ 
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7.  VEDLEGG 

VEDLEGG 1 – OVERSIKT DOKUMENTASJON 

Oversikt over dokumentasjon oversendt fra Risør kommune 

Kommunens kvalitetssystem, internkontroll og HMS 

1. Varsling av kritikkverdige forhold i Risør kommune 

2. Datasikkerhet – Klassifisering av informasjonssystemer 

3. Datasikkerhet – Oversikt over personopplysninger 

4. Godkjenning av rutiner og prosedyrer 

5. Informasjonssikkerhet felles for Østre Agder 

6. Rutiner for utarbeidelse av turnus helse- og sosialtjenesten 

7. Rutine for tiltredelse/fratredelse i stilling 

8. Rutiner taushetsplikt 

9. Rutine for systemarbeid 

10. Rutine for oppfølging av sykemeldte 

11. Rutine registrering av sykefravær 

12. Prosedyre for bruk av sosiale medier 

13. Rutine for omstillingsprosesser 

14. Målsetting for kvalitetssystemet 

15. Rutiner for introduksjon av nyansatte 

16. Rutiner for brukermedvirkning 

17. Rutiner for bestilling av time hos behandler – HAB 

18. Rutiner for organisering av helg og ferie – HAB SR 

19. Rutiner for samarbeid med Linken og ressurssentre ved beboers sykdom 

20. Rutiner individuelle planer 

21. Brukermanual «Min vakt» ansatte 

22. HMS-håndbok Risør kommune 

23. Fraværsskjema egen sykdom 

24. Vernerunde – Rutine for gjennomføring 

25. Ulykke, nestenulykke – registrering 

26. Rutine for takling av trusler og vold i arbeidssituasjoner 

27. Trusler og vold – oppfølging 

28. Arbeidsreglement generelt 

29. Arbeidstidsreglement 

30. Etisk reglement 

31. Rutiner for journalansvarlig 

32. Kvalifikasjonskriterier for personal som skal jobbe hos XX 

33. Mal for skadeavvergende tiltak i nødssituasjoner 

34. Prosedyre for innsyn i journal 

35. Risikoanalyse på brukere i Habiliteringstjenesten 

36. Rutine for opplæring i rømningsplan og brann – HAB 

37. Overordnet handlingsplan for vold og trusler – HAB 

38. Rutiner for innhenting av politiattest – HAB SR 

39. Skademelding mot bruker, samt forhindre at skader oppstår 

40. Veileder QM+ for medarbeidere  

41. Rutine for avviksrapportering- og behandling 

42. Rutine for legemiddelhåndtering 

43. Rutine for multidoser  

44. Oversikt over sykefravær 2018 

45. Virksomhetsmelding Habiliteringstjenesten 2018-19 

46. Rapport vernerunde 2018 

47. Hovedskjema for risiko- og sårbarhetsanalyse - HAB 

48. Akseptabelt risikonivå og risikovurdering Gerica – Risør kommune 
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VEDLEGG 2 – INTERVJUGUIDE  

Intervjuguide Sandnes ressurssenter  

Enhetsleder 

HMS og risikovurderinger 

1. HMS-håndboka snakker om at det gjennom skriftlig dokumentasjon skal: 

- (2) Sørges for at ansatte har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i det systematiske HMS-

arbeidet, med informasjon om endringer 

- (4) Fastsette mål for HMS 

- (6) Kartlegge farer og trusler, på denne bakgrunn vurdere risikoforhold, og utarbeide planer 

og tiltak for å redusere risikoen 

 

2. Formelt HMS-ansvar – du som enhetsleder? Hvilke oppgaver vil du si verneombud har innen HMS? Er 

det andre på SR som har medansvar for HMS?  

 

3. Gjennomfører du vernerunder (en systematisk gjennomgang av fysisk arbeidsmiljø) sammen med 

verneombud? Og foreligger det rapporter fra nylige runder? 

 

4. Gjennomføres det møter (gruppemøter?) med fokus på HMS og muligheter for tilbakemeldinger?  

 

5. Risikovurderinger ift. arbeidsforhold. Iht. «Risikoanalyse på brukere i Habiliteringstjenesten», skal hver 

bruker vurderes ift. fysisk vold, psykisk og fysisk belastning. Se på enkelte brukermapper for å se om 

de følger opp risikovurderinger knyttet til enkeltbrukere? 

- Dette skal dokumenteres i eget punktet kaldt «Risikoanalyse» under situasjon «Tvang og makt» 

i tiltaksplanen til den enkelte brukers journal i Gerica 

- Risikoanalysene skal revideres/evalueres en gang pr. år. Tidspunktet for revideringen/ 

evalueringen skal nedfelles i årshjulet for enheten 

- Gruppeansvarlig rundt den enkelte bruker har ansvar for å utføre risiko analysen og 

dokumentere denne på brukerens journal, og de skal gi opplæring og kjennskap til hvordan 

ansatte kan lese dette 

- Enhetsleder har ansvar for å påse og legge til rette for at dette arbeidet utføres 

 

6. I «Vernerunde, rutine og gjennomføring» står det «Leder og verneombud vurderer om det er særlige 

forhold som krever spørsmål utover generell undersøkelse. Flere undersøkelser som avdekker ulike 

arbeidsforhold kan være aktuelt. Skjema sendes i QM+ og leder og verneombud går gjennom resultatet 

og sammenstiller rapport». Er det gjennomført spørreundersøkelse blant ansatte i QM+? Hvilke temaer 

er det? 

 

7. Fra avvik SR 2018, er det en del avvik på uønskede hendelser / HMS (grønn). Hva går disse ut på? 

 

Avvik – skademeldinger og oppfølging 

8. Fra HMS-håndboka står det at: «Arbeidstilsynet krever at det skal registreres skader, ulykker eller 

nestenulykker – ikke minst med tanke på forebygging. Vernetjenesten og AMU har myndighet til å kreve 

relevante tiltak iverksatt av arbeidsgiver. Det skal rapporteres om skade, ulykke eller nestenulykker i 

QM+, Avvik HMS / Skademelding-Ansatt i QM+ skal benyttes. AMU gjennomgår disse 2 g. pr år.»  

 

9. Som leder er du ansvarlig for å iverksette rutiner for takling av trusler og vold, og at alle ansatte har 

kjennskap til rutinens innhold og gis nødvendig kunnskap om håndtering av kritiske situasjoner. 

Hvordan jobbes det systematisk med slike risikoer? Og utarbeides det egne ROS-analyser for SR? 
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10. Når en avvik/skademelding blir meldt i QM+, skal den alltid evaluering, uansett gradering. Hvordan 

foregår prosessen ift. mottakelse av avvik? Og hvordan gjennomføres denne evalueringen? Skriftlig 

evaluering/begrunnelse for neste steg?  

 

11. Rutiner for hva som klassifiseres som lav, middels eller høy? Står i rutiner at «Ved gjentatte lav eller 

middels gradering skal arbeidstaker kontaktes av avdelingsleder og tilbys veiledning, samtale eller 

lignende.» 

 

12. Hva skjer med et avvik i oppfølgingen, når det gjelder å eventuelt sette inn tiltak? Og hva gjøres for å 

følge opp det å unngå at det skjer igjen?  

 

13. Hvordan håndteres evaluering av avvik? Jobbes det noe i plenum på gjentakende avvik i ettertid, og evt. 

evaluering i etterkant med den enkelte eller plenum 

- Brukes oppfølging av tiltak inn i nye risikovurderinger? Arbeidet med å redusere avvik  

 

14. Hva ligger i det å lukke et avvik?  

 

15. Verneombud skal iht. rutinene ha tilgang til skademeldingene og skal ha gjennomgang med 

avdelingsleder (enhetsleder?) to ganger kvartalet. Gjøres dette? 

 

16. Tiltaksknappen i QM+, hva slags funksjon har denne og hvem har tilgang?  

 

17. Blir de ulike avvikene ført inn i Gerica opp mot den enkelte bruker?  

 

Verneombud 

Verneombudet skal iht. HMS-håndboka drøfte saken med enhetsleder og den det gjelder. Verneombudet skal 

ivareta arbeidstakerens interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Sammen med HMS-leder gjennomføre 

vernerunder og føre tilsyn med at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, 

helse og velferd er ivaretatt i samsvar med AMLs bestemmelser.  

1. Kan du beskrive dine oppgaver som verneombud?  Er det mange saker knyttet til arbeidsmiljø / skader osv.? 

 

2. Hvordan vil du beskrive avviksregistrering, og hvordan gangen i avvik – spesielt skademeldinger – foregår? 

 

3. Kan du beskrive din oppfatning av enhetens systematiske arbeid med HMS?  

 

4. Vernerundene – hvem er med, og hvordan foregår disse? «Leder og verneombud vurderer om det er særlige 

forhold som krever spørsmål utover generell undersøkelse. Flere undersøkelser som avdekker ulike 

arbeidsforhold kan være aktuelt. Skjema sendes i QM+ og leder og verneombud går gjennom resultatet og 

sammenstiller rapport». Er det gjennomført spørreundersøkelse blant ansatte i QM+? Hvilke temaer er det? 

 

5. Arbeidstakere (deres tillitsvalgte/verneombud) skal få nødvendig informasjon om hvilke rutiner som er satt i 

verk for å forebygge, håndtere og følge opp vold og trusselsituasjoner. Gjøres dette?  

 

6. Avvik på HMS – har du noen kjennskap til disse? Blir du involvert dersom det kommer inn avvik på HMS?  

 

7. Verneombud skal iht. rutinene ha tilgang til skademeldingene og skal ha gjennomgang med avdelingsleder 

(enhetsleder?) to ganger kvartalet. Gjøres dette? 

 

8. Opplever du at ledelsen håndterer avviksrapportering, og spesielt oppfølging og arbeidet med utfordringene, 

på en god måte? 
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INNLEDNING  

I henhold til RSK 001, standard for forvaltningsrevisjon, skal det for et hvert forvaltnings-

revisjonsprosjekt utarbeides en prosjektplan som beskriver innholdet i prosjektet. Planen skal 

redegjøre for prosjektets målsetning, problemstillinger, metodebruk og revisjonskriterier, eller 

grunnlaget for disse. Prosjektplanen skal også omfatte planlagt tids- og ressursbruk, inklusive 

bruk av eventuell ekstern bistand.  

Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Avvikshåndtering og arbeidsforhold ved Sandnes 

ressurssenter» i Risør kommune ble bestilt av kontrollutvalget 01.11.2018 gjennom sak 24/18. 

Bakgrunnen for bestillingen baserer seg på kontrollutvalgets beslutning om en omprioritering 

av prosjekter, da en forvaltningsrevisjon knyttet til Sandnes ressurssenter ble vurdert som et 

område med potensiell risiko. 

 

SANDNES RESSURSSENTER 

Sandnes ressurssenter er en av tre avdelinger i enhet for habiliteringstjenester i Risør 

kommune, og består av omsorgsboliger for funksjonshemmede med tilknytning til heldøgns 

helsepersonell. På senteret ytes det tjenester i ulike tilrettelagte botilbud for både barn og 

voksne, gjennom mindre separate boenheter. Enhetens avlastningstjeneste gir tilbud til 

hjemmeboende barn og voksne, i form av avlastningsboliger ved Sandnes ressurssenter til 

pårørende med tyngende omsorgsoppgaver. Enhet for habilitering yter for øvrig 

veiledningstjenester både internt og eksternt, samt salg av avlastning og heldøgns 

omsorgstjenester til andre kommuner. 

Brukere knyttet til Sandnes ressurssenter er mennesker som har behov for tjenester i en 

bestemt livsfase eller i et livslangt perspektiv, i aldersspennet fra førskolealder til personer 

over 70 år. Gruppen av brukere er i kontinuerlig endring med tanke på både alder, helse og 

kompleksitet i atferdsutfordringer. For enheten totalt (Sandnes og Orreveien ressurssenter) er 

det til sammen 28 brukere som mottar tjenester i leiligheter, bofellesskap og barneboliger, 

samt 8 brukere ved Sandnes ressurssenter som mottar avlastningstjenester. På Sandnes 

ressurssenter er det ifølge virksomhetsplanen for 2018 totalt 57,05 årsverk. Sandnes 

ressurssenter utgjør en stor del av enhet for habilitering i Risør kommune, med et resultat på 

34,3 mill. kr. i regnskapet for 2017 og et budsjett for 2018 på 30,7 mill. kr. Grunnet statlig 

refusjon av utgifter til ressurskrevende brukere, vil tallene være noe nyanserte. Slik det oppgis 

i kommunens årsberetning, kom det i 2017 inn brukere som hver krever en egenandel på 1,9 

mill. kroner, før kommunen får refundert 80 % av utgiftene fra staten. Dette vil komme som 

merforbruk, da enhetens budsjett ikke har handlingsrom for slike egenandeler.   

 

FORMÅL  

På bakgrunn av den ressurskrevende brukergruppen som tilhører tjenesten, utgjør Sandnes 

ressurssenter en stor enhet i Risør kommune med mange ansatte fordelt på 57 årsverk. I 2017 

måtte enheten sette inn ekstra ressurser som følge av høyt sykefravær, sykdom hos brukere og 

økt behov for oppfølging av brukere på avlastning.  
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Formålet med denne forvaltningsrevisjonen vil være å se nærmere på hvordan enheten har 

tilrettelagt for gode arbeidsforhold, sett hen til oppfølging av ansattes arbeidsmiljø, 

sykefravær, avvik og HMS-arbeid (helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid). Det vil videre være 

formålstjenlig å kartlegge de interne kontrollrutinene ved Sandnes ressurssenter, og hvordan 

disse er forankret hos de ansatte. Det vil herunder være hensiktsmessig å se på rutiner for 

avviksregistrering og avvikshåndtering, og hvordan internkontroll knyttet til dette håndteres i 

praksis hos leder og ansatte.  

  

PROBLEMSTILLINGER  

1) Jobbes det systematisk med HMS ved Sandnes ressurssenter i henhold til kravene i 

arbeidsmiljøloven? Og gjennomføres det tilfredsstillende risikovurderinger knyttet til 

de ansattes arbeidsforhold? 

 

2) Har Sandnes ressurssenter etablert tilfredsstillende rutiner for å avdekke, registrere, 

rapportere og håndtere avvik?  

 

 

REVISJONSKRITERIER  

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

skal revideres og vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene knyttet til dette 

forvaltningsrevisjonsprosjektet vil ta utgangspunkt i: 

 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) 

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (Helse- og omsorgstjenesteloven) 

 Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 

 Veileder Helsedirektoratet. Internkontroll i sosial- og helsetjenesten «Hvordan holde 

orden i eget hus» 

 Kommunens årsberetninger, planer, strategidokumenter og andre relevante 

retningslinjer 

 COSO (2013) Internkontroll – et integrert rammeverk   

 

GJENNOMFØRING, METODE OG AVGRENSNING  

Prosjektet vil gjennomføres av Aust-Agder Revisjon IKS ved forvaltningsrevisor Stine 

Norrøne Beck, med Kristian Fjellheim Bakke som ansvarlig forvaltningsrevisor for prosjektet.  

Det metodiske arbeidet vil ta utgangspunkt i en kvalitativ dokumentanalyse av sentrale 

styringsdokumenter, rutinebeskrivelser og annen dokumentasjon av relevans for 

problemstillingene. Videre vil revisjonen se nærmere på kommunens avvikssystem QM+, og 

de avvik som knytter seg til Sandnes ressurssenter. Det vil i tillegg gjennomføres intervjuer 

med sentrale nøkkelpersoner for å best mulig belyse problemstillingene.  
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RESSURSER OG TIDSPLAN  

Prosjektet anslås å bli gjennomført og ferdigstilt innen sommer 2019. Tidsbruken anslås til 

omkring 300 timer.  

 

Arendal, 27. november 2018 

 

Kristian Fjellheim Bakke 

Ansvarlig forvaltningsrevisor  
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Arkivsak-dok. 19/10233-9 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Risør kontrollutvalg 05.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Innspill til planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-

2023 Risør 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Forslag til vedtak legges frem i møtet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Sittende kontrollutvalg gis gjennom denne saken anledning til å komme med innspill til neste planperiode 

ut i fra deres kjennskap og kunnskap til kommunen. 

 

Saksopplysninger: 
Bestemmelsene om planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll er hjemlet i ny Kommunelov § 

23-3 og § 23-4. Begge planene skal bygge på risiko- og vesentlighetsvurderinger, og planene skal 

utarbeides minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er 

konstituert. 

 

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak. Nytt i ny kommunelov er at 

plan for forvaltningsrevisjon skal bygge på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens 

virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen 

er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon, og nå skal det etter ny kommunelov 

vurderes uavhengig av om tjenesten leveres av/forvaltningen skjer hos kommunen selv eller gjennom 

selskaper som kommunen eier.  

 

Kontrollutvalget bestilte i sitt møte 6.6.2019 sak 18/19 en risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag 

for plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 fra revisjonen. Det er imidlertid viktig at revisjonen får 

aktuelle innspill fra kontrollutvalget. Det gis gjennom denne saken mulighet til å spille inn idéer for 

sittende kontrollutvalg. Kontrollutvalgsmedlemmene sitter på viktig kunnskap om kommunen med 

bakgrunn i sitt politiske engasjement og arbeidet i utvalget. I tillegg vil det nye kontrollutvalget bli 

involvert i den videre prosessen. Det samme vil sekretariatet, politisk ledelse og rådmannen bli, og 

sentrale styringsdokumenter vil bli gjennomgått. 

 

Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, gjør dette i 

samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring. 

Kontrollutvalget bestilte i sitt møte 6.6.2019 sak 19/19 en risiko- og vesentlighetsvurdering av 
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kommunens eierskap, for å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll. Også her er det naturlig 

at kontrollutvalget får anledning til å spille inn idéer om hvilke av selskapene som kommunen har 

eierinteresser i, som vil være aktuelle for å gjennomføre en eierskapskontroll.  

 

 

Det er en fordel om det blir lagt til rette for en god prosess som sikrer at alle kontrollutvalgsmedlemmene 

deltar og får uttrykt sin mening. Det sittende kontrollutvalget har god kjennskap til kommunens 

virksomhetsområder og eierinteresser, derfor er det viktig at det sittende kontrollutvalget involveres i 

arbeidet med risiko- og vesentlighetsanalysen. Det er derfor viktig at denne prosessen blir vektlagt i 

kontrollutvalget, og det er bakgrunnen for at kontrollutvalget får forelagt denne saken på tampen av 

perioden.  

 

Under følger en oversikt over gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter og selskapskontroller i Risør 

kommune i perioden 2016-2019. Vi gjør oppmerksom på at iht. gjeldende kommunelov, omfatter 

selskapskontroller også forvaltningsrevisjoner i selskap, som etter ny kommunelov vil bli betegnet som 

forvaltningsrevisjoner. 

 

Forvaltningsrevisjonsprosjekter i Risør kommune i planperioden 2016-2019 

- Barneverntjenesten Øst i Agder – Ressurser, organisering og styring 2017 

- Ressursbruk på barnehageområdet 2017 

- HMS og avvikshåndtering ved Sandnes Ressurssenter 2019 

- Barneverntjenesten Øst i Agder – tjenesteytelse i enheten (igangsatt) 

 

Selskapskontroller i Risør kommune i planperioden 2016-2019 

- Lisand AS 2018 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Saken legges frem til drøfting i kontrollutvalget uten forslag til vedtak. Kontrollutvalgets medlemmer gis 

anledning til å komme med innspill til planarbeidet i møte. 
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Overordnet revisjonsstrategi 2019 Risør 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Overordnet revisjonsstrategi 2019 for Risør kommune tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kommunens revisor skal følge lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i revisjonsarbeidet. 

Revisjon av kommunen utgjør i henhold til forskrift om revisjon to hovedoppgaver: regnskapsrevisjon og 

forvaltningsrevisjon. Aust-Agder Revisjon IKS er valgt som revisor for Risør kommune og har avtale om 

å levere disse tjenestene for kommunen.  

 

Overordnet revisjonsstrategi 2019 er det overordnede planleggingsdokumentet for gjennomføring av 

regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2019. Formålet med overordnet revisjonsstrategi er å planlegge 

revisjonshandlingene på et overordnet nivå, men den egner seg også til å gi kontrollutvalget informasjon 

om de overordnede vurderingene og hensynene som revisor har lagt vekt på i planleggingen av 

revisjonsarbeidet. Ut fra overordnede vurderinger av kommunens drift og økonomiske internkontroll, 

vesentlighet og risiko, har revisor utarbeidet en overordnet revisjonsplan, som inngår som en del av 

strategidokumentet. 

 

Den overordnede revisjonsstrategien, sammen med revisjonens øvrige muntlige og skriftlige 

rapporteringer, vil være et grunnlag for å oppfylle kontrollutvalgets tilsyns- og påseansvar overfor 

revisjonen. Kontrollutvalget kan ved revisors rapportering gjennom året og i forbindelse med revisjonen 

av årsregnskapet etterspørre oppfølging av strategi og revisjonsplan. 

 

Revisor vil presentere overordnet revisjonsstrategi i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Overordnet revisjonsstrategi er revisjonens dokument og skal bare tas til orientering av kontrollutvalget. 

Den vil likevel sikre utvalget et bedre grunnlag for å ivareta sitt påseansvar overfor revisjonen. 

 

Vedlegg:  

Overordnet revisjonsstrategi 2019 
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Risør kontrollutvalg 05.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Orienteringer fra revisor 5.9.2019 

 

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 Risør 

kommune, utover det som fremgår av separate saker i møtet. 
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Referatsaker 5.9.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

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

a. 20.6.2019: 

i. PS 19/68 Tertialrapport 1-2019 

ii. PS 19/70 Oppfølging av sak: Rullering – Vedtekter for kommunale barnehager i 

Risør kommune 

iii. PS 19/75 Ny politisk organisering 

2. Lukket møte i formannskapet 15.5.2019 

3. Statlige tilsyn Risør kommune 2019 

4. Obligatorisk opplæring nytt kontrollutvalg: Primært i Arendal 19.11.2019 

5. Neste møte 28.11.2019 
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Evaluering av kontrollutvalget arbeidsform og saker 

 

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

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget er nå på slutten av sin periode. I løpet av perioden har kontrollutvalget fått noen 

erfaringer og kunnskaper om hvordan kontrollutvalget og sekretariatet jobber, og hva som eventuelt 

kunne vært forbedret i neste periode. Kontrollutvalget sitter kanskje også igjen med noen innspill om 

samspillet mellom kontrollutvalg og revisjon, rådmannen og bystyret. 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget er et lovpålagt utvalg, og har en sentral rolle i kommunens egenkontroll. For å ivareta 

denne rollen har utvalget omfattende oppgaver og vid innsynsrett i kommunale forhold. Kontrollutvalget 

kan foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å ivareta sin kontrolloppgave på vegne av 

bystyret. 

 

Kontrollutvalgets mandat er å føre kontroll og tilsyn med forvaltningen. Som en del av dette generelle 

kontrollansvaret er utvalget tillagt enkelte konkrete oppgaver. Kontrollutvalget skal: 

- gi uttalelse om kommunens årsregnskap 

- utarbeide planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 

- rapportere til kommunestyret om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller 

 

I tillegg skal kontrollutvalget påse at: 

- kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, både når det gjelder regnskaps- og 

forvaltningsrevisjon 

- revisjonsmerknader blir fulgt opp 

- det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende 

bestemmelser og vedtak 

- det blir gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 

- bystyrets merknader til forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller blir fulgt opp 

 

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til bystyret. 

 

Kontrollutvalget har ingen myndighet til å fatte vedtak som binder forvaltningen. Utvalget kan heller ikke 

overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer eller vurdere 
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hensiktsmessigheten av politiske vedtak. Dette innebærer at kontrollutvalget ikke skal vurdere den 

politiske hensiktsmessigheten av administrative vedtak som gjøres med hjemmel i delegert myndighet. 

Utvalget skal ikke brukes som arena for «omkamp» om politiske saker der flertallet i bystyret eller 

politiske utvalg har fattet et vedtak. Kontrollutvalget kan imidlertid uttale seg dersom bystyret for 

eksempel har truffet, eller er i ferd med å treffe, et vedtak som vil være ulovlig. 

 

Forum for Kontroll og Tilsyn skriver i sin veileder at kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre tilsyn og 

kontroll med forvaltningen i kommunen på vegne av bystyret. Oppgaven omfatter også tilsyn og kontroll 

med at aktiviteten i alle politiske utvalg skjer i tråd med lover, regler og politiske vedtak. Dette 

kontrollansvaret gjelder likevel ikke for bystyret bortsett fra unntaket nevnt ovenfor: dersom det har gjort, 

eller er i ferd med å gjøre et ulovlig vedtak. Kontrollutvalget skal uansett ikke blande seg bort i 

hensiktsmessigheten av et politisk vedtak.  

 

I slutten av perioden kan kontrollutvalget velge å gi innspill på blant annet følgende temaer: 

- Har møtene blitt gjennomført på en god måte? Hva kunne eventuelt forbedres her? 

- Har sakene blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte? 

- Har opplæringen vært tilfredsstillende? 

- Har samspillet med revisjonen fungert tilfredsstillende? 

- Har samspillet med rådmannen/administrasjonen fungert tilfredsstillende? 

- Har samspillet med ordfører/bystyret fungert tilfredsstillende? 

 

Det anbefales at kontrollutvalgsmedlemmene kommer med sine innspill i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet har ikke kommet med et forslag til vedtak i saken da vedtaket vil kunne bestå av de 

innspillene som fremkommer i møtet. 
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Eventuelt 5.9.2019 
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Kommunehuset - utvikling, lukket møte i formannskapet 15.5.2019 

 

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

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalgets leder var til stede i lukket møte i Risør formannskap 15.5.2019. Han tok 21.8.2019 

kontakt med sekretariatet med en del spørsmål omkring saksbehandlingen vedr. dette lukkede møtet.  

 

Saksopplysninger: 
Protokoll er nå frigitt, og av denne fremgår det følgende om sak PS 1/19 Kommunehuset - utvikling: 

 

Saksprotokoll i formannskapet B-sak – 15.05.2019 

Formannskapet vedtok enstemmig at saken skulle behandles for lukkede dører. 

Vedtaket er med hjemmel i Kommuneloven § 31 pkt. 2. 

 

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 

 

Vedtak: 

Formannskapet, med delegert fullmakt fra bystyret, jf. Kommuneloven § 13 nr. 1, vedtar at Risør 

kommune kan gi et bindende pristilbud til Politiet. 

 

Følgende forbehold tas ut av dokumentet (kapittel 7 i Tilbudsskjema): «Det tas forbehold om politisk 

godkjennelse/justering/endring/vedtak». 

 

Rådmannen får fullmakt til å gå i sluttforhandlinger med Politiet hvor pristilbudet kan justeres ned i tråd 

med Politiets tilbakemeldinger og prosjektets forsvarlighet. 

 

Vedtaket vil bli lagt fram for bystyret i neste møte, jf. Kommuneloven § 13 nr. 2. 

 

 

Korrekt hjemmel for lukking av møtet? 

Av protokollen fra møtet i formannskapet 15.5.2019, fremgår det at formannskapet enstemmig vedtok at 

saken skulle behandles for lukkede dører med hjemmel i kommuneloven § 31 punkt 2. Denne lyder som 

følger: 
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Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det foreligger lovbestemt taushetsplikt. 

 

Det er ikke gitt noen ytterligere hjemmel for lukking av møtet. I Aust-Agder Blad skal saken ha vært 

omtalt bl.a. på lederplass, med spørsmål om det lukkede møtet var brudd på kommuneloven. 

 

Hadde formannskapet kompetanse til å fatte vedtak i saken? 

I vedtaket er det vist til at bystyret har hjemmel i kommuneloven § 13 nr. 1 til å delegere beslutning i 

saken til formannskapet. Kommuneloven § 13 lyder som følger: 

 

§ 13. Utvidet myndighet i haste-saker 

1. Kommunestyret […] kan selv bestemme at formannskapet […] skal ha myndighet til å treffe 

vedtak i saker som skulle vært avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så 

raskt at det ikke er tid til å innkalle dette. 

2. Melding om vedtak truffet i medhold av denne paragraf forelegges vedkommende organ i dettes 

neste møte. 

 

I reglement for delegering til politiske organer kap. 2.2 e. er formannskapet gitt avgjørelsesmyndighet 

etter kommuneloven § 13 nr. 1. 

 

Er vedtaket fremlagt i bystyret i tråd med lov og vedtak? 

Av både kommuneloven § 13.2 og vedtaket i formannskapet av 15.5.2019 fremgår det at vedtaket skulle 

legges frem for bystyret i deres neste møte. Bystyret har i tiden etter 15.5.2019 hatt følgende møter: 

- 28.05.2019 (sak ble ikke lagt frem) 

- 20.06.2019 (sak ble ikke lagt frem) 

- 22.08.2019 (sak ble ikke lagt frem, men etter at saken var etterlyst i formannskapet samme dag, 

ble det opplyst at saken var åpen og ville bli sendt ut. 

 

29.08.2019 ble protokoll sendt ut til formannskapsmedlemmer og offentliggjort. 

 

Rådmannen er innkalt til møtet i saken, og vil stille ved samfunnsplanlegger Sigrid Hellerdal Garthe. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Hjemmel for lukking av møtet 

Den hjemmelen som er oppgitt i protokollen er ikke alene tilfredsstillende som hjemmel for lukking, da 

det skal fremgå også hvilken eller hvilke lovbestemmelser som ligger til grunn for den lovbestemte 

taushetsplikten. Det er grunn til å tro at forvaltningsloven § 13 pkt. 2) har vært noe av begrunnelsen for 

lukkingen av møtet, da det er grunn til å tro at det var forretningshemmeligheter knyttet til saken. Det er 

imidlertid også aktuelt at det har vært flere forhold som kunne underlagt lovbestemt taushetsplikt i saken, 

eksempelvis politifaglige hensyn. 

 

Formannskapets kompetanse til å fatte vedtak i saken 

Det er logisk å anta at sluttforhandlinger med mulig leietaker (Politiet) var avhengig av at beslutninger 

kunne fattes raskt, og at delegering til formannskapet derfor var i tråd med kommuneloven § 13.1 og 

kommunens reglement. 

 

Fremlegging av vedtaket i bystyret 

Sekretariatet kjenner ikke til når saken kunne offentliggjøres i forhold til sakens kjerne/innhold, eller hvor 

mye som ev. kunne offentliggjøres når. Men det synes klart at det burde ha vært mulig å legge frem 

vedtaket i bystyret før nå. 

 

Sekretariatet vil legge frem forslag til vedtak i møtet, ut fra rådmannens orientering og utvalgets 

behandling av saken. 
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