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Oppfølging etter forvaltningsrevisjon – Organisering og kvalitet i Pleie og omsorg 

 
Rådmannen viser til rapport etter forvaltningsrevisjon «Organisering og kvalitet i Pleie og 
omsorg», Aust-Agder Revisjon IKS, april 2019, og til vedtak i Kontrollutvalget 30.4.19 samt 
kommunestyrets vedtak i sak 19/51 20.6.19.  
 
I det følgende vil rådmannen gi en skriftlig orientering om oppfølgingen av 
forvaltningsrevisjonsrapporten, i samsvar med vedtak i kontrollutvalget og kommunestyret. 
 
Oppfølgingen av resultatene fra denne forvaltningsrevisjonen ble gitt høy prioritet, og arbeidet 
startet omgående etter mottatt rapport. Det ble satt ned en oppfølgingsgruppe bestående av 
hovedtillitsvalgt og tillitsvalgt fra NSF, tillitsvalgt fra Fagforbundet, verneombud, enhetsleder, 3 
tjenesteledere og rådmann. Gruppen hadde sitt første møte 6.5.19 og var i virksomhet til 
september 2019. Fra september – oktober 2019 ble anbefalingene i 
forvaltningsrevisjonsrapporten tatt med videre i planleggingen av den vedtatte nye enheten 
Helse og omsorg, som blir etablert fra 1.1.20.  
 
Det ble laget en handlingsplan ut fra revisjonens anbefalinger i rapporten. Nedenfor beskrives 
for hvert punkt i revisjonens anbefalinger hva som konkret er gjort som oppfølging.  
 
I september gjennomførte oppfølgingsgruppa en enkel medarbeiderundersøkelse blant ansatte 
i PLO– for å finne ut hvor det fortsatt er forbedringspunkter ut fra det revisjonen påpekte i sin 
rapport. Oppfølgingsgruppa vil jobbe videre med de punktene hvor ansatte beskriver behov for 
forbedring. Tillitsvalgte og verneombud deltok i gjennomgang av svarene og det blir i fellesskap 
valgt ut konkrete tiltak som skal jobbes med parallelt utover høsten/vinteren og skal tas med 
som viktige momenter inn i prosessen med å sette opp den nye enheten Helse og omsorg. 
 
Revisjonens anbefalinger – og oppfølging punkt for punkt: 
1. Revisjonen anbefaler at det foretas en gjennomgang av ansvars- og oppgavefordelingen i 

ledergruppa, med fokus på tydeliggjøring av personalansvar, samarbeid og synlighet 
overfor ansatte. 

 
Det er foretatt en gjennomgang av ansvars- og oppgavefordelingen i ledergruppa, med fokus 
på tydeliggjøring av personalansvar, samarbeid og synlighet overfor ansatte. Det er utarbeidet 
stillingsinstrukser for tjenestelederne, for å avgrense og tydeliggjøre ansvar og oppgaver. 
Stillingsbeskrivelsene er tilgjengeliggjort for alle ansatte i internkontrollsystemet QM+. 
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Oppgave- og ansvarsfordelingen mellom enhetsleder og tjenestelederne ble gjennomgått i 
forbindelse med utarbeidelsen av stillingsbeskrivelser, med sikte på å rette opp uklare 
ansvarsforhold.  

Det skal alltid stå i arbeidsavtalen hvem som er nærmeste leder. Alle ansatte blir innkalt på 
personalmøter til «sin» avdeling. I det nye ressursplanleggings-systemet som tas i bruk fra 
1.1.20 vil det stå hvem som er nærmeste leder og det skal settes på arbeidskontrakt. Alle som 
har svart på medarbeiderundersøkelsen i september 2019 svarer at de vet hvem som er deres 
nærmeste leder.  
 
Alle ansatte skal ha medarbeidersamtale hvert år. Det er leders ansvar å tilby dette. Dette er 
nyttig for begge parter. Alle ansatte har fått tilbud om medarbeidersamtale i 2019. 
 
Ansvaret for utarbeidelse av turnus er tilbakeført til hver av tjenestelederne, dette er påpekt i 
rapporten som ønskelig, og er gjennomført fra mars 2019. 

Synlighet ovenfor ansatte: Det har vært tatt opp på flere personalmøter (mai og august) hva 
som skal til for at ansatte skal oppleve at lederne er synlige i avdelingene. Det skal være lett å 
få tak i leder, og ansatte skal oppleve ledere som ser og verdsetter ansatte i arbeidshverdagen. 
Dette momentet blir sterkt vektlagt når vi skal organisere ny enhet Helse og omsorg fra 1.1.20. 
 
Det er endret kontorplassering for to av tjenestelederne for nærmere tilknytning til den 
avdelingen de leder; tjenesteleder institusjon har flyttet kontor til «midt i avdeling», tidligere var 
kontoret i nedlagt avdeling (1.etasje vest der det nå er hybler og dagtilbud). Tjenesteleder 
hjemmetjenesten skal ha kontor i hjemmesykepleiens lokaler når de flytter ned i januar 2020. 

I forvaltningsrevisjonsrapporten kommer det frem at ca halvparten av de ansatte synes at 
ledelsen kunne vært mer samordnet og samarbeidet bedre. Det skal være tydelig hvem som 
har ansvar for hva, og det må unngås uklarheter rundt arbeids- og ansvarsfordeling som kan 
skape usikkerhet blant ansatte. Når det blir klarere hvilken ansvars- og oppgavefordeling det er 
mellom lederne vil det være bedre grunnlag for godt samarbeid mellom lederne. Dette 
momentet blir også sterkt vektlagt når vi skal organisere ny enhet Helse og omsorg fra 1.1.20. 
 
Det er avgjørende viktig for å opprettholde gjensidig respekt, tillit og godt arbeidsmiljø at det 
legges til rette for at alle skal oppleve det trygt å ta opp ting med leder, også når noe er 
vanskelig/negativt eller man er uenige. Dette gjelder både direkte med leder og i møter. Ansatte 
må oppmuntres til å komme med forslag og ideer og lederne må være lydhøre for innspill. I den 
nye enheten Helse og omsorg skal dette være en av de grunnleggende kjennetegnene på 
hvordan ledelse skal utøves. 
 
 

2. Revisjonen anbefaler at det foretas en ny evaluering av dagens bemanningssituasjon og 
turnusordning, med tilstrekkelig sikring av forsvarlige tjenester og hensyn til arbeidsmiljø og 
sårbarhet i forhold til fravær. Det forutsettes at denne evalueringen og planlegging av ny 
turnus gjennomføres i samråd med ansatte og tillitsvalgte.  

 
Den felles sykepleierturnusen skulle evalueres etter å ha virket en periode, uavhengig av 
forvaltningsrevisjonen. Denne evalueringen ble gjennomført før forvaltningsrevisjonsrapporten 
ble ferdigstilt, og ny turnus på hver avdeling ble innført fra 25.3.19. Planleggingen av turnus 
skal gjennomføres i samråd med tillitsvalgte. Ansvar for utarbeidelse av turnus er tilbakeført til 
hver tjenesteleder, for sin avdeling. 
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Det foretas gjennomgang av bemanningsplaner med tillitsvalgte i forkant av nye turnuser, samt 
justeringer av vakter (tidspunkt og lengde) ut fra arbeidsbelastning. Som eksempler på dette 
nevnes blant annet i forbindelse med endring av måltidstidspunkt, dette ble justert flere ganger i 
samarbeid med ansatte, videre blir det satt inn ekstra bemanning knyttet til brukere med 
ressurskrevende tjenester på tider i døgnet med størst belastning. 

Hybler som hjemmetjenesten gir tjenester til er flyttet opp en etasje, til 1.etg vest, i 
forvaltningsrevisjonsrapporten beskrives det som belastende da disse var i underetg. 

Resterende oppfølging av dette punktet tas med når vi etablerer ny enhet Helse og omsorg. 

 
3. Revisjonen anbefaler å vurdere organiseringen av tjenestekontoret i forhold til kommunens 

mål om uavhengighet mellom ansatte som fatter vedtak og de som utfører tjenesten.  
 

Tjenestekontoret skal organiseres på en annen måte, dette er allerede vedtatt, for å skape et 
tydeligere skille mellom tjenesteyting og saksbehandling/tildeling. Det har vært intensjonen 
siden starten, men kommunen har ikke hatt mulighet til å dedikere ressurser som ikke jobber 
som tjenesteyter i tillegg.  

Tjenestekontoret skal ivareta tildeling av alle tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, og 
vil fra 1.1.20 få utvidet ansvar for vedtak for tjenester også innen psykisk helse/avhengighet. 
 

 
4. Revisjonen anbefaler at rutiner og praksis knyttet til avviksrapportering gjennomgås blant 

ansatte, med hovedvekt på tilrettelegging, terskel for registrering, gjennomgang og 
oppfølging av avvik.  
 

Rutiner og praksis knyttet til avviksrapportering er gjennomgått, og det må gjentas og 

tydeliggjøres så alle ansatte vet hva som skal rapporteres som avvik (brudd på lov og 

bestemmelser) og hva som skal meldes inn som andre forhold (f eks behov for 

vaktmesteroppdrag).  

Det ble arrangert opplæring i internkontroll- og avvikssystemet QM+, i form av «datakafé» seks 
ganger i løpet av mai-juni, hvor ansatte kunne møte opp for å få opplæring/bistand i qm+. Dette 
ble godt tatt imot blant de ansatte, men det var litt varierende oppmøte. Slike lavterskel 
opplæringstiltak vil bli gjentatt jevnlig i tiden fremover. 

Det er presisert at ansatte også har et selvstendig ansvar/plikt for å melde fra når de trenger 
nye passord/mer opplæring for å kunne bruke avvikssystemet, og møte opp når opplæring 
tilbys. Opplæringen må tilbys på tidspunkter hvor det er mulig for ansatte å delta. 

Relevant og tilstrekkelig opplæring i QM+ skal fortsette med jevnlig gjentakelse/repetisjon så 
ansatte får anvendt avvikssystemet slik som det skal. Ledere har et klart ansvar for at avvik 

følges opp, og det skal gis tilbakemelding på innmeldt avvik. Den som mottar avviksmelding 
skal sende mail til den som har meldt inn avviket om hva som er gjort for å rette opp avviket. 

I opplæringen blir ansatte også gjort oppmerksom på at avvikssystemet QM+ også kan 
benyttes på mobiltelefon, noe som er raskere og enklere enn å logge seg på via pc.  

I den enkle oppfølgingsundersøkelsen i september svarer de aller fleste at de kjenner til 
hvordan man registrerer avvik, men at de ønsker mer informasjon om hvordan avvikene blir 
fulgt opp. Dette er et forbedringspunkt som skal jobbes videre med. Antall avvik som meldes 
inn har siden 2016 vist svakt stigende antall sammenlignet med tidligere, så det tyder på at 
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mange ansatte kjenner til metodikken med registrering av avvik, men tilliten til systemet og at 
avvikene blir håndtert av leder må fortsatt jobbes med.   

 
 
 
 
 
Torill Neset 
Rådmann 

 

 


