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0. SAMMENDRAG 

0.1  Formålet med prosjektet  
Bakgrunnen for dette forvaltningsrevisjonsprosjektet er Plan for forvaltningsrevisjon 2013-

2016, vedtatt av kommunestyret i Alta kommune den 19. november 2012 (sak 137/12). Det 

framgår av planen at det skal utføres en forvaltningsrevisjon av ressursbruk og kvalitet i pleie- 

og omsorgstjenesten i kommunen, herunder tildelingspraksis. 

  

Formålet med prosjektet har vært tredelt. For det første har formålet vært å kartlegge 

ressursbruken innenfor pleie- og omsorgstjenesten i Alta kommune, og se på utviklingen i 

bruk av ressurser over en tidsavgrenset periode. Videre har vi sammenlignet ressursbruken i 

pleie- og omsorgstjenesten i Alta kommune med sammenlignbare kommuner. Hovedformålet 

har imidlertid vært å kartlegge hvorvidt kommunens pleie- og omsorgstjeneste overholder 

bestemmelsene om kvalitetssikring i forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene og 

forskrift om internkontroll. Avslutningsvis har vi undersøkt hvorvidt tildelingen av pleie- og 

omsorgstjenester er i tråd med gjeldende regelverk. 

 

0.2 Revisors vurderinger og konklusjoner 
Har Alta kommune etablert et forsvarlig system for å sikre at kvaliteten i pleie- og 

omsorgstjenestene er i tråd med lov og forskrift? 

Revisjonens undersøkelser viser at Alta kommune har etablert et tilfredsstillende system for 

internkontroll og kvalitetssikring innenfor pleie- og omsorgstjenestene. 

 

Alta kommune har i all hovedsak etablert rutiner og prosedyrer som sikrer faglig kvalitet og 

kompetanse i pleie- og omsorgstjenestene. 

 

Alta kommune har etablert faktiske, men ikke skriftliggjorte rutiner og prosedyrer, som sikrer 

brukerne et tilfredsstillende tjenestetilbud. 

 

Er Alta kommunes tildeling av pleie- og omsorgstjenester i tråd med regelverket? 

Alta kommunes tildeling av pleie- og omsorgstjenester skjer ikke fullt ut i tråd med 

regelverket. 

 

0.3 Anbefalinger 
På bakgrunn av hovedfunnene i denne undersøkelse vil revisjonen anbefale at Alta kommune 

gjør følgende: 

 

 Fortsette arbeidet med å utarbeide og forbedre prosedyrer og retningslinjer på 

overordnet nivå for å sikre lik kvalitet i tjenestene som ytes. 

 

 Gjennomgå praksisen for tildeling av sykehjemsplasser, særlig når det gjelder 

vedtakenes innhold.  
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1. INNLEDNING 

1.1 Prosjektets bakgrunn og formål 

1.1.1 Bakgrunn 

Bakgrunnen for dette forvaltningsrevisjonsprosjektet er Plan for forvaltningsrevisjon 2013-

2016, vedtatt av kommunestyret i Alta kommune den 19. november 2012 (sak 137/12). Det 

framgår av planen at det skal utføres en forvaltningsrevisjon av ressursbruk og kvalitet i pleie- 

og omsorgstjenesten i kommunen, herunder tildelingspraksis. 

 

I plan for forvaltningsrevisjon heter det at:  

 
«Kommunen bør ha en best mulig utnyttelse av personalressursene til pleie og omsorg, herunder 

ressursene til administrasjon, og samtidig ha faglig god kvalitet og innhold i tjenesten i tråd med 

gjeldende regelverk (lover og forskrifter) og kommunens egne målsetninger. I kommunens årsbudsjett 

for 2012 / økonomiplan 2012-2015 fremkommer følgende under Kommunedelplan for helse og sosial: 

«Hovedmålet i planen er gode og effektive tjenester av god kvalitet. En rekke arbeidsgrupper innenfor 

ulike fagområder har avlagt sine forslag vinteren 2011. Flere av gruppeforslagene har vært presentert 

underveis for hovedutvalget og i rådmannens ledermøte. Styringsgruppa har arbeidet videre med 

innspillene våren og sommeren 2011. Parallelt med denne planprosessen ble det igangsatt en større 

omstillingsprosess i kommunen med sikte på permanent reduksjon av kostnadene. Det har vært 

nødvendig å se disse to prosessene i sammenheng». 

 

Kommunen har 6 sykehjem (2 private) med til sammen 138 plasser, herav 32 skjerma og 10 korttids-

avlastningsplasser. Nær alle langtidsplasser er enerom. Kjøp av 49 plasser fra Stiftelsen Betania 

koster ca. 42 millioner kroner og omfatter 50 årsverk i tillegg til de kommunale. Hjemmetjenesten er 

inndelt i 3 soner. I tillegg har kommunen egen vikartjenesten og Vertshuset eldresenter med 

døgntilbud, dagsenter, kantine og ulike aktiviteter. Omsorgsavdelinga driver også 5 enkeltprosjekter 

med 7 ressurskrevende 

brukere. 

 

Av kommunens årsmelding for 2011 fremgår det at omsorgsavdelingen disponerer 215,2 årsverk og 

har 327 fast ansatte. Vel 35 % av dem er ansatt i 100 % stilling, 50 % i stilling over 50 og opp mot 

100 % og 15 % i 50 % stilling eller mindre. I tillegg er det 28 personer som har mottatt omsorgslønn 

og 52 personer som har hatt støttekontakt. 

 

Omsorgsavdelingen har som formål å yte omsorgstjenester til eldre og pleietrengende. Det er tjenester 

som er hjemlet i lov om helse- og omsorgstjenester i kommunen. 

 

Hjemmebaserte tjenester har som mål å skulle bidra til at pleietrengende og eldre skal være mest 

mulig selvhjulpen og ha muligheten til å bli boende i hjemmet sitt lengst mulig. Tjenesten tilrettelegges 

ut fra kartlegging av den enkeltes behov, nærståendes og nettverkets muligheter for å hjelpe personen 

i samarbeid med det offentlige, slik at brukeren opplever trygghet og hjelperne utøver en forsvarlig 

omsorgstjeneste.  

 

Sykehjemmene skal ta imot de som på grunn av sviktende helse har behov for døgnkontinuerlig 

tjenester utover det som er mulig å gi i hjemmet. I sykehjemmet kan man også få tilbud om 

korttidsopphold eller avlastning for en kortere periode.  Tildelingspraksis er nevnt som en aktuell 

underproblemstilling på dette fokusområdet.           

 

Regnskapet for 2011 viser at omsorgsavdelingen hadde et merforbruk i forhold til budsjett på 2,6 

millioner kroner. 
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KOSTRA-tall for 2011 viser at Alta kommune har lavere netto driftsutgifter per innbygger i kroner i 

pleie- og omsorgstjenesten enn sammenlignbare kommuner. Mottakere av hjemmetjenester, pr 1000 

innbyggere 0-66 år ligger også lavest i Alta i forhold til sammenlignbare kommuner. Når det gjelder 

mottakere av hjemmetjenester per 1000 innbygger 67-79 ligger kommunen tredje høyest i forhold til 

sammenligningskommunene, mens mottakere av hjemmetjenester pr 1000 innbygger 80 år og over 

viser at kommunen ligger nest nederst i forhold til de kommunene vi sammenligner med. 

 

I Kommunebarometeret 2012 (Kommunal rapport)
1
 framgår det at tjenesten pleie og omsorg i Alta 

kommune har beveget seg fra plass 53 (med 5,1 poeng) til plass 72 (med 5,0 poeng) fra 2011 til 2012. 

I følge denne målingen har Alta kommune altså gått litt tilbake på dette tjenesteområdet. Det er 

imidlertid verdt å merke seg at kommunebarometeret er en rangering, og ikke en vurdering av om 

tjenesten fortjener stempel som god nok eller ei.
2
»  

 

 

1.1.2 Formål 
Formålet med prosjektet har vært tredelt. For det første har formålet vært å kartlegge 

ressursbruken innenfor pleie- og omsorgstjenesten i Alta kommune, og se på utviklingen i 

bruk av ressurser over en tidsavgrenset periode. Videre har vi sammenlignet ressursbruken i 

pleie- og omsorgstjenesten i Alta kommune med sammenlignbare kommuner. Hovedformålet 

har imidlertid vært å kartlegge hvorvidt kommunens pleie- og omsorgstjeneste overholder 

bestemmelsene om kvalitetssikring i forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene og 

forskrift om internkontroll. Avslutningsvis har vi undersøkt hvorvidt tildelingen av pleie- og 

omsorgstjenester er i tråd med gjeldende regelverk. 

  

1.2 Problemstillinger  
 

Undersøkelsen har hatt tre hovedproblemstillinger, vedtatt av kontrollutvalget i Alta 

kommune den 6. mai 2013 (sak 11/2013). I tillegg har revisjonen utarbeidet 

underproblemstillinger i tilknytning til hovedproblemstillingene: 

 

1. Hvordan er ressursbruken i pleie- og omsorgstjenesten i Alta kommune? 

 

- Hvordan har de økonomiske rammevilkårene for pleie- og omsorgstjenestene 

utviklet seg de siste tre årene? 

- Hvordan er ressursbruken sammenlignet med andre kommuner? 

 

Her har framstillingen vært basert på regnskapstall for pleie- og omsorgstjenestene de siste tre 

årene. Videre har vi sammenlignet ressursbruken i Alta kommune med de øvrige kommunene 

i Finnmark samt med kommunene i kommunegruppe 12, som Alta kommune tilhører. 

 

 

2. Har Alta kommune etablert et forsvarlig system for å sikre at kvaliteten i pleie- og 

omsorgstjenesten er i tråd med lov og forskrift? 

 

                                                 
1
 Målingen i Kommunebarometeret er i hovedsak basert på foreløpige KOSTRA-tall for 2011.  

Rangeringen er fra 1 til 6 (der 6 er beste skår). 

Eksempel på tall som benyttes er andel årsverk med fagutdanning, andel plasser (heldøgns-bemannet) i prosent 

av befolkningen over 90 år, gjennomsnitt tildelte timer i hjemmet (praktisk bistand), andel plasser i enerom med 

eget bad/wc, og årsverk pr. mottaker. 
2
 Se Kommunebarometeret på side 1. 
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- Har Alta kommune etablert rutiner og prosedyrer for internkontroll og 

kvalitetssikring i henhold til lov og forskrift? 

- Har Alta kommune etablert rutiner og prosedyrer som sikrer faglig kvalitet og 

kompetanse i pleie- og omsorgstjenestene? 

- Har Alta kommune etablert rutiner og prosedyrer som sikrer brukerne et 

tilfredsstillende tjenestetilbud? 

 

Her har vi belyst hvorvidt kommunen har etablert et system for å sikre at krav i lov og 

forskrift blir fulgt. I dette ligger det å undersøke hvorvidt kommunen har systemer for 

internkontroll, kompetanse og ferdighet blant ansatte, og utøvelsen av pleie- og 

omsorgstjenestene. 

 

 

3. Er Alta kommunes tildeling av pleie- og omsorgstjenester i tråd med regelverket? 

 

Her har vi kort beskrevet saksgangen ved tildeling av sykehjemsplass. Videre har vi undersøkt 

hvorvidt kommunen overholder grunnleggende lovkrav i saksbehandlingen ved tildeling av 

sykehjemsplass. 

 

1.3 Revisjonskriterier 
 

Revisjonskriterier er samlebetegnelsen på de krav og forventninger som brukes i den enkelte 

forvaltningsrevisjon for å vurdere den reviderte virksomhet. Kriteriene holdes opp mot 

faktagrunnlaget, og danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de 

konklusjoner som trekkes. 

 

1.3.1 Kilder til kriterier 

Revisjonskriteriene i denne undersøkelsen er utledet fra følgende kilder: 

 

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 

av 2011 

 Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) av 1999 

 

 Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) av 2010 

 Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten av 2002 

 Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene (kvalitetsforskriften) av 2003 

 Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie av 1988 

 

 St. meld. nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening 

 St.meld. nr. 45 (2002-2003) Betre kvalitet i dei kommunale pleie- og omsorgstenestene 

 St.meld. nr. 28 (1999-2000) Innhald og kvalitet i omsorgstenestene  

 

I denne undersøkelsen er kvalitetsforskriften og internkontrollforskriften av særlig betydning. 
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1.3.2 Oversikt over revisjonskriterier 

Nedenfor gjengis revisjonskriteriene som legges til grunn i vår vurdering av kommunens 

virksomhet. Utledningen av revisjonskriteriene ligger som vedlegg til rapporten, se vedlegg 2. 

 

Krav til internkontroll og kvalitetssikring 

 

 Det skal foreligge skriftlige beskrivelser av virksomhetens hovedoppgaver, mål, 

rutiner og prosedyrer, herunder kartlegging av ansvar, oppgaver og myndighet. 

 

 Virksomheten skal være gjenstand for kontinuerlig forbedringsarbeid. 

 

 Det skal foreligge en oversikt over områder i virksomheten der det er fare for svikt 

eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav. 

 

 Det skal foreligge skriftlig nedfelte prosedyrer som beskriver hvordan brukere av 

pleie- og omsorgstjenestene sikres hjelp til rett tid, helhetlige tjenester og 

brukermedvirkning.  

 

Krav til faglig kvalitet og kompetanse 

 

 Ansatte innenfor pleie- og omsorgstjenestene skal ha nødvendig kompetanse og 

ferdighet. 

 

 Kommunen skal sørge for at tjenestemottaker, pårørende og arbeidstakere medvirker 

slik at erfaringer og kunnskap deles. 

 

 Kommunen skal sørge for at helsepersonell får påkrevet videre- og etterutdanning. 

 

 

Krav til tjenesteutøvelse 

 

 Kommunen skal sørge for at brukere av pleie- og omsorgstjenestene blir gitt 

medbestemmelse og valgfrihet. 

 

 Kommunen skal sørge for at brukere av pleie- og omsorgstjenestene får tilbud om 

individuell plan. 

 

 Kommunen skal sørge for tilbud om og tilgang til aktivitet og stimulering for brukere 

av pleie- og omsorgstjenestene. 

 

 

Krav til saksbehandlingen 
 

 Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold.  
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 Det skal gis foreløpig svar dersom en henvendelse ikke kan besvares innen èn måned 

etter at den er mottatt.  

 

 Vedtaket skal være skriftlig.  

 

 Vedtaket bør være klart og tydelig, og det bør inneholde opplysninger om hvem som 

har fattet vedtaket, hvem det gjelder, når vedtaket er fattet og hva det går ut på.  

 

 Vedtaket skal grunngis. 

  

 Partene skal underrettes om vedtaket.  
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1.3.3 Oversikt over hoved- og underproblemstillinger og kilder til kriterier 

I tabellen under presenteres denne undersøkelsens hoved- og underproblemstillinger samt 

kilder til kriterier som legges til grunn for å vurdere kommunens virksomhet.  

 
Tabell 1: Kobling mellom hoved- og underproblemstillinger og kilder til kriterier 

Problemstillinger Underproblemstillinger Kilder til kriterier 

 

Hvordan er ressursbruken i 

pleie- og omsorgstjenestene 

i Alta kommune? 

 

 

Hvordan har de økonomiske 

rammevilkårene for pleie- og 

omsorgstjenestene utviklet seg de 3 

siste årene? 

 

 

Problemstillingen er deskriptiv (beskrivende) 

 

Hvordan er ressursbruken innenfor 

pleie- og omsorgstjenesten 

sammenlignet med andre 

kommuner? 

 

 

Problemstillingen er deskriptiv (beskrivende) 

 

Har Alta kommune etablert 

et forsvarlig system for å 

sikre at kvaliteten i pleie- 

og omsorgstjenestene er i 

tråd med lov og forskrift? 

 

Har Alta kommune etablert rutiner 

og prosedyrer for internkontroll og 

kvalitetssikring i henhold til lov og 

forskrift? 

 

Helse- og omsorgstjenesteloven 

Kvalitetsforskriften 

Internkontrollforskriften 

St.meld.nr 25 (2005-2006) Mestring, 

muligheter og mening 

 

 

Har Alta kommune etablert rutiner 

og prosedyrer som sikrer faglig 

kvalitet og kompetanse i pleie- og 

omsorgstjenestene? 

 

Helse- og omsorgstjenesteloven 

Helsepersonelloven 

Kvalitetsforskriften 

Internkontrollforskriften 

Forskrift for sykehjem 

 

 

Har Alta kommune etablert rutiner 

og prosedyrer som sikrer brukerne 

et tilfredsstillende tjenestetilbud? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasientrettighetsloven 

Kvalitetsforskriften 

Forskrift for sykehjem 

Forskrift om en verdig eldreomsorg 

St.meld.nr. 45 (2002-2003): Betre kvalitet i 

dei kommunale pleie- og omsorgstenestene 

St.meld.nr. 25 (2005-2006): Mestring, 

muligheter og mening 

 

 
Er Alta kommunes tildeling 

av pleie- og 

omsorgstjenester i tråd med 

regelverket? 

  

 

 

 

Forvaltningsloven 
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1.4 Metode 

1.4.1 Datainnsamling 

Metode er samlebetegnelsen på de framgangsmåtene som benyttes for å samle inn data som 

kan gi svar på problemstillingen i en undersøkelse. Framgangsmåten i denne undersøkelsen 

har vært intervju, dokumentanalyse, statistiske undersøkelser samt regnskapsanalyse. En 

kombinering av ulike metoder gir et bredere datagrunnlag, og følgelig en sikrere basis for 

tolkning. 

 

Revisjonen har i denne undersøkelsen intervjuet kommunalleder for tjenesteområde helse og 

sosial, virksomhetsleder for omsorg og lederne av de fire kommunale sykehjemmene. 

 

I dokumentanalysen har vi gjennomgått relevante og sentrale kommunale dokumenter, 

herunder økonomiplaner, årsmeldinger og handlingsplaner. Videre har vi tatt for oss 

rutinebeskrivelser, retningslinjer og et utvalg enkeltvedtak.  

 

I tillegg har vi benyttet regnskapstall og KOSTRA-data for å kartlegge ressursbruken i pleie- 

og omsorgstjenestene i kommunen. KOSTRA er også datagrunnlaget for vår sammenligning 

av Alta kommune med andre kommuner. 

 

1.4.2 Avgrensing 

Av både praktiske og ressursmessige grunner har det vært nødvendig å foreta en avgrensning 

av undersøkelsen. Problemstilling 1 er en rent deskriptiv (beskrivende) problemstilling, der vi 

har valgt å se på ressursbruken for de tre siste årene for hele pleie- og omsorgstjenesten. 

Problemstilling 2 er av normativ art, hvor vi har valgt å foreta en nærmere undersøkelse av 

bare de kommunale sykehjemmene i Alta. 

 

Problemstilling 3 er avgrenset til selve saksbehandlingen ved tildeling av sykehjemsplass. Vi 

tar derfor ikke stilling til faglige og skjønnsmessige vurderinger som er lagt til grunn ved 

tildeling eller avslag på søknad om sykehjemsplass. 

 

Selv om det kunne vært hensiktsmessig å inkludere subjektive kriterier slik som 

brukerperspektiv og brukertilfredshet for å måle kvaliteten i pleie- og omsorgstjenestene, har 

vi i dette prosjektet valgt å ikke ta stilling til den innholdsmessige siden av kvalitetsbegrepet, 

men heller konsentrere oss om systemer og prosesser som skal sikre kvaliteten i tjenestene.  

 

1.4.3 Dataenes gyldighet og pålitelighet  

Med gyldige data menes at det skal være samsvar mellom formålet for undersøkelsen og de 

data som er samlet inn. Med pålitelige data menes at data skal være mest mulig presise og 

nøyaktige. 

 

Fakta i rapporten har blitt verifisert av informantene, og rapporten er kvalitetssikret av 

oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor og revisjonssjefen. Dette bidrar til å sikre at data som er 

samlet inn er gyldige og pålitelige. 
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2. BAKGRUNNSOPPLYSNINGER 

2.1 Utviklingen i pleie og omsorg  

I følge en rapport
3
 fra Statistisk sentralbyrå (SSB) var det på landsbasis en økning i antall 

mottakere av pleie- og omsorgstjenester på nesten 8 prosent i perioden 2007-2012. I følge 

rapporten er andelen med omfattende bistandsbehov størst blant mottakere av langtidsopphold 

i institusjon. Sammenlignet med beboere i institusjoner er det en vesentlig mindre andel av 

mottakere av hjemmesykepleie og praktisk bistand som har omfattende bistandsbehov. 

Likevel har utviklingen vært at hjemmetjenestemottakere med omfattende bistandsbehov er 

blitt tildelt et økende antall timer med hjelp i perioden 2007-2012.  

I følge en statistisk analyse
4
 fra SSB var 13 prosent av landets befolkning 67 år eller eldre ved 

utgangen av 2012. Fram mot 2050 vil 21 prosent være eldre enn 67 år. Den sterke veksten 

skyldes først og fremst at store fødselskull fra etterkrigstiden nå er på vei inn i alderdommen, 

og at levealderen forventes å øke. I dag klarer fire av fem eldre seg i eget hjem uten hjelp fra 

kommunen, mens en av fem eldre bor hjemme eller i omsorgsbolig og mottar kommunale 

omsorgstjenester.
5
  

 

Kommunene brukte nærmere 83 milliarder kroner på tjenester til pleie- og omsorgstrengende 

i 2011.
6
 Det er ikke utarbeidet eksakte tall eller statistikk over hvor mange av kronene som 

går til yngre versus eldre tjenestemottakere, men regjeringen har i St. meld. nr. 25 (2005-

2006)
7
 pekt på fem av framtidas omsorgsutfordringer, og en av utfordringene omhandler flere 

yngre brukergrupper. 

 

I en utredning av sykehjemsstrukturen i Alta kommune
8
 heter det at «utviklingen de siste 10 

årene har gitt et stadig økende antall yngre brukere (under 67 år), og klar dreining av 

ressursbruken mot disse».
9
 Videre trekkes en sterk vekst i yngre brukergrupper med nedsatt 

funksjonsevne og et større spekter av helsemessige og sosiale problemer fram som en av 

omsorgsutfordringene for de neste tiårene.
10

 I følge rapporten er det likevel den betydelige 

veksten i antall eldre som er den største omsorgsutfordringen i årene som kommer.  

 

2.2 Organiseringen av pleie- og omsorgstjenesten i Alta kommune 
 

Alta kommune er organisert etter en tonivåmodell, hvor vi finner rådmannen øverst, deretter 

tre tjenesteområder under ledelse av hver sin kommunalleder. Tjenesteområde helse og sosial 

har ansvaret for de kommunale helse- og omsorgstjenestene til befolkningen i kommunen. 

Tjenesteområdet er organisert i tre virksomheter: helse, bistand og omsorg. Virksomhetene 

ledes av virksomhetsledere med budsjettansvar. 

 

                                                 
3
 Statistisk sentralbyrå, rapporter 43/2013: Pleie- og omsorgstjenesten 2012 

4
 Statistisk sentralbyrå, statistiske analyser 137: Eldres bruk av helse- og omsorgstjenester 

5
 Statistisk sentralbyrå, statistiske analyser 137: Eldres bruk av helse- og omsorgstjenester, s. 5 

6
 Statistisk sentralbyrå, statistiske analyser 137: Eldres bruk av helse- og omsorgstjenester, s. 39 

7
 St. meld. nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening – Framtidas omsorgsutfordringer 

8
 Gjennomført av Alta kommune i 2012. 

9
 Sykehjemsstrukturen i Alta kommune 2012-2030, s. 7. 

10
 Sykehjemsstrukturen i Alta kommune 2012-2030, s. 9. 

http://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/_attachment/142399?_ts=14196d6ce90
http://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/_attachment/125965?_ts=13f8b5b6898
http://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/_attachment/125965?_ts=13f8b5b6898
http://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/_attachment/125965?_ts=13f8b5b6898
http://www.regjeringen.no/Rpub/STM/20052006/025/PDFS/STM200520060025000DDDPDFS.pdf
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Virksomheten omsorg disponerer 215,2 årsverk og har 328 fast ansatte. 

Virksomheten har som formål å yte omsorgstjenester til eldre og pleietrengende, og består av: 

 

 Forkontor/stab 

 Hjemmetjenesten 

 Sykehjem 

 Vertshuset eldresenter 

 Dagsenter for demente 

 Sykehjemsplasser – langtids/korttids/rehabilitering 

 Trygdeboliger 

 Botiltak 

 

 

Kommunen har fire kommunale sykehjem.
11

 Videre er det to private institusjoner som har 

avtale med kommunen.
12

 Sykehjemmene tilbyr langtids-, korttids- og avlastningsopphold. 

Sykehjemmene har som mål at den enkelte skal få tilbud om hjelp og assistanse slik at 

hverdagslivet blir trygt og at de opplever en tjeneste som er den enkelte verdig. 

 

I kommunestyremøtet 11. februar 2013 (sak 1/13) ble det vedtatt endringer i den 

administrative strukturen. Denne endringen innebærer at tidligere sektor for helse og sosial nå 

er tjenesteområde helse og sosial, tidligere omsorgsavdeling er nå virksomheten omsorg og 

ledes av virksomhetsleder. Under virksomheten er det avdelinger som ledes av 

avdelingsledere. Det ble videre vedtatt at virksomheten omsorg skal deles i to virksomheter 

med hver sin virksomhetsleder. En virksomhet for korttids-/hjemmetjenester og en virksomhet 

for langtidstjenester. Ifølge informasjon vi har mottatt skulle denne delingen vært gjeldende 

fra og med 1. januar 2014, hvor dagens virksomhetsleder etter planen skulle ha ansvar for 

korttids-/hjemmetjenester. På nåværende tidspunkt er dette imidlertid ikke kommet helt på 

plass, slik at det i realiteten ennå er én virksomhetsleder innenfor omsorg som har ansvaret for 

både korttids-/hjemmetjenester og langtidstjenester. 

 

  

  

                                                 
11

 Elvebakken, Ekornsvingen, helsesenteret, Kåfjord.  
12

 Furuly og Betania. 
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3. HVORDAN ER RESSURSBRUKEN I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN I 
ALTA KOMMUNE? 

3.1 Økonomisk resultat for pleie- og omsorgstjenesten (2010-2012) 
 

Driftsregnskapet for virksomheten omsorg i perioden dekker alle ansvarsområder som er 

beskrevet i kap. 2.2.
13

 

 
Tabell 2: Økonomisk resultat for virksomheten omsorg, 2010-2012 (Kilde: årsregnskap og årsmeldinger) 

 2010 2011 2012 

Budsjett* 

Regnskap 

Avvik 

104 664 000 

108 876 000 

4 212 000 

104 387 000 

107 011 000 

2 624 000 

116 552 000 

121 309 000 

4 757 000 

* revidert budsjett 

 

Av tabell 2 ser vi at virksomheten omsorg har hatt merforbruk i forhold til revidert budsjett i 

alle undersøkelsesårene. I følge årsmeldingen for 2010 skyldes merforbruket i hovedsak 

vikar- og lønnsutgifter, mens det i årsmeldingen for 2011 forklares med utgifter til 

ressurskrevende brukere og tiltak i forbindelse med disse. I følge årsmeldingen for 2012 

skyldes merforbruket i hovedsak utgifter til lønn og vikarer. 

 
Tabell 3: Driftsregnskap for tjenesteområde helse og sosial i Alta kommune: forhold tjenesteområde helse og 

sosial – virksomhetsområde omsorg (Kilde: årsregnskapet) 

 2010 2011 2012 

Regnskap 

tjenesteområde helse og 

sosial 

 

307 219 000 

 

311 817 000 

 

368 795 000 

Regnskap virksomheten 

omsorg 

108 876 000 107 011 000 121 309 000 

Forhold tjenesteområde 

– virksomhetsområde 

35,44 % 34,32 % 32,89 % 

 

Tabell 3 viser at det i treårsperioden har vært en økning i driftsregnskapet til virksomheten 

omsorg. Virksomhetens prosentandel av tjenesteområdets totale regnskap har imidlertid hatt 

en nedgang på 2,55 prosentpoeng i den samme perioden. I snitt utgjør virksomheten omsorg 

34,21 % av det totale regnskapet for tjenesteområde heles og sosial i treårsperioden sett under 

ett. 

 

3.1.1 Økonomisk resultat for utvalgte avdelinger innenfor virksomheten omsorg i 
Alta kommune for 2012 

Alta kommune har i årsmeldingen for 2012 blant annet trukket fram sykehjemmene, 

hjemmesykepleien og Vertshuset eldresenter for å forklare virksomhetens merforbruk i 2012. 

Merforbruket innenfor virksomheten skyldes i hovedsak at sykehjemmene har hatt et 

merforbruk på vikarer og matbudsjett. Mens hjemmesykepleien har hatt et merforbruk som 

går til lønn. Dette på grunn av en økende arbeidsmengde med et større antall brukere, med 

mer komplisert hjelpebehov, som tidvis har medført behov for bemanning utover de normerte 

                                                 
13

 Forkontor/stab, hjemmetjenesten, sykehjem, Vertshuset eldresenter, dagsenter for demente, 

frivillighetssentralen og trygdeboliger. 
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stillinger. Vertshuset har hatt merforbruk på lønn. Det framgår videre av årsmeldingen at 

sykehjemmene har hatt økte inntekter i form av egenbetaling og sykelønnsrefusjon, mens 

Vertshuset eldresenter har hatt merinntekt på salg. 

 

Tabellene nedenfor viser økonomiske resultat for utvalgte avdelinger innenfor virksomheten 

omsorg i Alta kommune. Vi har i tillegg trukket fram de områdene innenfor hver avdeling 

som særlig utpekte seg som årsaker til merforbruket i 2012. 

 
Tabell 4: Økonomisk resultat Elvebakken sykehjem (Kilde: årsregnskap 2012) 

 Budsjett Regnskap Avvik 

Driftsinntekter - 6 856 000,00 - 7 398 281,25 - 542 281,25 

Driftsutgifter 28 452 000,00 30 620 377,51 2 168 377,51 

Netto 21 596 000,00 23 222 096,26 1 626 096,26 

 

De områdene i regnskapet som særlig utpekte seg som årsaker til merforbruket for 

Elvebakken sykehjem var vikarbyråtjenester med et avvik på kr 1 053 844,00, overtid med et 

avvik på kr 535 347,51 og matvarer med et avvik på kr 222 932,29. 

 
Tabell 5: Økonomisk resultat Ekornsvingen sykehjem (Kilde: årsregnskap 2012) 

 Budsjett Regnskap Avvik 

Driftsinntekter - 3 500 000,00 - 3 989 435,38 - 489 435,38 

Driftsutgifter 14 612 000,00 16 241 390,49 1 629 390,49 

Netto 11 112 000,00 12 251 955,11 1 139 955,11 

 

De områdene i regnskapet som særlig utpekte seg som årsaker til merforbruket for 

Ekornsvingen sykehjem var områdene fast regulativ lønn med et avvik på kr 754 035,19, lønn 

ekstrahjelp med et avvik på kr 363 633,68 og vikarbyråtjenester med et avvik på kr 

136 455,75. 

 
Tabell 6: Økonomisk resultat Helsesenterets sykehjem (Kilde: årsregnskap 2012) 

 Budsjett Regnskap Avvik 

Driftsinntekter - 2 958 000,00 - 3 178 019,55 - 220 019,55 

Driftsutgifter 16 123 000,00 16 955 920,79 832 920,79 

Netto 13 165 000,00 13 777 901,24 612 901,24 

 

For Helsesenterets sykehjem var det i regnskapet områdene vikarbyråtjenester med et avvik 

på kr 303 198,62 og fast regulativ lønn med et avvik på 160 609,32, som særlig utpekte seg 

som årsaker til merforbruket. 
 

Tabell 7: Økonomisk resultat Kåfjord sykehjem (Kilde: årsregnskap 2012) 

 Budsjett Regnskap Avvik 

Driftsinntekter - 3 001 000,00 - 3 083 983,94 - 82 983,94 

Driftsutgifter 13 156 000,00 13 262 438,62 106 438,62 

Netto 10 155 000,00 10 178 454,68 23 454,68 

 

I regnskapet for Kåfjord sykehjem var det ingen spesielle områder som utpekte seg som 

særlige årsaker til merforbruket. Tabellen viser at merforbruket for Kåfjord sykehjem er 

betydelig lavere enn merforbruket hos de andre kommunale sykehjemmene. Av våre 

intervjuer framkommer det at dette skyldes stabilitet ved Kåfjord sykehjem, både når det 

gjelder beboere og ansatte. Videre er det de «friskeste» og fysisk nokså spreke brukerne som 
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bor der. Årsaken til at det er disse brukerne som bor der er den lange avstanden mellom 

Kåfjord og sentral Alta, både på grunn av bakvaktsordning på natt og fordi det er langt til 

legevakt. 

 
Tabell 8: Økonomisk resultat Hjemmesykepleien Sone Ytre Vest (Kilde: årsregnskap 2012) 

 Budsjett Regnskap Avvik 

Driftsinntekter - 364 000,00 - 501 408,58 - 137 408,58 

Driftsutgifter 4 245 000,00 4 831 553,57 586 553,57 

Netto 3 881 000,00 4 330 144,99 449 144,99 

 

I regnskapet for Hjemmesykepleien Sone Ytre Vest var det området fast regulativ lønn med et 

avvik på kr 309 656,63, som særlig utpekte seg som årsak til merforbruket. 

 
Tabell 9: Økonomisk resultat Hjemmesykepleien Alta Vest (Kilde: årsregnskap 2012) 

 Budsjett Regnskap Avvik 

Driftsinntekter - 520 000,00 - 855 179,00 - 335 179,00 

Driftsutgifter 8 661 000,00 10 096 269,14 1 435 269,14 

Netto 8 141 000,00 9 236 829,14 1 095 829,14 

 

For Hjemmesykepleien Alta Vest var det i regnskapet områdene fast regulativ lønn med et 

avvik på kr 744 021,09 og vikarbyråtjenester med et avvik på kr 198 618,00, som særlig 

utpekte seg som årsaker til merforbruket. 

 
Tabell 10: Økonomisk resultat Hjemmesykepleien Alta Øst (Kilde: årsregnskap 2012) 

 Budsjett Regnskap Avvik 

Driftsinntekter - 549 000,00 - 890 818,29 -341 818,29 

Driftsutgifter 11 618 000,00 12 999 184,58 1 381 184,58 

Netto 11 069 000,00 12 108 366,29 1 039 366,29 

 

De områdene i regnskapet som særlig utpekte seg som årsaker til merforbruket for 

Hjemmesykepleien Alta Øst var vikarbyråtjenester med et avvik på kr 577 005,75 og fast 

regulativ lønn med et avvik på kr 275 477,11. 

 
Tabell 11: Økonomisk resultat Vertshuset eldresenter (Kilde: årsregnskap 2012) 

 Budsjett Regnskap Avvik 

Driftsinntekter - 875 000,00 - 1 144 891,23 - 269 891,23 

Driftsutgifter 8 672 000,00 10 236 734,86 1 564 734,86 

Netto 7 797 000,00 9 091 843,63 1 294 843,63 

 

De områdene i regnskapet som særlig utpekte seg som årsaker til merforbruket for Vertshuset 

eldresenter var fast regulativ lønn med et avvik på kr 728 753,60. Videre utpekte områdene 

sykevikarer, andre vikarer og ferievikarer seg med et samlet avvik på kr 550 253,26.  
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3.3 Ressursbruk i pleie- og omsorgstjenesten i Alta kommune 
sammenlignet med utvalgte kommuner 
 

Med visse forbehold er det mulig å benytte seg av Statistisk Sentralbyrå (SSB) og KOSTRA 

for å sammenligne kommuners økonomiske og ressursmessige situasjon. Det er imidlertid 

verd å påpeke at KOSTRA-tall må brukes med forsiktighet, da det kan ligge naturlige 

forklaringer bak en kommunes tilsynelatende lave produktivitetsscore. Det er derfor alltid 

nødvendig å se bak tallene. I tillegg er det verdt å påpeke at rapporteringen til KOSTRA har 

vært problematisk for mange kommuner. 

 

Alta kommune benytter ofte KOSTRA for å sammenligne kommunen med sammenlignbare 

kommuner. Sammenligningene benyttes blant annet i kommunens årsmeldinger.  

 

Kommunegruppe 12, som Alta kommune tilhører, består av tolv mellomstore kommuner med 

middels bundne kostnader per innbygger og høye frie disponible inntekter. Kommunene som 

inngår i kommunegruppen er; Tinn, Kvinesdal, Tysvær, Odda, Årdal, Sunndal, Meløy, 

Fauske, Lenvik, Vadsø, Alta og Sør-Varanger. 

 

Rådmannen har forklart at kommunen finner det hensiktsmessig å sammenligne seg med 

kommunegruppe 13, samt med Sør-Varanger, Rana, Os, Harstad og Narvik.
14

 Det framgår 

også i en utvidet regnskapsanalyse for helse og sosial fra august 2013 at kommunen bør 

vurdere å sammenligne seg med kommunegruppe 13, med bakgrunn i folketall. I denne 

sammenheng er det verdt å påpeke at kommunene står fritt til å foreta egne sammenligninger 

mellom ulike kommuner og kommunegrupper. I denne undersøkelsen har vi imidlertid valgt å 

benytte den kommunegruppen som Alta kommune tilhører, i tillegg til Finnmark og landets 

kommuner for øvrig. De konkrete tallene i figurene framgår av vedlegg 3 til rapporten.  

  

                                                 
14

 Jf. oppstartsmøte 14. oktober 2013. 



Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 15 

 

3.3.1 Driftsutgifter 

Netto driftsutgifter viser hvor stor del av den samlede ressursbruken på et tjenesteområde som 

dekkes av kommunens frie inntekter (skatt og rammetilskudd). Det sier dermed noen om hvor 

høyt kommunen prioriterer et tjenesteområde i forhold til sammenligningsgruppa, ettersom 

den er villig til å bruke mer av sine frie inntekter på dette området. 

 
Figur 1: Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten 

 
 

Figur 1 viser at både Alta og sammenligningskommunene har hatt en økning i sine netto 

driftsutgifter for pleie- og omsorgstjenesten per innbygger. Alta kommune er relativt lik 

landet, men ligger under snittet for KG 12 og Finnmark i samtlige undersøkelsesår. 

 
Figur 2: Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie- og omsorgstjenester 

15
 

 
 

Av figur 2 ser vi at de korrigerte brutto driftsutgiftene per mottaker av kommunale pleie- og 

omsorgstjenester i Alta kommune har økt i undersøkelsesperioden, en økning vi for øvrig 

også ser i sammenligningskommunene. Alta kommune ligger over snittet for kommunene vi 

sammenligner med i alle undersøkelsesårene, noe som betyr at Alta kommune bruker mer 

ressurser for å gi hver bruker et tilbud enn det sammenligningskommunene i gjennomsnitt 

gjør. 

                                                 
15

 For landet u/Oslo mangler det oppgave for 2010 i KOSTRA. 
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3.3.2 Årsverk 

Figur 3: Årsverk eks. fravær i brukerrettede tjenester pr. mottaker 

 

Figur 3 viser at årsverk i brukerrettede tjenester per mottaker i Alta kommune har økt i 

undersøkelsesperioden, og at Alta kommune ligger over snittet for kommunene vi 

sammenligner med. 

 
Figur 4: Andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning 

 
 

Figur 4 viser en nedgang på andelen av årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning
16

 i 

Alta kommune, fra 74 % i 2010 til 71 % i 2012. For sammenligningskommunene er tendensen 

imidlertid en økning i den samme perioden. Alta kommunes årsmeldinger for 2010, 2011 og 

2012 forteller om utfordringer knyttet til å skaffe tilstrekkelig antall personell med 

grunnutdanning og med etter- og videreutdanning innenfor omsorgsavdelingen. Dette kan 

være en mulig forklaring på nedgangen i andelen av fagutdannede. 

 
  

                                                 
16

 Fagutdanning er i denne sammenhengen en samlebetegnelse på alle årsverk i brukerrettede tjenester med 

utdanning – både fra videregående skole og høgskole/universitet. En relativt grov inndeling av personell med 

fagutdanning kan altså gjøres ved å skille mellom årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning fra 

videregående skole og årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning fra høgskole og universitet (Kilde: 

SSB/KOSTRA og Fafo-notat 2011:13). 
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Figur 5: Andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning fra høgskole/universitet 

 
 

Til tross for en nedgang i den totale andelen av fagutdannede i pleie- og omsorgstjenestene i 

Alta kommune fra 2010 til 2012, viser figur 5 at andelen av årsverk i disse tjenestene med 

fagutdanning fra høgskole/universitet likevel har forholdt seg stabil i perioden. For 

sammenligningskommunene er tendensen en økning i den samme perioden. Det framgår av 

Alta kommunes årsmelding for 2012 at flere av sykepleierne innenfor omsorgsavdelingen har 

startet på videreutdanning dette året, og at kommunen framover ønsker å motivere flere 

ansatte til videreutdanning.
17

 

 

Figur 6: Lønnsutgifter per kommunalt årsverk, eks. fravær, pleie og omsorg 

 
 

Figur 6 viser at lønnsutgifter per kommunalt årsverk innenfor pleie og omsorg har økt 

betydelig fra 2010 til 2012, både i Alta og i sammenligningskommunene for øvrig. Alta 

kommune ligger likevel under snittet for kommunene vi sammenligner med i alle 

undersøkelsesårene, dette til tross for at kommunen har den høyeste andelen av ansatte med 

fagutdanning fra høgskole/universitet. Alta kommunes lønnsutgifter per kommunalt årsverk i 

pleie og omsorg har hatt en økning på om lag 24 %, mens den gjennomsnittlige økningen for 

sammenligningskommunene er på om lag 26 %.  
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 Årsmelding 2012, s. 86. 
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I følge regnskapstall var Alta kommunes utgifter til lønn for omsorgsavdelingen på 

henholdsvis 125 mill. kr i 2010, 127 mill. kr i 2011 og 136 mill. kr i 2012.  

 

 
3.3.3 Dekningsgrader 
 
Tabell 12: Dekningsgrader pleie og omsorg, 2012 

Indikator Alta KG 12 Finnmark Landet 

Mottakere av hjemmetjenester, per 

1000 innb. 80 år og over 

350 378 384 340 

Mottakere av hjemmetjenester, per 

1000 innb. 67-79 år 

76 85 108 74 

Andel beboere i bolig til pleie- og 

omsorgsformål 80 år og over 

28 46,1 39,9 42 

Andel innbyggere 80 år og over 

som er beboere på institusjon 

15,2 14,7 17,3 13,8 

Andel innbyggere 67-79 år som er 

beboere på institusjon 

3,3 2 2,9 1,7 

Andel plasser i enerom i pleie- og 

omsorgsinstitusjoner 

82,4 91,9 83,4 93,8 

Legetimer pr. uke pr. beboer i 

sykehjem 

0,45 0,43 0,40 0,43 

Fysioterapitimer per uke per beboer 

i sykehjem 
0,17 0,35 0,28 0,33 

 

Av tabell 12 ser vi at antall mottakere av hjemmetjenester per 1000 innbyggere (67-79 år og 

80 år og over) i Alta er lavere enn kommunegruppen og fylket, men høyere enn landet for 

øvrig. Tabellen viser også at Alta har en lavere andel beboere i bolig til pleie- og 

omsorgsformål enn sammenligningskommunene. Kommunen har en høyere andel innbyggere 

80 år og over som er beboere på institusjon enn kommunegruppen og snittet for landet, men 

ligger under snittet for fylket. Samtidig er Alta kommunes andel innbyggere 67-79 år som er 

beboere på institusjon høyere enn snittet for alle sammenligningskommunene. 

 

Tabellen viser at Alta kommune ikke har full dekningsgrad av andel plasser i enerom i pleie- 

og omsorgsinstitusjoner. Tallene for sammenligningskommunene viser riktignok høyere 

dekningsgrad, men heller ikke for disse er det full dekningsgrad. Videre viser tabellen at 

snittet for legetimer per uke per beboer i sykehjem i Alta kommune er relativt lik snittet for 

sammenligningskommunene. Snittet for fysioterapitimer per uke per beboere i sykehjem i 

Alta kommune er under snittet for kommunene vi sammenligner med.
18

 

 

3.4 Revisjonens kommentarer 
Alta kommune er, med enkelte unntak, relativt lik sammenligningskommunene i 

kommunegruppe 12. Sammenlignet med sammenligningskommunene har Alta kommune den 

høyeste andelen årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning fra høgskole/universitet, 

men likevel de laveste utgiftene til lønn per kommunalt årsverk i pleie og omsorg. 

 

                                                 
18

 Fysioterapitimer: Avtalte timer pr uke i både kommunale og private sykehjem/boformer. Inkluderer også tid 

til journalføring, telefontid mm. 
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Alta kommune bruker mer ressurser for å gi hver bruker av pleie- og omsorgtjenestene et 

tilbud, enn det sammenligningskommunene i gjennomsnitt gjør. Alta kommune har mange og 

små institusjoner, noe som gjør at kommunen blant annet ikke drar nytte av stordriftsfordeler. 

Videre er det største sykehjemmet i Alta kommune, Elvebakken sykehjem, bygningsmessig 

utformet slik at man for eksempel ikke kan dra nytte av fordeler ved en felles turnus for 

avdelingene på sykehjemmet, noe som medfører at man må ha flere ansatte enn strengt tatt 

nødvendig. Det er gjennomført flere analyser og rapporter for området helse og sosial i Alta 

kommune som uttrykker det tilsvarende.
19

 

 

Driftsregnskapet viser at tjenesteområdets driftsutgifter til virksomheten omsorg har hatt en 

økning i treårsperioden. Virksomheten omsorgs prosentandel av tjenesteområdets totale 

regnskap har imidlertid hatt en nedgang på 2,55 prosentpoeng i den samme perioden, se tabell 

3. Det kom fram under våre intervjuer at det har vært liten økonomisk utvikling for 

sykehjemmene de tre siste årene, det har vært fokus på sparing og nedskjæringer. Den 

generelle oppfatningen blant våre informanter når det gjelder de økonomiske rammene for 

sykehjemmene er at disse er stramme. Det er i realiteten ikke avsatt tilstrekkelige midler, og 

tas ikke høyde for at det kan komme uforutsette ting som krever ekstra ressurser. Av våre 

intervjuer framkommer det at budsjettene som fastsettes ikke er reelle. Dette på grunn av at 

når nytt budsjett skal fastsettes tas det utgangspunkt i tidligere budsjettall og ikke i hva som 

faktisk er brukt (regnskapstall). 

 

Driftsregnskapene viser at virksomheten omsorg har hatt merforbruk i forhold til revidert 

budsjett i alle undersøkelsesårene. Av årsmeldingene framgår det at på grunn av 

personellmangel har kommunen vært nødt til å kjøpe vikartjenester, hvilket har vært en 

kostbar, men nødvendig ordning. Videre har kommunen fått ressurskrevende brukere, som 

ikke har utløst refusjon fra staten. Når det gjelder hjemmesykepleiens overforbruk på lønn, 

skyldes dette en økende arbeidsmengde på grunn av et større antall brukere med mer 

kompliserte hjelpebehov, som tidvis medfører behov for bemanning utover de normerte 

stillinger. Dette har gitt utslag i økte kostnader og budsjettoverskridelser. Dette samsvarer 

med det som kom fram under våre intervjuer om hovedårsaker til merforbruket for 

virksomheten de tre siste årene. I tillegg uttrykte samtlige avdelingsledere at det er vanskelig å 

få tak i vikarer, som for eksempel sykepleierstudenter, og da ender man ofte opp med dyrere 

løsninger som vikarbyråer. 

 

I 2009 opprettet kommunen en egen vikartjeneste, hvor det i 100 % stillinger er ansatt seks 

hjelpepleiere og seks sykepleiere, samt ½ lederstilling. Bakgrunnen for opprettelsen av 

vikartjenesten var å ha tilgang på vikarer som er kjent i systemet i kommunen, for blant annet 

å sikre kvalitet i tjenesten ved vikarbruk. Alle avdelingslederne kjenner til kommunens egen 

vikartjeneste, men flere uttrykker at den brukes lite fordi det er vanskelig å få tak på folk fra 

vikartjenesten ved behov. Virksomhetsleder uttrykker at det er behov for flere ansatte i 

vikartjenesten, da det benyttes mye vikarbyråer noe som fordyrer. 

 

                                                 
19

 Rapport fra ressurssenter for omstilling i kommunene (RO), Gjennomgang av pleiefaktorer m.m. – 

sykehjemmene i Alta, (2011). 

Utredning, Sykehjemsstrukturen i Alta kommune 2012-2030, (2012). 

Analyse, Utvidet regnskapsanalyse helse og sosial 2013, (2013). 

Agenda Kaupang, Alta kommune Analyse av KOSTRA tall, (2013). 
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Alta kommune er i ferd med å gjøre Helsesenterets sykehjem om til et rent korttids- og 

rehabiliteringssykehjem.
20

 Avdelingsleder har informert at dette har gjort at de har mistet mye 

av inntekten, da de ikke lengre har inntekt i form av brukerbetalinger. Videre har de større 

utgifter fordi pasientene som kommer dit er dårligere, både medisinske utgifter og til 

medisinsk forbruksmateriell. I intervju ble det videre opplyst at omgjøringen til 

korttidsplasser blir gjort både på grunn av behovet for korttids- og avlastningsplasser etter at 

korttidsavdelingen ved Ekornsvingen sykehjem ble nedlagt, og som en nødvendig tilpasning 

for å møte de behovene samhandlingsreformen medfører for kommunen. Det framkommer i 

en rapport fra RO at når det gjelder utnyttelse av ressursene er det effektivt å satse på 

korttidsplasser når disse plassene virkelig opprettholdes som korttidsplasser, herunder at det 

er høy sirkulasjon i plassene.
 21

  I Alta kommune er situasjonen imidlertid at på grunn av for 

få sykehjemsplasser og mange brukere med behov for langtidsplass, benyttes korttidsplassene 

i stor grad til brukere med behov for langtidsplass i påvente av at det skal bli ledig 

langtidsplass. Alta kommune oppnår derfor ikke den rulleringen på korttidsplassene som man 

ønsker, noe som igjen medfører at eldre hjemmeboende med behov for avlastning ikke alltid 

får dette når de har behov for det. 

 

Avslutningsvis er det verdt å påpeke at kommunens virksomhet må sees i en kontekst av 

omgivelser der det er mange faktorer som spiller inn. Disse faktorene påvirker ressursbruken i 

kommunene, og da spesielt innenfor helse. For det første gir lovverket rettigheter i forhold til 

visse helse- og omsorgstjenester. Det vil si at kommunen ikke kan la være å gi lovpålagt hjelp 

selv om det fører til budsjettoverskridelser. For det andre er brukernes antall og behov 

uforutsigbart, og generelt er det en vekst i brukermassen. For det tredje utfordres kommunene 

av mangel på fagfolk og kompetanse i stillingene innenfor helse og omsorg. Det betyr at god 

økonomi og ressursbruk innenfor denne sektoren er en krevende øvelse.  

                                                 
20

 Avdelingslederen opplyste at per dags dato er 17 av 21 plasser omgjort til korttidsplasser. Det er ennå 4 

brukere med langtidsplass ved sykehjemmet, men plassene vil bli omgjort til korttidsplasser ved naturlig 

bortgang. 
21

 Gjennomgang av pleiefaktor m.m. – sykehjemmene i Alta, (2011) s. 7-8. 
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4. HAR ALTA KOMMUNE ETABLERT ET FORSVARLIG SYSTEM FOR Å 
SIKRE AT KVALITETEN I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTENE ER I TRÅD 
MED LOV OG FORSKRIFT? 
 

Her har vi undersøkt hvorvidt Alta kommune har etablert et system for å sikre at krav i lov og 

forskrift blir fulgt. I dette ligger det å undersøke hvorvidt kommunen har systemer for 

internkontroll, systemer for kartlegging av kompetanse og ferdigheter blant ansatte, og 

systemer for å sikre forsvarlig utøvelse av pleie- og omsorgstjenestene. 

 

4.1 Har Alta kommune etablert rutiner og prosedyrer for 
internkontroll og kvalitetssikring i henhold til lov og forskrift? 

4.1.1 Revisjonskriterier 

 Virksomheten er pålagt å dokumentere sine rutiner. Det skal foreligge skriftlige rutiner 

og prosedyrer for virksomheten, samt skriftlige beskrivelser av virksomhetens 

hovedoppgaver og mål. Videre skal det foreligge skriftlige beskrivelser av hvordan 

virksomheten er organisert, herunder skal det klart framgå hvordan ansvar, oppgaver 

og myndighet er fordelt. 

 

 Det skal foreligge en oversikt over områder i virksomheten der det er fare for svikt 

eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav, samt en plan med tiltak for å redusere 

risikoer. 

 

 Virksomheten skal være gjenstand for kontinuerlig forbedringsarbeid. 

 

 Virksomheten skal ha skriftlig nedfelte prosedyrer som beskriver hvordan brukere av 

pleie- og omsorgstjenestene sikres hjelp til rett tid, helhetlige tjenester og 

brukermedvirkning. 

4.1.2 Fakta 

Den gjeldende kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret 23. mars 2004, 

«Alta vil» 2004-2015.
22

 Kommuneplanens samfunnsdel skal være kommunens overordnede 

mål- og styringsdokument. I kommuneplanens samfunnsdel framgår det av hovedmål 3 at 

«Alta vil ha et rikt og skapende kulturliv, gode oppvekstsvilkår og et samfunn der vi tar vare 

på hverandre». Av delmål 3.4 framgår det at «Alta vil ha gode og effektive helse- og 

sosialtjenester». I kommunedelplan for helse og sosial er hovedmålsettingen at «Alta 

kommune skal tilby gode og effektive helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet».
23

 Av punkt 

6.1.5 framgår det blant annet at kommunen skal «tilby brukeren individuelt tilpassede og 

koordinerte tjenester ved behov» og «bedre kvaliteten på tjenestene via økt medvirkning fra 

brukerne».
24

 

 

                                                 
22

 Høsten 2012 igangsatte Alta kommune arbeidet med å revidere kommuneplanens samfunnsdel. Ifølge fastsatt 

planprogram for rullering av kommuneplanens samfunnsdel, forventes arbeidet med å revidere planen å være 

ferdig i løpet av våren 2014. 
23

 «Kommunedelplan for helse og sosial» i Alta kommune 2013-2020 s. 11. 
24

 «Kommunedelplan for helse og sosial» i Alta kommune 2013-2020 s. 21, pkt. 6.1.5, nr. 2 og nr. 3. 



Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 22 

 

Av våre intervjuer og mottatte dokumenter framkommer det at i tillegg til overordnede 

målsettinger, har sykehjemmene utarbeidet egne målsettinger. Dokumenter vi har mottatt 

viser videre at de kommunale sykehjemmene blant annet har skriftliggjort daglige gjøremål, 

arbeidsoppgaver og arbeidsrutiner, samt at det utarbeides aktivitets-/ ukeplaner ved 

sykehjemmene. 

 

Kommunalleder informerte under intervju at de innenfor tjenesteområde helse og sosial jobbet 

med å utarbeide et internt delegasjonsreglement. Det interne delegasjonsreglementet for helse 

og sosial ble stadfestet i kommunalleders ledermøte den 8. januar 2014. Dokumentet 

inneholder blant annet kommunalleders interndelegasjon innenfor personal, økonomi og fag.  

 

Det er videre utarbeidet skriftlige stillingsbeskrivelser for sykepleier, 

hjelpepleier/omsorgsarbeider/helsefagarbeider og assistenter som arbeider ved sykehjem i 

Alta kommune. Elvebakken sykehjem har i tillegg skriftliggjort hva som hører til 

arbeidsområde for leder, nestleder og gruppesykepleierne, samt skriftliggjort 

primærkontaktens oppgaver. Både gjennom intervju og mottatte dokumenter har vi fått 

informasjon om at hver bruker blir tildelt en primærkontakt og en sekundærkontakt, som har 

hovedansvaret for oppfølgingen av bruker og kontakt med pårørende. Revisjonen har 

imidlertid ikke funnet at det er skriftliggjort et dokument som på overordnet nivå 

(virksomhetsnivå) beskriver hvilke oppgaver og ansvar som tilligger primær- og 

sekundærkontaktene. 

  

Tjenesteområde helse og sosial utarbeider virksomhetsplan. Her listes det opp ulike tiltak som 

skal gjennomføres innenfor de ulike virksomhetene i Alta kommune. Under punkt 1.5.6 i 

virksomhetsplanen for 2013 finner man tiltakene for virksomheten omsorg. 

 

Når det gjelder om virksomheten omsorg har en oversikt over områder der det er fare for svikt 

eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav, informerer avdelingslederne i intervju at Alta 

kommune har et HMS system og det gjennomføres hvert år vernerunde og ROS-analyse ved 

sykehjemmene. På overordnet nivå har Alta kommune et grundig og godt dokumentert HMS-

system. Det er utarbeidet felles rutiner og prosedyrer, skjemaer m.m. i forbindelse med HMS-

systemet, som er gjort tilgjengelig for alle blant annet via kommunens egen hjemmeside.
25

 

Alle virksomheter i Alta kommune skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-

analyse) en gang i året. Ifølge virksomhetsleder for omsorg er det den enkelte avdelingsleder 

sitt ansvar at dette blir gjennomført årlig. Resultatet av analysen bringes videre til 

overordnede, som i Alta kommune er kommunalleder for tjenesteområde helse og sosial 

(kvalitetsutvalget). Vi har mottatt siste gjennomførte ROS-analyse fra samtlige kommunale 

sykehjem. I disse finner vi noen elementer som retter seg mot pasientsikkerhet, men i 

hovedsak er risikoområdene som er listet opp rettet mot forhold ved arbeidsplassen og 

ansattes sikkerhet. En avdelingsleder vi intervjuet informerte at de ikke har mer enn det som 

ligger i Profil, hvor man har et system for å melde avvik, for eksempel ved glemt 

medisinering hos en bruker. 

 

Tjenesteområde helse og sosial har opprettet et eget kvalitetsutvalg hvor kommunalleder og 

hans ledergruppe sitter. Kvalitetsutvalget behandler avvik på et overordnet nivå, både avvik 

knyttet til HMS, fag og kvalitetsutvikling. Utvalget vurderer hvilke tiltak som kan forhindre 

avvikene, setter i gang utvalgte tiltak og evaluerer tiltakene. Kvalitetsutvalget skal ha 

minimum to faste møter i året. Det er utarbeidet skriftlig retningslinje for kvalitetsutvalgets 

                                                 
25

 http://www.alta.kommune.no/hms-systemet.152721.no.html 

http://www.alta.kommune.no/hms-systemet.152721.no.html
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arbeid. Avvik meldes enten via dataverktøyet Profil dersom det gjelder avvik i forbindelse 

med en bruker, eller på et eget avviksskjema dersom det gjelder andre forhold. Det opplyses 

at det er utarbeidet egne retningslinjer for avvikshåndtering innenfor helse og sosial, hvor det 

er en felles beskrivelse av hva som skal regnes som avvik, samt en kategorisering av de ulike 

avvikene. Under intervjuene framkommer det at ikke alle ansatte er like flinke til å melde 

avvik, men at overordnet ledelse kontinuerlig oppfordrer de til å bli flinkere på dette området 

og understreker viktigheten av at avvik meldes. 

 

Alta kommune har iverksatt mange tiltak
26

 for å utvikle både kunnskap, kompetanse og 

kvaliteten i tjenestene innenfor pleie og omsorg. Eksempler på dette er; 

 Deltar i prosjektet «Utviklingssenter for sykehjem i Finnmark». 

 

 Deltar i programmet «Dagsenter for demente». 

 

 Startet pårørendeskole for pårørende til personer med demens i 2012. 

 

 Opprettet demensteam i oktober 2012. 

 

 Etablering av vikartjenesten i 2009. 

 

 Kommunen har inngått avtale med Senter for omsorgsforskning om å være 

omsorgsforskningskommune. 

 

 Deltar i ulike prosjekter innen IKT.
27

 

 

 Prosjekt om riktig ernæring på sykehjem. 

 

 Prosjekt om legemiddelgjennomgang på sykehjem.
28

 

 

På spørsmål om det foreligger skriftlig nedfelte prosedyrer som beskriver hvordan brukere av 

pleie- og omsorgstjenestene sikres hjelp til rett tid, helhetlige tjenester og brukermedvirkning, 

informerer samtlige avdelingsledere under intervju at de benytter dataverktøyet Profil. Profil 

inneholder individuelle pleieplaner med tiltak for hver enkelt bruker, og ellers all nødvendig 

informasjon om brukeren man har behov for å vite. Flere avdelingsledere forklarer at ved 

inntakssamtaler med bruker, og eventuelt pårørende, benyttes skjemaer hvor man fyller ut 

informasjon og bakgrunnsopplysninger om brukeren, samt at man går gjennom hvilke behov 

og ønsker hver enkelt har. Ved alle sykehjemmene deles det også ut et informasjonsskriv til 

bruker og pårørende. To avdelingsledere nevner at Alta kommune har etiske retningslinjer for 

helsepersonell. Sykehjemmene benytter videre IPLOS-registrering som oppdateres etter 

behov. 

 

Det framkommer av våre intervjuer og mottatte dokumenter at virksomheten omsorg i Alta 

kommune har utarbeidet mange skriftlige prosedyrer og retningslinjer, eksempelvis for 
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 Utredning «Sykehjemsstrukturen i Alta kommune 2012-2030», punkt 5.5 s. 31. 
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 Pilotkommune for ElinK, meldingsløftet i kommunen (MIK), FUNNKe – hovedsamarbeidskommune, EPJ 

(elektronisk pasientjournal) i alle virksomheter, Mobil Profil, MinVakt og Velferdsteknologi (pilotkommune for 

trygghetspakke). 
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 Både ernæringsprosjekt og prosjektet på legemiddelgjennomgang ble først gjennomført på helsesenterets 

sykehjem, og skal etter gjennomføres ved alle de kommunale sykehjemmene. 
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legemiddelhåndtering, avvikshåndtering, infeksjonskontroll, legemiddelgjennomgang og 

IPLOS-registrering, for å nevne noen. Skriftlige retningslinjer og prosedyrer som er utarbeidet 

for virksomheten ligger på det interne nettverket til Alta kommune (intranett), og alle ansatte 

har tilgang til dette. Vi finner imidlertid lite felles skriftliggjorte prosedyrer og retningslinjer 

på overordnet nivå for virksomheten, som skal sikre at brukerne av pleie- og omsorgstjenester 

får tilfredsstilt sine grunnleggende behov. 

 

For øvrig informeres det at de ansatte innenfor pleie og omsorg i Alta kommune har tilgang 

til, og benytter Praktisk Prosedyre i Sykepleien (PPS). Prosedyrene man finner der er gode, 

detaljerte og oppdatert til enhver tid. I tillegg kan prosedyrer man har behov for kopieres til 

den enkelte bruker i dataverktøyet Profil. PPS inneholder også diverse kurs og 

kunnskapstester som de ansatte kan benytte seg av. 

 

Ingen avdelingsledere har kjennskap til om kommunen har fastsatt lokale kvalitetskrav for 

pleie- og omsorgstjenestene, slik St.meld.nr. 25 (2005-2006) anbefaler kommunene å gjøre. 

4.1.3 Vurderinger 

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene og forskrift om internkontroll i sosial og 

helsetjenesten fokuserer henholdsvis på brukerne av pleie- og omsorgstjenestene og 

systemene innad i virksomheten. Selv om forskriftene har ulikt fokus, har de et felles mål; å 

sikre kvalitet i tjenestene. 

 

Revisjonen har merket seg at når det snakkes om internkontroll og kvalitetssikring er 

hovedfokuset på arbeidet med HMS. HMS-arbeidet retter seg i hovedsak mot arbeidsmiljø og 

arbeidstakernes arbeidshverdag og sikkerhet, og i liten grad mot tjenesteytingen og brukernes 

sikkerhet. Revisjonen vil derfor understreke at en del av internkontrollen er å ha et HMS-

system på plass. Kommunene må imidlertid også sørge for å ha et system som sikrer at 

tjenestene som ytes, ytes i medhold av gjeldende regelverk, samt sikrer kvalitet i tjenestene. 

 

Virksomheten er pålagt å dokumentere sine rutiner. Det skal foreligge skriftlige rutiner og 

prosedyrer for virksomheten, samt skriftlige beskrivelser av virksomhetens hovedoppgaver og 

mål. Videre skal det foreligge skriftlige beskrivelser av hvordan virksomheten er organisert, 

herunder skal det klart framgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt. Revisjonens 

undersøkelser viser at det er utarbeidet overordnede målsettinger for virksomheten omsorg, 

samt målsettinger for sykehjemmene. Det finnes oversikter over daglige gjøremål, 

arbeidsoppgaver og arbeidsrutiner, samt at tjenesteområde helse og sosial utarbeider 

virksomhetsplan. Videre finnes det oversikt over hvordan tjenesteområdet er organisert, det er 

utarbeidet et internt delegasjonsreglement for helse og sosial og det finnes felles 

stillingsbeskrivelser for de ulike yrkesgruppene innenfor pleie og omsorg. 

 

Videre skal det foreligge en oversikt over områder i virksomheten der det er fare for svikt 

eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav, samt en plan med tiltak for å redusere 

risikoer. Revisjonens undersøkelser viser at sykehjemmene årlig gjennomfører risiko- og 

sårbarhetsanalyse og utarbeider en tiltaksplan som skal redusere risikoen på området. 

Gjennomførte ROS-analyser bringes videre til kvalitetsutvalget. Det er grunn til å påpeke at 

disse ROS-analysene i hovedsak er knyttet til kommunens HMS-arbeid, og derfor er 

risikoområdene som er listet opp i hovedsak rettet mot forhold ved arbeidsplassen og ansattes 

sikkerhet. Revisjonen finner i liten grad risikoområder i disse analysene som retter seg mot 

tjenesteyting og pasientsikkerhet. Tjenesteområde helse og sosial har imidlertid utarbeidet 

felles retningslinjer for avvikshåndtering og opprettet kvalitetsutvalget, som behandler avvik 
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knyttet til både HMS, fag og kvalitetsutvikling på et overordnet nivå. Dette sikrer at 

tjenesteområde helse og sosial, samt virksomheten omsorg, får en oversikt over risikoområder 

og kan iverksette nødvendige tiltak som kan forhindre at avvik gjentar seg og dermed 

redusere risikoen for at uønskede hendelser skal forekomme. 

 

Virksomheten skal være gjenstand for kontinuerlig forbedringsarbeid. Revisjonens 

undersøkelser viser at Alta kommune deltar og har deltatt i mange ulike prosjekter for å 

utvikle både kunnskap, kompetanse og kvaliteten i tjenestene innenfor pleie- og omsorg. I 

tillegg bidrar arbeidet kvalitetsutvalget gjør med kontinuerlig å forbedre tjenestene innenfor 

pleie og omsorg. 

 

Virksomheten skal ha skriftlig nedfelte prosedyrer som beskriver hvordan brukere av pleie- 

og omsorgstjenestene sikres hjelp til rett tid, helhetlige tjenester og brukermedvirkning. 

Revisjonen undersøkelser viser at det er utarbeidet mange skriftlige prosedyrer og 

retningslinjer innenfor virksomheten omsorg. Imidlertid er det lite skriftlig nedfelte 

prosedyrer og retningslinjer som er felles for virksomheten omsorg, herunder sykehjemmene, 

som skal sikre at kvaliteten på tjenestene som ytes er lik, uavhengig av hvilket sykehjem 

brukerne blir tildelt plasser på. For eksempel felles prosedyrer og retningslinjer for 

informasjon/kommunikasjon og brukermedvirkning, aktivisering og stimulering og lignende. 

Det er viktig å understreke at revisjonen ikke har avdekket noe som tyder på at virksomheten 

omsorg ikke har tilfredsstillende rutiner på disse områdene, men at disse ikke er skriftlig 

dokumentert på et overordnet nivå (virksomhetsnivå). 

For øvrig viser revisjonens undersøkelser at det kontinuerlig arbeides med å utarbeide og 

forbedre prosedyrer og retningslinjer innenfor virksomheten. 

4.1.4 Konklusjon 

Alta kommune har etablert et tilfredsstillende system for internkontroll og kvalitetssikring 

innenfor pleie- og omsorgstjenestene. 

 

4.2 Har Alta kommune etablert rutiner og prosedyrer som sikrer 
faglig kvalitet og kompetanse i pleie- og omsorgstjenestene? 

4.2.1 Revisjonskriterier 

 Kommunen skal sørge for at ansatte innenfor pleie- og omsorgstjenestene har 

nødvendig kompetanse og ferdighet. 

  

 Kommunen skal sørge for at tjenestemottaker, pårørende og arbeidstakere medvirker 

slik at erfaringer og kunnskap deles. 

 

 Kommunen skal sørge for at helsepersonell får påkrevet videre- og etterutdanning. 

4.2.2 Fakta 

Alta kommunes årsmeldinger for 2010, 2011 og 2012 beskriver utfordringer innen 

virksomheten omsorg knyttet til å skaffe kvalifisert personell, både tilstrekkelig antall med 

grunnutdanning og med etter- og videreutdanning. Samhandlingsreformen trekkes også fram 

som en utfordring i forhold til ytterligere behov for fagkompetanse og økt behov for 

bemanning. 
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I kommuneplanens samfunnsdel «Alta vil» 2004-2015 framgår det av hovedmål 4 at «Alta vil 

være et attraktivt kunnskaps- og kompetansesenter i regionen». Av delmål 4.1 framgår det at 

«Alta vil være et attraktivt arbeids- og karrierested for unge mennesker», herunder «påvirke 

næringsliv og offentlige virksomheter til også å ta i bruk arbeidskraft med høyere utdanning» 

og «bidra til at flere høgskolestudenter ønsker å bli i Alta etter endt utdanning», jf. punkt 

4.1.2 og punkt 4.1.3. 

 

Av delmålene i kommunedelplanen for helse og sosial framgår det blant annet at Alta 

kommune skal «sikre god rekruttering og stabilisering av personell ved å skape spennende og 

attraktive arbeidsplasser» og «sørge for at vi til enhver tid har tilfredsstillende kompetanse 

for å yte gode tjenester». Strategien for å oppnå disse målene er blant annet å ha «oppfølging 

av kompetanseplan for å øke kompetansen innenfor ulike fagområder».
29

 

 

Alta kommune har utarbeidet et introduksjonsheftet for nye ansatte i kommunen, som blant 

annet inneholder informasjon om Alta kommune og et introduksjonsprogram som den 

nyansatte skal gjennomgå. Av våre intervjuer framkommer det at innenfor pleie og omsorg er 

det i tillegg intern opplæring og skjemaer som skal gjennomgås med nyansatte og vikarer ved 

sykehjemmene. 

 

Tjenesteområde helse og sosial har blant annet vært pådriver for desentralisert 

sykepleierutdanning i Alta. Første kull startet høsten 2011. 

 

Det framkommer av våre intervjuer og mottatte dokumenter at tjenesteområde helse og sosial 

har utarbeidet «Plan for strategisk kompetansestyring», i forbindelse med deltakelse i 

prosjektet «Flink med folk i første rekke» i regi av KS i 2011. Den strategiske 

kompetanseplanen inneholder oversikt over kompetansekrav, kommunens 

kompetansebeholdning og kompetansebehovet, samt strategi for hvordan man skal fylle 

kompetansebehovet. For øvrig vises til figur 5 og 6 under punkt 3.3.2, som gir en oversikt 

over de ansattes utdanningsnivå i Alta kommune. 

 

Når det gjelder de ansattes kjennskap til relevante lover og forskrifter for virksomheten, 

framkommer det av våre intervjuer at de ansatte i Alta kommune har tilgang til og bruker Info 

consensus, som er en kompetansebank på internett hvor ansatte kan ta ut informasjon og 

opplæring etter behov. Programmet er skreddersydd til pleie og omsorg, og inneholder 

kompliserte regler fortalt på en enkel og forståelig måte. Tjenesteområde helse og sosial har 

også en egen jurist, som ved behov oppdaterer de ansatte på relevante lover og forskrifter for 

virksomheten. 

 

Alle ansatte som ikke har medikamenthåndtering som en del av sin utdanning skal gjennomgå 

et grunnkurs i legemiddellære. Ansatte med delegert myndighet til 

legemiddelhåndteringsoppgaver skal i tillegg hvert annet år delta på oppfølgingskurs i 

legemiddellære. Det tilbys videre hvert annet år opplæring i legemiddellære for sykepleiere. 

 

Av våre intervjuer framkommer det at innenfor virksomheten omsorg er det avsatt noen 

midler til kurs og kompetanseheving, men at budsjettene er små. Når det gjelder muligheter 

for utveksling av erfaringer og kunnskap blant tjenestemottakere, pårørende og ansatte 

framkommer det at samtlige sykehjem ca. annenhver måned gjennomfører personalmøter. På 

disse møtene prøver man blant annet å legge til rette for at ansatte som har vært på kurs kan 
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 «Kommunedelplan for helse og sosial» i Alta kommune 2013-2020 s. 21, pkt. 6.1.5, nr.6 og nr.7. 
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gå gjennom kursets innhold. En avdelingsleder nevner også sykepleiemøter og rapportmøter, 

mens avdelingslederen ved helsesenterets sykehjem blant annet nevner rehabiliteringsmøte og 

muntlig rapportering. Videre framkommer det av intervjuene at samtlige avdelingsledere 

gjennomfører medarbeidersamtaler med sine ansatte. En avdelingsleder informerer at Alta 

kommune bruker å gjennomføre medarbeiderundersøkelser, og at dette ble gjort i 2010 og 

2012. Det skal gjennomføres ny medarbeiderundersøkelse i Alta kommune nå i 2014. 

 

To avdelingsledere mener å huske at det er blitt gjennomført en brukerundersøkelse i Alta 

kommune, men at dette er lenge siden. Samtlige avdelingsledere formidler at de forsøker å 

legge til rette for god kontakt og dialog med pårørende gjennom blant annet 

pårørendesamtaler. Sykehjemmene ønsker åpenhet mellom pårørende og sykehjem, og prøver 

å høre ønsker og få til et godt samarbeid. Ellers holdes pårørende orientert ved eventuelle 

endringer i brukers helsetilstand og ved endring av brukers behov. Alta kommune har videre 

opprettet pårørendeskole for pårørende til personer med demens. 

 

Det framkommer av våre intervjuer og dokumenter at Alta kommune legger til rette for 

videre- og etterutdanning. Det er for eksempel flere sykepleiere i Alta kommune som har 

startet på videreutdanning, herunder innen kreftsykepleie, akuttsykepleie, sårbehandling, 

administrasjon og ledelse, etisk kompetanseheving, utdanning i aktiv omsorg og 

kompetansehevingsprogram i geriatri via UNN. Videre er det mange som deltar på studiet 

«Demensomsorgens ABC» i regi av Utviklingssenteret for sykehjem i Finnmark. Alta 

kommune har også utdannet 30-40 instruktører i forhold til mottak av lærlinger, men det er 

lite eller ingen tilgang på lærlinger i omsorgsarbeiderfaget. 

4.2.3 Vurderinger 

Kommunen skal sørge for at ansatte innenfor pleie- og omsorgstjenestene har nødvendig 

kompetanse og ferdighet. Revisjonens undersøkelser viser at Alta kommune har utarbeidet et 

introduksjonshefte for nyansatte og at det innenfor pleie og omsorg i tillegg gjennomføres 

intern opplæring av nyansatte og vikarer. Lovverk som er relevant for virksomheten er 

tilgjengelig for ledere og ansatte både på internett og i papirform. Videre har de ansatte 

tilgang til Praktisk Prosedyre i Sykepleien. Det er avsatt noen midler til kurs innenfor 

virksomheten omsorg, og man forsøker så langt det lar seg gjøre å tilrettelegge for at ansatte 

som ønsker å delta på kurs får gjøre det. 

  

Kommunen skal sørge for at tjenestemottaker, pårørende og arbeidstakere medvirker slik at 

erfaringer og kunnskap deles.  Revisjonens undersøkelser viser at avdelingslederne jevnlig 

gjennomfører personalmøter med de ansatte, hvor det er anledning for diskusjon og 

informasjonsutveksling. Alle avdelingslederne gjennomfører også medarbeidersamtaler med 

de ansatte. Det er ikke gjennomført noen brukerundersøkelse den senere tid. Sykehjemmene 

forsøker å legge til rette for samarbeid og kontakt med både bruker og pårørende, herunder gi 

nødvendig informasjon og oppdatering, samt høre på tilbakemeldinger som kommer fra 

brukerne og deres pårørende. 

 

Kommunen skal sørge for at helsepersonell får påkrevet videre- og etterutdanning. 

Kompetansebehovene innenfor pleie og omsorg vil variere avhengig av tjenestemottakernes 

individuelle behov. Det antas å være en sammenheng mellom kvaliteten på tjenestene som 

ytes og tjenesteyternes kompetanse. En sentral kvalitetsindikator i KOSTRA som sier noe om 

utviklingen på området er indikatoren «Andel årsverk i brukerrettede tjenester med 
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fagutdanning». Fagutdanning er grunnleggende viktig for god kvalitet.
30

 Våre undersøkelser 

viser at Alta kommune både tilbyr og pålegger ansatte innenfor pleie og omsorg relevante 

kurs og kompetanseheving, eksempelvis innen medikamenthåndtering. Tjenesteområde helse 

og sosial har utarbeidet en strategisk kompetanseplan for de ansatte innenfor helse og sosial, 

og Alta kommune legger til rette for videre- og etterutdanning. Dette ser man ut fra antall 

ansatte innenfor pleie og omsorg som er under utdanning. 

4.2.4 Konklusjon 

Alta kommune har i all hovedsak etablert rutiner og prosedyrer som sikrer faglig kvalitet og 

kompetanse i pleie- og omsorgstjenestene. 

 

4.3 Har Alta kommune etablert rutiner og prosedyrer som sikrer 
brukerne et tilfredsstillende tjenestetilbud? 

4.3.1 Revisjonskriterier 

 Kommunen skal sørge for at brukere av pleie- og omsorgstjenestene blir gitt 

medbestemmelse og valgfrihet. 

 

 Kommunen skal sørge for at brukere av pleie- og omsorgstjenestene får tilbud om 

individuell plan. 

 

 Kommunen skal sørge for tilbud om og tilgang til aktivitet og stimulering for brukere 

av pleie- og omsorgstjenestene. 

4.3.2 Fakta 

Av kommuneplanens samfunnsdel punkt 3.4.4 framgår at Alta kommune vil «Bidra til 

mangfold i omsorgstilbudet for eldre slik at de i større grad kan foreta valg selv – ut fra 

individuelle ønsker og behov», jf. punkt 3.4.4. 

 

Det framkommer av våre intervjuer at man ved samtlige sykehjem forsøker å legge til rette for 

at brukerne skal bli sett, hørt og stort sett skal få gjøre det de selv ønsker i hverdagen. 

Medbestemmelse skjer gjennom den daglige dialogen med brukerne ved sykehjemmene. 

Av våre intervjuer framkommer det at sykehjemmene gjennomfører inntakssamtaler med 

bruker og eventuelt pårørende. I disse møtene diskuterer man brukers ønsker og behov, samt 

at det i fellesskap med bruker og pårørende fylles ut et skjema med bakgrunnsinformasjon om 

brukeren. Slik forsøker Alta kommune, så langt det lar seg gjøre, å legge til rette for at bruker 

og eventuelt pårørende får medvirke i utformingen av tjenestetilbudet. Videre framkommer 

det at ved flere av sykehjemmene gjennomføres det pårørendesamtaler, hvor man kan 

diskutere endringer i brukers behov for tjenester og høre eventuelle ønsker eller forslag fra 

pårørende når det gjelder tjenestetilbudet. Avdelingsleder ved ett av sykehjemmene 

informerer at pårørende ber om møter når de ønsker det, men at det for øvrig ikke 

gjennomføres noen formelle møter. For øvrig kontaktes pårørende når det er behov for det. 

 

På Alta kommunes hjemmeside framkommer det at man har rett til å få utarbeidet en 

individuell plan hvis man har behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige 

hjelpeapparatet. Planen skal sikre at det til enhver tid er noen som har ansvaret for 
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koordinering og oppfølging. Kommunen oppfordrer bruker til å delta aktivt i å beskrive sine 

behov for tjenester og hvilke ønsker og mål man har. Målgruppen for individuell plan er 

personer som er langvarig syk eller funksjonshemmet og som har behov for koordinerte- 

og/eller sosialtjenester. Videre kan man laste ned søknadsskjema for individuell plan på 

hjemmesiden.
31

 I intervju har samtlige avdelingsledere informert at beboerne ved 

sykehjemmene ikke har individuell plan. Imidlertid har alle beboerne egne pleieplaner med 

tiltak, som er utformet på bakgrunn av brukerens behov og ønsker når de kommer til 

sykehjemmet. Pleieplan og tiltak endres underveis når brukerens behov endres. En 

avdelingsleder forklarer at individuell plan som oftest ikke er aktuell for eldre mennesker på 

sykehjem, mens en annen avdelingsleder uttrykker at individuell plan er mest aktuelt for de 

som trenger hjelp fra flere instanser/tjenester. 

 

Av våre intervjuer framkommer det at Alta kommune gjennom Alta frivilligsentral og «Den 

Kulturelle Spaserstokk» tilbyr beboere i sykehjem og på eldresenter både konserter og 

aktiviteter hver uke på institusjonene. Alle sykehjemmene benytter seg av dette tilbudet. I 

tillegg tilbyr sykehjemmene mange varierte aktiviteter. For eksempel bingo, andakt, 

trimgrupper, turer og utflukter og «sansehage». Hva beboerne deltar på er opp til dem selv og 

kommer også an hvor fysisk spreke de er. En avdelingsleder opplyser også at de bruker å få 

besøk av elever fra videregående skole som har «Livsglede for eldre» som tema på skolen. I 

den forbindelse besøker elevene sykehjemmene i Alta kommune for gjennom ulike tiltak å 

spre glede, respekt, omsorg, mot og trygghet til de som er bosatt på sykehjemmene. To 

avdelingsledere opplyser at de utarbeider aktivitetsplaner. 

4.3.3 Vurderinger 

Kommunen skal sørge for at brukere av pleie- og omsorgstjenestene blir gitt medbestemmelse 

og valgfrihet. Revisjonens undersøkelser viser at sykehjemmene i Alta kommune, så langt det 

lar seg gjøre, legger til rette for at brukerne selv skal kunne bestemme i hverdagen. Dette 

gjelder for eksempel både aktivisering og stimulering, mat, hvile og ellers det man måtte 

ønske å foreta seg. Dette skjer gjennom den daglige dialogen med brukerne ved 

sykehjemmene. 

 

Kommunen skal sørge for at brukere av pleie- og omsorgstjenestene får tilbud om individuell 

plan. Revisjonens undersøkelser viser at det ikke er vanlig med individuell plan for beboerne 

ved sykehjemmene i Alta kommune, og at de derfor heller ikke får tilbud om dette. 

Individuell plan er ment for tjenestemottakere med behov for langvarige og koordinerte helse- 

og omsorgstjenester. Med behov for koordinerte tjenester menes at behovet må gjelde to eller 

flere helse- og omsorgstjenester, det vil si tjenester fra forskjellige tjenesteytere, og at 

tjenestene bør sees i sammenheng.
32

 For eldre mennesker i sluttfasen av livet, som mottar 

tjenesten langtidsplass i institusjon fra en kommune, er bruken av individuell plan derfor ikke 

like aktuell. Sykehjemmene bruker imidlertid egne pleieplaner med tiltak, som er utformet 

med bakgrunn i brukernes behov og ønsker og oppdateres ettersom brukernes behov endres. I 

tillegg benytter sykehjemmene IPLOS registreringer, som foretas jevnlig. Dette sikrer at 

beboerne ved sykehjemmene får et tjenestetilbud som er tilpasset hver enkelt ut fra ønsker og 

behov. Revisjonen har i dette prosjektet valgt å begrense våre undersøkelser til de kommunale 

sykehjemmene, vi har derfor ikke grunnlag for å uttale oss om bruken av individuell plan 

innenfor andre avdelinger og virksomheter i Alta kommunene. 
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 http://www.alta.kommune.no/individuell-plan-koordinering-av-helse-ogeller-

sosialtjenester.71965.1018507.tkt.html 
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 Prop.91 L (2010-2011) s. 500. 

http://www.alta.kommune.no/individuell-plan-koordinering-av-helse-ogeller-sosialtjenester.71965.1018507.tkt.html
http://www.alta.kommune.no/individuell-plan-koordinering-av-helse-ogeller-sosialtjenester.71965.1018507.tkt.html
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Kommunen skal sørge for tilbud om og tilgang til aktivitet og stimulering for brukere av 

pleie- og omsorgstjenestene. Revisjonens undersøkelser viser at alle sykehjemmene benytter 

seg av aktivitetene som «Den Kulturelle Spaserstokk» tilbyr. I tillegg har sykehjemmene i 

Alta kommune tilbud om og tilgang til varierte aktiviteter og stimulering, som er tilpasset 

beboernes fysiske forutsetninger. Revisjonens undersøkelser viser videre at flere av 

sykehjemmene arbeider med å ha skriftlige aktivitetsplaner. 

 

Som nevnt under punk 4.1.3 ovenfor finner revisjonen lite felles skriftlig nedfelte prosedyrer 

og retningslinjer på virksomhetsnivå når det gjelder å sikre for eksempel informasjon, 

kommunikasjon og brukermedvirkning, medbestemmelse og valgfrihet, tilbud om og tilgang 

til aktiviteter og stimulering og lignende. Det er viktig å understreke at revisjonen ikke har 

avdekket noe som tyder på at virksomheten omsorg ikke har tilfredsstillende rutiner på disse 

områdene, men at disse ikke er skriftlig dokumentert på et overordnet nivå (virksomhetsnivå). 

Dette kan medføre en risiko for at tilbud og tjenester som ytes ved sykehjemmene er 

forskjellig og prioriteres forskjellig, noe som igjen kan føre til ulik kvalitet i tjenestene som 

tilbys og ytes ved de ulike sykehjemmene i Alta kommune. 

4.3.4 Konklusjon 

Alta kommune har etablert faktiske, men ikke skriftliggjorte rutiner og prosedyrer, som sikrer 

brukerne et tilfredsstillende tjenestetilbud. 
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5. ER ALTA KOMMUNES TILDELING AV PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER 
I TRÅD MED REGELVERKET? 
 

Her har vi beskrevet hvordan saksgangen ved tildeling av sykehjemsplasser foregår i Alta 

kommune. Videre har vi undersøkt hvorvidt kommunen overholder grunnleggende lovkrav i 

saksbehandlingen ved tildeling av sykehjemsplasser. I våre undersøkelser har vi valgt å se på 

hvordan Alta kommunen håndterer vedtak om både innvilgelser og avslag av henholdsvis 

langtidsopphold i sykehjem, korttidsopphold og avlastning. 

5.1 Revisjonskriterier 

 Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. 

Det skal gis foreløpig svar dersom en henvendelse ikke kan besvares innen én måned 

etter at den er mottatt.  

 

 Vedtaket skal være skriftlig. Vedtaket bør være klart og tydelig, og det bør inneholde 

opplysninger om hvem som har fattet vedtaket, hvem det gjelder, når vedtaket er fattet 

og hva det går ut på. 

 

 Vedtaket skal begrunnes. I begrunnelsen skal det vises til de faktiske forhold og de 

regler som vedtaket bygger på. I den utstrekning det er nødvendig for å sette parten i 

stand til å forstå vedtaket, skal begrunnelsen også gjengi innholdet av reglene eller den 

problemstilling vedtaket bygger på. 

 

 Partene skal underrettes om vedtaket. I underretningen skal det gis opplysninger om 

klageadgang, klagefrist, klageinstans og framgangsmåte ved klage, samt om retten til å 

se sakens dokumenter. 

5.2 Fakta 
Generelt 

Ifølge intern delegasjon for tjenesteområde helse og sosial er virksomhetsleder for sykehjem 

og hjemmetjenester tildelt myndighet til å treffe avgjørelse etter helse- og 

omsorgstjenesteloven om; 

 Helsetjenester i hjemmet, jf. § 3-2 punkt 6 a. 

 

 Personlig assistanse, herunder praktisk bistand, opplæring og støttekontakt, jf. § 3-2 

punkt 6 b. 

 

 Plass i institusjon, herunder sykehjem, jf. § 3-2 punkt 6 c. 

 

 Avlastningstiltak, jf. § 3-2 punkt 6 d. 

 

 Omsorgslønn, jf. § 3-6. 

 

 Boliger til vanskeligstilte, jf. § 3-7. 

 

 Brukerstyrt personlig assistanse, jf. § 3-8. 
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 Individuell plan, jf. § 7-1. 

 

 Koordinator, jf. § 7-2. 

 

 Vederlag for helse- og omsorgstjeneste, jf. § 11-2. 

 

 Særlige bestemmelser ved opphold i institusjon, jf. § 12-4. 

 

Samtlige av de som revisjonen har intervjuet opplyste at søknad om plass i sykehjem først 

kommer til forkontoret. Søknader kan komme fra bruker selv, pårørende, det meldes behov 

fra sykehus eller hjemmesykepleien. Det holdes tildelingsmøter annenhver uke, hvor 

virksomhetsleder omsorg, ledere ved sykehjemmene og ledere fra hjemmesykepleien deltar. 

Dersom det er ledig plass på et av de private sykehjemmene deltar også lederen fra det private 

sykehjemmet på tildelingsmøtet. På bakgrunn av kapasitet, ledige plasser og en vurdering av 

hvem som har størst behov for plass, tildeles eventuelle ledige sykehjemsplasser i disse 

møtene. Det ble opplyst at det skrives referat fra møtene. Virksomhetsleder opplyste videre at 

alle vedtak fattes som enkeltvedtak, uavhengig av varigheten av vedtaket. Noe som innebærer 

at de fatter enkeltvedtak når det for eksempel tildeles korttidsplasser eller avlastning med 

varighet under 14 dager. 

 

Revisjonen har mottatt «Rutine ved tildeling av sykehjemsplass». Av denne framkommer at 

alle søknader, både skriftlige og muntlige, som gjelder sykehjemsplass registreres i 

dataverktøyet Profil når de mottas. Det kan komme søknader fra sykehus, sykestua, post Alta, 

fastlege, pårørende og brukeren selv. Etter mottatt søknad skal søkeren kartlegges og 

registreres i IPLOS. Søker og eventuelt pårørende får under kartleggingen informasjon om 

hvilke tilbud kommunen har og hva som kan passe for søker. Søker kan også få tilbud om et 

korttidsopphold for nærmere kartlegging. Ved kartlegging brukes IPLOS og ellers egne 

skjemaer for å få tilstrekkelig bakgrunnsinformasjon om søker. Bruker skal medvirke i 

utformingen av tjenestetilbudet, så langt det er mulig. 

 

Revisjonen har fått tilsendt to maler fra virksomhetsleder. En mal som gjelder «innvilgelse av 

plass i sykehjem» og en mal som gjelder «vedtak om plass i skjermet enhet sykehjem». Malen 

for innvilgelse av plass i sykehjem inneholder henvisning og gjengivelse av relevant 

regelverk. I tillegg inneholder den under punktet «begrunnelse for vedtaket», forklaringer på 

hva som skal være med under dette punktet. Blant annet hvorfor det er søkt om 

sykehjemsplass, beskrivelse av søker som har betydning for behandlingen av søknad, 

vurderingen som legges til grunn for vedtaket, hvorfor tilbudet som gis er et forsvarlig tilbud 

for søker, samt målsetting med opphold. Malen inneholder videre opplysninger om 

egenbetaling for opphold i sykehjem, retten til innsyn etter forvaltningsloven §§ 18 og 19 og 

retten til å klage etter pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2, med en klagefrist på 4 uker jf. § 

7-5. Malen for «vedtak om plass i skjermet enhet sykehjem» er ikke like grundig når det 

gjelder verken henvising og gjengivelse av regelverk eller begrunnelse for vedtaket. Det er for 

eksempel ikke henvist til relevante regler i helse- og omsorgstjenesteloven eller i pasient- og 

brukerrettighetsloven. Videre er det ikke vist til regelverk i forbindelse med klageadgang, og 

klagefrist er i denne malen oppgitt å være 3 uker. 

 

Fylkesmannen i Finnmark gjennomførte i 2011/2012 stikkprøvetilsyn på kommunal 

saksbehandling ved avlastning til eldre i Alta kommune. I brev av 30.01.2012 fra 

Fylkesmannen ble det blant annet påpekt at «… i 2 av de 7 sakene der søknad er fremlagt, 

innvilges avlastning for et annet tidsrom eller i mindre grad enn det som er omsøkt. Dette 
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regnes som et delvis avslag på søknaden, og disse vedtakene skal begrunnes i henhold til det 

ovenfor nevnte». 

 

Saksbehandlingstid 

Når det gjelder saksbehandlingstiden viser gjennomgangen av mappene og vedtakene at det 

varierer fra at vedtak
33

 er fattet samme dag som søknad er mottatt, til at vedtak er fattet 241 

dager etter at søknad er mottatt. Vedtaket som ble fattet 241 dager etter at søknad var mottatt 

gjaldt avslag på søknad om langtidsopphold i sykehjem. Virksomhetsleder har forklart at 

grunnen til den lange saksbehandlingstiden i dette tilfellet, var at det ble vurdert at det var 

uvisst om langtidsopphold i sykehjem var rette tilbud til denne søkeren. Søker fikk derfor 

tildelt og utprøvd andre pleie- og omsorgstjenester i denne perioden, før det ble besluttet at 

langtidsopphold i sykehjem ikke var rette tilbudet. I flere av de fysiske mappene manglet det 

søknader, samt opplysninger om søknadstidspunkt og mottatt dato. Det er derfor vanskelig å 

si noe eksakt om saksbehandlingstid. I følge samtlige av de som vi har intervjuet blir alle 

søknader gjennomgått og drøftet på tildelingsmøtene som holdes annenhver uke, utover dette 

ble det ikke opplyst noe om saksbehandlingstid under intervjuene. 

 

Revisjonen har fått tilsendt utskrift fra dataverktøyet Profil, som gir en oversikt over 

gjennomsnittlig saksbehandlingstid for alle tjenester innenfor område pleie og omsorg i Alta 

kommune i tidsrommet 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Rapporten fra Profil viser at det 

totalt er registrert 1 897 saker innenfor pleie og omsorg i dette tidsrommet. Av disse er 1 822 

saker innvilget og gjennomsnittlig saksbehandlingstid er på 13 dager. I perioden er det avslått 

58 saker og gjennomsnittlig saksbehandlingstid er på 44 dager. 17 saker er avsluttet uten 

behandling og gjennomsnittlig saksbehandlingstid på disse er 56 dager. Virksomhetsleder 

forklarer at noen søknader er avsluttet uten behandling fordi søkerens behov har endret seg, 

slik at tjenesten det først var søkt om ikke lengre var relevant. Et eksempel som blir nevnt er 

at det ble søkt om omsorgsbolig, hvor det viste seg at søker var for syk og måtte derfor 

tildeles sykehjemsplass. Videre forklares saksbehandlingstiden med at noen saker gjelder 

omsorgslønn. For disse sakene blir saksbehandlingstiden lang, da det skal foreligge svar fra 

NAV på søknad om hjelpestønad før kommunen saksbehandler søknadene. 

 

Ved mappegjennomgangen fant vi ikke i noen av sakene at det var sendt foreløpig svar. 

Imidlertid har vi mottatt «Rutiner ved tildeling av pleie- og omsorgstjenester» hvor det 

framkommer at sekretær på forkontoret registrerer og journalfører innkomne søknader i 

saksbehandlingsprogrammet Profil. Videre at alle søknader straks blir besvart med standard 

brev om at søknaden er mottatt og det må beregnes tid til saksbehandling. 

 

Vedtakets form og innhold 

Revisjonen har gjennomgått 7 brukermapper hvor det er innvilget langtidsplass i sykehjem. I 

noen av mappene forelå det flere vedtak. Vi ba i tillegg om å få se et utvalg vedtak om avslag 

på søknad om langtidsplass i sykehjem, samt et utvalg vedtak som gjelder korttidsplass i 

sykehjem og avlastning, herunder både innvilgelser og avslag. Totalt har vi gjennomgått 25 

vedtak. Av tabell 13 framgår innholdet i de 25 vedtakene. 
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 Vedtaket gjaldt innvilgelse av langtidsopphold i korttidsplass. Etter 19 dager ble det fattet nytt vedtak om 

overflytting til Kåfjord sykehjem. 
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Tabell 13: Vedtakenes innhold i de undersøkte sakene 

Innhold Ja Nei Totalt 

Når vedtak er fattet 25 0 25 

Hvem som har fattet vedtaket 25 0 25 

Hvem som er søkeren 25 0 25 

Hva vedtaket gjelder 25 0 25 

Vedtakets varighet 
34

 14 0 14 

 

Som det framgår av tabellen ovenfor inneholdt alle de 25 vedtakene opplysninger om når 

vedtaket er fattet, hvem som har fattet vedtaket, hvem som er søker og hva vedtaket gjelder. I 

de 14 vedtakene som endte med hel eller delvis innvilgelse ble også vedtakenes varighet 

angitt. 

 
Tabell 14: Begrunnelse for vedtakene i de undersøkte sakene 

Innhold Ja Nei Delvis Totalt 

Begrunnelse for vedtaket 0 0 25 25 

Faktiske forhold 0 5 20 25 

Henvisning til regelverk 9 0 16 25 

Gjengivelse av regelverk 9 16 0 25 

 

Som det framgår av tabell 14 har 25 av de gjennomgåtte vedtakene bare delvis begrunnelse og 

20 av vedtakene delvis beskrivelse av faktiske forhold. I samtlige vedtak var det ingen 

individuell begrunnelse for vedtaket eller beskrivelse av de faktiske forhold, som viste hvorfor 

søknaden enten ble innvilget eller avslått. Det er gjennomgående brukt standard formuleringer 

i vedtakene, eksempelvis «… på bakgrunn av din helsetilstand…». I tre vedtak som gjaldt 

avslag på søknad om plass i sykehjem er følgende standard begrunnelse for avslagene brukt; 

«Sykehjemsplass tildeles personer som av helsemessige grunner ikke lengere er i stand til å 

bo i egen bolig. Søknaden er vurdert i forhold til din helse og en er kommet frem til at du pr. i 

dag ikke har behov for heldøgns pleie og omsorg. Ved endringer i din helsetilstand kan du 

komme med ny søknad». De fire vedtakene vi gjennomgikk som gjaldt avslag på søknad om 

korttidsopphold eller avlastning, begrunnet avslaget med at kapasiteten for tiden er svært 

liten, da de fleste plassene som vanligvis brukes til avlastning og korttidsopphold er belagt av 

pasienter som er for hjelpetrengende til å sendes hjem. Det forelå lite dokumentasjon 

(kartlegginger o.l.) i de fysiske mappene, som kunne gi innblikk i de faktiske forhold for 

søkerne i disse sakene. Revisjonen har imidlertid fått opplyst at bakgrunnsopplysninger og 

kartlegginger er registrert i dataverktøyet Profil for hver enkelt bruker. 

 

Av tabellen framgår det videre at det blir henvist til regelverk i alle 25 vedtak, men for 16 av 

vedtakene gjøres det bare en delvis henvisning. I disse vedtakene vises det for eksempel kun 

til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, og ikke til relevant paragraf i loven. I 9 av 

vedtakene forelå det en fullstendig henvisning til og gjengivelse av relevant regelverk.  

 

Underretning 

Revisjonen har ikke funnet at Alta kommune sender ut særskilt underretning om vedtak til 

søkerne. På bakgrunn av mappegjennomgangen ser vi at vedtak og underretning framkommer 

av samme dokument. 
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 I 7 av de 25 gjennomgåtte vedtakene var vedtaket avslag på omsøkte tjenester, mens søker i 4 av vedtakene 

ble satt på venteliste for å få tildelt sykehjemsplass. Det er derfor ikke oppgitt noe varighet i disse 11 vedtakene. 
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Tabell 15: Opplysninger i underretningene 

Innhold Ja Nei Delvis Totalt 

Vedtaket 21 0 4 25 

Begrunnelsen 0 0 25 25 

Opplysninger om klageadgang 14 3 8 25 

Klagefrist 22 3 0 25 

Klageinstans 22 3 0 25 

Framgangsmåte for å klage 19 6 0 25 

Opplysninger om retten til å se sakens 

dokumenter 

16 9 0 25 

 

I fire av vedtakene vi har gjennomgått er det noe uklart om vedtaket er en innvilgelse, delvis 

innvilgelse eller et avslag. Av disse vedtakene framkommer følgende; «Det er for tiden ingen 

ledig sykehjemsplass. I påvente av sykehjemsplass vil du fortsatt få de tjenester fra 

hjemmesykepleien som du mottar i dag. Videre vil du kunne få tilbud om utvidet hjelp ved 

endret behov. Du er satt på søkerliste for sykehjemsplass». Virksomhetsleder for omsorg har 

forklart at det i disse sakene er vurdert at søker på bakgrunn av helsetilstanden har behov for 

heldøgns pleie og omsorg (langtidsopphold i sykehjem), men på grunn av for få 

sykehjemsplasser blir søker satt på søkerliste inntil det blir ledig plass i sykehjem. 

 

I tre av vedtakene som gjaldt avslag på søknad om korttidsopphold eller avlastning er det ikke 

opplyst om klageadgang, herunder klagefrist, klageinstans eller framgangsmåte ved klage. I ni 

vedtak er det heller ikke opplyst om retten til å se sakens dokumenter. Dette gjelder for fem 

vedtak om tildeling av korttidsopphold eller avlastning og fire vedtak om avslag på søknad 

om korttidsopphold eller avlastning. 

 

I åtte av vedtakene var det delvis opplyst om klageadgangen. Disse vedtakene inneholdt blant 

annet ikke relevant paragrafhenvisninger i forbindelse med klageadgang. 

 

Av tabell 15 framkommer det videre at det er opplyst om klagefrist og klageinstans i 22 av 

vedtakene vi gjennomgikk. I forbindelse med klagefristen er det grunn til å påpeke at det 

benyttes forskjellige klagefrister selv om vedtakene gjelder det samme, for eksempel tildeling 

av langtidsopphold i sykehjem, herunder både innvilgelser og avslag. I noen av vedtakene 

henvises det til klageretten etter pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2 og det brukes en 

klagefrist på 4 uker, jf. § 7-5. Mens det i andre vedtak ikke er oppgitt noen konkret henvisning 

til hjemmel for klageretten og her benyttes en klagefrist på 3 uker. 

5.3 Vurderinger 
Med utgangspunkt i mappegjennomgangen er det vanskelig å si noe konkret om Alta 

kommunes saksbehandlingstid ved tildeling av sykehjemsplass. Det forelå ikke søknader i alle 

mappene, noe som gjorde det vanskelig å fastslå saksbehandlingstiden. I tillegg var det i flere 

av mappene flere vedtak, som igjen ga forskjellig saksbehandlingstid. Av intervjuene 

framkom det at alle søknader gjennomgås og behandles fortløpende i tildelingsmøtene som 

gjennomføres annenhver uke. I tillegg framkommer det av «Rutiner ved tildeling av pleie- og 

omsorgstjenester» at alle søknader straks blir besvart med standard brev om at søknaden er 

mottatt og det må beregnes tid til saksbehandling. På denne bakgrunn legger revisjonen til 

grunn at Alta kommune i tråd med regelverket forbereder og avgjør saker om tildeling av 

sykehjemsplass uten ugrunnet opphold. 

 

Alle vedtakene revisjonen gjennomgikk inneholdt opplysninger om hvem som hadde fattet 

vedtaket, hvem vedtaket gjaldt, når vedtaket var fattet og hva vedtaket gikk ut på. 
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Når det gjelder vedtakenes begrunnelse viser revisjonens undersøkelser at det i varierende 

grad vises til de regler som vedtaket bygger på. Videre at det i liten grad vises til de faktiske 

forhold vedtaket bygger på og hvilke skjønnsmessige vurderinger som ligger bak kommunens 

vedtak. Med andre ord hvorfor kommunen mener vilkårene for å motta tjenesten er oppfylt 

eller ikke. Forvaltningslovens § 24 annet ledd åpner for at vedtak ikke trenger å begrunnes i 

tilfeller der en søknad innvilges og det ikke er grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd 

med vedtaket. Imidlertid viser våre undersøkelser at samtlige vedtak vi har gjennomgått, 

herunder både innvilgelser og avslag på henholdsvis langtidsplass i sykehjem, korttidsopphold 

og avlastning, inneholder standardiserte formuleringer både når det gjelder henvisning til 

faktiske forhold og begrunnelse for vedtakene. I vedtakene foreligger det i liten grad konkrete 

og individuelle vurderinger av søkernes situasjon. Særlig når det gjelder avslag er det viktig at 

vedtakene begrunnes i tilstrekkelig grad, slik at parten skjønner hvorfor han ikke får innvilget 

tjenesten og kan benytte seg av klagemuligheten. 

 

Revisjonen vil videre trekke fram vedtakene hvor søkere på grunn av mangel på 

sykehjemsplass blir satt på søkerliste for sykehjemsplass. Det fremstår som uklart for 

revisjonen om dette er en innvilgelse eller et avslag. Vi vil uansett påpeke at dersom 

kommunen har vurdert at nødvendige helse- og omsorgstjenester i disse tilfellene innebærer at 

søkerne har behov for heldøgns pleie og omsorg, så plikter kommunen å dekke dette. Det 

være seg enten i institusjon, i brukerens eget hjem eller i eget hjem i boform. Tjenesten må gis 

uavhengig av kommunal økonomi når den ytes innenfor en forsvarlig standard. 

 

Revisjonens undersøkelser viser at det i flere vedtak ikke gis tilfredsstillende opplysninger om 

verken partenes klagerett eller innsynsrett. For eksempel når det gjelder klagefrist gis det i 

noen vedtak feilopplysninger, da det oppgis en klagefrist på 3 uker. 

 

Malen som gjelder «Innvilgelse av plass i sykehjem» inneholder gode forklaringer på hva 

vedtaket skal inneholde når det kommer til begrunnelsen for vedtaket. Dette kan brukes både 

for vedtak om avslag på søknad om en bestemt tjeneste eller for innvilgelser av andre tjenester 

enn plass i sykehjem. Forutsetningen er at malen tilpasses når det kommer til henvisning til 

relevant regelverk i forhold til hvilken tjeneste som skal tildeles. 

 

Revisjonens undersøkelser viser at saksbehandlingen ikke skjer fullt ut i tråd med 

grunnleggende krav i forvaltningsloven og god forvaltningsskikk. Det finnes derfor 

forbedringsmuligheter på dette området. 

5.4 Konklusjon 
Alta kommunes tildeling av pleie- og omsorgstjenester skjer ikke fullt ut i tråd med 

regelverket. 

 



Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 37 

 

6. KONKLUSJONER 

6.1 Har Alta kommune etablert et forsvarlig system for å sikre at 
kvaliteten i pleie- og omsorgstjenesten er i tråd med lov og forskrift? 
 

Revisjonens undersøkelser viser at Alta kommune har etablert et tilfredsstillende system for 

internkontroll og kvalitetssikring innenfor pleie- og omsorgstjenestene. 

 

Alta kommune har i all hovedsak etablert rutiner og prosedyrer som sikrer faglig kvalitet og 

kompetanse i pleie- og omsorgstjenestene. 

 

Alta kommune har etablert faktiske, men ikke skriftliggjorte rutiner og prosedyrer, som sikrer 

brukerne et tilfredsstillende tjenestetilbud. 

6.2 Er Alta kommunes tildeling av pleie- og omsorgstjenester i tråd 
med regelverket? 
 

Alta kommunes tildeling av pleie- og omsorgstjenester skjer ikke fullt ut i tråd med 

regelverket. 
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7. ANBEFALINGER 
På bakgrunn av hovedfunnene i denne undersøkelsen vil revisjonen anbefale at Alta 

kommune gjør følgende: 

 

 Fortsette arbeidet med å utarbeide og forbedre prosedyrer og retningslinjer på 

overordnet nivå for å sikre lik kvalitet i tjenestene som ytes. 

 

 Gjennomgå praksisen for tildeling av sykehjemsplasser, særlig når det gjelder 

vedtakenes innhold. 
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Internett 

Helsedirektoratet: 

http://helsedirektoratet.no/Sider/default.aspx 

 

Helsedirektoratet: Kvalitetsindikatorer: 

http://helsedirektoratet.no/kvalitet-planlegging/kvalitetsindikatorer/pleie-og-

omsorg/Sider/default.aspx 

 

Helse- og omsorgsdepartementet: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod.html?id=421 

 

Helse- og omsorgsdepartementet: Omsorgstjenesten i kommunene: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/helse-

_og_omsorgstjenester_i_kommunene/omsorgstjenesten.html?id=426407 

 

Helsenorge: Kvalitetsindikatorer for pleie og omsorg: 

https://helsenorge.no/Helsetjenester/Sider/Kvalitetsindikatorer-pleie-og-omsorg.aspx 

 

Om Info Consensus: 

http://www.infoconsensus.no/ 

 

Alta kommune: HMS-systemet: 

http://www.alta.kommune.no/hms-systemet.152721.no.html 

 

Alta kommune: Individuell plan og koordinering av helse- og/eller sosialtjenester: 

http://www.alta.kommune.no/individuell-plan-koordinering-av-helse-ogeller-

sosialtjenester.74181.1018507.tkt.html 

 

Statistisk Sentralbyrå: KOSTRA: 

http://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra/ 

 

Senter for omsorgsforskning: 

http://www.omsorgsforskning.no/  

http://helsedirektoratet.no/Sider/default.aspx
http://helsedirektoratet.no/kvalitet-planlegging/kvalitetsindikatorer/pleie-og-omsorg/Sider/default.aspx
http://helsedirektoratet.no/kvalitet-planlegging/kvalitetsindikatorer/pleie-og-omsorg/Sider/default.aspx
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod.html?id=421
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/helse-_og_omsorgstjenester_i_kommunene/omsorgstjenesten.html?id=426407
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/helse-_og_omsorgstjenester_i_kommunene/omsorgstjenesten.html?id=426407
https://helsenorge.no/Helsetjenester/Sider/Kvalitetsindikatorer-pleie-og-omsorg.aspx
http://www.infoconsensus.no/
http://www.alta.kommune.no/hms-systemet.152721.no.html
http://www.alta.kommune.no/individuell-plan-koordinering-av-helse-ogeller-sosialtjenester.74181.1018507.tkt.html
http://www.alta.kommune.no/individuell-plan-koordinering-av-helse-ogeller-sosialtjenester.74181.1018507.tkt.html
http://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra/
http://www.omsorgsforskning.no/
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VEDLEGG 

Vedlegg 1: Rådmannens kommentarer 
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Vedlegg 2: Utledning av revisjonskriterier 
 

Pleie- og omsorgssektoren kjennetegnes av et omfattende regelverk knyttet til hvilke tjenester 

kommunen skal sørge for, og hvilke rettigheter tjenestene etablerer for den enkelte 

tjenestemottaker. Helse- og omsorgstjenesteloven skisserer en rekke spesifiserte tjenester som 

utgjør en minstestandard for det tilbudet den enkelte kommune har plikt til å etablere.35 

Eksempler på slike tjenester er medisinsk behandling, helsetjenester i hjemmet, personlig 

assistanse og pleie- og omsorgstjenester. 

 

Videre stiller helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1, krav til at de helse- og omsorgstjenester 

som «tilbys eller ytes etter loven her skal være forsvarlige». Dette innebærer at «kommunen 

skal tilrettelegge tjenestene slik at: 

a. den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert helse- og 

omsorgstjenestetilbud, 

b. den enkelte pasient eller bruker gis et verdig tjenestetilbud, 

c. helse- og omsorgstjenesten og personell som utfører tjenestene blir i stand til å 

overholde sine lovpålagte plikter og  

d. tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene». 

I følge forarbeidene er kravet om forsvarlighet en rettslig standard. Dette innebærer at det 

nærmere innholdet bestemmes av normer utenfor loven. Forsvarlighetskravet har en dobbel 

funksjon. Det er en rettesnor for tjenesten og viser til normer som beskriver hvordan 

tjenestene bør være. Det følger av forsvarlighetskravet at tjenestene må holde tilfredsstillende 

kvalitet, ytes i tide og i tilstrekkelig omfang.36 

 

For de kommunale pleie- og omsorgstjenestene er de overordnede mål å sørge for at alle med 

behov for slike tjenester får et tilfredsstillende og mest mulig likeverdig tilbud som ivaretar 

hensynet til endringer i befolkningens behov, og som også sikrer kvalitet i tjenestene for alle 

brukergrupper. 

 

Kvalitet i pleie og omsorg 

Kvalitet blir definert som helheten av egenskaper og kjennetegn et produkt eller en tjeneste 

har, som vedrører dens evne til å tilfredsstille krav eller behov37. Helsedirektoratet har utviklet 

ni kvalitetsindikatorer for å måle kvaliteten på pleie- og omsorgstjenester som ytes i norske 

kommuner. Disse er:38 

 

- Legetimer i sykehjem 

- Fysioterapi 

- Enerom 

- Enerom med bad/wc 

- Fagutdanning totalt 

- Fagutdanning videregående skole 

- Høgskoleutdanning 

- Andel uten sykefravær 

                                                 
35

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2. 
36

 Prop.91 L (2010-2011) s. 494, fjerde avsnitt. 
37

 IS-1201. Definisjonen ble introdusert i Veileder til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgssektoren – 

Kvalitetsledelse og kvalitetssikring, terminologi (1994) Norsk standard. 
38

 http://helsedirektoratet.no/kvalitet-planlegging/kvalitetsindikatorer/pleie-og-omsorg/Sider/default.aspx  

http://helsedirektoratet.no/kvalitet-planlegging/kvalitetsindikatorer/pleie-og-omsorg/Sider/default.aspx
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- Korttidsplasser 

 

Kvalitetsindikatorene er indirekte mål, en pekepinn, som sier noe om kvaliteten på det 

området som måles. Nordisk ministerråd har videre utarbeidet en rapport39 som fastslår at de 

nordiske landene har store muligheter til å måle og overvåke kvaliteten på mange av 

helsetjenestens ytelser, eksempelvis ved hjelp av benchmarking (sammenligning). 

 

Internkontroll og kvalitetssystem 

Det kontinuerlige arbeidet med å bedre kvaliteten på tjenestene som ytes, går primært ut på 

både å etablere og å videreføre en organisasjonskultur og et system som legger til rette for 

stadig forbedring av kommuneorganisasjonen. 

 

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige 

helse- og omsorgstjenester, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, første ledd. For å 

oppfylle dette ansvaret plikter kommunen å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere 

virksomheten, slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller 

forskrift, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, tredje ledd. 

 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-2 første ledd, inneholder en plikt for enhver som yter 

helse- og omsorgstjenester til å drive systematisk arbeid for kvalitetsforbedring og pasient- og 

brukersikkerhet. Kvalitetsforbedring- og pasient- og brukersikkerhetsarbeid skal være en del 

av virksomhetens internkontroll. Plikten til å drive systematisk kvalitetsforbedringsarbeid er 

et prosesskrav, og ikke et krav til et bestemt nivå av kvalitet. Det setter først og fremst krav til 

systematisk styring og ledelse av den aktuelle tjenesten og tydeliggjør at dette er en viktig 

virksomhetsoppgave. Den som har ansvar for en virksomhet, har også ansvar for 

internkontroll. Hensikten med systematiske tiltak og styring er at dette skal bidra til å sikre og 

dokumentere at virksomhetens aktiviteter blir utført på en slik måte at krav i lov og forskrift 

etterleves. 

 

Hva som menes med internkontroll, og det nærmere innholdet i internkontrollen er utdypet i 

internkontrollforskriften. Internkontroll betyr systematiske tiltak som skal sikre at 

virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med 

krav fastsatt i eller i medhold av sosial- og helselovgivningen, jf. internkontrollforskriften § 3. 

 

Det fremgår av internkontrollforskriften § 4, bokstav a og § 5 at virksomheten er pålagt å 

dokumentere sine rutiner; det skal foreligge beskrivelser av hovedoppgaver og mål. Herunder 

mål for forbedringsarbeid samt hvordan virksomheten er organisert. Det skal klart fremgå 

hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt.  

 

Videre framhever internkontrollforskriften risikoanalyse av virksomheten som en viktig del 

av internkontrollen.
40

 Virksomheten må kartlegge eventuelle og potensielle farer og 

problemer i virksomheten. Hvor detaljert en slik kartlegging skal være, avhenger imidlertid av 

virksomhetens art, størrelse og risikoforhold. Det skal også foreligge en plan med tiltak for å 

redusere risikoer. 

 

Formålet med forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene (kvalitetsforskriften) er å 

bidra til å sikre at personer som mottar pleie- og omsorgstjenester får ivaretatt sine 

                                                 
39

 Nordisk kvalitetsmåling av sundhedsvæsenet 

(http://www.norden.org/da/publikationer/publikationer/2010-572) 
40

 Se internkontrollforskriften § 4, bokstavene f – h. 

http://www.norden.org/da/publikationer/publikationer/2010-572
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grunnleggende behov med respekt for det enkelte menneskets selvbestemmelsesrett, egenverd 

og livsførsel.
41

 Av kvalitetsforskriften § 3 fremgår det at kommunen skal etablere et system av 

prosedyrer som skal sikre at brukere av pleie- og omsorgstjenester får tjenester de har behov 

for til rett tid, helhetlige tjenester, brukermedvirkning i utformingen av tjenestetilbudet, samt 

medbestemmelse og innflytelse i den daglige tjenesteutøvelsen. Prosedyrene skal nedfelles 

skriftlig og søke å sikre at brukere av pleie- og omsorgstjenester får tilfredsstilt grunnleggende 

behov. 

 

Med bakgrunn i ovenstående kan følgende kriterier utledes: 

 

 Det skal foreligge skriftlige beskrivelser av virksomhetens hovedoppgaver, mål, 

rutiner og prosedyrer, herunder kartlegging av ansvar, oppgaver og myndighet. 

 Virksomheten skal være gjenstand for kontinuerlig forbedringsarbeid. 

 Det skal foreligge en oversikt over områder i virksomheten der det er fare for svikt 

eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav. 

 Det skal foreligge skriftlig nedfelte prosedyrer som beskriver hvordan brukere av 

pleie- og omsorgstjenestene sikres hjelp til rett tid, helhetlige tjenester og 

brukermedvirkning. 

 

Faglig kvalitet og kompetanse 

Årsverksinnsatsen i både institusjoner og hjemmetjenester har økt betydelig de siste årene. 

Det utføres nå i overkant av 130 000 årsverk i de kommunale pleie- og 

omsorgstjenestene. Målt i antall årsverk er den kommunale omsorgssektoren i dag større enn 

sykehussektoren.42 

 

For at helse- og omsorgtjenester som tilbys eller ytes skal være forsvarlige, skal kommunen 

tilrettelegge tjenestene slik at helse- og omsorgstjenesten og personell som utfører tjenestene 

blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter, og tilstrekkelig fagkompetanse sikres i 

tjenestene, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 4, bokstav c og d.
43

 Dette innebærer at 

kommunen plikter å sørge for at ansatte innehar tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor 

fagfeltet, samt at kunnskapen og erfaringen som de ansatte besitter skal utveksles slik at den 

kan benyttes på mest hensiktsmessig måte, jf. internkontrollforskriften § 4c og § 4d. 

 

Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidet en kompetanse- og rekrutteringsplan, 

Kompetanseløftet, med bakgrunn i den kommunale helse- og omsorgstjenestens 

personellutfordringer. Planen inneholder tiltak knyttet til videre- og etterutdanning for 

personell uten helse- og sosialfaglig utdanning. Den store avgangen fra sektoren, gjennom 

både sykefravær og uføretrygding, bidrar til å redusere den positive effekten som 

kvalifiseringstiltakene har på tilgangen av faglært arbeidskraft. Videre- og etterutdanning er et 

godt tiltak for å øke rekrutteringen og holde på arbeidskraften.
44

 

 

I helse- og omsorgstjenesteloven § 8-2 heter det at kommunen skal sørge for at ansatte som 

utfører tjeneste eller arbeid etter loven får påkrevd videre- og etterutdanning. I henhold til 

bestemmelsen plikter personell som utfører tjeneste eller arbeid etter loven å ta del i videre- 

                                                 
41

 Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene § 1. 
42

 http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/helse-

_og_omsorgstjenester_i_kommunene/omsorgstjenesten.html?id=426407  
43

 Se også helsepersonelloven § 4. 
44

 NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/helse-_og_omsorgstjenester_i_kommunene/omsorgstjenesten.html?id=426407
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/helse-_og_omsorgstjenester_i_kommunene/omsorgstjenesten.html?id=426407
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og etterutdanning som er nødvendig for å holde faglige kvalifikasjoner vedlike. 

Internkontrollforskriften § 4c understreker at arbeidstakere innenfor sosial- og helsetjenestene 

skal ha tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innen sine fagfelt. Dette er i tråd med 

helsepersonelloven § 4, der det framkommer at «helsepersonell skal utføre sitt arbeid i 

samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra 

helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig». Det stilles 

også krav til bemanning, jf. forskrift for sykehjem og boform for heldøgns pleie § 3-2. Ved 

sykehjem er det krav om en administrativ leder, sykepleier, lege samt det antall personell for 

øvrig som er nødvendig for å sikre beboer nødvendig omsorg og bistand.  

 

Med bakgrunn i ovenstående kan følgende kriterier utledes: 

 

 Ansatte innenfor pleie- og omsorgstjenestene skal ha nødvendig kompetanse og 

ferdighet. 

 Kommunen skal sørge for at tjenestemottaker, pårørende og arbeidstakere medvirker 

slik at erfaringer og kunnskap deles. 

 Kommunen skal sørge for at helsepersonell får påkrevet videre- og etterutdanning. 

 

Tjenesteutøvelse 

Pleie- og omsorgstjenester handler om å yte tjenester som griper inn i den enkeltes liv og 

hverdag. Kvalitet på tjenestene blir knyttet til grunnleggende behov, opplevelse av livskvalitet 

og viktige verdier i den enkeltes liv. Tjenestene må derfor utøves slik at mottakerne opplever 

at de blir respektert, opplever egenverd og blir verdsatt, i tråd med intensjonene i 

kvalitetsforskriften. 

 

Samfunnet, teknologien, kompetansen og kunnskapen er i stadig endring og utvikling. Dette 

stiller krav til at også tjenester som tilbys stadig blir gjenstand for forbedring og utvikling. 

Også forventningene til tjenestene og kravene til medvirkning endrer seg. I lovverk som 

omfatter brukere av helse-, sosial- og omsorgstjenester, legges det stor vekt på det enkelte 

menneskets selvbestemmelsesrett.
45

 Brukere av pleie- og omsorgstjenestene, samt eventuelt 

pårørende/hjelpeverge, skal medvirke i utformingen eller endringen av tjenestetilbudet. Den 

enkelte bruker skal også gis medbestemmelse i forbindelse med den daglige utførelsen av 

tjenestene, jf. kvalitetsforskriften § 3. Brukerne skal blant annet gis rimelig valgfrihet i 

forhold til mat og man skal unngå uønsket og unødig sengeopphold for brukerne, jf. 

kvalitetsforskriften § 3. 

 

I helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1 framkommer det at kommunen skal utarbeide 

individuell plan for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester 

(etter loven). Individuell plan er «tjenestemottakerens plan». Dette innebærer at det er 

tjenestemottakerens mål som skal være utgangspunktet for prosessen. Mottakeren av tjenesten 

har rett til – og oppfordres til – å delta aktivt i å beskrive sine behov for tjenester, og hvilke 
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 Pasientrettighetsloven § 3-1, forskrift for sykehjem § 4-1 til § 4-11 og kvalitetsforskriften § 3. Sterkere 

brukermedvirkning er også nevnt som en av målsetningene med samhandlingsreformen., jf. St. meld. nr. 47 

(2008-2009) Samhandlingsreformen. 
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ønsker og mål som er viktige i hverdagen så vel som i framtiden.
46

 Bruken av individuell plan 

er nærmere regulert i forskrifter.
47

 

 

I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 skal helse- og omsorgstjenesten arbeide for 

at det blir satt i verk velferds- og aktivitetstiltak for barn, eldre og funksjonshemmede og 

andre som har behov for det. I dette ligger det at kommunen er pålagt aktiv deltakelse i 

arbeidet med å iverksette tiltak.
48

 I henhold til kvalitetsforskriften § 3 andre ledd skal tiltakene 

og tilbudet tilfredsstille sosiale behov slik som mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap 

og tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter. Brukere av pleie- og omsorgstjenestene skal 

oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet. Dette innebærer blant 

annet at kommunen skal sørge for at den enkelte bruker blir tilbydd de tjenestene 

vedkommende har behov for, til rett til.
49

 

 

Med bakgrunn i ovenstående kan følgende kriterier utledes: 

 

 Kommunen skal sørge for at brukere av pleie- og omsorgstjenestene blir gitt 

medbestemmelse og valgfrihet. 

 Kommunen skal sørge for at brukere av pleie- og omsorgstjenestene får tilbud om 

individuell plan. 

 Kommunen skal sørge for tilbud om og tilgang til aktivitet og stimulering for brukere 

av pleie- og omsorgstjenestene. 

 

 

Krav til saksbehandlingen 
Forvaltningsloven regulerer saksbehandlingen i forvaltningssaker, og inneholder viktige 

rettssikkerhetsgarantier for den enkelte i møte med den offentlige forvaltning. I helse- og 

omsorgstjenesteloven § 2-2 er det slått fast at forvaltningsloven gjelder for kommunenes 

virksomhet med de særlige bestemmelsene som følger av loven her og av 

pasientrettighetsloven. I pasientrettighetsloven § 2-7 heter det at forvaltningsloven kapittel IV 

(omhandler saksforberedelse ved enkeltvedtak) og V (omhandler vedtaket) ikke gjelder for 

vedtak som treffes etter dette kapitlet. Videre framgår det at «for vedtak om tjenester etter 

helse- og omsorgstjenesteloven (..) som forventes å vare lenger enn to uker gjelder likevel 

reglene i forvaltningsloven kapittel IV og V med de særlige bestemmelsene som følger av 

loven her». 

 

Om saksbehandlingstid og foreløpig svar  

I forvaltningsloven § 11a første ledd kreves det at forvaltningsorganet skal forberede og 

avgjøre saken ”uten ugrunnet opphold”. Dette kravet er skjønnsmessig og kan variere fra sak 

til sak. Det hele vil blant annet bero på sakens art, omfang og tilgjengelige ressurser. Det 

foreligger derfor ikke noen absolutte tidsfrister for når en sak skal være ferdig behandlet.  For 

saker som faller inn under bestemmelsene om enkeltvedtak er hovedregelen likevel slik at det 

”skal gis foreløpig svar dersom en henvendelse ikke kan besvares innen 1 måned etter at den 

er mottatt”. Dette trenger likevel ikke gjøres dersom det er ”åpenbart unødvendig”. Det heter 
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 St. meld. nr. 45 (2002-2003): Betre kvalitet i dei kommunale pleie- og omsorgstenestene, kvalitetsforskriften § 

3, pasientrettighetsloven § 2-5. 
47

 Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator (trådte i kraft fra 1. januar 2012), 

forskrift om individuell plan i arbeids- og velferdsforvaltningen (trådte i kraft fra 19. november 2010) og 

forskrift om individuell plan i helselovgivningen og sosialtjenesteloven (opphevet fra 1. januar 2012). 
48

 Helse- og omsorgsdepartementet: Rundskriv nr. I – 5/2007 Aktiv omsorg. 
49

 Helse- og omsorgsdepartementet: Rundskriv nr. I – 5/2007 Aktiv omsorg. 
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videre at det foreløpige svaret skal sendes ”snarest mulig ”og ”redegjøre for grunnen til at 

henvendelsen ikke kan behandles tidligere”. I en veileder fra Helse- og sosialdirektoratet 

anbefales det at det bør sendes foreløpig svar til partene dersom det viser seg at det vil ta mer 

enn 14 dager å behandle saken. Denne anbefalingen setter altså kortere tidsfrist for foreløpig 

svar enn forvaltningsloven § 11a.  

 

Om enkeltvedtakets form og innhold 

I forvaltningsloven § 23 første ledd heter det at ”enkeltvedtaket skal være skriftlig”.  

I lovforarbeidene sies det at kravet til skriftlighet blant annet vil være oppfylt dersom 

”vedtaket kommer til uttrykk i et brev til vedkommende part”. I praksis betyr dette at kravet er 

oppfylt dersom vedtaket blir gjengitt i underretningen som sendes til parten.  

 

I lovforarbeidene understreker Departementet videre betydningen av at ethvert vedtak blir 

klart og bestemt utformet, og at de bør være så fullstendig som mulig. En direkte følge av 

kravet i § 23 er at selve konklusjonen (avgjørelsen) skal gis skriftlig. God forvaltningsskikk 

tilsier også at vedtaket gis nødvendig presisjon. I litteraturen framheves det at vedtaket bør 

være klart og tydelig, og at det bør inneholde opplysninger om hvem som har fattet vedtaket, 

hvem det gjelder, når vedtaket er fattet og hva det går ut på. Det bør gis nødvendige 

konkretiseringer, for eksempel av kronebeløp, vilkår og/eller tiltakets art og varighet. 

  

Av forvaltningsloven § 24 første ledd framgår det at enkeltvedtaket skal grunngis og at 

begrunnelsen som hovedregel skal gis ”samtidig med at vedtaket treffes”. Kravet til 

begrunnelse gjelder både for enkeltvedtak som fattes administrativt (delegert vedtak) og for 

enkeltvedtak fattet i folkevalgte organer. I forvaltningsloven § 25 første ledd heter det at det i 

begrunnelsen ”skal vises til de regler vedtaket bygger på”. Normalt skal begrunnelsen også 

gjengi innholdet i disse reglene. Begrunnelsen skal nevne de faktiske forhold som vedtaket 

bygger på, jf. § 25 andre ledd. Videre bør det nevnes i begrunnelsen de hovedhensyn som har 

vært avgjørende ved utøving av forvaltningsskjønn. Dersom det er gitt retningslinjer for 

skjønnsutøvingen, vil det i alminnelighet være tilstrekkelig med en henvisning til 

retningslinjene, jf. § 25 tredje ledd. Det finnes imidlertid et unntak fra hovedregelen i § 24 

første ledd om at forvaltningsorganet skal gi begrunnelse samtidig med at vedtak treffes. Av § 

24 andre ledd framgår det at «i andre saker enn klagesaker kan forvaltningsorganet la være å 

gi samtidig begrunnelse dersom det innvilger en søknad og det ikke er grunn til å tro at noen 

part vil være misfornøyd med vedtaket».  

 

Om underretningen  

I forvaltningsloven § 27 første ledd heter det at partene skal ”underrettes om vedtaket”.  

Det heter videre at underretningen ”i regelen” skal være ”skriftlig”. I forvaltningsloven § 27 

andre ledd heter det at begrunnelsen for vedtaket (enkeltvedtaket) bør gjengis i 

underretningen. Underretningen skal videre gi opplysninger om partenes klageadgang, 

klagefrist, klageinstans og den nærmere framgangsmåte ved klage, samt deres rett til innsyn i 

sakens dokumenter, jf. § 27 andre ledd. I forvaltningsloven § 27 første ledd heter det at 

partene skal underrettes om vedtaket ”så snart som mulig”. Det gjelder derfor ikke noen 

eksakt frist for når underretningen skal ha funnet sted. Det foreligger heller ikke noen 

nærmere angivelse om dette i lovens forarbeider. Hva som ligger i uttrykket ”så snart som 

mulig” blir derfor en skjønnsmessig vurdering. 

 

Med bakgrunn i ovenstående kan følgende kriterier utledes: 

 

 Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold.  
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 Det skal gis foreløpig svar dersom en henvendelse ikke kan besvares innen èn måned 

etter at den er mottatt.  

 Vedtaket skal være skriftlig.  

 Vedtaket bør være klart og tydelig, og det bør inneholde opplysninger om hvem som 

har fattet vedtaket, hvem det gjelder, når vedtaket er fattet og hva det går ut på.  

 Vedtaket skal grunngis.  

 Partene skal underrettes om vedtaket.  

 

Retten til sykehjemsplass 

Kommunen har en lovmessig plikt til å yte tjenester der brukeren er helt avhengig av hjelp. 

Loven etablerer imidlertid ingen ubetinget rett for den enkelte søker til en bestemt type 

tjeneste, eks. sykehjemsplass. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 første ledd uttrykker seg 

imidlertid slik: «Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys 

nødvendige helse- og omsorgstjenester». Videre framgår det av bestemmelsens andre ledd at 

«kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med (..) 

nedsatt funksjonsevne». Når det gjelder hvordan hjelpen skal ytes sier helse- og 

omsorgstjenestelovens § 3-2 at «for å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen blant 

annet tilby (..) plass i institusjon, herunder sykehjem (..)». 

 

Lovens krav og kommunens plikt er rettet mot å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester 

til personer som oppholder seg i kommunen.
50

 Likeså er bruker og pasients rettigheter knyttet 

til nettopp nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen.
51

 Dersom det eksempelvis 

er behov for døgnkontinuerlig hjelp og tilsyn er kommunen pliktig til å dekke dette, det være 

seg enten i institusjon, i brukerens eget hjem eller i eget hjem i boform. Disse lovfestede 

rettighetene kan ikke kommunen velge å unndra seg fra. Tjenestene må gis uavhengig av 

kommunal økonomi når den ytes innenfor en forsvarlig standard. Dette er stadfestet av 

Høyesterett gjennom Fusadommen.
52
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 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1.  
51

 Pasientrettighetsloven § 2-1a. 
52

 Rt-1990-874. 
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Vedlegg 3: KOSTRA-tall 
 
Tall til figur 1: Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten 

 

 2010 2011 2012 

Alta 13 302 13 267 14 588 

KG 12 16 742 17 650 18 931 

Finnmark 15 891 16 503 17 674 

Landet 13 724 14 220 15 295 

 
 

Tall til figur 2: Korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av kommunale pleie- og omsorgstjenester 

 

 2010 2011 2012 

Alta 367 734 365 115 411 393 

KG 12 340 196 349 572 384 277 

Finnmark 332 156 347 205 361 816 

Landet - 329 157 356 307 

 

 
Tall til figur 3: Årsverk ekskl. fravær i brukerrettede tjenester per mottaker 

 
 2010 2011 2012 

Alta 0,64 0,64 0,68 

KG 12 0,51 0,50 0,52 

Finnmark 0,49 0,51 0,50 

Landet 0,47 0,48 0,48 

 

 
Tall til figur 4: Andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning 

 
 2010 2011 2012 

Alta 74 72 71 

KG 12 73 74 74 

Finnmark 68 69 69 

Landet 73 73 74 

 

 
Tall til figur 5: Andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning fra høgskole/universitet 

 
 2010 2011 2012 

Alta 35 35 35 

KG 12 28 29 29 

Finnmark 29 30 31 

Landet 31 31 33 

 
 

Tall til figur 6: Lønnsutgifter per kommunalt årsverk, eks. fravær, pleie og omsorg 

 
 2010 2011 2012 

Alta 444 573 518 260 549 489 

KG 12 489 782 577 307 615 467 

Finnmark 476 977 562 115 608 015 

Landet 514 180 599 718 648 091 

 


