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0. SAMMENDRAG 

0.1  Formålet med prosjektet  
 

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

ressursbruken innenfor pleie- og omsorgstjenesten i Kautokeino kommune, og se på 

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

ressursbruken i pleie- og omsorgstjenesten i Kautokeino kommune med sammenlignbare 

kommuner. Hovedformålet har imidlertid vært å kartlegge hvorvidt kommunens pleie- og 

omsorgstjeneste er i tråd med kravet til forsvarlighet i helse- og omsorgstjenesteloven, 

herunder om kommunen overholder bestemmelsene om kvalitetssikring i forskrift om kvalitet 

i pleie- og omsorgstjenestene og forskrift om internkontroll. Avslutningsvis har vi også 

undersøkt hvorvidt tildelingen av pleie- og omsorgstjenester er i tråd med regelverket. 

 

 

0.2  Revisors vurderinger og konklusjoner 
 

Hvordan er ressursbruken i pleie- og omsorgstjenestene i Kautokeino 

kommune? 
 

Hvordan har de økonomiske rammevilkårene for pleie- og omsorgstjenestene utviklet seg 

de siste tre årene? 

 

Driftsregnskapene viser at enhet helse og omsorg i Kautokeino kommune har hatt et 

merforbruk i forhold til regulert budsjett i alle undersøkelsesårene. Årsmeldingene og 

regnskapstallene viser at områdene som utpeker seg som årsaker til merforbruket i all 

hovedsak er lønnsutgifter. Over en toårsperiode ser man en liten nedgang i driftsresultatet for 

pleie- og omsorgstjenestene, mens områdets prosentandel av enhetens totale resultat har vært 

relativt stabil (nedgang på 0,12 prosentpoeng) i den samme perioden.  

 

 

Hvordan er ressursbruken sammenlignet med andre kommuner? 

 

Revisjonens undersøkelse viser at Kautokeino kommunes ressursbehov når det gjelder pleie- 

og omsorgstjenester er høyere enn landsgjennomsnittet. Av kommunene vi har sammenlignet 

med, er det kun Tana som har et høyere ressursbehov til pleie- og omsorgstjenester enn 

Kautokeino.  

 

Videre er ressursbruken (priorieringen) knyttet til pleie- og omsorgstjenester i Kautokeino 

kommune høyere enn landsgjennomsnittet og sammenligningskommunene. Undersøkelsen 

viser at Kautokeino kommune bruker om lag 3500 kr mer per innbygger når det kommer til 

pleie og omsorg, enn den kommunen i sammenligningen som bruker minst, og 5900 kr mer 

per innbygger enn landsgjennomsnittet. 

 

Undersøkelsen viser videre at Kautokeino kommune er en hjemmetjenesteorientert kommune. 

Kommunen har en relativt høy andel mottakere av hjemmetjenester i aldersgruppen 80 år og 

over, og hver mottaker får i snitt mye (kostnadsmessig). 
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Har Kautokeino kommune etablert et forsvarlig system for å sikre at 

kvaliteten i pleie- og omsorgstjenestene er i tråd med lov og forskrift? 
 

Har Kautokeino kommune etablert rutiner og prosedyrer for internkontroll og 

kvalitetssikring i henhold til lov og forskrift? 

 

Kautokeino kommune har ikke fullt ut etablert tilfredsstillende rutiner og prosedyrer for 

internkontroll og kvalitetssikring. 

 

 

Har Kautokeino kommune etablert rutiner og prosedyrer som sikrer faglig kvalitet og 

kompetanse i pleie- og omsorgstjenestene? 

 

Kautokeino kommune har gjennom praksis etablert rutiner og prosedyrer som skal sikre faglig 

kvalitet og kompetanse. 

 

 

Har Kautokeino kommune etablert rutiner og prosedyrer som sikrer brukerne et 

tilfredsstillende tjenestetilbud? 

 

Kautokeino kommune har etablert faktiske, men ikke skriftliggjorte, rutiner og prosedyrer 

som sikrer brukerne et tilfredsstillende tjenestetilbud. 

 

 

 

Er Kautokeino kommunes tildeling av pleie- og omsorgstjenester i tråd med 

regelverket? 
 

Kautokeino kommunes tildeling av pleie- og omsorgstjenester skjer i all hovedsak i tråd med 

regelverket. 

 

 

0.3   Anbefalinger 
 

Med bakgrunn i hovedfunnene i undersøkelsen vil revisjonen anbefale at Kautokeino 

kommune gjør følgende: 

 

 Skriftliggjør rutiner og prosedyrer på overordnet nivå for å sikre lik kvalitet i 

tjenestene som ytes 

 

 Utarbeider skriftlig nedfelte prosedyrer som beskriver hvordan kommunen tilstreber at 

den enkelte bruker får dekt sine grunnleggende behov på en tilfredsstillende måte 

 

 Skriftliggjør hvordan kommunen sikrer brukere av pleie- og omsorgstjenestene hjelp 

til rett tid, helhetlige tjenester og medbestemmelse 

 

 Gjennomfører risikoanalyser knyttet til tjenesteytingen i pleie- og omsorgstjenestene  
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 Sender ut foreløpig svar dersom et enkeltvedtak ikke kan fattes innen én måned 

 

 Fatter enkeltvedtak – også dersom vedtaket er et avslag på søknad om pleie- og 

omsorgstjenester 

 

 Grunngir enkeltvedtakene i tråd med forvaltningslovens bestemmelser, herunder 

gjengir innholdet i bestemmelsen som vedtaket bygger på 

 

 Sørger for at det blir klart definert hva som skal regnes som et avvik innenfor området 

pleie og omsorg 
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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 Kautokeino den 10. desember 2012 (sak 68/12). Det 

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

og omsorgstjenesten i kommunen. 

 

I kommunens 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. Et av de nyeste forskriftskravene på området er verdighetsgarantien som har 

som formål å sikre at eldreomsorgen tilrettelegges på en slik måte at dette bidrar til en 

verdig, trygg og meningsfull alderdom.
1
 Kommunens pleie- og omsorgstjenester er fordelt 

mellom tre enheter, det vil si sykehjemsenheten, enhet for hjemmetjenester og helseenheten. 

Kautokeino kommune har fastsatt egne målsetninger og tiltak for måloppnåelse innenfor 

pleie- og omsorgstjenesten. Disse framgår blant annet av økonomiplanen for perioden 2012-

2015. Innenfor tjenesteområdene helse, omsorg og sosial er det fastsatt hovedmålsetning om 

at kommunen skal tilby tjenester og omsorg tilpasset brukerne i kommunen etter 

særlovgivning. For brukerne er hovedmålsettingene blant annet at tjenestene skal ha gode 

samhandlingstiltak tilpasset brukerne i kommunen. Videre heter det at tiltak skal baseres på 

individuelle behov. For sykehjemsenheten og hjemmetjenesten er det blant annet fastsatt 

delmål om at tjenestene skal være brukertilpasset og tilby helhetlige tjenester med fokus på 

beboere og pasienters behov etter særlovginingen. Eksempel på tiltak som nevnes er å ha god 

service for brukerne, styrke det tverrfaglige arbeidet, ha gode rutiner og arbeidsmetoder, 

tilrettelegge for den enkeltes grunnleggende behov, samt å ha gode rutiner for samarbeid med 

brukernes familier, mellom enheter i kommunen og andre samarbeidsinstanser. Det å 

rekruttere og beholde fagkompetanse går også igjen som et tiltak innenfor begge tjenestene. I 

årsmeldingen for 2011 rapporteres det om at behovet for tjenester innenfor pleie og omsorg 

var større dette året enn det som lå til grunn for budsjettarbeidet. Det sies videre at 

Kautokeino kommune har markert høyere ressursinnsats i helsetjenestene målt per innbygger, 

og i pleie – og omsorgstjenestene målt i netto driftsutgifter per innbygger over 67 år. Det 

rapporteres videre om merforbruk både på sykehjemsenheten og enhet for hjemmetjenester 

dette året. På sykehjemenheten forklares dette blant annet med det tunge belegget av 

pasienter i enheten. På denne enheten rapporteres det videre om at 11 stillinger var vakante 

(og lyst ut) ved utgangen av 2011. For å rekruttere og beholde stabil bemanning er det blant 

annet innført ny sykepleierturnus på sykehjemsenheten i 2011.  Det rapporteres også om 

budsjettoverskridelser på disse to enhetene i rapport for første tertial 2012.» 

1.1.2 Formål 

Formålet med prosjektet har vært tredelt. For det første har vi kartlagt ressursbruken innenfor 

pleie- og omsorgstjenesten i Kautokeino kommune, og sett på utviklingen i bruk av ressurser 

over en tidsavgrenset periode. Videre har vi sammenlignet ressursbruken i pleie- og 

                                                 
1
 Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) med ikrafttredelse 2011-01-01. 
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omsorgstjenesten i Kautokeino kommune med sammenlignbare kommuner. Hovedformålet 

har imidlertid vært å kartlegge hvorvidt kommunens pleie- og omsorgstjeneste er i tråd med 

kravet til forsvarlighet i helse- og omsorgstjenesteloven, herunder om kommunen overholder 

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

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

og omsorgstjenester er i tråd med regelverket. 

 

Gjennom undersøkelsen vil kommunen få belyst ulike sider av egen praksis, og eventuelt få 

presentert områder hvor det er muligheter for forbedringer. 

1.2 Problemstillinger  
Undersøkelsens hovedproblemstillinger er vedtatt av kontrollutvalget i Kautokeino kommune 

den 27. mai 2015 (sak 6/15). Revisjonen har i tillegg utarbeidet underproblemstillinger 

tilhørende disse. Undersøkelsen har hatt følgende hoved- og underproblemstillinger; 

 

1. Hvordan er ressursbruken i pleie- og omsorgstjenestene i Kautokeino kommune? 

 

-  Hvordan har de økonomiske rammevilkårene for pleie- og omsorgstjenestene 

utviklet seg de siste tre årene? 

-  Hvordan er ressursbruken sammenlignet med andre kommuner? 

 

Her er framstillingen basert på regnskapstall for pleie- og omsorgstjenestene de siste tre årene. 

Videre har vi sammenlignet ressursbruken i Kautokeino kommune med Porsanger, Tana og 

Karasjok. 

 

2. Har Kautokeino kommune etablert et forsvarlig system for å sikre at kvaliteten i 

pleie- og omsorgstjenestene er i tråd med gjeldende lov og forskrift? 

 

-  Har Kautokeino kommune etablert rutiner og prosedyrer for internkontroll og 

kvalitetssikring i henhold til lov og forskrift? 

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

og kompetanse i pleie- og omsorgstjenestene? 

- Har Kautokeino 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, for å sikre tilstrekkelig kompetanse og ferdighet blant ansatte, samt sikre 

forsvarlig utøvelse av pleie- og omsorgstjenestene. 

 

3. Er Kautokeino kommunes tildeling av pleie- og omsorgstjenester i tråd med 

regelverket? 

 

Her har vi kartlagt saksgangen ved tildeling av pleie- og omsorgstjenester og undersøkt 

hvorvidt kommunen overholder grunnleggende lovkrav i saksbehandlingen. 
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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 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og 

omsorgstjenesteloven) 

 Lov 20. juni 2014 nr. 41 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og 

brukerrettighetsloven) 

 Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 

 

 Forskrift 12. november 2011 nr. 1426 om en verdig eldreomsorg 

(verdighetsgarantien) 

 Forskrift 27. juni 2003 nr. 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene 

(kvalitetsforskriften) 

 Forskrift 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten 

 

 Prop.91 L (2010-2011) til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- 

og omsorgstjenesteloven) 

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

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

omsorgstenestene 

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

 

I denne undersøkelsen vil kvalitetsforskriften og internkontrollforskriften være av særlig 

betydning. 

1.3.2 Om kriteriene 

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.
2
 

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  

                                                 
2
 Se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2. 
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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.
3
 

 

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 behov.
 4

 Helsedirektoratet har utviklet 

kvalitetsindikatorer for å måle kvaliteten på pleie- og omsorgstjenester som ytes i norske 

kommuner. Disse er:
5
 

 

- Legetimer i sykehjem 

- Sykefravær i kommunal helse- og omsorgstjenesten 

 andel egenmeldt sykefravær 

 andel legemeldt sykefravær 

 andel samlet sykefravær 

- Fagutdanning i pleie- og omsorgstjenesten 

 andel personell med fagutdanning samlet sett 

 andel personell med fagutdanning fra høgskole/universitet 

 andel personell med fagutdanning fra videregående skole 

- Enerom med bad/wc 

 

Kvalitetsindikatorene er indirekte mål, en pekepinn, som sier noe om kvaliteten på det 

området som måles. Nordisk ministerråd har videre utarbeidet en rapport 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).
6
 

 

Internkontroll og kvalitetssystem 

Det kontinuerlige arbeidet med å bedre kvaliteten på tjenestene som ytes, går primært ut på 

både å etablere, men også å videreføre, en organisasjonskultur og et system som legger til 

rette for stadig forbedring av kommuneorganisasjonen. 

 

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 

grunnleggende behov med respekt for det enkelte menneskets selvbestemmelsesrett, egenverd 

                                                 
3
 Prop.91 L (2010-2011) s. 494, fjerde avsnitt. 

4
 IS-1201. Definisjonen ble introdusert i Veileder til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgssektoren – 

Kvalitetsledelse og kvalitetssikring, terminologi (1994) Norsk standard. 
5
 Se http://helsedirektoratet.no/kvalitet-planlegging/kvalitetsindikatorer/pleie-og-omsorg/Sider/default.aspx  

Se også https://helsenorge.no/Kvalitetsindikatorer/kvalitetsindikator-pleie-og-omsorg 
6
 Nordisk kvalitetsmåling av sundhedsvæsenet (http://www.norden.org/da/publikationer/publikationer/2010-572) 

http://helsedirektoratet.no/kvalitet-planlegging/kvalitetsindikatorer/pleie-og-omsorg/Sider/default.aspx
https://helsenorge.no/Kvalitetsindikatorer/kvalitetsindikator-pleie-og-omsorg
http://www.norden.org/da/publikationer/publikationer/2010-572
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og livsførsel.
7
 I henhold til kvalitetsforskriften § 3 foreligger det krav om å utarbeide skriftlig 

nedfelte prosedyrer som beskriver hvordan tjenesteyter tilstreber at den enkelte bruker får 

dekt sine grunnleggende behov på en tilfredsstillende måte. Likeså plikter kommunen å 

skriftliggjøre hvordan den sikrer brukere av pleie- og omsorgstjenestene hjelp til rett tid, 

helhetlige tjenester, samt medbestemmelse.  

 

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. Pliktsubjektet «enhver» tilsvarer pliktsubjektet i tilsynsloven § 3. Den som 

har ansvar for en virksomhet, har også ansvar for 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 et krav til systematisk styring og ledelse av den aktuelle tjenesten og 

tydeliggjør at dette er en viktig virksomhetsoppgave. Kvalitetsforbedring- og pasient- og 

brukersikkerhetsarbeid skal være en del av virksomhetens internkontroll. Kvalitetsbegrepet 

skal forstås i lys av Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten: Og 

bedre skal det bli! (2005-2015), ny Nasjonal helse- og omsorgsplan og arbeidet med utvikling 

av nasjonale kvalitetsindikatorer i regi av Helsedirektoratet.
8
  

 

Av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 tredje ledd framgår det at kommunens ansvar for å 

sørge for at det tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester etter første ledd, «innebærer 

plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at tjenestenes 

omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift.» 

 

Av internkontrollforskriften § 3 framgår det at 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. Det nærmere 

innholdet i internkontrollen er utdypet i internkontrollforskriften § 4a, hvor det blant annet 

framgår at virksomheten skal beskrive sine hovedoppgaver og mål, herunder mål for 

forbedringsarbeidet samt hvordan virksomheten er organisert. Det skal klart framgå hvordan 

ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt. Internkontrollforskriften framhever videre 

risikoanalyse av virksomheten som en viktig del av internkontrollen.
9
 Kommunen 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. I følge 

internkontrollforskriften § 5 skal interkontrollen dokumenteres, og dokumentasjonen skal til 

enhver tid være oppdatert og tilgjengelig. Hensikten med slike 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. 

 

Mens kvalitetsforskriften i stor grad fokuserer på brukerne av pleie- og omsorgstjenestene, 

har forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten (internkontrollforskriften) fokus 

på systemene innad i virksomheten. Det er likevel verd å påpeke at forskriftene er å betrakte 

som komplementære ved at de både utfyller og supplerer hverandre. Forskriftene bør sees i 

sammenheng. 

 

  

                                                 
7
 Se kvalitetsforskriften § 1. 

8
 Prop.91 L (2010-2011) s. 494-495 

9
 Internkontrollforskriften § 4f-h 
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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.
10

 

 

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 § 4-1, bokstavene c og d. 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 § 4 bokstavene c og d. 

 

Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidet en kompetanse- og rekrutteringsplan, 

Kompetanseløftet, med bakgrunn i de kommunale helse- og omsorgstjenestenes 

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 uføretrygdede, 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.
11

 

 

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- 

og etterutdanning som er nødvendig for å holde faglige kvalifikasjoner ved like. 

Internkontrollforskriften § 4 bokstav c 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.  

 

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 

                                                 
10

 http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/helse-

_og_omsorgstjenester_i_kommunene/omsorgstjenesten.html?id=426407  
11

 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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menneskets selvbestemmelsesrett.
12

 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, samt til en viss grad valgfrihet i forhold til mat.
13

 Tjenesteyter skal også unngå 

unødig sengeopphold for sine brukere.
14

 

 

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). Ifølge forarbeidene innebærer pliktbestemmelsen at kommunen på eget initiativ 

må vurdere om en person bør få tilbud om individuell plan. Det skal ikke utarbeides 

individuell plan mot pasientens eller brukerens vilje. Således gjelder fortsatt prinsippet om 

samtykke fra pasient eller bruker.
15

 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, samt hvilke ønsker og mål som er viktige i hverdagen så vel som i framtiden.
16

 

Bruken av individuell plan er nærmere regulert i forskrifter.
17

 

 

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.
18

 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 tilbudt de tjenestene 

vedkommende har behov for.
19

 

 

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». 

                                                 
12

 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. 
13

 Forskrift om en verdig eldreomsorg § 3b 
14

 Kvalitetsforskriften § 3 
15

 Prop.91 L (2010-2011) s. 499. 
16

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

3, pasientrettighetsloven § 2-5 
17

 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). 
18

 Helse- og omsorgsdepartementet: Rundskriv nr. I – 5/2007 Aktiv omsorg 
19

 Helse- og omsorgsdepartementet: Rundskriv nr. I – 5/2007 Aktiv omsorg 
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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 

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 videre nevne de faktiske forhold som 

vedtaket bygger på (jf. § 25 andre ledd), og bør nevne 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).  

 

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.  
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1.3.3 Utledning av kriterier 

Med bakgrunn i utledningen gjort under punkt 1.3.2 vil revisjonskriteriene som legges til 

grunn i vår vurdering av kommunens virksomhet være følgende: 

 

Krav til internkontroll og kvalitetssystem 
 

 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. 

 

Krav til faglig kvalitet og kompetanse 
 

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

nødvendig kompetanse og ferdighet. 

 

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

 

 Kommunen skal sørge for at tjenestemottaker, pårørende og arbeidstakere medvirker 

slik at erfaringer og kunnskap deles. 

 

Krav til tjenesteutøvelse 
 

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

medbestemmelse og valgfrihet. 

 

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

av pleie- og omsorgstjenestene. 

 

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

individuell plan. 
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Krav til saksbehandlingen 

 

 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. 
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1.3.4 Oversikt over hoved- og underproblemstillinger og kilder til kriterier 

I tabellen under presenteres denne undersøkelsens hoved- og underproblemstillinger, samt 

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

 
Problemstillinger Underproblemstillinger Kilder til kriterier 

 

Hvordan er ressursbruken i 

pleie- og omsorgstjenestene 

i Kautokeino kommune? 

 

 

Hvordan har de økonomiske 

rammevilkårene for pleie- og 

omsorgstjenestene utviklet seg de 

tre siste årene? 

 

 

Problemstillingen er deskriptiv (beskrivende) 

 

Hvordan er ressursbruken innenfor 

pleie- og omsorgstjenesten 

sammenlignet med andre 

kommuner? 

 

 

Problemstillingen er deskriptiv (beskrivende) 

 

Har Kautokeino kommune 

etablert et forsvarlig system 

for å sikre at kvaliteten i 

pleie- og omsorgstjenestene 

er i tråd med gjeldende lov 

og forskrift? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har Kautokeino 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 Kautokeino kommune etablert 

rutiner og prosedyrer som sikrer 

faglig kvalitet og kompetanse i 

pleie- og omsorgstjenestene? 

 

Helse- og omsorgstjenesteloven 

Helsepersonelloven 

Kvalitetsforskriften 

Internkontrollforskriften 

 

 

Har Kautokeino kommune etablert 

rutiner og prosedyrer som sikrer 

brukerne et tilfredsstillende 

tjenestetilbud? 

 

 

 

 

 

 

Pasientrettighetsloven 

Kvalitetsforskriften 

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 Kautokeino 

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. 

 

I dokumentanalysen har vi gjennomgått relevante og sentrale kommunale dokumenter, 

herunder reglementer, økonomiplaner, årsmeldinger og handlingsplaner, rutinebeskrivelser og 

retningslinjer. Videre har revisjonen gjennomgått 18 brukermapper for å kartlegge 

saksbehandlingen ved tildeling av pleie- og omsorgstjenester. 

 

I tillegg har vi benyttet regnskapstall fra kommunens årsregnskap (for årene 2013, 2014 og 

2015) og KOSTRA-data for å kartlegge ressursbruken i pleie- og omsorgstjenestene i 

kommunen. KOSTRA er også datagrunnlaget for vår sammenligning av Kautokeino 

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 ta for oss de tre siste årene. Problemstilling 2 er av normativ art. Her har vi foretatt 

nærmere undersøkelser og intervju, og undersøkelsen er avgrenset til tjenester som 

organisatorisk hører inn under pleie- og omsorgstjenestene. Problemstilling 3 som gjelder 

tildeling av pleie- og omsorgstjenester, er avgrenset til selve saksbehandlingen. Vi har derfor 

ikke tatt stilling til vurderingene som er lagt til grunn ved tildeling eller avslag på søknad om 

pleie- og omsorgstjenester. 

 

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 ikke å ta stilling til den innholdsmessige siden av kvalitetsbegrepet, 

men heller konsentrert 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. 

 

For å sikre at data som samles inn er gyldige og pålitelige er de kvalitetssikret. Det er benyttet 

likelydende intervjuguider under intervjuene med informanter. Fakta i rapporten er verifisert 

av informantene, og rapporten er forelagt rådmannen til gjennomlesing og uttalelse. Videre 

bidrar revisjonens interne rutiner for kvalitetssikring til å sikre at data som samles inn er 

gyldige og pålitelige. 
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2. BAKGRUNNSOPPLYSNINGER 

2.1 Utviklingen i pleie og omsorg 
I følge en rapport

20
 fra Statistisk sentralbyrå (SSB) var det på landsbasis en økning i antall 

mottakere av pleie- og omsorgstjenester på nesten 8 prosent i perioden 2007-2013. 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 per uke i perioden 2007-2013. I løpet av 2014 

mottok om lag 340 000 personer pleie- og omsorgtjenester. Nær 62 prosent av disse var 67 år 

og eldre. Ved utgangen av 2014 var nær 272 000 registrert som brukere av en eller flere pleie- 

og omsorgstjenester.
21

 Kombinasjonen av at vi lever lengre og store fødselskull, spesielt etter 

andre verdenskrig, medfører at vi vil få en større andel eldre de kommende årene. 

Befolkningssammensetningen endrer derfor karakter. Det er i dag om lag 1,1 million 

mennesker over 60 år i Norge. Andelen personer over 60 år er i 2014 høyere enn andelen 

under 15 år, og i 2050 vil det være dobbelt så mange eldre som barn og unge. Antall personer 

over 80 år vil sannsynligvis øke med 6 til 7 prosentpoeng årlig i perioden 2025–2029, noe 

som vil innebære en firedobling av antall 80–89-åringer innen utgangen av dette århundret. 

Antall over 90 år vil vokse spesielt raskt.
22

 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.
23

 En økende andel eldre i befolkningen stiller krav til et godt 

utbygd og effektivt helsevesen. Samhandlingsreformen som trådte i kraft i 2012, har som mål 

å bedre samarbeidet innenfor helsetjenesten, og vektlegger forebygging av uhelse.
24

 

I 2014 passerte driftsutgifter til omsorgstjenester 100 milliarder kroner.
25

 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)
26

 pekt på fem av 

framtidas omsorgsutfordringer, og en av utfordringene omhandler flere yngre brukergrupper. 

Også SSB viser til at antall yngre brukere, særlig i hjemmebaserte tjenester, øker.
27

 

For at tjenestene skal bli gode, er det nødvendig med kvalifiserte fagpersoner. I 2013 jobbet 

det 4 400 leger og 26 000 sykepleiere i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. På 

sykehus og andre deler av spesialisthelsetjenesten jobbet det 17 500 leger og over 61 000 

sykepleiere. Antall leger har økt, men tar vi hensyn til befolkningsveksten, er det ikke store 

endringer i antall leger per innbygger.  

                                                 
20

 Statistisk sentralbyrå, rapporter 2014/33: Pleie- og omsorgstjenesten 2013  
21

 Statistisk sentralbyrå, rapporter 2015/44: Kommunal variasjon i omsorgstjenester, s. 10 
22

 Meld.St.26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet 
23

 Statistisk sentralbyrå, statistiske analyser 137: Eldres bruk av helse- og omsorgstjenester 
24

 Uhelse er først og fremst som samlebegrep på fenomener som virker nedsettende på evnen til normal eller 

ønsket livsutfoldelse slik som sykdommer og funksjonssvikt. Dernest som motsats til begrepet helse, og da på en 

situasjon på individ- eller gruppenivå der det foreligger økt risiko for sykdom eller utvikling av funksjonssvikt 

(Kilde: https://sml.snl.no/uhelse). 
25

 http://ssb.no/helse/statistikker/pleie  
26

 St. meld. nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening – Framtidas omsorgsutfordringer 
27

 http://ssb.no/helse/statistikker/pleie  

http://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/_attachment/201126?_ts=14ac9071bf0
https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/_attachment/243181?_ts=1506fa1fef8
http://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/_attachment/125965?_ts=13f8b5b6898
https://sml.snl.no/uhelse
http://ssb.no/helse/statistikker/pleie
http://www.regjeringen.no/Rpub/STM/20052006/025/PDFS/STM200520060025000DDDPDFS.pdf
http://ssb.no/helse/statistikker/pleie


Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 17 

 

2.2 Organiseringen av pleie- og omsorgstjenester i Kautokeino 
kommune 
 
Figur 1: Organiseringen av helse- og omsorgsenheten i Kautokeino kommune 

 
Enhet for helse og omsorg i Kautokeino kommune omfatter tre avdelinger med til sammen 

107,14 årsverk fordelt på 146 ansatte.
28

  

 

Helse- og omsorgsenheten ledes av en enhetsleder. I tillegg til enhetslederen, består staben av 

en sekretær, kommuneoverlege, to saksbehandlere
29

 der den ene i tillegg har funksjonen som 

IP-koordinator, samt demenskoordinator. Videre består enheten av tre avdelinger som hver 

ledes av en avdelingsleder; avdeling for helse, avdeling for hjemmetjenester og avdeling 

omsorgssenter. 

 

Avdeling for helse har ansvaret for primærhelsetjenesten, og omfatter fastlegetjenesten, 

helsesøstertjenesten, jordmortjenesten, fysioterapitjenesten, psykiatritjenesten, sykehjem og 

kjøkken.
30

  

 

Avdeling for hjemmetjenester har ansvaret for hjemmesykepleien, hjemmehjelp, bokollektiv, 

Máze bo- og servicesenter, og hjelpemidler. 

 

                                                 
28

 Økonomiplan 2016-2019, s. 18. 
29

 Den ene saksbehandlerstillingen er vakant per februar 2016. 
30

 http://www.kautokeino.kommune.no/no/dearvvavuohta-ja-fuolahus  

Helse- og omsorgsenheten 
Enhetsleder 

Avdeling for helse 

Fastleger 

Helsesøster 

Jordmor 

Fysioterapeut 

Psykiatritjeneste 

Sykehjem 

Kjøkken 

Avdeling for hjemmetjenester 

Hjemmesykepleie 

Hjemmehjelp 

Bokollektiv 

Naze bo- og servicesenter 

Hjelpemidler 

 

Avdeling omsorgssenter 
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Mobilt team 

Nattpatrulje 

Sekretær 

2 saksbehandlere 

IP-koordinator 

Demenskoordinator 

Kommuneoverlege 

http://www.kautokeino.kommune.no/no/dearvvavuohta-ja-fuolahus
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Avdeling omsorgssenter har ansvaret for en felles hovedavdeling med 12 leiligheter samt to 

brukere som har leilighet i tilknytning til foreldres bolig. Videre har omsorgssenteret et mobilt 

team som tar seg av brukerne som bor i eget hjem, samt en nattpatrulje som har ansvaret for 

tilsyn om natten for de brukere som er innvilget tjenesten. 
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3. HVORDAN ER RESSURSBRUKEN I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTENE I 
KAUTOKEINO KOMMUNE? 

3.1 Økonomisk resultat for pleie- og omsorgstjenestene (2013-2015) 
 

Driftsregnskapet for helse- og omsorgsenheten i perioden dekker alle ansvarsområdene som er 

illustrert i figur 1 (i kapittel 2.2). 

 
Tabell 1: Regnskapstall for enhet helse og omsorg 2013-2015 

 2013 2014 2015 

Budsjett* 

Regnskap 

Avvik 

61 512 991 

68 428 295 

-2 620 195 

74 038 831 

78 645 105 

-4 606 274 

75 122 989 

75 867 682 

-744 693 

*Regulert budsjett 

 

Av tabellen ser vi at enheten har hatt et merforbruk i forhold til regulert budsjett i hele 

treårsperioden. I følge årsmeldingene for samme periode har enheten vært preget av høyt 

sykefravær, vakante stillinger og annet fravær, hvilket har medført et behov for å leie inn 

vikarer slik at driften skal være forsvarlig.
31

 

 

I følge årsmeldingen for 2013 tilstrebes det å holde bemanningen på et minimum, men det 

påpekes at det er utfordrende på de områdene der det er lovkrav til kompetanse, slik som 

autorisert helsepersonell. Det framgår videre av årsmeldingen at budsjettet for Maze bo- og 

servicesenter ikke anses for å være i samsvar med driften. Kommunestyret har vedtatt
32

 å 

nedbemanne slik at det ikke er døgndrift ved senteret, men grunnet beboernes behov har dette 

ikke vært gjennomførbart. Da det ikke er ledig kapasitet ved kommunens omsorgsboliger 

og/eller sykehjem er døgnbemanningen ved Maze bo- og servicesenter opprettholdt inntil 

videre. Dette har medført merforbruk av lønnsutgifter i 2013.  

 

I følge årsmeldingen for 2014 kan lønnsutgiftene sees i sammenheng med enhetens høye 

fravær. Det leies inn vikarer med bakgrunn i en vurdering av forsvarlighet. Av årsmeldingen 

framgår det videre at en del av fraværet har bakgrunn i omorganiseringen
33

 og stillingskutt. I 

likhet med året før har det i følge årsmeldingen ikke vært mulig å gjennomføre 

kommunestyrets vedtak om å kutte døgnbemanning ved Maze bo- og servicesenter, da det 

ikke er ledig kapasitet ved kommunens øvrige omsorgsboliger og sykehjem.  

 

Det framgår av årsmeldingen for 2015 at et tilskudd på 2,5 mill. kr som ikke ble bokført i 

2014, men som ble bokført i 2015, har vært medvirkende til at merforbruket ikke ble større. 

 

 

 

 

  

                                                 
31

 Årsmelding 2013, s. 27. 
32

 I KS-møte 10. desember 2012. 
33

 Kommunen har i 2013 vært gjennom en relativt stor omorganisering der elleve enheter er redusert til fem .I 

omorganiseringen ble enhet for sykehjem, enhet for hjemmetjenester og enhet for helsetjenester slått sammen til 

enhet for helse og omsorg.  
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Da kommunen fra og med regnskapsåret 2014 har slått sammen flere av ansvarsområdene 

innenfor pleie- og omsorgstjenestene, har revisjonen valgt å ekskludere 2013 fra tabellene 

nedenfor. 
 

Tabell 2: Driftsregnskap for enhet helse og omsorg: forhold enhet/område 2014-2015 

 2014 2015 

Regnskap enhet helse og omsorg 

Regnskap område pleie og omsorg 

Forhold enhet/område 

78 645 105 

33 689 461 

42,84 % 

75 867 682 
32 412 451 

42,72 % 

 

Over en toårsperiode ser man en liten nedgang i driftsresultatet for pleie- og 

omsorgstjenestene, mens områdets prosentandel av enhetens totale resultat har vært relativt 

stabil (nedgang på 0,12 prosentpoeng) i den samme perioden. 

 

3.1.1 Økonomisk resultat for utvalgte ansvarsområder innenfor enhet helse og 
omsorg i Kautokeino kommune for 2015 

 

I tabellene nedenfor presenteres økonomisk resultat for ansvarsområdene innenfor enhet helse 

og omsorg i Kautokeino kommune.  

 
Tabell 3: Driftsresultat for ansvarsområde 5600 Hjemmetjenester 

 Budsjett Regnskap Avvik Forbruk i % 

Driftsutgifter 

Driftsinntekter 

Driftsresultat 

20 340 242 

-987 200 

19 353 042 

20 536 686 

-2 086 647 

18 450 040 

-196 444 

1 099 446 

903 002 

100,97 % 

211,37 % 

95,33 % 

 

Tabell 3 viser at det har vært et mindreforbruk på 903 002 kr i forhold til revidert budsjett 

innen hjemmetjenester i 2015.  

 
Tabell 4: Driftsresultat for ansvarsområde 5510 Omsorgssenter 

 Budsjett Regnskap Avvik Forbruk i % 

Driftsutgifter 

Driftsinntekter 

Driftsresultat 

31 875 300 

-19 556 459 

12 318 841 

33 713 802 

-19 751 860 

13 961 942 

-1 838 502 

195 401 

-1 643 101 

105,77 % 

101 % 

113,44 % 

 

Av tabell 4 framgår det at omsorgssenteret har hatt det største merforbruket i forhold til 

revidert budsjett innen enhet helse og omsorg. Merforbruket for omsorgssenteret er imidlertid 

lavere enn i 2014, da forbruket utgjorde 145,59 % i forhold til revidert budsjett.  

 
Tabell 5: Driftsresultat for ansvarsområde 5300 Helse 

 Budsjett Regnskap Avvik Forbruk i % 

Driftsutgifter 

Driftsinntekter 

Driftsresultat 

41 621 279 

-8 832 000 

32 789 279 

45 745 618 

-13 083 298 

32 662 320 

-4 124 339 

4 251 298 

126 959 

109,91 % 

148,14 % 

99,61 % 

 

For avdeling helse ser vi et mindreforbruk i forhold til revidert budsjett på 126 959 kr i 2015. 
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3.2 Ressursbruk i pleie- og omsorgstjenestene i Kautokeino 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 

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

forklaringer bak kommunens 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. Kommunegruppe 3, som Kautokeino kommune 

tilhører, består av 37 små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger og høye 

frie disponible inntekter. I denne undersøkelsen har vi med utgangspunkt i rapportering til 

SSB (KOSTRA) sett nærmere på ressursbruk i Kautokeino kommune sammenlignet med 

kommunene Porsanger, Tana og Karasjok,
34

 samt gjennomsnittet av landets kommuner (uten 

Oslo).  

 

3.2.1 Inntekter og utgiftsbehov 

 

Kommunesektorens frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter, og utgjør om 

lag 76 % av kommunesektorens samlede inntekter. Gjennom inntektssystemet fordeles de frie 

inntektene til kommunene. Det er til dels store kostnadsforskjeller i tjenesteytingen mellom 

kommunene. Det overordnede formålet med inntektssystemet som staten benytter er å jevne 

ut kommunenes forutsetninger for å gi et likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere. 

Gjennom utgiftsutjevningen i inntektssystemet skal kommunene i prinsippet få full 

kompensasjon for kostnadsforskjellene som de selv ikke kan påvirke. Dette gjelder 

eksempelvis aldersfordelingen og strukturelle og sosiale forhold i kommunen. Denne 

kompensasjonen skjer i praksis gjennom kostnadsnøkkelen, som består av ulike kriterier med 

ulik vekting. Gjennom kostnadsnøkkelen, og et oppdatert sett med kriteriedata, blir 

utgiftsbehovet for hver kommune beregnet. Deretter blir tilskuddet fordelt til kommunene 

etter deres utgiftsbehov. Utgiftsutjevningen er en ren omfordeling; det som blir trukket inn fra 

noen kommuner blir igjen tildelt til andre kommuner.
35

 For å beregne kommunenes 

utgiftsbehov innenfor de ulike områdene er det utarbeidet ulike delkostnadsnøkler. I 

delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg er følgende kriterier vektlagt; 

 

 Innbyggere 0-66 år 

 Innbyggere 67-79 år 

 Innbyggere 80-89 år 

 Innbyggere 90 år og over 

 Andel døde 

 Andel ikke gifte over 67 år 

 Psykisk utviklingshemmede 16 år og over 

 Dødelighetskriteriet 

 Sone 

 Nabo 

 Basiskriteriet 
  

                                                 
34

 De tre kommunene tilhører samme kommunegruppe som Kautokeino (kommunegruppe 3). 
35

 Prop. 1 S (2014-2015) Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2015, Grønt hefte s. 15 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/komm/gronthefte/gront_hefte_2015_ny.pdf 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/komm/gronthefte/gront_hefte_2015_ny.pdf
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Tabell 6: Befolkningssammensetning 2014 

Befolkningssammensetning Kautokeino Porsanger Karasjok Tana Landet 

u/Oslo 

Andel innbyggere 67-79 år 9 11,8 9,9 12,7 10,1 

Andel innbyggere 80 år og over 3,4 4,3 4,2 4,5 4,4 

Gjennomsnittlig reisetid til 

kommunesenteret i minutter 

8,9 9,5 3,7 13 7,3 

 

Alderssammensetningen i befolkningen har betydning for hvilke tjenester en kommune må 

tilby. Av tabell 5 ser vi at Kautokeino kommune har den laveste andelen innbyggere i gruppen 

67-79 år og 80 år og over sammenlignet med sammenligningskommunene. Tabellen viser 

videre at gjennomsnittlig reisetid til kommunesenteret i Kautokeino er i underkant av 9 

minutter, mot henholdsvis 9,5 minutter i Porsanger, 3,7 minutter i Karasjok, 13 minutter i 

Tana og 7,3 minutter for landet uten Oslo.  

 

Figuren nedenfor viser anslaget for Kautokeino kommunes objektive ressursbehov for pleie 

og omsorg i 2014 sammenlignet med landsgjennomsnittet (=1) som staten benytter, og 

sammenligningskommunene i denne undersøkelsen. 

 
Figur 2: Anslaget for kommunens ressursbehov sammenlignet med landsgjennomsnittet (=1)

36
 

 

 

Av figuren ser vi at alle kommunene i denne sammenligningen har et høyere ressursbehov 

enn landsgjennomsnittet. Av kommunene vi sammenligner med er det Tana som har det 

største ressursbehovet når det gjelder pleie- og omsorgstjenester. 

 

3.2.2 Ressursbruk 

 

I det følgende synliggjøres kommunens frie disponible inntekter per innbygger, og hvordan 

disse er anvendt når det tas hensyn til ulikheter i kommunens utgiftsbehov, samt forskjeller i 

arbeidsgiveravgift og pensjon. Figur 3 på neste side viser Kautokeino kommunes ressursbruk 

(kroner per innbygger) korrigert for forskjeller i utgiftsbehov m.m. for pleie og omsorg 

sammenlignet med landsgjennomsnittet (=0) og sammenligningskommunene for 2014. 

                                                 
36

 Kilde: KS’ modell for analyse av regnskapstall; «Tilleggsmodell – tilrettelagt for sammenligning regnskap 

2014» http://www.ks.no/fagomrader/okonomi/kommuneokonomi/inntektsystemet/ks-prognosemodell---

palogging/ks-prognosemodell/  
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Figur 3: Kommunens ressursbruk korrigert for forskjeller i utgiftsbehov m.m 

 
 

Figuren viser at Kautokeino kommune bruker mer i kroner per innbygger enn 

landsgjennomsnittet (=0), Porsanger, Karasjok og Tana når det kommer til pleie og omsorg. 

Kautokeino bruker om lag 3500 kr mer per innbygger til pleie og omsorg enn kommunen som 

i denne sammenligningen bruker minst. 

 

I figur 4 synliggjøres kommunens prioriteringer når det tas hensyn til nivået på kommunens 

frie disponible inntekter og kommunens utgiftsbehov, samt forskjeller i arbeidsgiveravgift og 

pensjon. Figuren under viser Kautokeino kommunes ressursbruk (prioriteringer) hensyntatt 

forskjeller i inntekter og utgiftsbehov for pleie og omsorg sammenlignet med 

landsgjennomsnittet (=0) og sammenligningskommunene. 

 
Figur 4: Tjenester innenfor inntektssystemet, ressursbruk (prioritering) hensyntatt forskjeller i inntekter og 

utgiftsbehov 

 
 

Når det er tatt hensyn til forskjeller i inntekter og utgiftsbehov for kommunene, ser vi at 

Kautokeino kommune bruker mer i kroner per innbygger til pleie og omsorg enn 

landsgjennomsnittet (=0) og sammenligningskommunene for øvrig. I dette ligger det at 

Kautokeino kommune prioriterer pleie og omsorg høyere enn kommunene vi sammenligner 

med. 
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3.2.3 Tjenesteprofil 

 
Figur 5: Fordeling av netto driftsutgifter per innbygger, behovskorrigert, pleie og omsorg 

 
 

Figuren viser at 63 % av Kautokeino kommune sine netto driftsutgifter til pleie og omsorg 

brukes på tjenester til hjemmeboende brukere, mens tilsvarende tall for 

sammenligningskommunene varierer mellom 49,8 og 63,1 %. Sett i forhold til kommunene vi 

sammenligner med ligger Kautokeino lavest når det gjelder andelen netto driftsutgifter til 

pleie og omsorg i institusjoner, med 33,2 %. Videre ser vi at 3,8 % av Kautokeino kommunes 

netto driftsutgifter til pleie og omsorg brukes på aktivisering og støttetjenester. 

 

Det er verd å påpeke at tallmaterialet som ligger til grunn for figuren omfatter alle grupper av 

tjenestemottakere innenfor pleie og omsorg. Figuren kan dermed tolkes som et uttrykk for den 

overordnede tjenesteprofilen for kommunene som inngår i den.  

 
Figur 6: Dekningsgrad

37
 og kostnad per plass - institusjon 

 
 

Figur 6 viser at andelen innbyggere over 80 år som er beboere på institusjon er lavere i 

Kautokeino enn i Porsanger og Karasjok, men høyere enn i Tana og landets kommuner (uten 

Oslo) i 2014. Figuren viser videre at, med unntak av på landsbasis, er de korrigerte brutto 

                                                 
37

 Dekningsgrad = andel av befolkningen (gitt alder og kjønn) som bor på institusjon eller mottar 

hjemmetjeneste. 
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driftsutgifter per kommunale institusjonsplass lavere i Kautokeino enn i 

sammenligningskommunene.  

 
Figur 7: Dekningsgrad og kostnad per mottaker – hjemmetjenester 

 
 

Figur 7 viser at Kautokeino, med unntak av på landsbasis, er relativt lik 

sammenligningskommunene i antall mottakere av hjemmetjenester per 1000 innbyggere i 

aldersgruppen 80 år og over. Kommunen har videre de høyeste utgiftene per mottaker, sett i 

forhold til sammenligningskommunene. Figuren kan tolkes som et uttrykk for hvor mange 

som mottar hjemmetjenester (i gruppen 80 år og over) og hvor mye hver mottaker får. 

Kautokeino har i så måte en relativt høy andel mottakere av hjemmetjenester i aldersgruppen, 

som hver får mye.  

 

3.3 Konklusjoner 
 

Driftsregnskapene viser at enhet helse og omsorg i Kautokeino kommune har hatt et 

merforbruk i forhold til regulert budsjett i alle undersøkelsesårene. Årsmeldingene og 

regnskapstallene viser at områdene som utpeker seg som årsaker til merforbruket i all 

hovedsak er lønnsutgifter. Over en toårsperiode ser man en liten nedgang i driftsresultatet for 

pleie- og omsorgstjenestene, mens områdets prosentandel av enhetens totale resultat har vært 

relativt stabil (nedgang på 0,12 prosentpoeng) i den samme perioden.  

 

Revisjonens undersøkelse viser at Kautokeino kommunes ressursbehov når det gjelder pleie- 

og omsorgstjenester er høyere enn landsgjennomsnittet. Av kommunene vi har sammenlignet 

med, er det kun Tana som har et høyere ressursbehov til pleie- og omsorgstjenester enn 

Kautokeino.  

 

Videre er ressursbruken (priorieringen) knyttet til pleie- og omsorgstjenester i Kautokeino 

kommune høyere enn landsgjennomsnittet og sammenligningskommunene. Undersøkelsen 

viser at Kautokeino kommune bruker mer per innbygger når det kommer til pleie og omsorg, 

enn den kommunen i sammenligningen som bruker minst. 

 

Undersøkelsen viser videre at Kautokeino kommune er en hjemmetjenesteorientert kommune. 

Kommunen har en relativt høy andel mottakere av hjemmetjenester i aldersgruppen 80 år og 

over, og hver mottaker får i snitt mye (kostnadsmessig). 
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4. HAR KAUTOKEINO KOMMUNE ETABLERT ET FORSVARLIG SYSTEM 
FOR Å SIKRE AT KVALITETEN I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTENE ER I 
TRÅD MED GJELDENDE LOV OG FORSKRIFT? 
 

I det følgende har revisjonen undersøkt hvorvidt Kautokeino 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 

ferdighet blant ansatte, og systemer for å sikre forsvarlig utøvelse av pleie- og 

omsorgstjenestene. Avslutningsvis har vi tatt for oss saksgangen ved tildeling av pleie- og 

omsorgstjenester og undersøkt hvorvidt Kautokeino kommune overholder grunnleggende 

lovkrav i saksbehandlingen ved tildeling av pleie- og omsorgstjenester. 

 

4.1 Har Kautokeino 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 

Av Kautokeino kommunes økonomiplan 2016-2019 framgår det at «hovedmålsettingen for 

kommunen vil alltid være å tilby kommunens innbyggere best mulig tjenester, med de 

faktiske økonomiske ressursene som er tilgjengelige, men heller ikke mer.»
38

 Av 

økonomiplanen framgår det videre hvilke målsettinger enhet helse og omsorg skal jobbe etter 

i 2016, herunder; 

 

 Jobbe aktivt med HMS og etablere rutiner der vi mangler, samt revidere eksisterende 

rutiner 

 Redusere vikarbruk, ved å samkjøre personell i hele enheten 

 Fremme et sunt og helsefremmende arbeidsmiljø 

 Jobbe for å redusere sykefraværet 
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 Økonomiplan 2016-2019, s. 3 
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 Kvalitetssikring av personalsaker og saksbehandling 

 Gi forsvarlige tjenester på helsestasjonen, bl.a skolehelsetjenester 

 Inntil videre drift av Máze bo- og servicesenter er avklart, stilles lokalene til 

disposisjon for folkehelseaktiviteter i Máze bo- og servicesenter. Det bør søkes 

samarbeid med Frivillighetssentralen og lag og foreninger 

 Følge opp tiltak i Demensplanen for Kautokeino kommune 

 Styrke samisk språk i tjenestene 

 

Det framgår videre av økonomiplanen at tiltakene for å nå de ovennevnte målsettingene for 

2016 er som følger: 

 

 Ta i bruk internkontrollprogram IKKS 

 Samarbeid på tvers av avdelingene for å sikre kvalifisert personell og ressursbruk ved 

fravær 

 Fortløpende håndtere konfliktsaker, samt fremme samarbeid i personalgruppa for å 

forebygge konflikter 

 Fortsatt følge rutiner for sykefraværsoppfølging 

 Følge rutiner for saksbehandling, samt bruke saksbehandlingsprogram aktivt 

 Øke 1 stilling ved helsestasjonen for å ivareta lovpålagte helsestasjonstjenester 

 Etablere dagtilbud for personer med demens, jfr. Demensplanen 

 Oppgradere nødvendig medisinsk utstyr på legestasjonen 

 Ombygging/endring av laboratorium (rommet endres til å bli mer anvendelig) 

 Innkjøp av ny undersøkelsesbenk og stol for blodprøvetaking 

 Innrede rom til nytt nødnett som skal være klart vår 2016 

 Utbygging av eget kjøkken på helsesenteret – økning av bemanning 

 Beholde rekrutteringspakken i forhold til samisk språk 

 

Av virksomhetsplan 2016 for enhet helse og omsorg framgår det at enhetens hovedmålsetting 

er å gi helhetlige tjenester tilpasset pasientens/brukernes behov. Det er videre listet opp ulike 

tiltak i henhold til punktene som framgår i økonomiplan 2016-2019, samt korte beskrivelser 

av hvordan tiltakene skal gjennomføres og hvem som er ansvarlige for tiltakene. 

 

Kommunestyret i Kautokeino vedtok 18. juni 2013 (sak 20/13) politisk delegasjonsreglement. 

Av reglementets punkt 7 framgår det at «Rådmannen kan delegere sin myndighet internt i 

administrasjonen, dersom ikke delegeringsvedtak/delegasjonsreglement uttrykkelig stopper 

dette. Rådmannen vil oppdatere det administrative delegasjonsreglementet ved behov. 

Særlover fastsetter delegering til lovpålagte funksjoner innenfor særlovens område.» Med 

bakgrunn i dette har rådmannen utarbeidet administrativt delegasjonsreglement med 

videredelegasjoner til enhetslederne.
39

  

 

Av delegasjonsreglementet framgår det at administrativ delegering i kommunen skal skje ut 

fra prinsippet om å legge myndighet til laveste, kompetente nivå. Det framgår videre at 

delegasjon etter reglementet kan videredelegeres. Den som videredelegerer har et selvstendig 

ansvar for at nødvendig og tilstrekkelig kompetanse foreligger, samt veilede beslutningstaker 

og føre kontroll med de vedtak som blir fattet. I henhold til reglementet skal all delegering 
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 Fastsatt av rådmannen 12. mars 2013. 
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skje skriftlig, med kopi til rådmannen.
40

 Revisjonen har fått opplyst at videredelegasjoner fra 

enhetsleder til avdelingsledere er skriftliggjorte gjennom lederavtalen for avdelingslederne. 

 

Det er videre utarbeidet et organisasjonskart som viser kommunens organisering. Gjennom 

intervju er revisjonen gjort kjent med at ansvars- og oppgavefordeling er skriftliggjort, og at 

fordelingen framstår som klar. Innenfor avdeling omsorgssenter benyttes en opplæringsperm i 

forbindelse med nyansettelser, der relevante rutinebeskrivelser for avdelingen inngår. 

Avdelingsleder har imidlertid påpekt at denne bør revideres og oppdateres. 

 

Av virksomhetsplanen for enhet helse og omsorg (2016) framgår det at rutiner og prosedyrer 

innen enheten skal evalueres, og at det skal opprettes nye rutiner der det er mangelfullt. Det 

framgår videre av intervju at det er variasjoner knyttet til skriftliggjøring av rutiner og 

prosedyrer for arbeidet innenfor de ulike avdelingene i enhet helse og omsorg. En av 

informantene forklarte at det utarbeides skriftlige prosedyrer der man ser at det er behov for 

det.  En annen av informantene forklarte at de har rutiner for arbeidet som skal gjøres, men at 

disse ikke nødvendigvis er skriftliggjorte; «Vi har det i hodet». Det ble imidlertid opplyst at 

det er permer på de ulike avdelingene som i større eller mindre grad inneholder beskrivelser 

av rutiner og prosedyrer, samt at kommunens felles overordnede rutiner og prosedyrer ligger 

elektronisk på kommunens server. Revisjonen fikk videre opplyst at arbeidet med å legge de 

ulike rutinebeskrivelsene inn på intranettet er igangsatt.  Under intervju nevnte flere av 

informantene at rutinebeskrivelsene behøver revidering og oppdatering. 

 

På spørsmål om det gjennomføres risikoanalyser innenfor pleie- og omsorgstjenestene, for å 

kartlegge områder hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav 

med tilhørende plan for å redusere eventuelle risikoområder, fikk revisjonen opplyst at det 

ikke er praksis for gjennomføring av dette. 

 

Det framkommer av intervju at Kautokeino kommune inntil nylig har benyttet et manuelt 

system for avvikshåndtering. Ved melding om avvik, skal melder fylle ut et avviksskjema i 

papirform som leveres til nærmeste leder. I følge informantene i undersøkelsen er det 

nærmeste leders ansvar å følge opp og sørge for at avviket lukkes. Det har ikke blitt ført 

statistikk eller oversikt over innrapporterte avvik. Av dokumentet Avviksrutiner framgår 

rutinebeskrivelsen og framgangsmåten ved elektronisk avviksmelding og håndtering av avvik 

i det nye internkontrollsystemet. Rutinebeskrivelsen inneholder også en definisjon av avvik, 

hvilket defineres som «brudd på lov, forskrift, reglement, vedtatte planer og instrukser». Det 

ble opplyst under intervju at det er en utfordring at ansatte har ulik forståelse av hva som 

betegnes som avvik. 

 

Revisjonen har fått opplyst at kommunen nå har tatt i bruk det elektroniske 

internkontrollsystemet IKKS. Under kommunens årlige fagdag (avholdt i november 2015) der 

alle kommunalt ansatte er inviterte, ble systemet presentert og gjennomgått. Flere av 

informantene ga i intervju uttrykk for at det nye systemet vil gjøre relevante dokumenter, 

rutinebeskrivelser og reglementer mer oversiktlig og tilgjengelig for ansatte i kommunen, 

ettersom dette da vil være samlet på én plass.  

 

Av intervju framgår det at det ikke er praksis for å gjennomføre brukerundersøkelser for å 

evaluere kvaliteten på pleie- og omsorgstjenestene. Flere av informantene mente at kvaliteten 

på tjenestene indirekte vurderes i ulike møter der det gjennomføres evalueringer av hva som 

                                                 
40

 Administrativt delegasjonsreglement 2015, s. 5. 



Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 29 

 

fungerer og hva man kan bli bedre på. En av informantene forklarte at tjenestene diskuteres på 

generelt grunnlag, men også knyttet til enkeltbrukere (herunder metoder, løsninger, 

hensiktsmessighet). Eventuelle tiltak iverksettes også på bakgrunn av tilbakemeldinger fra 

brukere og/eller pårørende.  

 

I følge kommunens administrative delegasjonsreglement skal informasjon om faglig status og 

behov rapporteres til aktuelt fagutvalg, politisk styre når administrasjonen og/eller utvalget ser 

det hensiktsmessig/ønskelig. Videre framgår det at enhetsledere skal rapportere til rådmannen 

gjennom regelmessige møter i forhold til resultatenhetens status og egen måloppnåelse i 

forhold til delegerte ansvarsområder. Under intervju fikk revisjonen opplyst at det 

gjennomføres ukentlige ledermøter der rådmannen og alle enhetslederne deltar. De tre 

avdelingslederne samt en sekretær i enhet helse og omsorg deltar på ledermøtene med 

rådmannen i enhetslederens fravær. Det ble videre opplyst at det gjennomføres personalmøter 

i de tre avdelingene fast hver 6. uke. Tema på personalmøtene er rutiner, lovendringer 

avvikshåndtering, og aktuelle saker. Det føres referat fra møtene som gjøres tilgjengelig for 

alle ansatte i etterkant. En av informantene understrekte at det var en klar forventning at 

ansatte som ikke har vært til stede under personalmøtet gjør seg kjent med møtets innhold 

gjennom møtereferatet. Fram til enhetsleder for helse og omsorg gikk ut i sykefravær, var det 

ukentlige enhetsmøter med enhetsleder og de tre avdelingslederne. Dette er ikke praktisert i 

enhetslederens fravær. En av informantene ga uttrykk for at disse møtene er et savn. Annen 

møtevirksomhet som ble nevnt under intervjuene var brukermøter og morgenmøter. Fra og 

med 2016 gjennomføres det utvidede ledermøter, der rådmannen, alle enhetsledere og 

avdelingsledere deltar.  

 

Revisjonen fikk gjennom intervjuene inntrykk av at kommunen ikke har skriftlig nedfelte 

prosedyrer som beskriver hvordan brukere av pleie- og omsorgstjenestene sikres hjelp til rett 

tid, helhetlige tjenester og brukermedvirkning. Dette er ikke ensbetydende med at kommunen 

ikke har rutiner – men at de ikke er skriftliggjorte. For øvrig fant revisjonen ved 

mappegjennomgangen dokumentasjon på at bruker og/eller pårørende har deltatt i prosessen 

med utformingen av tjenestetilbudet. Flere av informantene nevnte også kartleggingen som 

foretas i forkant av tildeling av en tjeneste som en arena der brukere og pårørende medvirker 

til utformingen av tjenesten.  I det daglige blir brukere gitt medbestemmelse og valgfrihet i 

forbindelse med utarbeidelsen av pleieplanen. Denne utarbeides i samarbeid med bruker 

og/eller pårørende. Utover dette blir medbestemmelse og valgfrihet i det daglige gitt ved 

dialog med brukeren. 

 

Innenfor pleie- og omsorgstjenestene i Kautokeino kommune benyttes fagsystemet Visma 

Omsorg Profil. Systemet er en komplett løsning for pleie-, rehabiliterings- og 

omsorgstjenesten i kommuner. Funksjonaliteten dekker behov for dokumentasjon og 

oppfølging knyttet til de fleste faggrupper, med fokus på ledere, leger, sykepleiere, 

hjelpepleiere, fysio- og ergoterapeuter, merkantile ansatte og flere.
41

 

 

Kommunen har ikke fastsatt lokale kvalitetskrav for pleie- og omsorgstjenestene, slik 

St.meld.nr 25 (2005-2006) anbefaler kommunene å gjøre. 
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4.1.3 Vurderinger 

Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester er regulert i helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-1. Av bestemmelsens første ledd framgår det at kommunen skal 

sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og 

omsorgstjenester. Av bestemmelsens tredje ledd framgår det videre at kommunens «sørge for 

ansvar» etter første ledd innebærer en plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere 

virksomheten, slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i relevant 

lov eller forskrift.  Disse tiltakene følger allerede av gjeldende regelverk om internkontroll, jf. 

forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten. Internkontrollforskriften inneholder 

minimumskrav til innhold i et styringssystem. 

 

Det framgår videre av helse- og omsorgstjenesteloven § 4-2 første ledd at «enhver som yter 

helse- og omsorgstjenester etter loven her skal sørge for at virksomheten arbeider systematisk 

for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet». I følge forarbeidene er plikten til 

systematisk kvalitetsforbedringsarbeid et prosesskrav, og ikke et krav til et bestemt nivå av 

kvalitet i tjenesten. Prosesskravet setter først og fremst et krav til systematisk styring og 

ledelse av den aktuelle tjenesten og tydeliggjør at dette er en viktig virksomhetsoppgave. Det 

framgår videre at kvalitetsforbedring- og pasient- og brukersikkerhetsarbeid skal være en del 

av virksomhetens internkontroll. Når det gjelder pasient- og brukersikkerhetsbegrepet framgår 

det av forarbeidene at begrepet tar utgangspunkt i å verne pasienter og brukere mot å bli 

påført skade eller bli utsatt for risiko for skade når de mottar helse- og omsorgstjenester eller 

søker slike tjenester. Systematisk pasient- og brukersikkerhetsarbeid vil være alle 

systematiske tiltak for å opprette og vedlikeholde vern mot unødig skade.
42

 I denne 

sammenheng er det relevant å trekke fram forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene. 

Forskriftens intensjon er å få en pleie- og omsorgstjeneste med en helhetlig tilnærming til 

oppgavene og brukerne. Videre gir forskriften kommunene et verktøy for å stille krav til 

kvalitet på kommunale tjenester og tydeliggjør for brukerne hvilke forventninger de skal ha til 

tjenestene.
43

  Det er videre relevant å trekke fram forskrift om en verdig eldreomsorg 

(verdighetsgarantien). Denne har som formål å sikre at eldreomsorgen tilrettelegges på en slik 

måte at dette bidrar til en verdig, trygg og meningsfull alderdom. Forskriften gjelder 

eldreomsorgen som ytes i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven, og får anvendelse 

uavhengig av hvor tjenesten utføres. Videre klargjør forskriften hvordan tjenestetilbudet skal 

utformes for å sikre retten til nødvendige helse- og omsorgstjenester og et verdig 

tjenestetilbud, jf. § 1. Et tjenestetilbud som ikke oppfyller grunnleggende verdighetskrav, vil 

heller ikke kunne oppfattes som et forsvarlig tjenestetilbud. 

 

Selv om internkontrollforskriften fokuserer på systemene innad i virksomheten og 

kvalitetsforskriften og verdighetsgarantiforskriften fokuserer på brukerne av pleie- og 

omsorgstjenestene, har de et felles mål; å sikre forsvarlige tjenester og kvalitet i tjenestene. 

Det er viktig å se helheten og sammenhengen i regelverket som den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten er omfattet av. Forskriftene som er nevnt ovenfor vil være gode 

hjelpemidler og verktøy, og vil bidra til at kommunene kan etablere et internkontrollsystem 

som er tilpasset virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter, risikoforhold, og bidra til et 

system som omfatter både arbeidstakere, arbeidsplass og brukerne av tjenestene. Videre er det 

viktig å understreke at internkontrollen skal være dokumentert i den form og det omfang som 

er nødvendig, samt at dokumentasjonen til enhver tid skal være oppdatert og tilgjengelig, jf. 

internkontrollforskriften § 5. 
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 Jf. Porp.91 L (2010-2011) s. 495, se også sidene 271 og 276. 
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 Jf. Prop.91 L (2010-2011) s. 272. 
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Revisjonen har registrert 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 mindre grad mot tjenesteytingen og 

brukernes sikkerhet. Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor vil revisjonen derfor understreke 

at en del av internkontrollen er å ha et HMS-system på plass. Kommunen må imidlertid også 

sørge for å ha et system som sikrer at tjenestene som ytes, ytes i medhold av gjeldende 

regelverk og sikrer forsvarlige tjenester og tjenesteyting, samt kvalitet i tjenestene.  

 

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. Av virksomhetsplan for enhet helse og omsorg 

framgår det at rutiner og prosedyrer innen enheten skal evalueres, og at det skal opprettes nye 

rutiner der det er mangelfullt. Det ble opplyst i intervju at de har permer på avdelingene som 

inneholder noen prosedyrer, og at prosedyrer utarbeides når de ser behov for det. På bakgrunn 

av opplysninger framkommet under intervjuene framstår det imidlertid som om at det er til 

dels store variasjoner i forhold til om rutiner og prosedyrer er skriftlig nedtegnet. Når rutiner 

og prosedyrer innenfor et område er utviklet gjennom etablert praksis, vil ofte kjennskap til og 

kunnskap om disse rutinene og prosedyrene avhenge av nøkkelpersoner i virksomheten. 

Dersom kommunen eksempelvis opplever høy turnover, nyansettelser eller høyt sykefravær 

og bruk av vikarer, vil risikoen for svikt i tjenesten være større dersom man ikke har 

skriftliggjorte rutiner og prosedyrer for arbeidet som skal utføres. I tillegg risikerer 

kommunen å måtte bruke mye tid og ressurser på å få på plass «nye» rutiner og prosedyrer 

som skal sikre at arbeidet utføres i tråd med gjeldende regelverk på området. 

 

Revisjonens undersøkelse viser at det er utarbeidet et administrativt delegasjonsreglement der 

delegering av myndighet fra rådmannen til enhetsledere er formalisert. Det er videre 

skriftliggjort delegering av myndighet fra enhetsleder til avdelingsledere innen enhet helse og 

omsorg. Det er også utarbeidet stillingsbeskrivelser for ansatte i pleie- og omsorgstjenestene. 

Revisjonen vil i denne sammenhengen vise til at så lenge arbeidsstaben er stabil, kan en 

muntlig fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver oppleves som klar. Det vil imidlertid også i 

denne sammenheng kunne by på utfordringer dersom kommunen opplever høy turnover eller 

høyt sykefravær, slik enhet helse og omsorg i Kautokeino kommune opplever.
44

 Med mindre 

det er noen som har inngående kunnskap om en stilling, vil risikoen være at den eller de som 

skal tre inn i vikariat kan bli usikre på ansvar og arbeidsoppgaver tilhørende stillingen, noe 

som igjen kan medføre at viktige arbeidsoppgaver ikke blir gjennomført. Dersom man ikke 

har skriftlig nedtegnede stillingsinstrukser for eksempelvis sykepleiere, 

hjelpepleier/omsorgsarbeider og assistenter vil dette også kunne medføre en risiko for svikt i 

tjenesteytingen. Fagprofesjonene innehar ulike krav til utdannelse og kompetanse, noe som 

gjør at eksempelvis en sykepleier vil ha andre ansvarsområder og arbeidsoppgaver enn en 

hjelpepleier/omsorgsarbeider. Legemiddelhåndtering er et område som krever en viss 

kompetanse, og det vil kunne få alvorlige konsekvenser for en bruker dersom han/hun for 

eksempel blir feilmedisinert. 

 

Det skal videre 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 

                                                 
44

 Se for øvrig egen sak (publisert 16. mars 2016) i Altapostens nettutgave vedrørende sykefraværet i enhet helse 

og omsorg i Kautokeino kommune (http://www.altaposten.no/nyheter/2016/03/16/Helsesjefene-sliter-med-helsa-

12284979.ece). 
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risikoer. Revisjonens undersøkelse viser at det ikke er gjennomført risikoanalyser knyttet til 

pleie- og omsorgstjenestene.  

 

Når det gjelder system for avvikshåndtering viser revisjonens undersøkelse at de innenfor 

pleie og omsorg har et avvikssystem i papirform. Det framgår imidlertid at det er en del 

utfordringer knyttet til dette systemet. Både i forbindelse med at det er ulik praksis og 

forståelse av det å melde avvik og hva som betegnes som avvik. Videre fungerer ikke 

systemet optimalt da det ikke gir noen god oversikt over avvikene som er meldt, om de er 

behandlet, av hvem og om avvikene er lukket. Revisjonen har i den tilsendte 

rutinebeskrivelsen som omhandler avvikshåndtering funnet en relativt vid og generell 

definisjon av avvik. Dette kan være noe av forklaringen på at det er ulik praksis og forståelse 

av når det skal meldes avvik og hva som skal betegnes som avvik.  

 

Virksomheten skal være gjenstand for kontinuerlig forbedringsarbeid. Revisjonens 

undersøkelser viser at pleie og omsorg i Kautokeino kommune er gjenstand for systematisk 

styring og kontinuerlig forbedringsarbeid gjennom ulik møtevirksomhet og interne 

rapporteringsrutiner. Videre ble også avviksbehandlingen nevnt som en del av den 

systematiske styringen og det kontinuerlige forbedringsarbeidet. 

 

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

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

bakgrunn av informasjon framkommet av intervju, viser revisjonens undersøkelse at pleie og 

omsorg, gjennom etablert praksis, har mange prosedyrer og retningslinjer. Imidlertid er det 

lite skriftlig nedfelte prosedyrer og retningslinjer som skal sikre kvalitet i tjenestene som ytes 

innenfor pleie og omsorg i Kautokeino kommune, herunder for eksempel prosedyrer og 

retningslinjer for informasjon, kommunikasjon og brukermedvirkning, medbestemmelse og 

valgfrihet, personlig stell, tilbud om og tilgang til aktivisering og stimulering med videre. Det 

er viktig å understreke at revisjonen ikke har avdekket noe som tyder på at man innenfor pleie 

og omsorg i Kautokeino kommune ikke har tilfredsstillende rutiner på områdene, men at det 

er lite som er skriftlig dokumentert. 

 

Avslutningsvis vil revisjonen trekke fram at det gjennom undersøkelsen har framkommet 

opplysninger om at kommunen er i gang med innføring av nytt HMS/internkontrollsystem, og 

at blant annet rutine- og prosedyrearbeidet vil være en viktig del av dette. Dette vurderer 

revisjonen som positivt. 

4.1.4 Delkonklusjon 
 

Kautokeino kommune har ikke fullt ut etablert tilfredsstillende rutiner og prosedyrer for 

internkontroll og kvalitetssikring. 
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4.2 Har Kautokeino 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 

 

Av virksomhetsplanen for enhet helse og omsorg framgår det at et av tiltakene som skal 

gjennomføres i løpet av 2016 er å utvikle medarbeidernes kompetanse tilpasset brukernes og 

enhetens behov og etterspørsel. Samtlige av informantene trakk i intervju fram at det har vært 

fokus på å heve den formelle kompetansen blant ansatte. Blant annet har det blitt lagt til rette 

for kompetanseheving ved at det er gitt permisjon med lønn for å ta etter- og videreutdanning. 

Flere ufaglærte har også tatt fagbrev som helsefagarbeidere.  

 

Tabellen nedenfor viser utviklingen i andelen årsverk i brukerrettede tjenester med 

fagutdanning i Kautokeino kommune fra 2013 til 2014.
45

 

 
Tabell 7: Andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning 

 2013 2014 

Årsverk i brukerrettede tjenester m/fagutdanning 

Årsverk i brukerrettede tjenester m/fagutdanning fra vgs 

Årsverk i brukerrettede tjenester m/fagutdanning fra 

høgskole/universitet 

52 

26 

27 

58 

32 

26 

 

Tabellen viser en økning i andelen årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning generelt 

og med fagutdanning fra videregående skole. Videre ser vi en liten nedgang i andelen årsverk 

med fagutdanning fra høgskole/universitet i samme periode. 

 

Under intervju beskrev to av avdelingslederne bemanningssituasjonen som utfordrende 

grunnet vakanser, sykefravær, permisjoner og naturlige avganger i sine avdelinger. 

Revisjonen fikk opplyst at det innenfor helseavdelingen hender at enkelte vakter er 

underbemannet grunnet sykefravær. Avdelingsleder for omsorgssenteret forklarte at 

avdelingen er sårbar grunnet langtidssykefravær. Videre har avdelingen hatt flere eldre 

ansatte, og flere har nå gått av med pensjon. 

 

Av enhetens virksomhetsplan for 2016 framgår det, som tidligere nevnt, at medarbeidernes 

kompetanse skal utvikles i samsvar med behov og etterspørsel.  I følge planen skal to av 

tiltakene for å oppnå dette være internundervisning og kursing. Under intervju fikk revisjonen 
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opplyst at ansatte innen pleie- og omsorgstjenestene kurses ved behov. Kursing skjer enten på 

oppfordring fra avdelingsleder, men også på bakgrunn av at ansatte melder fra om behov for 

kurs. En av avdelingslederne viste til at de økonomiske rammene imidlertid setter 

begrensninger for kursdeltakelse. Det legges derfor til rette for intern undervisning og 

opplæring, der ansatte som har vært på kurs deler den tilegnede fagkompetansen med ansatte 

som ikke har deltatt på kurs. Innen omsorgssenteret er det årlige kurs i medikamenthåndtering 

for de ansatte. Målet med kurset er å gi ansatte som yter helsehjelp tilstrekkelig og god 

kompetanse i legemiddelhåndtering.  

 

Flere av informantene trakk fram at de benytter veilederen.no
46

 for å ta nettbaserte kurs. Når 

ansatte har fullført kurset, vil lederen for den aktuelle avdelingen motta kopi av kursbevis. 

Under intervju fikk revisjonen videre opplyst at ansatte oppfordres til å ta nettbaserte kurs 

gjennom veilederen.no, men det er likevel på eget initiativ at ansatte starter på konkrete kurs. 

 

På spørsmål om hvordan ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i kommunen oppdaterer seg på 

lovverket, fikk revisjonen opplyst at dette i hovedsak skjer gjennom oppslagsverk på nett. 

Flere viste i den sammenhengen til veilederen.no. En av avdelingslederne forklarte at 

personalmøter også er en arena for formidling av relevant regelverk og eventuelle endringer 

av dette. En annen avdelingsleder trakk også fram at informasjon vedrørende lovendringer 

kommer på epost, og at dette også blir videreformidlet til de ansatte per epost. Flere av 

avdelingslederne påpekte at de ansatte oppfordres til å holde seg oppdatere på regelverket. 

 

Kommunen har videre iverksatt tiltak for å rekruttere sykepleiere, blant annet gjennom 

etableringstilskudd, stabiliseringstilskudd samt permisjon med lønn ei uke i året.
47

 I 

rekrutteringspakken har det også vært gitt permisjon med lønn for å ta samiskkurs (for ansatte 

som ikke behersker språket). Det var imidlertid usikkerhet blant informantene vedrørende om 

rekrutteringstiltakene faktisk hadde medvirket til økt rekruttering.  

 

På spørsmål om kommunen har gjennomført en kartlegging av kompetanse og behov, ble det 

opplyst at det er gjennomført en kompetansekartlegging for noen år siden. Under 

kartleggingen ble ansatte i kommunen bedt om å registrere sin egen kompetanse. Ingen av 

informantene kunne huske at kartleggingen hadde blitt benyttet til noe konkret i etterkant. 

Avdelingsleder for omsorgssenteret forklarte at det ikke foreligger en formell kartlegging av 

kompetanse innen avdelingen, men at hun likevel har god oversikt over både kompetanse og 

kompetansebehov innen sin avdeling.  

 

Det framgår av kommunens økonomiplan 2016-2019 at «kvaliteteten på kommunale tjenester 

for en samisktalende befolkning bestemmes dessuten i stor grad av om vi tilbyr disse 

tjenestene på samisk eller ikke. Derfor er de ansattes kompetanse i og bruk av samisk helt 

sentralt for hvor gode tjenester vi tilbyr Kautokeinos befolkning.»
48

 Under intervju ble det 

opplyst om at det sikres at brukere av pleie- og omsorgstjenestene har tilgang til 

samisktalende personell ved at det til enhver tid er samisktalende på vakt. Ingen av 

informantene var kjent med eventuelle utfordringer i forhold til dette. Under intervju fikk 

revisjonen også opplyst at bruk av utenlandsk arbeidskraft ikke er særlig utbredt innen pleie- 

og omsorgstjenestene i kommunen. 
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 Veilederen Pleie og Omsorg er et nettbasert oppslagsverk der kommunen har tilgang til nettbaserte kurs, samt 

enkle forklaringer på aktuelle problemstillinger, og lover og regler innen området 

(http://www.visma.no/smartskill/veilederen-pleie-og-omsorg/). 
47

 Sistnevnte tiltak er tatt bort fra og med 2016. 
48

 Økonomiplan 2016-2019, s. 3 
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Når det gjelder muligheter for utveksling av erfaring og kunnskap blant tjenestemottakere, 

pårørende og ansatte ble det under intervjuene nevnt at dette skjer gjennom blant annet 

personalmøter, samarbeidsmøter, rapporteringer og årlige medarbeidersamtaler. For øvrig ble 

det opplyst at man har dialog med pårørende ved behov, enten gjennom møter eller per 

telefon. Det ble videre opplyst at kommunen ikke har praksis for å gjennomføre 

brukerundersøkelser.  

4.2.3 Vurderinger 

En del av kravet om at helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes skal være forsvarlige, 

innebærer at kommunen skal tilrettelegge tjenestene slik at «helse- og omsorgstjenesten og 

personell som utfører tjenestene blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter» og at 

«tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene», jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 

bokstavene c og d. I følge forarbeidene er en avgjørende faktor for å kunne yte forsvarlige 

tjenester den ressursen som personellet utgjør. Virksomheten må sørge for tilstrekkelig 

bemanning og at personellet har nødvendig kvalifikasjoner for å utføre oppgaver de blir 

tildelt. 
49

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

nødvendig kompetanse og ferdighet. Revisjonens undersøkelser viser at det innenfor pleie og 

omsorg i Kautokeino kommune er utarbeidet en opplæringsperm for nyansatte ved 

omsorgssenteret. Opplæringspermen inneholder blant annet relevante rutinebeskrivelser, og 

benyttes ved opplæringen av nyansatte innenfor avdelingen. Innen avdeling for 

hjemmetjenester og avdeling omsorgssenter får nyansatte opplæringsvakter og «bli-kjent-

vakter» fram til de er trygge på de arbeidsoppgavene de skal utføre. Videre har avdelingene 

også rutinepermer som nyansatte får innføring i.  

 

Regelverket som pleie og omsorg omfattes av er et godt hjelpemiddel og verktøy for å sikre 

forsvarlighet og kvalitet i tjenesteytingen, samt sørge for at kommunen ikke begår lovbrudd. 

Det er derfor viktig å tilrettelegge slik at de som arbeider innen pleie og omsorg har tilgang til 

relevante lover og regler. Det å tilrettelegge for de ansatte kan eksempelvis gjøres ved å 

innføre elektronisk tilgang til relevant regelverk. Med elektronisk tilgang til regelverket sikres 

det at man til enhver tid har tilgang til oppdatert regelverk. Revisjonens undersøkelse viser at 

tilgang til relevant regelverk i all hovedsak gis i det elektroniske oppslagsverket 

veilederen.no, og at avdelingslederne innen pleie og omsorg oppfordrer sine ansatte til å 

benytte oppslagsverket.  

 

Av helse- og omsorgstjenesteloven framgår det at «kommunen skal sørge for at egne ansatte 

som utfører tjeneste eller arbeid etter loven her, får påkrevd videre- og etterutdanning». I 

følge forarbeidene ville departementet videreføre tidligere lovregulering av kommunens 

ansvar for utdanning, hvor enhver kommune plikter å medvirke til undervisning og opplæring 

av personell som yter helse- og omsorgstjenester, herunder også videre- og etterutdanning. 

Kommunene har videre et ansvar for å tilrettelegge for praksisundervisning av personell under 

utdanning. En faglig tilfredsstillende og meningsfull praksisundervisning vil være viktig i 

forbindelse med rekruttering av personell med riktig kompetanse til den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten.
50

 I følge forarbeidene sikter etterutdanning tradisjonelt mot ajourføring, 

supplering og komplettering av grunnutdanning med sikte på å vedlikeholde kompetanse, og å 

bedre mestringen i den stilling som innehas. Mens videreutdanning kjennetegnes ved at den 

tar sikte på å gi kvalifikasjoner på et høyere nivå enn det grunnutdanning gir.
51

 

Kompetansebehovene innenfor pleie og omsorg vil variere avhengig av tjenestemottakernes 

                                                 
49

 Prop.91 L (2010-2011) s. 266. 
50

 Prop.91 L (2010-2011) s. 281. 
51

 Porp.91 L (2010-1011) s. 501. 
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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 

fagutdanning». Fagutdanning er grunnleggende viktig for god kvalitet.
52

  For Kautokeino 

kommune ser man en økning i andelen årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning i 

undersøkelsesperioden.
53

 Økningen kan ha sammenheng med at kommunen har hatt fokus på 

å heve den formelle kompetansen blant ansatte innen pleie og omsorg, og at flere ufaglærte 

gjennom dette har tatt fagbrev som helsefagarbeidere.   

 

De ansvarlige for virksomheten skal «sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet 

kunnskap og erfaring utnyttes», og «gjøre bruk av erfaringer fra pasienter/tjenestemottakere 

og pårørende til forbedring av virksomheten», jf. internkontrollforskriften § 4 bokstavene d 

og e. Revisjonens undersøkelse viser at det gjennom møtevirksomhet legges til rette for 

diskusjon, informasjonsutveksling og faglig oppdatering for arbeidstakerne. Når det gjelder 

bruk av erfaringer fra tjenestemottakere og pårørende til forbedring av virksomheten, viser vår 

undersøkelse at kommunen ikke har praksis for å gjennomføre brukerundersøkelser. For øvrig 

har de innenfor pleie og omsorg dialog med pårørende ved behov, enten gjennom møter eller 

per telefon. Revisjonen vil avslutningsvis trekke fram at i forbindelse med forbedring av 

virksomheten vil også klager fra tjenestemottakere/pårørende være en måte å gjøre bruk av 

erfaringer og evaluere gjennomføringen av tjenestetilbudet på. 

4.2.4 Delkonklusjon 
 

Kautokeino kommune har gjennom praksis etablert rutiner og prosedyrer som skal sikre faglig 

kvalitet og kompetanse.  

 
4.3 Har Kautokeino 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. 
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 https://helsenorge.no/Kvalitetsindikatorer/kvalitetsindikator-pleie-og-omsorg/fagutdanning-i-pleie-og-

omsorgstjenesten  
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 Se tabell 6, s. 30. 

https://helsenorge.no/Kvalitetsindikatorer/kvalitetsindikator-pleie-og-omsorg/fagutdanning-i-pleie-og-omsorgstjenesten
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4.3.2 Fakta 

 

Gjennom intervju ble revisjonen gjort kjent med at det legges til rette for at brukerne av pleie- 

og omsorgstjenestene skal bli sett og hørt, og at de så langt det er mulig skal få bestemme 

over sin egen hverdag. Avdelingsleder for omsorgssenteret understrekte at ansatte skal være 

bevisste på at de ikke bestemmer over brukerne; «de bestemmer selv over seg og sitt». I den 

forbindelse ble det nevnt at det kjøres kurs i regi av Fylkesmannen i Finnmark vedrørende 

helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 (Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor 

enkelte personer med psykisk utviklingshemming), der de ansatte har blitt kurset i hvilke 

områder de kan gripe inn i, si nei, og eventuelt overstyre brukeren.  

 

Medbestemmelse i hverdagen skjer i all hovedsak gjennom den daglige dialogen med 

brukerne. Av intervjuene framkom det også at det gjennomføres kartleggingsmøter på 

bakgrunn av innkomne søknader om pleie- og omsorgstjenester, der brukerens behov og 

ønsker tas med i vurderingen og utformingen av tjenesten som skal ytes. Avdelingsleder for 

helse forklarte i intervju at medbestemmelse og valgfrihet blir gitt i forbindelse med 

utarbeidelsen av pleieplan i samråd med bruker/pårørende, og for øvrig i den daglige dialogen 

med brukeren.  

 

Kautokeino kommune har ikke informasjon om individuell plan på sine hjemmesider. Under 

intervju ble revisjonen gjort kjent med at saksbehandleren ved enhet helse og omsorg 

informerer om retten til individuell plan til brukere med sammensatte tjenester. I følge 

saksbehandleren er det totalt 48 individuelle planer i kommunen per mars 2016. Det er 

primært brukere innen avdeling omsorgssenter som har individuell plan. 

 

Gjennom intervju er revisjonen gjort kjent med at kommunen blant annet tilbyr besøkstjeneste 

og støttekontakt til brukere av pleie- og omsorgstjenestene. Det ble også nevnt at frivillige 

organisasjoner har arrangert aktiviteter for brukere av tjenestene. Avdelingsleder for 

omsorgssenteret fortalte i intervju at brukerne i hennes avdeling deltar på felles middag og 

ulike felles aktiviteter. Brukerne har også egne aktiviteter, slik som eksempelvis trening, som 

er tilpasset den enkeltes funksjonsevne. Avdelingslederen nevnte også at flere av brukerne har 

arbeid ved ASVO.
54

  

 

4.3.3 Vurderinger 

 

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

og valgfrihet. Revisjonens undersøkelser viser at Kautokeino 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 i all hovedsak gjennom den daglige dialogen med brukerne. 

 

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

plan. Revisjonens undersøkelse viser at dette sikres gjennom at saksbehandler ved enhet helse 

og omsorg informerer om og tilbyr individuell plan ved behandling av søknad om pleie- og 

omsorgstjenester. Revisjonens undersøkelser viser videre at det primært er brukere innen 
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 Bedriften har varige tilrettelagte arbeidsplasser (VTA-tiltak), Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) og 

tiltaket Avklaring. Bedriften har både faste arbeidsplasser og midlertidige arbeidsplasser til personer som trenger 

en avklaring i forhold til arbeidsmuligheter (Kilde: 

http://www.kautokeino.as/Kautokeino_Arbeidssenter/Kontakt_oss.html)   
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omsorgssenteret som har individuell plan. Det er ikke er utbredt med individuell plan for 

beboerne ved sykehjemmet i kommunene, 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.
55

 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. Sykehjemmet 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 sykehjemmet IPLOS registreringer, som foretas jevnlig. Dette sikrer at 

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

behov.  

 

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

pleie- og omsorgstjenestene. Revisjonens undersøkelser viser at Kautokeino kommune gir 

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

forutsetninger.  

 

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 enheten ikke har tilfredsstillende rutiner på disse områdene, men 

at disse ikke er skriftlig dokumentert på et overordnet nivå. Dette kan medføre en risiko for at 

tilbud og tjenester som ytes ved pleie- og omsorgstjenestene er forskjellige og prioriteres 

forskjellig, noe som igjen kan føre til ulik kvalitet i tjenestene som tilbys og ytes ved de ulike 

tjenestene i kommunen. 

 

4.3.4 Delkonklusjon 

 

Kautokeino kommune har etablert faktiske, men ikke skriftliggjorte, rutiner og prosedyrer 

som sikrer brukerne et tilfredsstillende tjenestetilbud.  
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 Prop.91 L (2010-2011) s. 500. 
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4.4 Er Kautokeino kommunes tildeling av pleie- og omsorgstjenester i 
tråd med regelverket? 
 

4.4.1 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. 

 

4.4.2 Fakta 

 

Det framgår av kommunens administrative delegasjonsreglement at enhetsleder for helse og 

omsorg er delegert myndighet til å treffe vedtak i henhold til lov om kommunale helse- og 

omsorgstjenester.   

 

Ved enhet helse og omsorg var det fram til 2015 to saksbehandlere. Grunnet 

langtidssykefravær er dette redusert til én saksbehandler.  Av intervju framgår det at søknader 

om pleie- og omsorgstjenester kommer til saksbehandleren, som deretter registrerer søknaden 

i saksbehandlingssystemet. Saksbehandleren utreder saken og utarbeider på bakgrunn av dette 

et forslag til vedtak. Det gjennomføres vedtaksmøter hver 14. dag. Her deltar 

saksbehandleren, enhetsleder, samt avdelingsledere innen enhet helse og omsorg. Det føres 

korte referat fra møtene. Under vedtaksmøtene informerer saksbehandler om innkomne 

søknader. Deretter drøftes søknaden i plenum. Enhetsleder fatter det formelle vedtaket, som 

deretter signeres av enhetsleder og saksbehandler.  

 

Under intervju forklarte saksbehandleren at kommunen har etablert et kartleggingsteam 

bestående av saksbehandleren, lederen for hjemmehjelp, vernepleier ved omsorgssenter og en 

ergoterapeut. Kartleggingsteamet blir koblet inn i saker der det er behov for utvidede 

tjenester, og gjør en helhetlig kartlegging på bakgrunn av det som framgår av innkommet 

søknad. 

 

Under intervju fikk revisjonen en kort gjennomgang av rutinebeskrivelser knyttet til 

saksbehandling av søknader om pleie- og omsorgstjenester. Det er utarbeidet skriftlige 
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beskrivelser av framgangsmåte ved behandlingen av ulike typer søknader. Det er også 

utarbeidet skriftlige beskrivelser av hvordan de ulike sakene skal behandles i 

saksbehandlingssystemet. Rutinebeskrivelsene er samlet i en perm hos saksbehandleren, og er 

oppdaterte per mars 2016.  

 

Fylkesmannen i Finnmark gjennomførte i 2010 stikkprøvetilsyn på kommunal saksbehandling 

ved avlastning til eldre i Kautokeino kommune. I brev fra Fylkesmannen av 17. desember 

2010 framgår det at «(..) formålet med tilsynet var å undersøke om kommunen ivaretar 

behovet for avlastning for omsorgsytere som har omsorg for eldre, uavhengig av om behovet 

imøtekommes gjennom avlastningstiltak etter sosialtjenesteloven eller som del av grunnlaget 

for tildeling av korttidsplass etter kommunehelsetjenesteloven.»  

 

Tilsynet ble gjennomført som stikkprøvetilsyn, og undersøkte tre områder innenfor 

saksbehandlingen i søknader, vedtak og andre dokumenter knyttet til 14 personer i 

kommunen. Områdene som ble undersøkt var utredningsplikten, individuell vurdering, samt 

vedtak, begrunnelse, innhold og informasjon om klageadgang.  

 

Av ovennevnte brev fra Fylkesmannen til kommunen framgår det at tilsynet avdekket forhold 

som ikke var i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser i halvparten av de vurderte 

sakene.  

 

Saksbehandlingstid 

Revisjonens gjennomgang av 18 brukermapper og vedtak viste en saksbehandlingstid som 

varierte fra én uke til 28 uker. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid var 7,4 uker. I 13 av de 18 

brukermappene var saksbehandlingstiden lengre enn fire uker.  

 

En av søknadene, datert 14. august 2014, omhandler søknad om langtidsopphold ved 

sykehjem. I foreløpig svar (forvaltningsmelding) av 27. august 2014 framgår det at 

kommunen per august 2014 ikke har ledig plass for langtidsopphold på Kautokeino gamle- og 

sykehjem, men at søknaden vil bli tatt med i vurderingen når det blir ledige plasser. Det vises 

videre til at søkeren har plass ved sykestua, og at søkeren vil ha denne plassen så lenge 

vedkommende har behov for medisinsk behandling. Ved gjennomgangen av brukermappen 

var det per mars 2016 ikke fattet formelt vedtak på bakgrunn av søknaden av august 2014.  

 

En annen søknad omhandler langtidsopphold ved sykehjem, og er datert 28. oktober 2014. 

Vedtak om langtidsplass ved sykehjemmet er fattet 21. mai 2015. Av vedtaket framgår det at 

søkeren har vært innvilget intermediær korttidsplass ved sykehjemmet i påvente av ledig 

langtidsplass.  

 

I en av mappene forelå det ingen søknad, men underretningen viste til en konkret 

søknadsdato.  

 

Foreløpig svar 

Revisjonens gjennomgang av brukermapper viste at det er sendt foreløpig svar i fire av de 13 

tilfellene der saksbehandlingstiden var lengre enn fire uker. 

 

I to av de foreløpige svarene er det gjort rede for årsaken til forsinkelsen. Av svarene framgår 

det at på grunn av «(..) saksmengde og bemanningssituasjon opplyses det under henvisning til 
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fvl. § 11 a 3. kap at det må påregnes en saksbehandlingstid på inntil 2 (3) måneder regnet fra 

den dagen saken kom inn til oss.»
56

  

 

I de to øvrige svarene vises det til at kommunen ikke har ledige plasser ved sykehjemmet, 

men at søknaden vil bli tatt med i vurderingen når det blir ledige plasser. 

 

Vedtakets form og innhold 

Revisjonen har gjennomgått 18 brukermapper. I noen av mappene forelå det flere vedtak, og 

revisjonen valgte da å se på vedtaket av nyeste dato.  

 
Tabell 8: Vedtakenes innhold i de undersøkte sakene 

Innhold Ja Nei Annet Totalt 

Når vedtak er fattet 17 1 0 18 

Hvem som har fattet vedtaket 17 1 0 18 

Hvem som er søkeren 18 0 0 18 

Hva vedtaket gjelder 18 0 0 18 

Vedtakets varighet 16 1 1 18 

 

Som det framgår av tabellen inneholdt 17 av de 18 vedtakene informasjon om når vedtaket 

var fattet og hvem som hadde fattet vedtaket. Samtlige vedtak framgikk av underretningen 

som var sendt til søker. I enkelte tilfeller var ektefelle, barn eller andre nære pårørende 

medsøker sammen med søkeren, og var i disse tilfellene også oppgitt som kopimottaker av 

underretningen. I en av mappene forelå kun søknad og forvaltningsmelding, og det var ikke 

fattet formelt vedtak på bakgrunn av søknaden (jf. foregående side). 

 

I samtlige av vedtakene var det oppgitt hvem søkeren var, og hva vedtaket omhandler. 

Vedtakets varighet var oppgitt i 15 av vedtakene. Av et av vedtakene framgikk kun fra-dato, 

mens det av et annet ikke framgikk varighet i det hele tatt. Et av vedtakene var et avslag på 

søknad om pleie- og omsorgstjenester, og dette innehold følgelig ikke informasjon om 

varighet. 

 
Tabell 9: Begrunnelse for vedtakene i de undersøkte sakene 

Innhold Ja Nei Delvis Totalt 

Faktiske forhold 17 1 0 18 

Henvisning til regelverket 17 1 0 18 

Gjengivelse av regelverket 1 17 0 18 

 

Som det framgår av tabellen inneholdt 17 av de 18 vedtakene beskrivelser av de faktiske 

forhold som vedtaket bygget på. To av vedtakene inneholdt svært grundige og utfyllende 

beskrivelser av de faktiske forhold, herunder beskrivelser av boforhold, funksjonsevne, 

helsemessige forhold samt sosiale forhold. Flere av vedtakene viste også til at det var foretatt 

hjemmebesøk for å kartlegge tjenestebehov, og at dette også dannet grunnlaget for vedtaket. 

  

17 av de 18 vedtakene revisjonen gikk gjennom inneholdt en henvisning til regelverket som 

vedtaket bygget på.  Imidlertid inneholdt kun ett av de 18 vedtakene en gjengivelse av 

regelverket som vedtaket bygget på.  
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 I de foreløpige svarene er det opplyst om behandlingstid på henholdsvis to og tre måneder fra den dagen 

søknaden er mottatt i kommunen. 
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Underretning 

Revisjonen har ikke funnet at Kautokeino kommune sender ut særskilt underretning om 

vedtak til søkere om pleie- og omsorgstjenester. Av mappegjennomgangen framgår det at 

vedtak og underretning om vedtak framkommer av samme dokument. 
 

Tabell 10: Opplysninger i underretningene 

Innhold Ja Nei Annet Totalt 

Vedtaket 17 0 1 18 

Begrunnelsen 17 0 1 18 

Opplysninger om klageadgang 17 1 0 18 

Klagefrist 17 1 0 18 

Klageinstans 17 1 0 18 

Framgangsmåte ved klage 17 1 0 18 

Opplysninger om retten til å se sakens 

dokumenter 

17 1 0 18 

 

I en av underretningene som revisjonen har gjennomgått, framkommer det at kommunen «(..) 

per i dag dessverre ikke har ledig plass for langtidsopphold på Kautokeino gamle- og 

sykehjem». Videre framgår det av underretningen at kommunen ikke praktiserer venteliste for 

søknad om langtidsopphold på institusjon, men at søknaden «(..) vil bli tatt med i vurderingen 

når det blir ledig plass». Underretningen inneholder ikke informasjon om at det er fattet 

vedtak om innvilgelse, delvis innvilgelse eller avslag, og den inneholder ikke opplysninger 

om klageadgang, klagefrist, klageinstans eller framgangsmåten ved klage. Underretningen 

inneholder heller ikke opplysninger om retten til å se sakens dokumenter, men det vises til at 

ved eventuelle spørsmål kan søker kontakte saksbehandleren eller enhetsleder. Det framgår 

avslutningsvis av den aktuelle underretningen at kommunen vil gi søkeren helse- og 

omsorgstjenester som dekker søkerens hjelpebehov, «jf. lovens intensjoner og kommunens 

ressurser». 

 

Slik det framgår av tabellen, viste revisjonens gjennomgang at det i de 17 andre 

underretningene framgår opplysninger om vedtaket og begrunnelsen for vedtaket. 

Underretningene inneholder videre opplysninger om hvilke tjenester kommunen vil gi, 

omfanget av tjenestene, og når de skal gis. De 17 underretningene inneholdt også 

opplysninger om klageadgangen, herunder klagefrist, klageinstans og framgangsmåte ved 

klage. Underretningene viser til klageretten etter pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2, og 

klagefristen er 4 uker, jf. § 7-5.  

 

Videre inneholdt 17 av underretningene informasjon om retten til å se sakens dokumenter.  

 

4.4.3 Vurderinger 

Revisjonens gjennomgang av 18 brukermapper og vedtak viste en gjennomsnittlig 

saksbehandlingstid på 7,4 uker. I 13 av de 18 brukermappene var saksbehandlingstiden lengre 

enn fire uker. Forvaltningsloven inneholder ikke alminnelige bestemmelser om konkrete 

frister for saksbehandlingen i den offentlige forvaltning, men i henhold til § 11 a skal 

forvaltningsorganet forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. Hva som ligger i 

”uten ugrunnet opphold” vil være relativt fra sak til sak og fra område til område, og vil måtte 

bero på en konkret individuell vurdering av hensynet til en forsvarlig saksbehandling, sakens 
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omfang, kompleksitet og tilgjengelige ressurser.
57

 For saker som faller inn under 

bestemmelsene om enkeltvedtak er hovedregelen likevel at det «skal gis foreløpig svar 

dersom en henvendelse ikke kan besvares innen 1 måned etter at den er mottatt». Revisjonens 

gjennomgang av brukermapper viste at kommunen kun har sendt foreløpig svar i fire av de 13 

sakene der saksbehandlingstiden var lengre enn fire uker. Revisjonen vil i denne 

sammenhengen påpeke at hensikten med bestemmelsen om foreløpig svar er å gi 

søker/avsender melding om at saken er mottatt hos forvaltningsorganet, samt å gi et anslag 

over forventet saksbehandlingstid. Det er kun dersom det er åpenbart unødvendig, jf. fvl. § 

11a annet ledd, at det kan unnlates å gi foreløpig svar. Formuleringen er dermed et uttrykk for 

at det skal gjelde en forholdsvis snever unntaksregel. 

 

17 av de 18 vedtakene som revisjonen gjennomgikk inneholdt opplysninger om hvem som 

hadde fattet vedtaket, hvem vedtaket gjaldt, når vedtaket var fattet og hva vedtaket gikk ut på. 

I en av mappene forelå imidlertid kun søknad og en forvaltningsmelding som svar på 

søknaden. Revisjonen kunne ikke finne dokumentasjon på at det var fattet vedtak på bakgrunn 

av søknaden, til tross for at det framstår som om svaret er å betrakte som et avslag. Dette er 

brudd på krav i forvaltningsloven,
58

 og ikke i tråd med god forvaltningsskikk. Dersom 

kommunen kommer fram til at søkeren ikke har behov for langtidsplass på institusjon, skal 

det fattes enkeltvedtak om dette også. Dette er viktig for søkerens rett til å klage på 

enkeltvedtaket. Når kommunen fatter et enkeltvedtak på bakgrunn av en søknad om pleie- og 

omsorgstjenester, har søkeren krav på en begrunnelse av vedtaket – uavhengig av om vedtaket 

er et avslag eller en tildeling. Begrunnelsesplikten er en sentral del av 

forsvarlighetsprinsippet, og det er viktig at kommunen gir søkeren en skikkelig begrunnelse.
59

 

Hovedregelen om begrunnelse finnes i § 24 i forvaltningsloven. Her heter det at «enkeltvedtak 

skal grunngis». 

 

Videre vil revisjonen påpeke at dersom kommunen har vurdert det slik at nødvendige helse- 

og omsorgstjenester i enkelte tilfeller innebærer at søkeren har behov for heldøgns omsorg og 

pleie, så plikter kommunen å dekke dette behovet – uavhengig av kommunal økonomi – når 

den ytes innenfor en forsvarlig standard. 

 

I forvaltningsloven § 25 heter det at «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.» Revisjonens undersøkelser viser at Kautokeino 

kommune i all hovedsak viser til bestemmelsen som vedtaket bygger på, men bestemmelsens 

innhold blir ikke gjengitt. Revisjonen vil i denne sammenhengen påpeke at det avgjørende er 

at søkeren skal være klar over hvilket faktum som forvaltningen har lagt til grunn, og hvilke 

bestemmelser (hjemmel) som er lagt til grunn for vedtaket, og i varierende omfang hvordan 

bestemmelsen konkret er fortolket, dersom det er tolkingsspørsmål knyttet til 

rettsanvendelsen. Av forarbeidene til § 25 framgår det at: «En naken henvisning til paragrafen 

vil ofte være til liten vegledning for parten, og i blant kan det derfor være god grunn til å 

sitere de aktuelle reglene eller gjengi innholdet av dem. Dette kommer til uttrykk i første ledd 

annet punktum. Overfor jurister eller andre som man kan rekne med har tilgang tal reglene 

selv, vil imidlertid en henvisning være fullt tilstrekkelig.» Revisjonen tolker dette slik at 

hovedregelen er at bestemmelsens innhold skal gjengis.  

 

                                                 
57

 Ot.prp.nr.75 (1993-1994), s. 59. 
58

 Forvaltningsloven §§ 2 og 23. 
59

 Reglene om begrunnelsesplikten finnes i forvaltningsloven §§ 24, 25 og 26. 
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I henhold til forvaltningsloven § 27 skal det i underretningen gis opplysninger om «(..) 

klageadgang, klagefrist, klageinstans og den nærmere framgangsmåte ved klage, samt om 

retten etter § 18, jfr § 19 til å se sakens dokumenter.» Revisjonens undersøkelser viser at 

kommunen, med ett unntak, gir tilfredsstillende opplysninger om søkerens klage- og 

innsynsrett, i tråd med krav i forvaltningsloven.  

 

Revisjonens undersøkelser viser at saksbehandling i forbindelse med tildeling av pleie- og 

omsorgstjenester i all hovedsak er i tråd med grunnleggende krav i forvaltningsloven og god 

forvaltningsskikk.  

 

4.4.4 Delkonklusjon 

 

Kautokeino kommunes tildeling av pleie- og omsorgstjenester skjer i all hovedsak i tråd med 

regelverket. 

 

 

 



Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 45 

 

5. KONKLUSJONER 

5.1 Hvordan er ressursbruken i pleie- og omsorgstjenestene i 
Kautokeino kommune? 
 

Hvordan har de økonomiske rammevilkårene for pleie- og omsorgstjenestene utviklet seg 

de siste tre årene? 

 

Driftsregnskapene viser at enhet helse og omsorg i Kautokeino kommune har hatt et 

merforbruk i forhold til regulert budsjett i alle undersøkelsesårene. Årsmeldingene og 

regnskapstallene viser at områdene som utpeker seg som årsaker til merforbruket i all 

hovedsak er lønnsutgifter. Over en toårsperiode ser man en liten nedgang i driftsresultatet for 

pleie- og omsorgstjenestene, mens områdets prosentandel av enhetens totale resultat har vært 

relativt stabil (nedgang på 0,12 prosentpoeng) i den samme perioden.  

 

 

Hvordan er ressursbruken sammenlignet med andre kommuner? 

 

Revisjonens undersøkelse viser at Kautokeino kommunes ressursbehov når det gjelder pleie- 

og omsorgstjenester er høyere enn landsgjennomsnittet. Av kommunene vi har sammenlignet 

med, er det kun Tana som har et høyere ressursbehov til pleie- og omsorgstjenester enn 

Kautokeino.  

 

Videre er ressursbruken (priorieringen) knyttet til pleie- og omsorgstjenester i Kautokeino 

kommune høyere enn landsgjennomsnittet og sammenligningskommunene. Undersøkelsen 

viser at Kautokeino kommune bruker om lag 3500 kr mer per innbygger når det kommer til 

pleie og omsorg, enn den kommunen i sammenligningen som bruker minst, og 5900 kr mer 

per innbygger enn landsgjennomsnittet. 

 

Undersøkelsen viser videre at Kautokeino kommune er en hjemmetjenesteorientert kommune. 

Kommunen har en relativt høy andel mottakere av hjemmetjenester i aldersgruppen 80 år og 

over, og hver mottaker får i snitt mye (kostnadsmessig). 

 

5.2 Har Kautokeino kommune etablert et forsvarlig system for å sikre 
at kvaliteten i pleie- og omsorgstjenestene er i tråd med lov og 
forskrift? 
 

Har Kautokeino kommune etablert rutiner og prosedyrer for internkontroll og 

kvalitetssikring i henhold til lov og forskrift? 

 

Kautokeino kommune har ikke fullt ut etablert tilfredsstillende rutiner og prosedyrer for 

internkontroll og kvalitetssikring. 
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Har Kautokeino kommune etablert rutiner og prosedyrer som sikrer faglig kvalitet og 

kompetanse i pleie- og omsorgstjenestene? 

 

Kautokeino kommune har gjennom praksis etablert rutiner og prosedyrer som skal sikre faglig 

kvalitet og kompetanse. 

 

 

Har Kautokeino kommune etablert rutiner og prosedyrer som sikrer brukerne et 

tilfredsstillende tjenestetilbud? 

 

Kautokeino kommune har etablert faktiske, men ikke skriftliggjorte, rutiner og prosedyrer 

som sikrer brukerne et tilfredsstillende tjenestetilbud. 

 

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

Kautokeino kommunes tildeling av pleie- og omsorgstjenester skjer i all hovedsak i tråd med 

regelverket. 
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6. ANBEFALINGER 
 

Med bakgrunn i hovedfunnene i undersøkelsen vil revisjonen anbefale at Kautokeino 

kommune gjør følgende: 

 

 Skriftliggjør rutiner og prosedyrer på overordnet nivå for å sikre lik kvalitet i 

tjenestene som ytes 

 

 Utarbeider skriftlig nedfelte prosedyrer som beskriver hvordan kommunen tilstreber at 

den enkelte bruker får dekt sine grunnleggende behov på en tilfredsstillende måte 

 

 Skriftliggjør hvordan kommunen sikrer brukere av pleie- og omsorgstjenestene hjelp 

til rett tid, helhetlige tjenester og medbestemmelse 

 

 Gjennomfører risikoanalyser knyttet til tjenesteytingen i pleie- og omsorgstjenestene  

 

 Sender ut foreløpig svar dersom et enkeltvedtak ikke kan fattes innen én måned 

 

 Fatter enkeltvedtak – også dersom vedtaket er et avslag på søknad om pleie- og 

omsorgstjenester 

 

 Grunngir enkeltvedtakene i tråd med forvaltningslovens bestemmelser, herunder 

gjengir innholdet i bestemmelsen som vedtaket bygger på 

 

 Sørger for at det blir klart definert hva som skal regnes som et avvik innenfor området 

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

 Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten av 2002 

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

 St.meld. nr. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet 

 

Orienteringer fra departementet 

 Helse- og omsorgsdepartementet: Rundskriv nr. I – 5/2007 Aktiv omsorg 

 

Rapporter, veiledere og analyser 

 Statistisk Sentralbyrå, rapporter 43/2013: Pleie- og omsorgstjenesten 2012 
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Kommunale dokumenter 

 Kautokeino kommunes årsregnskap, 2013-2015 

 Kautokeino kommunes årsmelding, 2013-2015 

 Kautokeino kommunes økonomiplan 2015-2018 og 2016-2019 

 Kautokeino kommunes administrative delegasjonsreglement (2015) 

 Kautokeino kommunes politiske delegasjonsreglement (2013) 

 Virksomhetsplan for enhet helse og omsorg (2016) 

 Plan for demensomsorg i Kautokeino kommune – planperiode 2015-2025 

 

 

Internett 

Altaposten: Sak vedrørende sykefraværet i enhet helse og omsorg i Kautokeino kommune: 

http://www.altaposten.no/nyheter/2016/03/16/Helsesjefene-sliter-med-helsa-12284979.ece 

 

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 

 

Kautokeino kommune: 

http://www.kautokeino.kommune.no  

 

Kautokeino arbeidssenter/ASVO: 

http://www.kautokeino.as/Kautokeino_Arbeidssenter/Kontakt_oss.html 

 

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS): KS’ modell for analyse av 

regnskapstall:  

http://www.ks.no/fagomrader/okonomi/kommuneokonomi/inntektsystemet/ks-

prognosemodell---palogging/ks-prognosemodell/ 

 

Lovdata: 

http://www.lovdata.no  

 

Statistisk Sentralbyrå: KOSTRA: 

http://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra/ 
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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
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http://www.ks.no/fagomrader/okonomi/kommuneokonomi/inntektsystemet/ks-prognosemodell---palogging/ks-prognosemodell/
http://www.ks.no/fagomrader/okonomi/kommuneokonomi/inntektsystemet/ks-prognosemodell---palogging/ks-prognosemodell/
http://www.lovdata.no/
http://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra/
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Senter for omsorgsforskning: 

http://www.omsorgsforskning.no/ 

 

Visma: Visma Omsorg Profil: 

http://www.visma.no/unique/pasientjournal/  

 

Visma: Veilederen Pleie og omsorg: 

http://www.visma.no/smartskill/veilederen-pleie-og-omsorg/  

http://www.omsorgsforskning.no/
http://www.visma.no/unique/pasientjournal/
http://www.visma.no/smartskill/veilederen-pleie-og-omsorg/
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VEDLEGG 

Vedlegg 1: Rådmannens kommentarer 
 

I epost til revisjonen av 23. mai 2016 har rådmannen gitt følgende uttalelse til rapporten: 

 

Kommentarer til rapporten: Ressursbruk og kvalitet i pleie og omsorgstjenesten 

 

Merforbruket, som viser seg i pleie og omsorgstjenesten, utpeker seg i hovedsak til å være 

lønnsutgifter. Dette kan skyldes både vikarforbruk og utgifter på grunn av kostnader ved å 

drive gode hjemmetjenester, slik statlige føringer har lagt opp til. Kautokeino kommunes 

særegenhet er blant annet å være en hjemmetjenesteorientert kommune, og er en stor 

kommune i areal, med lange geografiske reiseområder for ansatte ut til brukere i eksempelvis 

småbygder. Dette medfører merkostnader.  

Perioder med høyt sykefravær og turnover/skifte i sentrale lederstillinger i enheten helse og 

omsorg kan berøre kvaliteten på tjenester, slik rapporten viser. Dette berører også ressursbruk 

og fører til merarbeid og økte lønnskostnader.  

 

Kautokeino kommune har ikke fullt ut etablert tilfredsstillende rutiner og prosedyrer for 

internkontroll og kvalitetssikring. Nasjonale tilsyn viser at dette også er gjeldende på 

landbasis. Mange kommuner har deler av internkontrollsystemer, men ikke arbeidet med dette 

fullt ut. Kommunene er så forskjellige at det vil bli variasjoner og ulike praksiser for 

planlegging, utførelse, evalueringer og korrigeringer for å sikre kvalitet. Arbeidet med å 

styrke internkontrollsystemet er prioritert fremover, ved blant annet å hente inn ekstern 

rådgivning og intern opplæring. Kautokeino kommunes tildeling av pleie- og 

omsorgstjenester skjer likevel i all hovedsak i tråd med regelverket.  

 

Kautokeino kommune vil følge anbefalingene i rapporten fremover (over tid) ved å: 

 

1. Skriftliggjøre rutiner og prosedyrer på overordnet nivå for å sikre lik kvalitet i tjenestene 

som ytes  

2. Utarbeide skriftlig nedfelte prosedyrer som beskriver hvordan kommunen tilstreber at den 

enkelte bruker får dekt sine grunnleggende behov på en tilfredsstillende måte  
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3. Skriftliggjøre hvordan kommunen sikrer brukere av pleie- og omsorgstjenestene hjelp til 

rett tid, helhetlige tjenester og medbestemmelse  

4. Gjennomføre risikoanalyser knyttet til tjenesteytingen i pleie- og omsorgstjenestene  

 

5. Sende ut foreløpig svar dersom et enkeltvedtak ikke kan fattes innen én måned  

6. Fatte enkeltvedtak – også dersom vedtaket er et avslag på søknad om pleie- og 

omsorgstjenester  

7. Grunngi enkeltvedtakene i tråd med forvaltningslovens bestemmelser, herunder gjengir 

innholdet i bestemmelsen som vedtaket bygger på  

8. Sørge for at det blir klart definert hva som skal regnes som et avvik innenfor området pleie 

og omsorg  

 

  
Kent Valio 
Ráđđeolmmái  
Rådmann 
Chief Municipal Executive 
+47 97773540 
Skype: kentvalio 

 

 

 

 

 


