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FORORD 
Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført denne forvaltningsrevisjonen på oppdrag fra Hemne 

kommunes kontrollutvalg i perioden mai 2019 til september 2019.  

Kontrollutvalget skal påse at forvaltningsrevisjon gjennomføres, jf. lov om kommuner og 

fylkeskommuner (kommuneloven) § 77 nr. 4. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjøre 

systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra 

kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger1. 

Revisjonsteamet har bestått av prosjektleder/oppdragsansvarlig Merete M. Montero, 

prosjektmedarbeider Tor Arne Stubbe, og kvalitetssikrere Mette Sandvik og Marit Ingunn 

Holmvik. Revisor har vurdert egen uavhengighet overfor Hemne kommune, jf. kommuneloven 

§ 79 og forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner kapittel 6.  

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i henhold til NKRFs2 standard for forvaltningsrevisjon, 

RSK 001.  

Vi vil takke alle som har bidratt med informasjon i prosjektet. En oversikt over tidligere 

gjennomførte prosjekter finnes på vår hjemmeside www.revisjonmidtnorge.no.  

 

Trondheim, 11.09.2019 

 

Merete M. Montero        

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor                         

 

1 Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. § 7 
2 Norges Kommunerevisorforbund, www.nkrf.no 
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SAMMENDRAG 
Revisjon Midt-Norge har gjennomført en forvaltningsrevisjon om avvikshåndtering innenfor 

pleie- og omsorg i Hemne kommune.  

Revisor har gjennomført forvaltningsrevisjonen med følgende problemstillinger: 

 Har kommunen betryggende bruk av avvikssystemet sett fra de ansattes ståsted? 

o Meldes avvik 

o Følges avvik opp 

 Har ansatte tillit til at avvik håndteres på en betryggende måte? 

Forvaltningsrevisjonen er basert på gruppeintervju med tillitsvalgte og verneombud. Det er i 

tillegg sendt ut en spørreskjemaundersøkelse til alle ansatte innenfor enheten, med unntak av 

de som ble intervjuet.  

Når det gjelder bruken av avvikssystemet konkluderer revisor med at det foreligger skriftlige 

rutiner for hvordan avvik skal meldes og at ansatte i hovedsak har fått opplæring i 

avviksmelding. Det foreligger også rutiner for hvordan avvik skal følges opp.  

Det blir meldt avvik innenfor pleie og omsorg. Det er ansatte som melder fra om at avvik ikke 

blir meldt. Hovedgrunnen til at avvik ikke blir meldt er at ansatte ikke har tid til å melde avvik, 

eller at de føler det ikke nytter.  

Videre når det gjelder ansattes tillit til avvikshåndteringen, konkluderer revisor med at ansatte 

ikke har full tillit til at avvik håndteres på en betryggende måte.  

Følgende grunner til manglende tillit blir oppgitt: 

- Det nytter ikke å melde avvik 

- Avvik blir annullert 

- Lang behandlingstid 

- Ubehag ved å melde om situasjoner der kollegaer har utført avviket 

Revisor har konkludert med at fire av 10 annullerte avvik i 2019 var reelle avvik.  

Videre konkluderer revisor med at det i hovedsak ikke gis negative konsekvenser for melder 

eller utfører av avviket.  

Avviksmeldinger medfører i hovedsak læring og forbedring, og rutiner endres der det er 

grunnlag for dette.  
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Revisor anbefaler at følgende punkter har kommunens oppmerksomhet: 

• Sørge for at alle avvik meldes 

• Skape en felles forståelse blant ansatte og ledelsen hva som er et avvik  

• Skape trygghet rundt avvikshåndteringen 
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1 INNLEDNING 
I dette kapittelet gjennomgår vi bestilling, problemstillinger og bakgrunn for prosjektet.  

1.1 Bestilling 
Kontrollutvalget i Hemne kommune har i sak 10/19 bestilt en forvaltningsrevisjon av 

avvikshåndtering. Kontrollutvalget ønsker en utdyping av rapport om internkontroll, som ble 

presentert i møte 28.02.2019.  

Utvalget fattet følgende vedtak: 

1. Kontrollutvalget bestiller en tilleggsundersøkelse av internkontroll og avvikshåndtering, og 

ber om at revisor undersøker: 

a. Hvordan internkontrollsystemet etterleves sett fra brukerperspektivet 

b. Har kommunen betryggende bruk av avvikssystemet 

c. Om det foregår underrapportering på avvik, og eventuelle årsaker til dette. 

2. Hvordan ledelsen jobber for å forebygge og forhindre avvik 

3. Kontrollutvalget ber om at undersøkelsen gjøres innenfor pleie- og omsorgssektoren. 

Kontrollutvalget ønsket å godkjenne prosjektplanen per epost.  

Utkast til prosjektplan ble levert til Konsek Trøndelag IKS (Konsek) 25.03.3019. I epost fra 

Konsek av 29.03.2019 fremgår det at utvalget ønsker å begrense prosjektet til: 

Etterlevelsen av avvikssystemet, og eventuelle årsaker til underrapportering av avvik. 

Undersøkelsen ønsker utvalget fortsatt at skal være innenfor pleie og omsorg 

En revidert prosjektplan ble levert 01.04.2019. Det ble redusert til to problemstillinger og 

mindre timeressurser. I epost av 04.04.2019 fikk revisor tilbakemelding om at kontrollutvalget 

ønsket å bestille prosjektet.  

 

1.2 Problemstillinger 
Følgende problemstillinger vil bli besvart i rapporten:  

 Har kommunen betryggende bruk av avvikssystemet sett fra de ansattes ståsted? 

o Meldes avvik 

o Følges avvik opp 

 Har ansatte tillit til at avvik håndteres på en betryggende måte? 
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Revisor har avgrenset prosjektet til pleie- og omsorgssektoren i henhold til vedtak fra 

kontrollutvalget. Revisor har ikke undersøke øvrige enheter i kommunen.  

Revisor har videre avgrenset prosjektet til å vurdere problemstillingene sett fra de ansattes 

ståsted.  

Det har videre vært naturlig å avgrense forvaltningsrevisjonen mot det som handler om varsling 

av kritikkverdige forhold, og som håndteres innenfor arbeidsmiljølovens bestemmelser.  

Revisor har ikke hatt en ny gjennomgang av det som var omhandlet i 

forvaltningsrevisjonsrapporten Internkontroll. 

 

1.3 Metode 
I denne forvaltningsrevisjonen har revisor basert datainnsamlingen på gjennomgang av 

dokumenter, intervju og spørreskjemaundersøkelse.  

Vi har gjennomført oppstartsmøte med rådmannen og ledere innenfor enheten pleie og 

omsorg.  

Vi gjennomførte i hovedsak gruppeintervju med tillitsvalgte og verneombud. Der det var 

personer som ikke hadde mulighet til å stille på oppsatt gruppeintervju, ble det gjennomført 

intervju med den enkelte.  

Vi har intervjuet følgende grupper:  

- Hovedtillitsvalgte for ulike fagforbund 

- Plasstillitsvalgte for Fagforbundet 

- Plasstillitsvalgte for Fellesorganisasjonen 

- Plasstillitsvalgte for Delta 

- Verneombud 

Det er to tillitsvalgte som revisor ikke har fått gjennomført intervju med.  

Det er laget felles intervjuguide. Det ble skrevet møtereferat fra intervjuene, som er verifisert 

av intervjuobjektene.  

Revisor har sendt ut en spørreskjemaundersøkelse til alle ansatte innenfor enheten pleie og 

omsorg, med unntak av de som var satt opp på intervjulisten. Spørreundersøkelsen har gitt 

innblikk i ansattes oppfatning av bruken og oppfølging av kommunens avvikssystem. 
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Det ble satt en frist på tre uker, som ble forlenget til fire for å forsøke å øke svarprosenten. 

Spørreundersøkelsen ble sendt ut til 97 respondenter og revisor har mottatt 52 svar. 

Svarprosenten er 54 %, noe som er lavere enn ønsket svarprosent. Revisor vurderer likevel 

at resultatene kan gi et noenlunde riktig bilde av forholdene i kommunen, sammenstilt med 

øvrig datagrunnlag.  

Revisor finner datagrunnlaget tilstrekkelig, gyldig og relevant for vurderingene og 

konklusjonene. 

 

1.4 Avvik 

1.4.1 Hva er et avvik 

Avvik defineres som «mangel på oppfyllelse av et krav» (NS-EN ISO 9000:2000). Det betyr 

brudd på gjeldende lover, forskrifter, prosedyrer, retningslinjer eller rutiner. Avvik blir også 

omtalt som uønskede hendelser og/eller forhold innenfor helse, miljø og sikkerhet som har ført 

til eller kan føre til skade på mennesker, miljø og materiell.   

1.4.2 Håndtering av avvik 

Et levende og godt avvikssystem betyr færre uønskede og farlige hendelser, bedre kvalitet og 

ikke minst god læring i organisasjonen.  Avvik kan beskrives som skader på personer, bygning, 

inventar eller utstyr. Nestenulykker, altså hendelser som under andre omstendigheter kunne 

ha ført til skade på personer, materiell eller miljø, skal også registreres som avvik og 

dokumenteres. Foruten å forebygge at uønskede og alvorlige hendelser oppstår, så kan avvik 

være en viktig kilde til læring og forbedring. Avvik som håndteres uten dokumentasjon på hva 

som har skjedd, kan gi mangler i virksomhetens forbedringsarbeid og en gjentakelse av 

samme type hendelse.  

1.4.3 Avvikssystemet i Hemne kommune 

Revisjon Midt-Norge SA gjennomførte en forvaltningsrevisjon med temaet internkontroll i 

2018/2019.  

Hemne kommune bruker WisWeb som avvikssystem.  

Kommunen har rutinen «Hvordan behandle avvik». Dokumentet er godkjent 22.03.2018 av 

rådmannen. Formålet med dokumentet er å sikre at behandling av avvik følger samme prinsipp 

i hele Hemne kommune. Det fremgår hva som kan ansees som et avvik og hvem som har 

ansvaret for å behandle avvik. Videre er det beskrevet hvordan man behandler avviket. 
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Det er enhetsleder for pleie og omsorg som fordeler ansvar for oppfølging av avvik, dette skjer 

oftest 2 ganger pr. uke i ledermøte (utenom de som gjelder personvern der fristen er 72 timer) 

og som oftest er det en vurdering lederteamet gjør sammen. Hvem som får avviket til 

behandling avhenger av hvilken type avvik det er. Det kan også gå melding om avvik til 

eksterne aktører – det sendes eksempelvis avviksmelding til legekontoret hvis de oversitter 

fristen på svartid iht. den vedtatte prosedyren. 

 

1.5 Rapportens oppbygging 
I kapittel 2 ser vi på enheten pleie og omsorg sin bruk av avvikssystemet. Vi presenterer 

datagrunnlag for om avvik meldes og vurderer dette opp imot revisjonskriterier. Videre 

presenterer vi datagrunnlag for om avvik blir fulgt opp og vurderer oppfølgingen opp imot 

revisjonskriterier. 

I kapittel 3 ser vi på ansattes tillit til avvikshåndteringen. Vi presenterer datagrunnlag for om 

ansatte har tillit til avvikshåndteringen, om melding av avvik får negative konsekvenser for 

melder eller forårsaker av avviket og om avvikssystemet blir brukt til lærling og forbedring. 

Datagrunnlaget blir vurdert opp imot revisjonskriterier.  

I kapittel 4 presenteres rådmannens høringsuttalelse.  

I kapittel 5 presenteres konklusjoner og anbefalinger.   

I vedlegg ligger utledning av revisjonskriterier og rådmannens høringssvar.  
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2 BRUK AV AVVIKSSYSTEMET 
I dette kapittelet beskriver vi om avvik blir meldt og hvordan avvik blir fulgt opp.   

2.1 Problemstilling 
I dette kapittelet belyses følgende problemstilling:  

 Har kommunen betryggende bruk av avvikssystemet sett fra de ansattes ståsted? 

o Meldes avvik 

o Følges avvik opp 

2.2 Revisjonskriterier 
I denne rapporten legges kommunelovens § 23-2: «Administrasjonssjefen skal sørge for at 

administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den 

er gjenstand for betryggende kontroll» til grunn for undersøkelsen. Videre er 

interkontrollforskriftens krav til avviksmelding og oppfølging vektlagt. Bestemmelsen er videre 

operasjonalisert ved å se på rapport om styrking av egenkontrollen utformet av KS, COSO-

rammeverket og veileder til rådmannens internkontroll fra KS. Kriteriene er nærmere beskrevet 

i vedlegg 2. Operasjonaliserte kriterier for problemstillingene er: 

• Kommunens ansatte bruker avvikssystemet ved at avvik meldes  

• Kommunen har etablert rutiner for hvordan avvik meldes 

• Kommunen har informert og gitt opplæring til ansatte om melding og oppfølging 

av avvik. 

• Kommunens ansatte har tid til å melde avvik  

• Kommunen har lagt til rette systemer for oppfølging av avvik  

Utledningen av revisjonskriteriene finnes i vedlegg 1.  

2.3 Meldes avvik? 
I dette kapittelet blir datagrunnlaget for om avvik blir meldt gjennomgått. Data er hentet fra 

intervju med tillitsvalgte og verneombud og spørreskjemaundersøkelse. Revisor viser til 

kapittel 1.3 hvor metode er nærmere beskrevet.  

2.3.1 Melder ansatte fra om avvik 

Informasjon fra intervju viser at avvik blir meldt, men det er ikke alltid dette blir gjort samme 

dag. Avvik blir som regel meldt fra samme dag eller dagen etter.  

Det er stort fokus på avvik fra ledelsens side, og ledere ønsker at man melder fra om avvik.  
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Det er tillitsvalgte som påpeker de er usikkerhet rundt hva som er et avvik, og at det derfor er 

høyere terskel for å melde fra om avvik ettersom avviket kanskje blir annullert. Det blir også 

mye arbeid om man melder for mange avvik.  

En hovedtillitsvalgt forteller at det er avvik som ikke blir meldt, og at dette har vært mindre 

alvorlige saker, f.eks. at leger ikke har overholdt svarfrist.  

Vi har gjennomført en spørreskjemaundersøkelse om avvikshåndtering innenfor enheten pleie 

og omsorg i Hemne kommune. Vi har spurt om ansatte har meldt fra om avvik i løpet av de 

siste 24 månedene. Svarene vi mottok er vist i figuren nedenfor.  

Figur 1. Har du i ditt arbeid i kommunen meldt ifra om avvik iløpet av de siste 24 måneder? 

 

Figuren over viser at 72 % av ansatte har meldt avvik de siste to årene, 25 % har ikke meldt 

dette. 4 % har svart «vet ikke» på dette spørsmålet. 

Vi spurte de ansatte som svarte ja på spørsmålet om hva avviket dreide seg om. De avvikene 

som går igjen er vold, medisinhåndtering, prioritering av hvilke pasienter som ikke kan få hjelp 

på grunn av lav bemanning og andre brudd på interne rutiner.  

Vi har videre spurt de ansatte om de kjenner til om det har vært avvik som ikke har vært meldt 

inn.  

Figur 2. Kjenner du til om det har vært avvik i ditt arbeid som ikke er meldt inn? 

 

Figuren over viser at 58 % av ansatte sier at de er kjent med avvik i daglig arbeid som ikke er 

meldt inn. 13 % av de ansatte svarer at de ikke er kjent med slike forhold og 29 % vet ikke. Vi 

spurte de som er kjent med at avvik ikke er meldt inn om hvilken alvorlighets grad avviket 

hadde. Svarene er vist i neste figur. 
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Figur 3. Hvilke alvorlighetsgrader er det på dette/disse forholdene? Dersom flere forhold, kryss av 
for det alternativet du mener er mest representativt for summen av disse 

 

Fiuren over viser at 46 % av de som var kjent med avvik ikke ble meldt kategoriserer selv disse 

som mindre alvorlige avvik, 46 % mener at disse var alvorlige. Ingen hadde kategorisert 

avvikene som svært alvorlig, av avvik som ikke var meldt inn i avvikssystemet.  

2.3.2 Grunner til at avvik ikke blir meldt? 

Vi har spurt de ansatte om hva som var den viktigste grunnen dersom man ikke melder avvik.  

Det er flere som gir tilbakemelding om at det ikke er tid til å melde avvik. Det er ikke rom for å 

gjøre det med en gang, og det blir avglemt.  

Videre er det flere som ikke melder avvik da de opplever at de ikke nytter. Avvikene blir 

annullert og at avvik ikke blir fulgt opp. Det er ansatte som opplever å ha blitt kritisert for å 

melde avvik og har fått beskjed fra leder om at det skrives for mange avvik.  

Det er videre ansatte som opplever at det kan være vanskelig å melde avvik som omhandler 

kollegaer. Det er ansatte som er redd andre tar det personlig og blir såret, og de føler ubehag 

ved å «henge ut/mistenkeliggjøre hverandre». Det er også nevnt at de heller tar det direkte 

med personen i stedet for å melde avvik.  

Skriftlige rutiner for oppfølging av avvik  

Samtlige vi har intervjuet bekrefter at det er utarbeidet rutiner for melding av avvik. Disse ligger 

lett tilgjengelig i avvikssystemet. Alle avvik meldes i avvikssystemet inklusivt pasientavvik. Ved 

pasientavvik oppgis pasientID i avvikssystemet slik at leder kan ettergå rapport i 

journalføringssystemet Gerica. 

Ifølge verneombudene er Hemne kommune generelt god på prosedyrer og rutiner. Det logges 

hvorvidt den enkelte har lest rutinen. Rutinene oppdateres jevnlig, og ansatte får beskjed om 

at prosedyre/rutine er oppdatert og må leses. De ansatte leser bare det som er relevant for 

arbeidet sitt, ellers bare åpner de dokumentet slik at det blir markert som lest. 
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De tillitsvalgte ønsker klarere retningslinjer på hva som er avvik og hva som ikke er avvik. Det 

har ikke vært tatt opp hva som er forskjellen på varsling og avvik.   

Vi har i spørreskjemaundersøkelsen spurt de ansatte om det foreligger skriftlige rutiner som 

beskriver hvordan avvik skal følges opp.  

Figur 4. Foreligger det skriftlige rutiner som beskriver fremgangsmåten ved melding av avvik? 

 

Figuren over viser at 87 % av ansatte er kjent med at det foreligger skriftlige rutiner ved melding 

av avvik. Det er ingen som har svart nei. Imidlertid har 13 % svart «vet ikke» på dette 

spørsmålet. 

Avvikssystemets tilgjengelighet og brukervennlighet 

Informasjon fra samtlige intervju viser at ansatte og faste vikarer har tilgang til avvikssystemet. 

Vikarer som er ansatt i kommunen i et kortere tidsrom har ikke tilgang, men melder inn avvik 

via andre ansatte. Det opplyses i avviket hvem som egentlig melder fra.  

Det ble uttalt i intervju at de ansatte har god tilgang til utstyr/teknologi for å melde avvik.  

Det opplyses videre om at systemet er enkelt å bruke og at normale datakunnskaper er 

tilstrekkelig. Tillitsvalgte forteller at det kan være utfordrende å formulere seg riktig når de 

beskriver hendelsen.  

Vi har i spørreskjemaundersøkelsen spurt ansatte om de har tilgang til elektroniske verktøy for 

å melde avvik. Svarene vi fikk er vist i figuren under.  

Figur 5. Dette spørsmålet handler om du har tilgang til elektroniske verktøy for melding av avvik. 
Kryss av for det alternativet som passer best: 
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Figuren over viser at 98 % melder inn avvik via jobb-PC. 2 % sier at de har dårlig tilgang til 

jobb-PC og melder ikke avvik. 

Vi har videre spurt om avvikssystemets brukervennlighet. Figuren under viser svarene.  

Figur 6. I hvilken grad opplever du at avvikssystemet er brukervennlig? 

 

Figuren over viser at 66 % mener at avvikssystemet er tilstrekkelig brukervennlig, mens 23 % 

mener at de opplever at avvikssystemet ikke er tilstrekkelig brukervennlig. Det er 6 % som har 

svart «verken eller» og 6 % som har svart «vet ikke». 

Opplæring i avvikssystemet 

Det er varierende tilbakemeldinger fra de vi har intervjuet om det er gitt opplæring i 

avvikssystemet til ansatte.  

Verneombudene og noen av de tillitsvalgte forteller at det er gitt opplæring til alle. Det blir vist 

til at alle skal ha fått informasjon og opplæring. Samtidig er det tillitsvalgte som forteller at det 

ikke er gitt opplæring og at man er opplært av kollegaer ved at man spør om hjelp. Faglederne 

blir også spurt om hjelp. Det er tillitsvalgte som forteller at ansatte er henvist til å lese gjennom 

prosedyrene for avvikssystemet.  

I spørreskjemaundersøkelsen har vi spurt ansatte om de har fått opplæring i og informasjon 

om melding av avvik. Svarene vises i figuren nedenfor.  

Figur 7. Har du fått opplæring i og informasjon om melding av avvik på arbeidsplassen din? 

 

Vi ser av figuren at over 94 % har fått opplæring og informasjon om melding av avvik på 

arbeidsplassen. Av de ansatte er det 6 % som svarer nei på dette spørsmålet, mens ingen 
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svarer at de ikke har fått opplæring og informasjon, men er kjent med at denne er gitt. For å få 

noe mer informasjon om opplæring om melding av avvik har vi i neste spørsmål spurt om 

ansatte er fornøyd med opplæringen de har fått om melding av avvik.  Svarene vi mottok er 

vist i neste figur. 

Figur 8. Hvor fornøyd er du med opplæringen du har fått om melding av avvik? 

 

Figuren over viser at 52 % av de ansatte er fornøyd med opplæringen de har fått om melding 

av avvik. 24 % er ikke fornøyd med opplæringen de har fått om melding av avvik. Det er 22 % 

som har svart «verken eller» om hvor fornøyd de er med opplæringen. 2 % har svart «Vet 

ikke» på dette spørsmålet 

Videre har vi spurt ansatte om det foreligger skriftlige rutiner som beskriver fremgangsmåten 

ved melding av avvik. Svarene vises i figuren nedenfor.  

Figur 9. Foreligger det skriftlige rutiner som beskriver fremgangsmåten ved melding av avvik? 

 

Figuren over viser at 87 % av ansatte er kjent med at det foreligger skriftlige rutiner ved melding 

av avvik. Ingen svarer nei. Imidlertid har 13 % svart «vet ikke» på dette spørsmålet. 
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Figur 10. I hvilken grad er du sikker på hvilke forhold på arbeidsplassen som skal meldes inn som 
avvik? 

 

Figuren over viser at 55 % av ansatte er ganske trygge på hva slags type forhold som det skal 

meldes avvik på, 36 % er i mindre grad trygg på dette. 9 % av de ansatte har svart at de 

«verken eller» på dette spørsmålet.  

Tid til å melde avvik 

Intervjuinformasjon viser at de ansatte stort sett har tid til å melde fra om avvik. Dette er noe 

man tar seg tid til. Det er noen som peker på at de melder fra om avvik dagen etter på grunn 

av tidspress.  

 

2.4 Følges avvik opp? 
I dette kapittelet blir datagrunnlaget for om avvik blir meldt gjennomgått. Data er hentet fra 

intervju med tillitsvalgte og verneombud og spørreskjemaundersøkelse. Revisor viser til 

kapittel 1.3 hvor metode er nærmere beskrevet. 

2.4.1 Oppfølging av avvik 

Rutiner for oppfølging av avvik 

Intervjuinformasjon bekrefter at rutiner for oppfølging av avvik ligger tilgjengelig i 

avvikssystemet. 

Avvik blir sendt til enhetsleder, som delegerer avvikene til rette seksjonsleder. Det er stort sett 

seksjonslederne som følger opp avvikene.  

Vi har spurt de ansatte om det foreligger skriftlige rutiner som beskriver fremgangsmåten for 

hvordan avvik skal følges opp. Svarene vises i figuren nedenfor.  
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Figur 11. Foreligger det skriftlige rutiner som beskriver fremgangsmåten for å følge opp avvik? 

 

Figuren over viser at 65 % svarer at det foreligger skriftlige rutiner. Det er 2 % som svarer nei. 

Det er en høy andel på 33 % som ikke vet om det foreligger skriftlige rutiner som beskriver 

fremgangsmåten for oppfølging av avvik.  

Tilbakemelding til den som melder fra 

Det er tillitsvalgte som peker på at etter rutinen skal den som melder avvik få tilbakemelding, 

men det er ikke alltid det blir gitt.  

Ifølge tillitsvalgte så er det stor variasjon i hvilke tilbakemeldinger de får ved melding av avvik. 

Enkelte avvik lukkes raskt, mens andre kan bli liggende lenge uten å bli lukket. De gir eksempel 

på avvik meldt i 2014 som fortsatt ikke er lukket. Selv om dette trolig er en forglemmelse, så 

opplever de jevnlig at det kan gå over en måned før avvik blir bekreftet lukket.  

Det hender at verneombudene sender en e-post til leder for å spørre om oppfølgingen av 

enkelte avvik. De opplever at ledelsen tar dette alvorlig og behandler avvik raskt. 

I avvikssystemet står status for avviket og om det er behandlet. 

Ansatte som har meldt avvik ble spurt i spørreskjemaundersøkelsen om hvordan avviket er 

blitt fulgt opp. Svarene vises i neste figur.  

Figur 12. Hvordan ble avviket fulgt opp? 

 

Figuren over viser at 34 % er kjent med av avviket ble lukket av leder. Det er 26 % som ikke 

har hørt noe mer om saken, og 29 % som har svart annet. Det er 11 % som melder fra om at 

avviket ble annullert.  

Vi spurte de ansatte om de hadde kommentarer til hvordan avviket ble fulgt opp. Det var flere 

ansatte som kommenterte at de var misfornøyd med at avvik ble annullert. Videre er det flere 
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som er fornøyd med hvordan avvikene er blitt behandlet, ved at avvikene har ført til endring i 

rutiner og påminnelser om rutiner.  

Informasjon om avvik til ansatte 

Intervjuinformasjon viser at avvik er et tema i møte mellom ledelse, tillitsvalgte og verneombud. 

Det orienteres om omfang av avvik og typer i møtene. Det er møter 4 ganger i året, der avvik 

er tema på 1-2 møter.  

Det fremgår videre av intervjuinformasjon at det er møter mellom ansatte og seksjonsledere, 

der avvik kan være tema.  

Det gis informasjon om avvik i AMU3-møter.  

Det er noen av de vi har intervjuet som forteller at avvik kan være tema på personalmøter, 

mens andre ikke kan huske at avvik har vært tema. Oppmøte på personalmøter kan variere 

pga turnus. Verneombudene forteller at personalmøtene kan ha preg av informasjonsmøter, 

og mindre dialog. 

 

2.5 Vurdering 
I dette kapittelet vurderes det om ansatte meldes avvik og om avvik følges opp.  

2.5.1 Meldes avvik 

Vi har vurdert innsamlede data mot følgende kriterier: 

• Kommunens ansatte bruker avvikssystemet ved at avvik meldes  

• Kommunen har etablert rutiner for hvordan avvik meldes 

• Kommunen har informert og gitt opplæring til ansatte om melding og oppfølging av 

avvik. 

• Kommunens ansatte har tid til å melde avvik  

Ut ifra intervjuinformasjonen melder kommunens ansatte avvik. Dette nyanseres ved 

spørreskjemaundersøkelsen. Det er mange ansatte som har meldt om avvik, men det er 

samtidig mange som melder fra at de kjenner til at det er avvik som ikke blir meldt. Av disse 

avvikene har en høy andel vært noe alvorlig eller alvorlig. Revisor har grunn til å tro at det 

foreligger mørketall i andel meldte avvik. Revisor vil anbefale kommunen å følge opp dette.  

 

3 Arbeidsmiljøutvalg 
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For å undersøke hvorfor avvik ikke blir meldt har revisor sett på ulike forhold.  

Revisor ser at det er etablert rutiner for hvordan avvik skal meldes. Revisors vurdering er at 

ansatte har tilstrekkelig tilgang til avvikssystemet, ved at ansatte og faste ansatte har tilgang. 

De som er midlertidig ansatt får tilgang via andre ansatte. Videre vurderer revisor at 

avvikssystemet i hovedsak oppleves som tilgjengelig og brukervennlig. 

Videre har revisor undersøkt om kommunen har informert og gitt opplæring til ansatte om 

melding og oppfølging av avvik. Vi har her fått varierende svar fra de vi har intervjuet og 

spørreskjemaundersøkelsen som ble sendt til de ansatte. I intervju gir noen tilbakemelding om 

at opplæring er gitt, mens andre oppgir at opplæring ikke er gitt. Nesten alle ansatte svarer at 

de har fått opplæring, og av disse er flertallet fornøyd med opplæringen som er gitt. Revisors 

vurdering er at de fleste ansatte har fått tilstrekkelig opplæring.  

Revisor har også sett på om ansatte har tilstrekkelig tid til å melde avvik. Intervjuinformasjon 

viser at ansatte tar seg tid til å melde avvik. Det er imidlertid flere ansatte som i 

spørreskjemaundersøkelsen forteller at de ikke har tid til å melde avvik. Revisors vurdering er 

at det er ansatte som opplever å ikke melde avvik på grunn av tidspress.  

2.5.2 Oppfølging av avvik 

Vi har vurdert innsamlede data mot følgende kriterier: 

• Kommunen har lagt til rette systemer for oppfølging av avvik 

Revisor ser at kommunen har rutiner for hvordan avvik skal følges opp.  

Revisors vurdering er at det i varierende grad gis tilbakemelding til den som melder avvik. Det 

er en høy andel ansatte som ikke har hørt noe mer etter at de meldte avvik. Det varierer også 

hvor raskt et avvik blir behandlet.  

Videre er revisors vurdering at det gis tilstrekkelig informasjon til tillitsvalgte, verneombud og 

ansatte om oppfølging av avvik.  
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3 ANSATTES TILLIT TIL AVVIKSHÅNDTERINGEN 
I dette kapittelet beskriver vi om ansatte har tillit til avvikshåndteringen.   

3.1 Problemstilling 
I dette kapittelet belyses følgende problemstilling:  

 Har ansatte tillit til at avvik håndteres på en betryggende måte? 

3.2 Revisjonskriterier 
I denne rapporten legges kommunelovens § 23-2: «Administrasjonssjefen skal sørge for at 

administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den 

er gjenstand for betryggende kontroll» til grunn for undersøkelsen. Videre er 

interkontrollforskriftens krav til avviksmelding og oppfølging vektlagt. Bestemmelsen er videre 

operasjonalisert ved å se på rapport om styrking av egenkontrollen utformet av KS, COSO-

rammeverket og veileder til rådmannens internkontroll fra KS. Kriteriene er nærmere beskrevet 

i vedlegg 2. Operasjonaliserte kriterier for problemstillingene er: 

• Kommunens ansatte skal ha tillit til at avvik blir håndtert på en betryggende måte 

• Erfaringer fra avvikssystemet brukes til læring og forbedring i kommunens 

tjenesteområder  

Utledningen av revisjonskriteriene finnes i vedlegg 1. 

3.3 Ansattes tillit til avvikshåndteringen 
I dette kapittelet blir datagrunnlaget for hvordan ansatte opplever avvikshåndteringen 

gjennomgått. Data er hentet fra dokumentasjon, intervju med tillitsvalgte og verneombud og 

spørreskjemaundersøkelse.  

3.3.1 Tillit 

De fleste vi har intervjuet forteller at de ikke er helt trygge på at avvik blir fulgt opp på en god 

måte.  

Det er tilbakemeldinger fra ansatte som føler at det ikke hjelper å skrive avvik. Noen avvik er 

blitt lukket uten at det er gjort noe med det. Som eksempel nevnes det at det blir meldt avvik 

på oppgaver ansatte ikke rakk å gjøre. Etter prosedyren skal f.eks. pasienten dusjes. Ved 

lukkingen av avviket har de fått tilbakemelding om at helsehjelpen har vært tilfredsstillende og 

at pasienten kan dusje en annen dag. Det er også meldt avvik på utagerende adferd hos en 

pasient. Avviket er blitt annullert og melder har fått tilbakemelding om at pasienten har en 

tilstand/sykdom.   



Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA 

 - Avvikshåndtering - 23 

Det er også meldt avvik om at man ikke får tid til matpause på 14,5 timers vakter. Den ansatte 

får det da utbetalt i lønn, men ansatte opplever at det blir ikke satt i verk tiltak for å hindre at 

det skjer flere ganger. 

Det er også enkelte ansatte som er misfornøyd med saksbehandlingstid. 

Videre peker tillitsvalgte på at det er variasjon i hvordan lederne følger opp avvikene.  

Annullering av avvik 

De tillitsvalgte og verneombudene forteller at det er misnøye med at avvik blir annullert fordi 

leder ikke betrakter det som et avvik. Det er variasjon i hva ledere oppfatter som et avvik. 

Som eksempel viser tillitsvalgte til at det ble meldt avvik på grunn av underbemanning og at 

det var oppgaver som ikke ble gjort. Ansatte opplever at de avvik som skrives vedrørende 

underbemanning/manglende utførte oppgaver blir annullert. Begrepet samtidskonflikt virker å 

være bedre egnet enn underbemanning ved avviksmelding.    

Tillitsvalgte har opplevd at avviksmelding som ble skrevet om hjemmeboende bruker med 

tilsyn på natt ble annullert. Hendelsen var at bruker vandret ut på natt (på vinterstid). 

Begrunnelsen for å annullere avviket var at bruker bor i eget hjem. I ettertid er det montert 

alarm.    

En av de tillitsvalgte forteller at avvik som blir annullert handler om ting som ikke er avvik, men 

som heller burde stått i journal. Det er for eksempel ikke avvik om en pasient ikke har tatt 

medisinen sin, så lenge medisinen er satt frem.   

Det er levert 165 avvik innenfor pleie og omsorg til og med mai 2019. Det er 10 avvik som er 

annullert. Revisor har gjennomgått de annullerte avvikene. Det er fire ulike ledere som har 

annullert avvikene.  

5 av avvikene omhandler medisin som ikke er tatt av pasient, av ulike årsaker. Begrunnelsen 

for 3 av annulleringene er at det ikke foreligger vedtak om bruk av tvang, og at det derfor ikke 

er et avvik. Et annet avvik ble annullert fordi det ikke har betydning for pasienten, og det siste 

avviket ble annullert fordi de ansatte var på medikamentkurs. Det oppgis at hjemmesykepleien 

skal kontaktes i slike tilfeller.  

Det er videre annullert et avvik som omhandler at fagleder skal gå av med pensjon og at 

faglederoppgavene må ivaretas. Det oppgis at kommunen er i en omorganiseringsprosess, og 

at oppgavene er ivaretatt.  

Det er annullert to avvik med fire dagers mellomrom som omhandler en urolig pasient. 

Pasienten har gått utendørs på kveldstid i februar. Det fremgår at den ansatte har håndtert 
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situasjonen etter prosedyre, og at det derfor ikke er et avvik. Videre står det i tilbakemelding til 

melder at det er iverksatt en rekke tiltak uken etter avvikene ble meldt. Avviket ble deretter 

sendt videre til seksjonsleder som har personalansvar for melder. Seksjonslederen har en 

samtale med melder om hva som er et avvik og ikke og annullerer avviket.  

Videre er det annullert et avvik fra en ansatt som ikke hadde fått beskjed om at vedkommende 

skulle være alene på vakt. Vedkommende var utrygg. Melder får beskjed om at man skal 

snakke med vakthavende sykepleier om man er utrygg, og at merkantil har fått beskjed om at 

melder skal få melding i forkant når vedkommende skal arbeide aleine.  

Det siste avviket som er annullert er et avvik som omhandler lite bemanning. Melder fikk ikke 

utført arbeidsoppgaver knyttet til en pasient. Avviket ble annullert med begrunnelse i at 

pasienten ble gitt nødvendig helsehjelp.  

Enhetsleder pleie- og omsorg oppgir i høringssvar at alle som har meldt inn avvik som blir 

annullert blir kontaktet av den som er ansvarlig for den aktuelle behandlingen.  

3.3.2 Negative konsekvenser 

De vi har intervjuet forteller at det ikke får negative konsekvenser for den som melder fra eller 

den som forårsaker avviket.  

Flere tillitsvalgte forteller at det er vanlig at det tas opp av leder med de som forårsaket avviket, 

og at man ser etter potensiale for forbedring slik at det ikke skjer igjen. Det tas alltid som læring. 

Opplæringstiltak kan være en konsekvens, men som ikke oppleves negativt. En tillitsvalgt 

forteller at ved avviksoppfølging blir det fokusert på avvik generelt sett, men vedkommende er 

usikker på om det blir tatt opp med de som gjør feil. Den tillitsvalgte opplever ikke at det har 

blitt bedring etter avviksmelding. 

Det er noen ansatte som opplever det som vanskelig å melde fra om hendelser som er gjort 

av andre. Som eksempel nevnes at man på ettermiddagsvakt oppdager at dagvakter har glemt 

en oppgave. Tillitsvalgte er til en viss grad bekymret for at det skrives avvik på personer.  

En tillitsvalgt har opplevd at avviksmelding blir brukt som pressmiddel i diskusjon om etisk 

problemstilling. Det var en diskusjon mellom to ansatte. Den ene ga uttrykk for at om 

vedkommende sitt standpunkt i den etiske diskusjonen var feil, så måtte den andre skrive avvik 

på vedkommende. Dette er med på å spre en liten fryktkultur, altså at man ser på 

avviksmeldinger som «sladring på enkeltpersoner». 

I spørreskjemaundersøkelsen har vi spurt de ansatte om melding av avvik kan føre til negative 

reaksjoner overfor den som rapporterer om avviket.  
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Figur 13. I hvor stor grad mener du at rapportering av avvik kan føre til negative reaksjoner overfor 
den som rapporterer om avviket? 

 

Figuren over viser at det er i liten grad negative konsekvenser for den som melder avviket (65 

%). Imidlertid mener 10 % at det har en negativ konsekvens for melder av avviket Det er 6 % 

som har svart «vet ikke» og 19 % som har svart «verken eller».   

Vi har videre spurt om det fører til negative reaksjoner overfor den som forårsaker avvik. 

Resultatet vises i neste figur.  

Figur 14. I hvor stor grad mener du at rapportering av avvik kan føre til negative reaksjoner overfor 
den som utførte avviket? 

 

Figuren over viser at det er i liten grad negative konsekvenser for den som forårsaker avviket 

(67 %). Imidlertid mener 12 % at det har en negativ konsekvens for den som forårsaket avviket.  

Det er en høy andel som har svart «vet ikke» (13 %) og 8 % som har svart «verken eller». 

3.3.3 Læring og forbedring 

De vi har intervjuet bekrefter at avviksmeldinger brukes til lærling og forbedring.  

Rutiner er blitt endret og det er utarbeidet nye prosedyrer der det er behov for det. Det avholdes 

også kurs og gis annen opplæring på områder som kan være utfordrende. 

Det er konkrete eksempler på at avviksmeldinger har resultert i høynet bemanning og endrede 

stillinger. Det er også eksempel på at pasient er flyttet.  
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I spørreskjemaundersøkelsen har vi spurt de ansatte om de opplever at avvikssystemet blir 

brukt til læring og forbedring. Resultatene vises i neste figur. 

Figur 15. I hvilken grad opplever du at avvikssystemet blir brukt til læring og forbedring i din enhet? 

 

Figuren over viser at 29 % av ansatte mener at avvikssystemet blir brukt til læring og 

forbedring. Imidlertid mener 46 % at avvikssystemet i mindre grad blir brukt til læring og 

forbedring. Det er 10 % som har svart «vet ikke» på dette spørsmålet og 15 % som har svart 

«verken eller». Vi har fulgt opp dette spørsmålet og spurt om de kjenner til tilfeller der 

rapportering av avvik har ført til endring av rutiner ved din enhet. Svarene vises i neste figur. 

Figur 16. Kjenner du til konkrete tilfeller der rapportering av avvik har ført til endring av rutiner i din 
enhet? 

 

Figuren over viser at 54 % kjenner til at rapportering av avvik har ført til endringer av rutiner 

ved egen enhet. 12 % av ansatte er ikke kjent med at rutinene er endret. De resterende har 

«vet ikke» (27 %) på om avvik har ført til endring av rutiner på egen enhet. Vi har fulgt opp 

spørsmålet ved å spørre om hvor mange ganger avviksrapportering har ført til endringer i 

rutiner. Vi har fått følgende svar: 
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Figur 17. Hvor mange tilfeller de siste 24 måneder kjenner du til, hvor avviksrapportering har ført til 
endringer i rutiner ved din enhet? 

 

Det er en høy andel som har svart «vet ikke» (43 %). Det er 11 % som har svart 1 gang, 36 % 

som har svart 2 ganger, 4 % som har svart 3 ganger og 7 % som har svart 4 eller flere ganger.  

Vi har i neste spørsmål spurt ansatte om de kjenner til om rapportering av avvik har ført til 

opplærings- eller informasjonstiltak i egen enhet. Svarene vises i neste figur.   

Figur 18. Kjenner du til tilfeller de siste 24 måneder der rapportering av avvik har ført til opplærings 
- eller informasjonstiltak i din enhet? 

 

Figuren over viser at 27 % av de ansatte er kjent med at rapportering av avvik har ført til 

opplærings- eller informasjonstiltak i egen enhet. Imidlertid er 31 % ikke kjent med slike forhold 

og 42 % svart «vet ikke». 

Avslutningsvis i spørreundersøkelsen ba vi ansatte gi en generell tilbakemelding om 

kommunens avviksbehandling. Det er flere ansatte som ønsker at ledelsen skal gjøre ansatte 

trygge med tanke på å melde avvik. Det er videre flere ansatte som ønsker mer opplæring og 

informasjon om hvordan avvik skal meldes og hva som er et avvik. Det er en ansatt som ikke 

ønsker å gi kommentar fordi det er en liten arbeidsplass og lett å bli kjent igjen.  

 

3.4 Vurdering 
Vi har vurdert innsamlede data mot følgende kriterier:  

• Kommunens ansatte skal ha tillit til at avvik blir håndtert på en betryggende måte 

• Erfaringer fra avvikssystemet brukes til læring og forbedring i kommunens 

tjenesteområder 
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Tilbakemeldingene fra de tillitsvalgte er at det ikke er full tillit til at avvik blir håndtert på en 

betryggende måte. Begrunnelsen for dette er i hovedsak at det er ansatte som føler at det ikke 

hjelper å melde avvik og at avvik blir annullert. Revisors vurdering er at kommunen bør gi felles 

informasjon til både ledelsen og ansatte om hva som er et avvik, slik at man har en felles 

forståelse.  

Revisor har gjennomgått 10 annullerte avvik.  

Når det gjelder avvik der medisin ikke er tatt, gjelder dette brukere uten tvangsvedtak om 

medisinering. Det følger av legemiddelhåndteringsforskriften § 7 at helsepersonell skal sørge 

for at riktig legemiddel gis til riktig pasient, i riktig dose, til riktig tid og på riktig måte. Der medisin 

er lagt frem, men pasient ikke tar medisinen sin, vil ikke dette være et avvik. Revisor vurderer 

at 1 av 5 avvik vedrørende medisin var et reelt avvik. Medisin var ikke lagt frem for pasienten 

i dette tilfellet.  

Det er to avvik som omhandler en urolig pasient. Revisor ser at det er behandlet som et avvik 

av første leder som er inne og behandler saken, og det blir deretter lukket av en annen leder. 

Det er uheldig at avvik blir vurdert ulikt av ulike ledere. Vi vurderer at avviket er en uønsket 

hendelse som det er riktig å melde avvik på. Selv om saken er håndtert etter prosedyrer, vil 

det kunne være et spørsmål om pasienten har rett tilbud. Videre vil det også være et spørsmål 

om de ansatte har et forsvarlig arbeidsmiljø. Det kan være belastende å uroe seg for om 

pasienter går ut på kveldstid på vinteren. 

Videre er det et avvik som stiller spørsmål ved om arbeidsoppgaver er ivaretatt og et avvik 

som omhandler en ansatt som ikke har fått beskjed om at vedkommende skal være alene på 

jobb. Revisor anser annulleringen av disse avvikene som gyldig. 

Det siste avviket omhandler oppgaver som ikke er blitt gjort. Revisors vurdering er at dette 

avviket ikke skulle vært annullert. Selv om man anser at pasienten har fått forsvarlig helsehjelp, 

vil det likevel være et avvik når planlagte arbeidsoppgaver ikke blir gjennomført. Hva som er 

et avvik må også vurderes ut ifra hva som står i vedtaket til den enkelte pasient om hvilken 

helsehjelp de har krav på. Revisor kan ikke se at dette er vurdert ved annulleringen av avvik.  

Oppsummert vurderer revisor at fire av 10 avvik ikke skulle vært annullert.  

Revisor har undersøkt om det gis negative konsekvenser for den som melder fra om avvik eller 

forårsaker avviket. Revisors vurdering er at det i hovedsak ikke gis negative konsekvenser. 

Det er imidlertid ansatte som har svart at det gis negative konsekvenser overfor melder og 

forårsaker av avviket. Det er også ansatte som opplever det som ubehagelig å melde avvik 
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der andre har forårsaket avviket, med frykt for å såre kollegaer. Revisors vurdering er at disse 

forholdene bør ha kommunens oppmerksomhet i det videre arbeidet med avvikssystemet. 

Videre er det revisors inntrykk at avviksmeldinger medfører læring og forbedring og at også 

rutiner endres der det er grunnlag for dette i kommunen. 
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4 HØRING 
En foreløpig rapport ble sendt på høring til rådmann i Hemne kommune 08.07.2019. Revisor 

mottok høringssvar 23.08.2019. Høringssvaret er vedlagt i vedlegg 2.  

I høringssvaret skriver enhetsleder pleie- og omsorg at alle som har meldt inn avvik som blir 

annullert, blir kontaktet av den som er ansvarlig for den aktuelle behandlingen. Revisor har 

supplert kapittel 3.3.1 med denne informasjonen.  

Videre skriver enhetsleder pleie- og omsorg at avvik er tilgjengelig for melder i hele 

behandlingsforløpet og skal selv følge avviket. Det er allerede opplyst i kapittel 2.4.1 at status 

for avviket og om det er behandlet står i avvikssystemet.  

Enhetsleder pleie- og omsorg peker videre på at det ikke er datateknisk mulig å slette avvik i 

WisWeb-systemet. Revisor har endret ordet slettet til lukket i kapittel 3.3.1.  

I høringssvaret blir det pekt på at en situasjon med en pasient kan være gjenkjennbart, og at 

det kanskje bør utelukkes i rapporten. Revisor imøtekommer dette, og har omformulert 

avsnittet på side 22-23.  

Revisor har ikke gjort endringer i rapporten utover dette.  
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5 KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER 
I dette kapittelet blir konklusjon og anbefalinger presentert.  

I rapporten er to problemstillinger undersøkt. Det er følgende: 

 Har kommunen betryggende bruk av avvikssystemet sett fra de ansattes ståsted? 

o Meldes avvik 

o Følges avvik opp 

 Har ansatte tillit til at avvik håndteres på en betryggende måte? 

 

5.1 Konklusjon 
5.1.1 Bruk av avvikssystemet 

Revisor ser at avvik meldes. Revisor konkluderer med at ikke alle avvik meldes. Det er mange 

ansatte som gir tilbakemelding om at de kjenner til at det er avvik som ikke blir meldt. Av disse 

avvikene har en høy andel vært noe alvorlig eller alvorlig.  

Der avvik ikke meldes skyldes dette enten at de ansatte ikke har tid til å melde avvik eller at 

de føler det ikke nytter. Revisor konkluderer med at det foreligger skriftlige rutiner for hvordan 

avvik skal meldes, og at de ansatte i hovedsak har fått opplæring i avviksmelding. Det er 

ansatte som savner mer informasjon om hva som er et avvik. 

Avvikssystemet fremstår som tilgjengelig og brukervennlig.  

Videre konkluderer revisor med at kommunen har rutiner for oppfølging av avvik. Revisor 

savner en mer konsekvent tilbakemelding til melder om hvordan avvik er håndtert.   

Revisor konkluderer med at det gis tilstrekkelig informasjon til ansatte og deres representanter 

om hvordan avvik er fulgt opp.  

Med bakgrunn i ovenstående konkluderer revisor med at kommunen har delvis betryggende 

bruk av avvikssystemet sett fra de ansattes ståsted.  

5.1.2 Ansattes tillit til avvikshåndteringen 

Revisor konkluderer med at ansatte ikke har full tillit til at avvik håndteres på en betryggende 

måte. Begrunnelsen for dette er at det er ansatte som føler at det ikke nytter å melde avvik og 

de er misfornøyd med at avvik blir annullert. Behandlingstid blir også oppgitt som grunn. Det 

er også ansatte som føler ubehag ved å melde avvik som omhandler situasjoner der kollegaer 

har utført avviket.   
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Revisor konkluderer med at fire av 10 av avvik ikke skulle vært annullert. Revisor anser det 

som kritikkverdig at reelle avvik blir annullert. Dette har vist seg å skape usikkerhet blant de 

ansatte, som igjen fører til at ansatte ikke melder avvik. Det er også uheldig at ledere oppfatter 

det ulikt hva som er et avvik og ikke. 

Videre konkluderer revisor med at det i hovedsak ikke gis negative konsekvenser for melder 

eller utfører av avvik. Det er likevel ikke tilfredsstillende at ca. 1 av 10 ansatte mener at avvik 

får negative konsekvenser, og kommunen bør ha oppmerksomhet på dette forholdet i arbeidet 

videre.  

Revisor konkluderer med at avviksmeldinger i hovedsak medfører læring og forbedring, og at 

rutiner endres der det er grunnlag for dette i kommunen.  

 

5.2 Anbefalinger 
Revisor anbefaler at følgende punkter har kommunens oppmerksomhet: 

• Sørge for at alle avvik meldes 

• Skape en felles forståelse blant ansatte og ledelsen hva som er et avvik  

• Skape trygghet rundt avvikshåndteringen 
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KILDER 
• Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

• Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) 

• 85 tilrådninger for styrket egenkontroll, 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/vedlegg/komm/egenkontroll/85-

tilradingar-for-styrkja-eigenkontroll-i-kommunane-151209.pdf?id=2087492 

• Rådmannens internkontroll utarbeidet av KS, http://www.ks.no/globalassets/vedlegg-

til-hvert-fagomrader/samfunn-og-

demokrati/etikk/radmannenns_internkontroll_trykk.pdf 

• COSO rammeverket – Internkontroll – et integrert rammeverk, https://iia.no/wp-

content/uploads/2015/09/Internkontroll-et-integrert-rammeverk-Mai-2013-

Sammendrag.pdf 
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VEDLEGG 1 – UTLEDNING AV REVISJONSKRITERIER 
Ifølge forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner (§7) skal det etableres 

revisjonskriterier for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Revisjonskriterier er de krav og 

forventninger som forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. Disse 

kriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte 

området. Slike autoritative kilder kan være lov, forskrift, forarbeider, rettspraksis, politiske 

vedtak (mål og føringer), administrative retningslinjer, samt statlige føringer og praksis. I denne 

forvaltningsrevisjonen har vi benyttet oss av følgende kilder til revisjonskriterier: 

Virksomheter i kommuner er regulert av en rekke lover. Kommuneloven er rammeloven for 

kommunal virksomhet, mens en rekke særlover pålegger kommunene oppgaver og regulerer 

hvordan de skal løses. 

Kommuneloven har en generell regel om at administrasjonssjefen skal sørge for at reglene blir 

fulgt, og ha «betryggende kontroll» med virksomheten. Kommunelovens § 23 nr. 2. andre 

setning lyder: 

Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter 

og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.  

I Ot.prp. nr. 70 (2002-2003) som lå til grunn for lovendring i kommuneloven hadde følgende 

beskrevet på side 50.  

Selv om administrasjonssjefen etter kommuneloven i dag ikke eksplisitt er pålagt å etablere 

internkontroll, må ansvaret for slik kontroll regnes som en nødvendig del av 

administrasjonssjefens ledelsesansvar. Det er i tråd med allment aksepterte ledelsesprinsipper 

at en leder av en virksomhet etablerer rutiner og systemer som bl.a. skal bidra til å sikre at 

organisasjonen når de mål som er satt, og at formuesforvaltning er ordnet på forsvarlig måte.  

I rapporten om 85 tilrådninger for styrket egenkontroll pekes på at Administrasjonssjefen bør 

basere den videre utviklinga av internkontrollen på en risikoanalyse4. Videre bør det være 

element av kontrollaktiviteter, oppfølging og vedlikehold til læring5.  

COSO-rammeverket6 er et anerkjent rammeverk for vurdering og utvikling av internkontroll i 

en virksomhet. Rammeverket er sammensatt av tre målsettinger og frem komponenter som 

knyttes opp mot sentrale arbeidsprosesser i virksomheten. Målsettingene er: 

 

4 Tilrådning nr. 14. 
5 Tilrådning nr. 38. 
6 Rådmannens internkontroll – KS 2013. 
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- Målrettet og kostnadseffektiv drift. 
- Pålitelig regnskapsrapportering 
- Overholdelse av lover og regler 

De fem komponentene representerer rammeverkets arbeidsmetodikk og gir føringer på 

hvordan man kan gå fram for å sikre god internkontroll over arbeidsprosessene: 

- Kontrollmiljø 
- Risikovurderinger 
- Kontrollaktiviteter 
- Informasjon og kommunikasjon 
- Ledelsesmessig oppfølging og overvåkning 

Arbeid med internkontroll skiller seg ikke fra annen ledelse. Dette innebærer at ansvarsdeling 

for internkontroll bør følge kommunens oppbygging og tilpasses den helhetlige 

virksomhetsstyringen.  

En måte å beskrive rolle og ansvar innenfor administrasjonen på er: på avdelingsnivå bør 

fokuset være tiltak, risiko- og kontrollmatriser samt prosessbeskrivelser. På sektornivå bør 

fokuset være på forbedringsarbeid, revidere risikoanalyse og sikre tiltak, samt etterlevelse, 

oppfølging, måling og rapportering. På rådmannsnivå bør fokuset være på å sikre 

måloppnåelse, aggregere risiko og helhet. 

En helhetlig virksomhetsstyring skal ivareta ulike funksjoner ifølge veilederen og et av disse er 

etablering av kvalitetssystem. Dette er viktig da det har fokus på å sikre arbeidsprosesser. 

Noen hevder at det viktigste verktøyet for å sikre kontroll er et godt utbygd kvalitetssystem som 

inneholder alle kommunens rutiner og prosedyrebeskrivelser, reglementer, 

stillingsbeskrivelser og instrukser. Det er naturlig at verktøyet også omfatter avvikshåndtering, 

samt rapportering til aggregert overordnet nivå.  

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) med veileder viser til at både offentlig og privat virksomhet omfattes 

av kravene i forskriften. Kravet til avvikshåndtering er nærmere beskrevet i 

internkontrollforskriften § 5-7: «Virksomheter skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og 

forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse- miljø- og 

sikkerhetslovgivningen»  

Operasjonaliserte kriterier for problemstillinger i undersøkelsen er:   

• Kommunens ansatte bruker avvikssystemet ved at avvik meldes  

• Kommunen har etablert rutiner for hvordan avvik meldes 

• Kommunen har informert og gitt opplæring til ansatte om melding og oppfølging 

av avvik. 
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• Kommunens ansatte har tid til å melde avvik 

• Kommunen har lagt til rette systemer for oppfølging av avvik  

• Kommunens ansatte skal ha tillit til at avvik blir håndtert på en betryggende måte 

• Erfaringer fra avvikssystemet brukes til læring og forbedring i kommunens 

tjenesteområder  
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VEDLEGG 2 – HØRINGSSVAR 
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