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

kommunes kontrollutvalg i perioden juni 2018 til januar 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 Espen Langseth, 

prosjektmedarbeider Merete Montero, og kvalitetssikrere Sunniva Tusvik Sæter og Marit 

Ingunn Holmvik. Revisor har vurdert egen uavhengighet overfor Hemne kommune, jfr 

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.  

 

 

                                                

1 Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. § 7 

2 Norges Kommunerevisorforbund, www.nkrf.no 
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SAMMENDRAG 
 

Kontrollutvalget i Hemne kommune (KU) vedtok i sak 46/18 at det skal gjennomføres en 

forvaltningsrevisjon av kommunens internkontroll og system for avvikshåndtering.  

Vi har i rapporten vurdert om Hemne kommune har etablert et internkontrollsystem som 

ivaretar kommunelovens krav om betryggende kontroll. 

Det er ingen formelle form- eller innholdskrav til internkontroll, og det foreligger i dag flere ulike 

metodiske rammeverk som kan brukes som grunnlag i arbeidet med internkontroll. Vi har 

vurdert kommunens arbeid med internkontroll opp mot føringer i COSO-modellen, samt 

føringer i lov- og regelverk3. Grunnlaget for våre vurderinger er basert på gjennomgang av 

kommunens styrende dokumenter og retningslinjer, intervju med ansatte og ledelse, samt en 

spørreundersøkelse til enhetsledere innenfor helse og omsorg. 

Totalt sett fremstår kommunens etablerte systemer som gode sett opp mot formålet med 

internkontroll. Systemet slik det fremstår synes å fungere tilfredsstillende, samtidig som 

internkontrollen bærer preg av å være levende og gjenstand for stadige forbedringer. Det er 

enkelte mindre forbedringsområder, men disse ivaretas i forbindelse med den løpende 

oppfølgingen av internkontrollen. 

Ordet internkontroll kan gi assosiasjoner til at kjernevirksomheten i intern styring først og fremst 

dreiser seg om kontroll i ettertid. Ledelsen av Hemne kommune synes å være basert på tillit til 

at den som har mandat til å løse en oppgave, har den nødvendige kompetanse og evne til å 

løse oppgaven på en slik måte at oppdragsgivers intensjoner realiseres. Og så har man gode 

systemer som bidrar til at oppgavene kan løses iht. til vedtak og føringer, samt korrigere 

eventuelle avvik som måtte oppstå. 

Enhetslederne har fått delegert nødvendige fullmakter, herunder ansvar for drift av tjenestene, 

ansvar for kvalitet på tjenestene og arbeidsgiveransvar i forhold til medarbeiderne. En klar 

ansvars- og myndighetsplassering bidrar til en systematikk som tilrettelegger for en helhetlig 

og god internkontroll, avhjelper kontrollspennet, og sånn sett er vesentlig for å kunne håndtere 

rådmannens ansvar for internkontroll i kommunen. Etter revisjonens oppfatning bidrar en 

hensiktsmessig møtestruktur til god informasjonsflyt i kommunene. Intervjuinformasjon tyder 

også på at det er enkelt å ta kontakt med rådmannsnivået for å få informasjon og avklaring – 

både muntlig og via e-post.  

                                                

3 Forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring mf. 
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1 INNLEDNING 
I dette kapittelet gjennomgår vi bestilling, problemstillinger, metode og bakgrunn for prosjektet.  

1.1 Bestilling 
Kontrollutvalget i Hemne kommune (KU) bestilte i sak 46/18 en forvaltningsrevisjon av 

kommunens internkontroll og system for avvikshåndtering, med fokus på helsesektoren.  

Kommunens internkontrollsystem er et omfattende tema, og det er nødvendig å konkretisere 

hva som ville være gjenstand for undersøkelse i denne sammenhengen. 

Revisjonen vil se på kommunens overordnede internkontroll, samt enheten pleie og omsorg. 

Gjennomgangen av internkontroll på de ulike områdene er av en overordnet karakter. Vi har 

fokusert på hvilke system, rutiner og praksis enheten har etablert innenfor på overordnet nivå 

og innenfor helsesektoren, og om disse samsvarer med krav i regelverk og overordnede 

retningslinjer i Hemne kommune. I undersøkelsen har vi ikke teste hvorvidt de rutiner og 

prosedyrer som foreligger, blir benyttet i praksis.  

Vi har ikke gjort en vurdering av om kvaliteten på tjenestene er i samsvar med krav fastsatt i 

regelverk på området, utover det som faller inn under krav til internkontrollen. Vi kan derfor 

ikke utelukke at det kan foreligge brudd på regelverk eller retningslinjer, som ikke blir avdekket 

i denne undersøkelsen. 

1.2 Problemstillinger 
Følgende problemstilling vil bli besvart i rapporten:  

Har Hemne kommune etablert et internkontrollsystem som ivaretar kommunelovens krav 

om betryggende kontroll? 

1.3 Metode 
 

Rapporten bygger på informasjon innhentet gjennom dokumentgjennomgang og intervju.  

Intervju 

Følgende har blitt intervjuet:  

- Rådmann 

- Kommunalsjef 

- Rådgiver/personvernombud 

- Enhetsleder pleie og omsorg 

- Tre seksjonsledere pleie og omsorg. 
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Referat fra intervju er verifisert av informantene i etterkant for å rette opp eventuelle 

misforståelser. Intervjuene ble gjennomført etter en semistrukturert intervjuguide. 

 

Dokumentgjennomgang 

Vi har gjennomgått både sentrale og lokale system og retningslinjer innenfor området som er 

undersøkt. Sentrale dokumenter har vi i stor grad fått tilgang til i WisWeb4. Kommunen har 

også lagt frem rutiner og retningslinjer ved revisjonsbesøket, og har ivaretatt eventuelle 

dokumentforespørsler som har blitt sendt til kommunen. 

Spørreundersøkelse 

I forkant av revisjonsbesøket ble det sendt ut en mindre spørreundersøkelse til enhetsleder 

ved Helse og omsorg, samt fire seksjonsledere med utvalgte spørsmål knyttet til internkontroll. 

Svarene på undersøkelsen ble brukt som et utgangspunkt for samtale og 

dokumentgjennomgang ved revisjonsbesøket.  

 

Datakvalitet 

Vi har vurdert relevans, pålitelighet og gyldighet i informasjonen vi har innhentet, og finner at 

dette er tilfredsstillende. Revisjonens vurdering er at metodebruk og kildetilfang i denne 

forvaltningsrevisjonen har gitt tilstrekkelig grunnlag til å gi svar på problemstillingene som 

kontrollutvalget har vedtatt.  

 

1.4 Revisjonskriterier 
Revisjonskriterier – som begrep – er en samlebetegnelse for krav og forventninger som 

benyttes for å vurdere en virksomhets drift, økonomi, produktivitet, måloppnåelse, 

regeletterlevelse osv. Sammenholdt med faktabeskrivelsen danner revisjonskriteriene basis 

for de analyser og vurderinger som foretas, de konklusjoner som trekkes, og de er et viktig 

grunnlag for å kunne dokumentere avvik eller svakheter. 

Lovkrav er en sentral kilde for revisjonskriterier, og det foreligger også ulike veiledere, 

anbefalinger og dokumenter som gir uttrykk for hva som regnes for god praksis på området. 

Kommunens egne vedtak og føringer er også viktige kilder til kriterier. 

  

                                                

4 WisWeb er et intranett med applikasjoner for bl.a. nettsider, kvalitetsstyring og prosjektstyring 
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Internkontroll generelt 

Det fremgår av kommunelovens § 23.2 at rådmannen «skal sørge for at administrasjonen 

drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for 

betryggende kontroll». Det er i stor grad ledelsens vurdering å avgjøre hva det vil si å ha 

betryggende kontroll, men det bør være et bevisst valg.  

 

Internkontroll er en samling med systematiske tiltak som sørger for at en virksomhet arbeider 

i henhold til gjeldende lov- og regelverk samt vedtatte føringer. Det er ingen formelle form- eller 

innholdskrav til internkontroll, og det foreligger i dag flere ulike metodiske rammeverk som kan 

brukes som grunnlag i arbeidet med internkontroll. Utvikling, implementering og praktisering 

av internkontroll vil derfor kunne ha mange ulike tilnærminger. Vi vil i vår vurdering av 

selskapets internkontroll se hen til COSO-modellen.  

Hovedkomponentene i COSO-rammeverket er: 

- Kontrollmiljøet omfatter menneskene i virksomheten - etiske verdier, kompetanse mm. 

- og hvordan virksomheten er organisert.  

- Risikovurderingen forutsetter at det er fastsatt mål for virksomheten og aktivitetene. 

Risikofaktorene som kan hindre måloppnåelsen, må kartlegges og analyseres. 

Analysen danner grunnlaget for hva virksomheten velger å gjøre for å kontrollere 

risikoene. 

- Kontrollaktivitetene henger nøye sammen med risikovurderingen. De skal sikre at det 

settes i verk tiltak for å håndtere risikoene som kan hindre oppnåelse av virksomhetens 

målsettinger. Slike aktiviteter skal bidra til at rutiner og systemer fungerer som forutsatt. 

- Tilstrekkelig og relevant informasjon til rett tid skal gjøre det mulig for hver enkelt ansatt 

å ivareta det ansvaret de har blitt tildelt. 

- Overvåking/oppfølging skal sørge for at det kan vurderes hvor effektivt systemet er 

over tid, herunder iverksette korrigerende tiltak dersom dette er nødvendig. 

Detaljene rundt COSO-modellen følger i vedlegg 2. 

Helse- og omsorgsområdet 

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten er utgangspunktet 

for våre vurderinger når det gjelder helse- og omsorgsområdet. Forskriftens formål er å bidra 

til faglig forsvarlig helse- og omsorgstjenester, kvalitetsforbedring og pasient- og 

brukersikkerhet og at øvrige krav i helse- og omsorgslovgivningen etterleves. I forskriften 

fokuseres det på tre områder: 

1. Plikten til å planlegge 
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2. Plikten til å gjennomføre 

3. Plikten til å evaluere 

 

I veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (heretter 

kalt veilederen) står det at det er avgjørende for et godt styringssystem at det ikke er tvil om 

hvor ansvar, oppgaver og myndighet er plassert i en virksomhet. Ansvars- og oppgavefordeling 

må forankres tydelig i organisasjonen. Alle må være kjent med hvilke oppgaver de selv har, i 

tillegg skal de ha tilstrekkelig kunnskap om andres relevante ansvar og oppgaver og hvem 

som har myndighet til å ta beslutninger. 

 

Det fremkommer videre av veilederen at oppgaver i virksomheten som er særlig risikofylte 

krever mer styring i form av skrevne prosedyrer og rutiner enn andre mindre risikofylte 

oppgaver. Gjennom systematiske risikokartlegginger kan ledelsen identifisere aktiviteter og 

prosesser der det er fare for svikt. Oppfølging av risiko bør skje som en kontinuerlig prosess 

der virksomheten jobber systematisk med å planlegge, gjennomføre, evaluere og følge opp 

med risikoreduserende tiltak. Legemiddelhåndtering er ett eksempel på et område der svikt 

kan resultere i alvorlige hendelser 

Ifølge veilederen er det øverste leders ansvar å sørge for systemer som sikrer at 

medarbeiderne har kunnskap og ferdigheter til å utføre oppgavene sine. Det forutsetter at 

virksomheten gjennomfører jevnlige kompetansekartlegginger, rekrutterer medarbeidere med 

riktig kompetanse og sørger for at de får tilstrekkelig opplæring, samt etter- og videreutdanning. 

Utdrag fra forskriften følger i vedlegg 2. 

 

1.4.1 Kontrollpunkter 

Føringene i COSO-modellen og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedringer i helse- og 

omsorgstjenesten har vesentlige fellestrekk, og revisjonen bruker derfor de samme 

kontrollpunktene både når det gjelder internkontroll generelt i kommunen, samt innenfor helse- 

og omsorgsområdet. På bakgrunn av revisjonskriteriene er det utarbeidet flere kontrollpunkter 

som angir hva som må foreligge for at kommunens internkontroll kan sies å være i samsvar 

med revisjonskriterier og krav i gjeldende regelverk på området.  

Kontrollpunkter 

- Kommunen skal ha hensiktsmessige systemer for å sikre god informasjon og 

kommunikasjon i internkontrollarbeidet i kommunen. 

- Kommunen skal gjennomføre risikokartlegginger og vurderinger for å kartlegge fare for 

svikt, feil eller mangler i kommunen. 
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- Kommunen skal ha etablert rutiner, kontroll og rapportering som del av internkontrollen 

i kommunen. 

- Kommunen skal ha etablert rutiner for oppfølging av om internkontrollen fungerer som 

forutsatt i kommunen.  
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2 INTERNKONTROLL I KOMMUNEN 
I dette kapittelet beskriver vi data og konklusjoner fra revisjonens undersøkelse om 

internkontroll. Først gjennomgås kommunens overordnede internkontroll, deretter 

internkontrollen på pleie- og omsorgsområdet. Til slutt gjøres det en felles vurdering av den 

overordnede internkontrollen og internkontrollen innen pleie- og omsorg 

2.1 Problemstilling 
 

Har Hemne kommune etablert et internkontrollsystem som ivaretas kommunelovens 

krav om betryggende kontroll? 

2.2 Kommunens internkontroll 
Under dette kapittelet beskrives kommunens overordnede internkontroll. 

Det er lagt til grunn følgende revisjonskriterier: 

1. Kommunen skal ha hensiktsmessige systemer for å sikre god informasjon og 

kommunikasjon i internkontrollarbeidet i kommunen. 

a. IT-systemstøtte for effektiv kommunikasjonsflyt 

b. Retningslinjer, organisering, ansvars- og myndighetsfordeling 

2. Risikovurderingen forutsetter at det er fastsatt mål for virksomheten og aktivitetene. 

Risikofaktorene som kan hindre måloppnåelsen, må kartlegges og analyseres. Analysen 

danner grunnlaget for hva virksomheten velger å gjøre for å kontrollere risikoene. 

3. Kommunen skal ha etablert rutiner, kontroll og rapportering som del av internkontrollen i 

kommunen. 

4. Oppfølging av internkontrollen skal sørge for at det kan vurderes hvor effektivt systemet er 

over tid, herunder iverksette korrigerende tiltak dersom dette er nødvendig. 

2.2.1 Hensiktsmessige systemer 

Rådmannen er tydelig på at kommunen har en velfundert og gjennomarbeidet internkontroll 

som har utviklet seg over mange år. Arbeid med internkontroll skiller seg egentlig ikke ut fra 

annen ledelse, det er ledelse satt i system. Hva som er «betryggende kontroll» avhenger av 

hvilke utfordringer kommunen har, hvilken risiko man er villig til å akseptere, de ansattes 

kompetanse, mm. Det er i stor grad en løpende vurdering å avgjøre hva det vil si å ha 

betryggende kontroll, dels basert på jevnlige risikovurderinger, dels basert på korrigering av 

avvik ol. 

Rådmannen forteller at Hemne kommune startet arbeidet med internkontroll i 1992 med en 

sykefraværskampanje som knyttet seg til HMS-arbeidet. Dette var et halvårlig prosjekt, der det 
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ble etablert styrende dokumenter, prosedyrer, mål og avvikshåndtering. Alt ble satt i 

ringpermer som var tilgjengelig for de ansatte. Dette var starten på dagens system, nå er alt 

av dokumentasjon tilgjengelig på nett. Kommunen bruker nå WisWeb5, et kvalitetssystem, som 

i tillegg til å fungere som «daglig» internkontrollsystem, skal medvirke til å oppfylle interne og 

eksterne krav, for eksempel fra lov- og forskrifter, tilsynsmyndigheter, brukere eller tredjeparter 

Alle ansatte, inkludert vikarer, har tilgang til kvalitetssystemet og skal bruke det. 

Rådmannen forteller at det blir stilt samme krav til alle ansatte i hele kommunen når det gjelder 

rutiner og dokumentasjon, og alt skal være tilgjengelig i kvalitetssystemet. Det gis i dag 

obligatorisk opplæring i bruk av systemet og et pålegg om å benytte kvalitetssystemet. Det er 

videre lesekrav til rutinene, herunder med en plikt til å forholde seg til rutinene.  

- Prosedyrene er fargekodet. Rødt = følge til punkt og prikke. Grønt = veiledende. 

- Det kan bli personalsak dersom man ikke følger rutinene. 

 

Rutinene gjelder for 1 år. I kvalitetssystemet er rutinen gitt en eier, som har fått delegert ansvar 

for å oppdatere rutinen. Det må lages ny versjon av rutine selv om det ikke er endringer for å 

synliggjøre at det er vurdert. Når det har kommet en ny versjon av en rutine, vil de som kan 

komme i befatning med rutinen være pliktige til å lese gjennom ny versjon av rutinen. Det 

logges hvem som er inne i kvalitetssystemet og hva man gjør. På intranett har alle ansatte 

informasjon om sine uleste prosedyrer, prosedyrene vedkommende eventuelt har til revidering 

og eventuelle avvik til fordeling. 

En stikkprøve på noen dokumenter viste at det ikke er problematisk å finne dokumenter uten 

gyldighetsdato, eller med utgått gyldighetsdato, eksempelvis: 

• Kvalitetsmål: Hjemmesykepleie (uten gyldighetsdato) 

• Prosedyre: ESA-Avslutning av arkivsaker, gyldig til 01.11.2018. 

Revisor tok også en stikkprøve på en oversikt over uleste prosedyrer. 

- Rapport «Prosedyre lest oversikt», Område: Sentraladministrasjon, Tema: Brannvern 

- Rutinen var gyldig fra 16.11.2017 (ingen utløpsdato), og det er fremdeles 3 personer som 

ikke har lest prosedyren. 

 

Rådmannen forteller at ettersom det er samme krav til internkontroll til all virksomhet i 

kommunen, har man ikke funnet det hensiktsmessig å skille de ulike områdene/sektorene. 

HMS-forskriften, særlovgivning i NAV, helsepersonell-loven, barnevernsloven og andre lover 

                                                

5 Utviklet av WIS, et IT-selskap 
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fremmer krav om internkontroll, mv. Det er ikke hensiktsmessig å ha flere forskjellige systemer 

og kontrollmekanismer for de ulike sektorene. 

 

Hemne kommune har både politiske og administrative fastsatte mål for virksomheten. Disse 

følges opp gjennom jevnlig rapportering, eksempelvis: 

- investeringer følges opp gjennom jevnlige rapporter, og det rapporteres på hvert prosjekt 

fire ganger i året. 

- BMS-registrering (månedlig på drift) og årlig revisjon av lederavtalen (ledersamtale) sikrer 

at mål blir fulgt.  

- Det er etablert «tiltakslister» som synliggjør hvilke tiltak som skal gjennomføres i løpet av 

budsjettåret for at kommunen skal nå sine mål. Dette med ansvarlig, tidsfrister, ol. 

- Kommunen rapporterer på oppfølging av vedtak til politikerne i tabellform 2 ganger i året, 

herunder en muntlig gjennomgang av hvordan de politiske vedtakene er fulgt opp. 

Kommunestyret delegerer ansvar og myndighet til rådmann gjennom delegeringsreglementet. 

Ansvar og myndighet delegeres fra rådmann til ledernivået under rådmannen gjennom 

delegeringsbrev og lederavtaler. Enhetsledere mm. delegerer ansvar og myndighet til øvrige 

ansatte.  

- En stikkprøve av dokumenter vedrørende delegering visste ingen avvik 

Det er nylig ansatt en i staben som skal være ansvarlig for kvalitetssikring og oppfølging og av 

kommunens internkontroll/WizWeb. Vedkommende er også personvernombud. 

Etiske retningslinjer 

Kommunen har etiske retningslinjer. På kommunens hjemmeside står det at etiske 

retningslinjer skal bidra til bevisstgjøring og oppfordre til etisk skjønn, blant annet i forhold til å 

bruke myndighet med varsomhet og forstand og opptre redelig og ærlig.  

2.2.2 Risikovurdering 

Det er ikke gitt noen spesiell føring fra rådmannen når det gjelder risikovurdering på tjenester 

innenfor de ulike kommuneområdene. Rådmannen forteller at det foretas risikovurderinger på 

flere måter i kommunen. Risikovurdering gjøres for kommunen totalt sett, og på enkeltområder 

ved behov. Ved behov så menes det at ved forhold som man anser som det er sannsynlig 

medfører betydelige risikoer, så gjennomføres det risikovurderinger. Det foreligger rutiner og 

maler på risikovurderinger og ROS-analyser i WisWeb. Kommunene har eksempelvis en 

overordnet rutine som omhandler risiko- og sårbarhetsanalyse. I rutinen står det at: 

Gjennomføres når: 
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Når det skjer endringer ved innføring av ny teknologi, ny oppgaveløsning og 

organisatoriske endringer som vurderes å ha betydning for HMS, kvalitetssikring og 

IKT sikkerhet. 

Kommunen hadde nylig tilsyn fra Arbeidstilsynet, hvor det ble et avvik som følge av det var for 

lenge siden kommunen hadde gjennomført ROS-analysene på et område. Det poengteres fra 

kommunen sin side at det er god læring for kommunen og de berørte partene å ha slike tilsyn. 

Rådmannen forteller at avvikssystemet også fanger opp ulike forhold underveis, og da tar man 

en vurdering for hvert enkelt tilfelle når det gjelder vurdering av risiko. Et annet eksempel er 

hvis det skulle komme et «benkeforslag» i forbindelse med politiske prosesser, eksempelvis 

diskusjon om bemanningskutt – det har imidlertid ikke vært behov for risikoanalyser på dette 

området. 

Rådmann viser videre til at det i forbindelse med ledersamtaler jevnlig gjøres en gjennomgang 

av de ulike ansvarsområdene i kommunen, herunder om det er områder det er knyttet risiko 

til. I en slik prosess kan det identifiseres områder kommunens selv ønsker å se nærmere på. 

Det skrives møtereferat fra disse møtene, og dokumentasjon på denne gjennomgangen 

fremgår av møtereferat6.  

2.2.3 Rutiner, kontroll og rapportering  

Rådmannen forteller at alle vedtak og/eller tilsyn skal være hjemlet i lover, forskrifter eller andre 

bestemmelser. Et av kravene i lederavtalen er at enhetsleder skal ha kontroll på at enheten 

drives innenfor de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og eventuelle føringer knyttet til 

dette. Dette følges bl.a. opp av rådmannen i forbindelse med ledersamtaler7.  

 

Alle ansatte har fullmakter på detaljert nivå. Denne oppdateres ved lovendringer8. Fullmakten 

gjenspeiles også i Visma. Fullmaktene ligger i kvalitetssystemet. Fullmakten blir supplert av 

lederavtalene, kommuneplaner, kommunale satsinger og overordnede mål. Rådmannen og 

den ansatte blir enige om personlige mål ved behov. Lederavtalene blir gjennomgått i årlige 

medarbeidersamtaler, men det er mest fokus på her og nå. I referatet står punktene som man 

er blitt enige om. Rådmannen poengterer at det er viktig med en fri samtale om det som er 

viktig. Lederavtalen blir forlenget i møtet. 

                                                

6 Dokumentet: Internkontroll – ledelsens gjennomgang, se vedlegg 3. 

7 Eksempelvis dokumentet: Internkontroll ledelsens gjennomgang og systemrevisjon Pleie og omsorg. 

8 Det opplyses om at man sjekker lenken i kvalitetssystemet. Kommunen får også varsling fra Lovdata per epost, 

og man følger med i Kommunal Rapport som omtaler endringer i lover. 
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- Det er også rom for å skrive inn egne mål i lederavtalen, herunder forbedringspunkter til 

den ansatte og tilbakemelding fra den ansatte. 

Møtestruktur 

Rådmannen forteller at et viktig element i internkontrollen til kommunen er den etablerte 

møtestrukturen. Møtestrukturen er beskrevet skriftlig, med tema for de ulike møtene. Det blir 

skrevet referat fra møtene som legges offentlig – dette for å sikre felles informasjon til alle. Det 

opplyses videre om at det er jevnlige møter med ordfører for å informere om aktuelle 

problemstillinger som dukker opp. 

Revisor har fått oversendt et dokument med oversikt over rådmannens interne møter. Det er 

etablert faste møtearenaer. Dette er følgende: 

- Rådmannens lederteam 

- Godkjenningsmøter politiske saker 

- Saksbehandlermøter 

- Strategisk lederteam 

- Enhetsledermøte 

- Administrativ styringsgruppe kommunereformen Hemne kommune 

- Prosjektgruppe kommunereform 3 kommuner 

Det fremgår hva som er formålet med møtene, hvem som skriver referat og møtefrekvens.  

Informasjon 

Rådmannen forteller at selv om kommunen har et omfattende kvalitetssystem, vil man aldri 

som rådmann ha full oversikt – noe som heller ikke er nødvendig. Det har vært satset på å 

bygge en kultur med en åpen dør-holdning og alle kan stikke innom rådmannen, eller andre 

ledere, hvis det er behov for spørsmål/avklaringer. Rådmannen har en direkte linje til enhetene 

og ønsker å vite om problemer/utfordringer. Det gjennomføres også medarbeidersamtaler med 

nyansatte og lederne i staben 

I tillegg har rådmannen inntrykk av at kommunen har flinke politikere som lytter. Det er god 

dialog mellom rådmann og ansatte, og rådmann og politikere. 

Ledelsen mener det er viktig med relevant styringsdata på riktig nivå for å opprettholde en 

tilfredsstillende internkontroll – rådmannen mener han får informasjon om det han trenger å få 

informasjon om. 
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2.2.4 Oppfølging av internkontrollen 

Revisor har mottatt 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.  

Rådmannen forteller at avvikshåndtering benyttes aktivt og brukes for forbedringer i 

kommunen. Det er flest avvik innen pleie og omsorg, eksempelvis med demente pasienter og 

innenfor skolesektoren med utagerende adferd. Rådmannen får SMS dersom det er avvik som 

følge av skade på personell og ved brudd på personvern. De som har meldt inn avvik får 

beskjed om når avviket er lukket/fulgt opp. Rådmannen mener også at det er en kultur for å 

varsle avvik, herunder at dersom man er i tvil skal man melde avvik. 

Kommunen har en egen rutine for systematisk gjennomgang av WisWeb for å sikre at den 

fungerer som forutsatt. Rådmannen forteller at lederavtalene også brukes til oppfølging av 

internkontrollen. Basert på rapportering stiller rådmann krav til systematisk oppfølgning 

innenfor de ulike kommuneområdene. Dette innebærer både løpende oppfølging av drift, men 

også oppfølging av internkontrollen. Avvik, sykefravær og andre forhold som omhandler 

personal og arbeidsmiljø blir årlig9 gjennomgått med AMU, med verneombud og 

formannskapet. Rådmannen poengterer at det er viktig at det finnes arenaer for åpen dialog 

om organisasjonen Hemne kommune. 

  

                                                

9 WisWeb – ledelsens gjennomgang og systemrevisjon. 
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2.3 Internkontroll Pleie- og omsorgsområdet 

Under dette området finner man tjenester innenfor helse, pleie og omsorg og sosiale tjenester.  

Det er lagt til grunn følgende kontrollpunkt/revisjonskriterier: 

Det er lagt til grunn følgende revisjonskriterier: 

1. Kommunen skal ha hensiktsmessige systemer for å sikre god informasjon og 

kommunikasjon i internkontrollarbeidet i kommunen. 

a. IT-systemstøtte for effektiv kommunikasjonsflyt 

b. Retningslinjer, organisering, ansvars- og myndighetsfordeling 

2. Risikovurderingen forutsetter at det er fastsatt mål for virksomheten og aktivitetene. 

Risikofaktorene som kan hindre måloppnåelsen, må kartlegges og analyseres. Analysen 

danner grunnlaget for hva virksomheten velger å gjøre for å kontrollere risikoene. 

3. Kommunen skal ha etablert rutiner, kontroll og rapportering som del av internkontrollen i 

kommunen. 

4. Oppfølging av internkontrollen skal sørge for at det kan vurderes hvor effektivt systemet er 

over tid, herunder iverksette korrigerende tiltak dersom dette er nødvendig. 

2.3.1 Hensiktsmessige systemer 

Lederavtalene inneholder tre deler; en generell del, en spesiell del, og en del som omhandler 

resultat og evaluering. Lederavtalene gjennomgås og revideres i årlige ledersamtaler. 

Pleie- omsorgsområdet ledes av en enhetsleder og 4 seksjonsledere. Enhetsleder har ansvar 

for videredelegering til sine seksjonsledere og andre ansatte. Seksjonslederne har ansvar for 

en avdeling hver på sykehjemmet, et geografisk område i hjemmesykepleien, og en del av 

kommunens omsorgsboliger. Hensikten/målet med denne organiseringen er at lederne skal få 

et overordnet blikk på tjenesten, og at seksjonsledere sammen med enhetsleder skal jobbe 

frem en omforent beste praksis. Det opplyses om at det at man jobber på samme måte betyr 

også at det er enklere være vikar for hverandre dersom dette skulle være nødvendig.  

Internkontroll generelt 

Seksjonslederne forteller at internkontrollen innenfor helse- og omsorgsområdet fungerer bra. 

Det er eksempelvis enkelt å skrive prosedyrer og knytte disse opp mot lovverk, det er enkelt å 

finne informasjon man er ute etter, og det er enkelt for de ansatte å bruke systemet. Tabell 1 

nedenfor viser i hvilken grad lederne innenfor pleie og omsorg mener de har kontroll på 

regelverk mm. 
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Tabell 1. Kontroll med krav i regelverk mm. 

Kontroll med at enhetens arbeid 
utføres i tråd med krav, 
regelverk, mm. 

Enig Delvis enig Delvis uenig Uenig Vet ikke 

Ved min enhet er det utarbeidet tiltak 
for å møte de risikoområdene 
(muligheter for feil/avvik) som er 
identifisert 

100% 0% 0% 0% 0% 

Enheten har tilstrekkelig skriftlige 
rutiner og prosedyrer som sikrer at 
enhetens gjøremål kan bli korrekt 
utført 

100% 0% 0% 0% 0% 

Jeg har kontroll på at enheten drives 
innenfor det til enhver tid gjeldende 
krav og regelverk 

60% 40% 0% 0% 0% 

Enheten/kommunen har et system for 
å sikre at alle rutiner til enhver tid er 
oppdatert 

100% 0% 0% 0% 0% 

Enheten sørger for at de ansatte har 
tilstrekkelig kompetanse til å utføre 
de oppgavene de er satt til. 

80% 20% 0% 0% 0% 

Enheten har et tilfredsstillende 
verktøy for å håndtere avvik. 

100% 0% 0% 0% 0% 

Kilde: Revisjon Midtnorge SA 

Tabell 1 viser at lederne stort sett føler de har kontroll iht. med krav i regelverk mm. Når det 

gjelder kontroll på at enheten drives innenfor det til enhver tid gjeldende krav og regelverk 

svare 2 av lederne (40 %) at de bare er delvis enig. 

Seksjonslederne forteller at alle rutiner, prosedyrer mm. er tilgjengelig i Wisweb. Med WisWeb 

har man et verktøy for å dokumentere planer, rutinebeskrivelser, risikovurderinger, tiltak mm. 

Innenfor pleie og omsorg brukes også VAR Healthcare, som er en database med nærmere 

400 oppdaterte prosedyrer/funksjoner innenfor helse. Alle med tilgang til WisWeb kan logge 

seg direkte inn på VAR Healthcare10. Ved enkelte prosedyrer er det naturlig å linke direkte inn 

til VAR Healthcare og konkrete prosedyrer i denne prosedyrebasen. Alle som utarbeider 

prosedyrer oppfordres til å linke til VAR Healthcare der det er naturlig.  

- Det opplyses om at det er ingen mulighet for logging på bruk av prosedyrer i VAR 

Healthcare på samme måte som i WisWeb.  

De ansatte er klar over forpliktelsen til å bruke WisWeb, herunder kravet om å holde seg 

oppdatert på det faglige. Det er lesekrav på prosedyrer/rutiner, men filtrert ut fra behov. 

Systemet gir også oversikt over hvem som har gått inn for å se på de prosedyrene de er pålagt 

å være oppdatert på. 

                                                

10 VAR Healthcare er Norges største prosedyrebibliotek for helsetjenesten. Dette prosedyrebiblioteket revideres 

kontinuerlig i tråd med forskning og andre nasjonale råd og føringer. 
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- Den som lager prosedyren bestemmer hvem det angår – og man søker å være bevisst 

på hvem som ilegges lesekrav. 

Lederne er tydelig på at de har oversikt over krav og føringer innenfor sitt eget ansvarsområde. 

Leder forteller at det er dyktige fagfolk ved avdelingen som er pliktoppfyllende og tar ansvar. 

Ansatte er forskjellige og trenger ulik oppfølging. Enkelte ansatte er eksempelvis ikke like flink 

til å følge opp leseplikten i WisWeb, og man har da en dialog med den ansatte om dette. Det 

forventes også at ansatte med jevnlig mellomrom leser e-post og holder seg oppdatert på 

«viktige forhold», selv om man eventuelt skulle ha en turnus som medfører lengre perioder 

med fri. 

Det gjennomføres årlige medarbeidersamtaler med alle medarbeiderne. Det er en egen rutine 

på dette, som skal bidra til å sikre en god prosess for gjennomføring av utviklingssamtaler, fra 

forberedelse, gjennomføring og oppfølging11. 

Tabell 2 nedenfor viser ledernes vurderinger av arbeidet med internkontroll. 

Tabell 2. Ledelse og holdninger 

Kommunens ledelse og 
holdninger 

Enig Delvis enig Delvis uenig Uenig Vet ikke 

Ledelsen signaliserer at 
internkontroll er viktig 

100% 0% 0% 0% 0% 

Jeg har tilstrekkelig kunnskap om 
hvordan internkontroll skal utøves i 
praksis 

80% 20% 0% 0% 0% 

Det er utformet relevante mål for 
alle vesentlige områder innenfor 
min enhets virksomhet 

100% 0% 0% 0% 0% 

Enheten har gjennomført kartlegging 
av kompetanse siste 2 år 

80% 20% 0% 0% 0% 

Det er fokus på etikk i enheten 80% 20% 0% 0% 0% 

Mitt ansvarsområde og 
myndighetsområde er tydelig 
definert 

60% 40% 0% 0% 0% 

Kilde: Revisjon Midtnorge SA. 

En av lederne kan ikke si seg enig i at hun har tilstrekkelig kunnskap om hvordan 

internkontrollene skal utøves i praksis, og to av lederne er delvis enig i at ansvarsområde og 

myndighetsområde er tydelig definert. 

Tabell 3 nedenfor viser at lederne innenfor pleie- og omsorg i hovedsak mener at det er god 

oppføling fra ledelsen når det gjelder internkontroll. 

                                                

11 Utviklingssamtale i pleie og omsorg. 
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Tabell 3. Ledelsens oppfølging 

For å sikre gjennomføring av 
handlinger eller endringer 
som er nødvendige for å 
oppnå god internkontroll, er 
også ledelsens oppfølging 
viktig 

Enig Delvis enig Delvis uenig Uenig Vet ikke 

Rådmannen er tilstrekkelig 
informert om de krav og 
utfordringer som gjelder min 
enhet 

100% 0% 0% 0% 0% 

Ledelsen gjennomfører jevnlig 
evaluering av om enheten når 
sine mål 

100% 0% 0% 0% 0% 

Jeg får tilstrekkelig 
tilbakemelding på de krav og 
utfordringer som meldes opp til 
ledelsen. 

80% 20% 0% 0% 0% 

Kilde: Revisjon Midtnorge SA 

Enhetsleder forteller at pleie- og omsorg ligger på 12. plass i kommunekompasset12 når det 

gjelder ansatte med fagkompetanse. Det innebærer at et lavt antall av de ansatte er uten 

formell fagkompetanse. Det å holde seg faglig oppdatert er et viktig ansvar for fagutdannede. 

Hvis det er noe man ikke finner svar på, eksempelvis innenfor lønn og personal, så spør man. 

Det tas også kontakt med fylkesmannen hvis det skulle være behov for avklaringer på enkelte 

områder.  

Det opplyses om at det er satt av midler til kompetanseheving. og det legges til rette for 

videreutdanning. Det er utarbeidet en kompetanseplan for pleie- og omsorg, dette sammen 

med verneombud, fagledere mm. Gjeldende kompetanseplan gjelder perioden 2017-2020. 

Fokus her er på hva enhetene har behov for. Det lages også en årlig handlingsplan på 

kompetanse. Bakgrunnen for dette er at kommunen ønsker å arbeide systematisk og 

strategisk med kompetanse for å beholde, utvikle, rekruttere og utnytte eksisterende 

kompetanse.13 Seksjonslederne samarbeider om å kartlegge kompetansen tilhørende sine 

ansvarsområder– hva har vi, og hva trenger vi. De ansatte kommer også med innspill. 

Et forhold som kan medføre behov for ny kompetanse er at det kommer en pasient med en 

«ny» diagnose. Da sendes ansatte på kurs for å bli oppdatert på dette området. Det 

gjennomføres også internundervisning, med både interne og eksterne kursholdere. 

Eksempelvis kan det komme folk fra St. Olavs hospital for å undervise. 

                                                

12 Kommunekompasset er et verktøy for å vurdere hvordan kommunens forvaltningspraksis (styring, ledelse, drift 

og utvikling) er bygget opp, forankret og etterlevet. Kommunekompasset er utviklet i regi av KS-forskning. 

13 Strategisk kompetanseplan 2017 – 2020 pleie og omsorg. 
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Sykehjemmet er sertifisert som et «Livsgledehjem». Man setter «livsglede» i et system 

sammen med pleie- og omsorg, fysisk aktivitet/mobilisering, ernæring og nødvendig 

medisinering. 

Tabell 4 nedenfor viser ledernes vurdering av opplæring for nyansatte.  

Tabell 4. Opplæring for nyansatte 

Enheten har et opplegg som 
sikrer at alle nyansatte får 
opplæring i følgende 

Enig Delvis enig Delvis uenig Uenig Vet ikke 

Interne faglige prosedyrer 100% 0% 0% 0% 0% 

Relevante lover og forskrifter 80% 20% 0% 0% 0% 

Kommunale retningslinjer 80% 20% 0% 0% 0% 

Enhetenes mål 80% 20% 0% 0% 0% 

Kvalitetssystemet 100% 0% 0% 0% 0% 

 

2.3.2 Risikovurdering 

Det opplyses om at avdelingene gjennomfører risikovurderinger ved «vesentlige endringer», 

og det gjennomføres ROS-analyser på nye områder, eksempelvis elektronisk dørlås og GPS 

på brukere. 

Det har nylig vært et tilsyn på sykehjemmet, og det ble et avvik på at det har gått for lang tid 

mellom forrige ROS-analyse. Tidligere har rutinen vært at det skal være en gjennomgang hvert 

5. år, men tilbakemeldingen fra Arbeidstilsynet var at dette ikke var tilstrekkelig. Rutinen er nå 

endret slik at det nå står at det skal utføres en gjennomgang av de ulike områdene hvert 3. år. 

Enhetsleder forteller videre at når det gjelder tilsyn fra Arbeidstilsynet har man erfart at 

kommunens prosedyre på ROS-analyse ikke tilfredsstiller kravene til oppfølging innen vold og 

trusler. Når avviket er lukket, vil det bli vurdert om kommunens overordnet prosedyre skal 

endres i tråd med Arbeidstilsynets prosedyre på dette området. 

Ledelsen innenfor Pleie og omsorg har jevnlig en gjennomgang av internkontrollen i enheten14. 

Fra tabell 5 nedenfor ser vi at man har hatt en gjennomgang av internkontrollen innenfor 

enhetens område og konkludert med at alt er i orden. 

  

                                                

14 Internkontroll ledelsens gjennomgang og systemrevisjon Pleie og omsorg. 
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Tabell 5. Sjekkliste internkontroll 

Tekst/beskrivelse Frist 

30. Er brukerundersøkelser gjennomført og fulgt opp i 
samsvar med gjeldende planer? Sjekket ok 

Sjekket ok 

35. Har enhetene gjennomført risikovurderinger på 
områder med krav om internkontroll? Sjekket ok 

Sjekket ok 

37. Har alle fått opplæring i WisWeb kvalitet? Sjekket 
ok 

Sjekket ok 

Kilde: Hemne kommune 

Tabell 6 nedenfor viser ledernes vurdering av hva som er utført av risikovurderinger internt i 

enheten. 

Tabell 6. Risikovurdering 

Risikovurdering - har enheten 
vurdert sannsynligheten for en 
feil/avvik, og konsekvensen 
hvis dette skjer. 

Enig Delvis enig Delvis uenig Uenig Vet ikke 

Enheten har vurdert risiko/fare for å 
ikke nå målene man styrer mot 

60% 20% 20% 0% 0% 

Enheten har vurdert risiko/fare for 
manglende kvalitet i tjenesten 

80% 0% 20% 0% 0% 

Enheten har vurdert risiko/fare for 
manglende lov- og regeletterlevelse 

80% 20% 0% 0% 0% 

Enheten har vurdert risiko/fare for 
feil/avvik på økonomiområdet 

60% 20% 20% 0% 0% 

Enheten har vurdert risiko/fare for 
feil/avvik innenfor HMS 

60% 40% 0% 0% 0% 

Kilde: Revisjon Midt-Norge SA 

Ledergruppen innenfor pleie og omsorg har noe ulikt syn på spørsmålene om risikovurdering 

som de ble bedt om å ta stilling til. Blant annet er en av lederne delvis uenig i at enheten har 

vurdert risiko/fare for manglende kvalitet i tjenesten. 

Det opplyses om at avvikssystemet fanger opp ulike forhold underveis, og da tar man en 

vurdering for hvert enkelt tilfelle når det gjelder eventuell vurdering av risiko. 

Sykehjemmet har nå inngått avtale om et frivillig tilsyn i regi av NEMFO15. Tema for 

tilsynskampanjen er miljørettet helsevern i sykehjem og tar utgangspunkt i forskrift om 

miljørettet helsevern, som er hjemlet i Folkehelseloven. Hensikten med tilsynskampanjen er å 

se om sykehjemmet etterlever forskrift om miljørettet helsevern. Tilsynet omfatter følgende 

krav: 

                                                

15 NEMFO – Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid er en frivillig organisasjon som har som mål å styrke det helsefremmende 

og forebyggende miljøarbeidet på lokalt og nasjonalt plan 



Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA 

- Internkontroll - 24 

- § 7 Overordnet krav 

- § 10 a)-f) Helsemessige forhold i virksomheter og eiendommer 

- §§ 11a-11e Krav om å hindre spredning av legionella via aerosol  

- § 12 Ansvar og internkontroll 

- § 13 Opplysningsplikt 

Hensikten med tilsynet er å se på kommunenes etterlevelse av forskrift om miljørettet 

helsevern, herunder å rette opp eventuelle avvik som blir funnet. Det opplyses fra enhetsleder 

at dette er viktig og god læring for enheten. 

2.3.3 Rutiner, kontroll og rapportering  

Seksjonslederne bruker ulike kanaler for å gi informasjon til de ansatte. Det er en rekke ulike 

møtepunkter mellom ledelse og de ansatte, og det poengteres at alle har mulighet til å få 

tilgang til informasjonen de har behov for: 

- Faste gruppemøter, sonemøter, fagledermøter osv., antas generelt sett å dekke 

behovet for informasjon og rapportering. Man snakker jevnlig om WisWeb og 

internkontroll på «alle» møter slik at man er sikker på at de ansatte vet hvilke 

forventninger og krav det er til dem når det gjelder internkontroll. Styringskort med BMS 

og avviksstatistikker gjennomgås på alle møter med fagansvarlige i enheten i tillegg til 

alle plasstillitsvalgte og verneombudene (3 stk.) tilknyttet enheten. Dette gjelder ca. 6 

møter i året. 

- WisWeb har også en nyhetsside hvor man kan legge inn informasjon. 

- Det er også jevnlig opplæring/kursing på områder hvor det ansees som nødvendig, 

eksempelvis når det gjelder håndtering av vold. 

- Det er ikke muntlig rapport ved vaktskifte. Man leser rapporten når man kommer på 

jobb. Man har mulighet til eventuelle spørsmål/kommentarer til rapporten. 

Leder forteller at det er viktig å være «mye» ute i avdelingen for å få oversikt over hvordan 

avdelingen fungerer. I tillegg er det viktig å være synlig og tilgjengelig for diskusjon/dialog med 

de ansatte på disse rundene. Seksjonsledere har ellers fast kontortid, og kan ellers nås enkelt 

– de ansatte kan når som helst stikke innom kontoret. Det er en kultur på «avdelingen» at man 

kan spørre hvis man er usikker på noe, og det er ikke vanskelig å få tak i leder hvis det skulle 

være behov for dette. 

Tabell 7 nedenfor viser ledernes vurdering av spørsmål vedørende informasjon i enheten. 
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Tabell 7. Informasjon i enheten 

Informasjon i enheten Enig Delvis enig Delvis uenig Uenig Vet ikke 

Internkontroll er jevnlig tema på 
enhetsmøtene 

40% 40% 0% 0% 20% 

Det er god og tilstrekkelig intern 
kommunikasjon i enheten 

60% 40% 0% 0% 0% 

Det er tilstrekkelig intern 
kommunikasjon i enheten 

80% 0% 20% 0% 0% 

Jeg har tilstrekkelig informasjon 
for å kunne styre enheten 

60% 40% 0% 0% 0% 

Kilde: Revisjon Midt-Norge 

Vi ser bl.a. at en av lederne (20 %) er delvis uenig i at det er tilstrekkelig intern kommunikasjon 

i enheten. 

 
Rutiner 

Rutiner/prosedyrer som legges inn i WisWeb har oppdateringsdatoer lagt inn fram i tid. Dvs. 

at den som er forfatter av rutinen/prosedyren får melding om at det er på tide å gjennomgå og 

godkjenne rutinen på nytt.  

- Det gjennomføres jevnlig årlig kontroll på prosedyrer/rutiner slik at de skal være 

oppdatert.  

- En gjennomgang av rutiner, prosedyrer og sjekklister er et punkt i sjekkliste for opplæring 

av nyansatte. 

 

Det gjennomføres også jevnlige kontroller på at de ansatte leser rutiner og prosedyrer, og ved 

endringer i rutiner og prosedyrer kan man sette opp hvem som har leseplikt på de aktuelle 

rutinene. Hvis en ansatt har leseplikt på en rutine og ikke følger dette opp, blir dette tatt opp 

med vedkommende. 

Planlegging 

Kommunen anvender Gerica som sin elektroniske pasientjournal. Alle ansatte som utfører 

helsehjelp bruker Gerica, og det er egne sjekklister/rutiner for hva som skal føres i Gerica. Alt 

som omhandler pasienter blir logget, og seksjonslederne forteller at de leser pasientjournaler 

for å holde seg orientert om hva som skjer. 

Det opplyses om at innkomstsamtale/kartleggingssamtale gjennomføres for alle pasienter. 

Dette dreier seg om en del om praktiske ting om avdelingen (rutiner, helsehjelp, oppholdet på 

avdelingen), men også avklaringer gjensidige forventninger til/fra avdelingen og pasienten. 

Her er det en løpende dialog med brukeren, eventuelt deres pårørende og helsepersonellet 

på avdelinga. Man «utkvitterer» innkomstsamtalen i Gerica. 
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Avdelingen har en rekke ulike sjekklister – eksempelvis for nyansatte, for besøk av pårørende, 

innkomstsamtaler ol. Sjekklistene er generelt et viktig hjelpemiddel for gjennomføring av den 

daglige driften ved avdelingen 

De ansatte har gjerne ansvar for sine fagområder, eksempelvis er det fagansvarlige innenfor 

smitte, medisin, osv. ute på ulike avdelinger. Seksjonslederne er også ansvarlige på mer 

overordnede områder som velferdsteknologi, kompetanse, ressurskrevende brukere, 

opplæring mm. De ansvarlige seksjonslederne på de ulike områdene har et særlig ansvar for 

planer og system på disse områdene. Det er også en dialog med fylkesmannen hvis det skulle 

være problemstillinger man er usikker på. 

Selv om det kan være gode rutiner og prosedyrer på hvordan ulike fagområder skal håndteres, 

så kan det likevel være rom for tolkninger og/eller enkelte problemstillinger kan være 

vanskelige. Det er derfor satt av tid til etisk refleksjon. Her kan man diskutere ulike aktuelle 

problemstillinger, eksempelvis bruk av tvang. Man har jevnlige diskusjoner om slike 

problemstillinger for at avdelingene skal ha en omforent forståelse av hvordan dette skal 

håndteres. 

Rapportering 

Når det gjelder seksjonsledernes rapportering videre til enhetsleder, skjer dette gjennom ESA 

(kommunens saksbehandlersystem), der enhetsleder er kopimottaker i de aller fleste saker. 

Dette gjelder referater, tilsettinger, prosjekter o.l. Det opplyses videre at det er faste 

samarbeidsmøter/kontormøter 2 dager pr. uke. I tillegg er det et samarbeid om rapportering i 

KOSTRA og kommunens BMS-målinger. Sistnevnte skjer 3-4 ganger pr. år og man setter 

sammen måloppnåelsen for enheten.  

Seksjonslederne gir tilbakemelding om at de opplever at de er et godt team som spiller på den 

enkeltes kompetanse og erfaring, og problemstillinger tas ofte opp i kollegiet før viktige 

avgjørelser. 

2.3.4 Oppfølging av om internkontrollen 

Det opplyses om at det gjennomføres brukerundersøkelser hvert år innenfor ulike grupper av 

brukere, samt jevnlige pårørendeundersøkelser. Innspill fra disse undersøkelsene kan bli tatt 

med i det videre arbeidet, og kan medføre endring i rutiner og praksis. Et eksempel på dette 

er at det kom tilbakemelding på at enkeltvedtak var vanskelig å forstå for enkelte av brukerne 

av hjemmetjenesten. Her ble det gjennomført et arbeid for å forenkle teksten i malene for de 

aktuelle enkeltvedtakene.  
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Seksjonslederne peker også på en del andre forhold som er med på å sikre en fungerende 

internkontroll: 

- Eventuelle klager fra brukere/pårørende på enkeltvedtak kan også være kilde til læring. Av 

og til gis det medhold på klagen, av og til ikke. Hvis vedtaket opprettholdes, så kan man 

sende klage til fylkesmannen. Hvis fylkesmannen eventuelt går for en omgjøring av saken, 

så er dette læring for enheten. 

- Det gjennomføres årlige vernerunder, og etter behov. Innspill fra vernerunder kan medføre 

endring i rutiner og praksis.  

- Det kan være at man ser at det er hensiktsmessig med endringer som følge av «gode 

ideer», eller det kan være at man iverksetter endringer som følge av avvik. Det er en tett 

dialog med de ansatte, og man plukker opp det som eventuelt skulle være av utfordringer 

i avdelingene. 

Det er videre en jevnlig dialog med de ansatte om bruk av avvikssystemet, og det er stadig 

tema på ulike møter at avvik må føres – også om det er snakk om avvik som inntreffer 

«jevnlig». Det har blitt jobbet med å få til en omforent forståelse av over hva som er et avvik 

og hvordan dette skal rapporteres. Alle avvik meldes inn via WisWeb. Det er enhetsleder 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.  

Lederne forteller at avvikssystemet fungerer godt, og avvikene gjennomgås og lukkes løpende, 

herunder iverksettes det eventuelle tiltak for å forhindre nye avvik innenfor det området det har 

vært avvik. Man kaller inn verneombudet ved mye gjentagende avvik. En oversikt fra 

kommunen viser følgende avvik innenfor pleie- og omsorgssektoren i perioden 2016 – 2018. 

Tabell 8. Avvik pleie- og omsorgssektoren 

  2016 2017 2018 

Avvik pr. tema Ufarlig Farlig Ukjent Ufarlig Farlig Ukjent Ufarlig Farlig Ukjent 

Medikament 66 5 3 52 5 1 61 17   

Drift 60 11 2 89 4 1 93 2 1 

Personal 55 9   52 3 3 46 1 5 

IKT 5     9   1 1     

Brannvern 4     8     3 2   

Div. 6 2 4 14     15 3   

Ukjent 4   4 5 1 9 9   56 

  200 27 9 229 13 15 228 25 62 

SUM   236     257     315   

Kilde: Hemne kommune 
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Annullerte avvik 

Det hender at et avvik som er meldt inn blir vurdert til å ikke være et avvik. Avviket blir da 

annullert. Hvis et avvik blir annullert, så får den ansatte som har meldt inn avviket beskjed om 

at avviket er annullert. 

Enhetsleder forteller at den ansatte blir godt forklart i avviksbehandlingen og i mange tilfeller 

snakket med hvis et avvik blir annullert. Tabell 8 nedenfor viser eksempler på annullerte avvik. 

I 2018 ble det annullert 30 avvik.  

Tabell 9. Annullerte avvik  

Eksempler på annullerte 
avvik 

Årsak Omfatter 

Sen tilbakemelding ang. 
medisinering hos pasient 

Brudd på regelverk/prosedyre Bruker 

Ikke gitt medisin Ukjent Ukjent 

Samtidskonflikt Uønsket hendelse Personale 

Ikke dusjet pasient Uhell Personale 

Osv.     

Osv     

Antall totalt   30 

Kilde: Revisjon Midt-Norge 

2.4 Vurdering 
 

Data er vurdert opp mot følgende revisjonskriterier: 

1. Kommunen skal ha hensiktsmessige systemer for å sikre god informasjon og 

kommunikasjon i internkontrollarbeidet i kommunen. 

a. IT-systemstøtte for effektiv kommunikasjonsflyt 

b. Retningslinjer, organisering, ansvars- og myndighetsfordeling 

2. Risikovurderingen forutsetter at det er fastsatt mål for virksomheten og aktivitetene. 

Risikofaktorene som kan hindre måloppnåelsen, må kartlegges og analyseres. Analysen 

danner grunnlaget for hva virksomheten velger å gjøre for å kontrollere risikoene. 

3. Kommunen skal ha etablert rutiner, kontroll og rapportering som del av internkontrollen i 

kommunen. 

4. Oppfølging av internkontrollen skal sørge for at det kan vurderes hvor effektivt systemet er 

over tid, herunder iverksette korrigerende tiltak dersom dette er nødvendig. 

 

Revisor har en «felles» vurdering her for den mer overordnet internkontrollen og internkontroll 

innenfor pleie- og omsorgsområdet. I utledningen har det blitt laget felles kontrollpunkter for 

«overordnet nivå» og pleie og omsorgssektoren. Kommunen har på overordnet nivå laget et 
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system for internkontrollen, og vi ser på pleie- og omsorgssektoren for å se hvordan dette 

fungerer i praksis.   

 

Revisor vil innledningsvis kommentere at god internkontroll forutsetter medvirkning fra de 

ansatte. Mens ledelsen har ansvaret for at det utarbeides skriftlige prosedyrer, rutiner og 

hensiktsmessige systemer, vil den enkelte ansatte har et selvstendig faglig ansvar for den 

tjenesten de yter, og må følge de rutiner og føringer som er besluttet.  

 

Fokus i denne undersøkelsen har vært på helse- og omsorgsområdet. Det enkelte 

helsepersonell har en selvstendig plikt til å gi forsvarlige helse- og omsorgstjenester, jf. 

helsepersonelloven § 4. De skal gi hjelp ut fra kompetanse og ferdigheter. I tillegg har enhver 

plikt til å sørge for at virksomheten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og 

brukersikkerhet, jf. helse- og omsorgstjenestelovens § 4-2. Medarbeidernes ansvar er mao. å: 

- Gi forsvarlig og omsorgsfull hjelp 

- Følge rutiner og prosedyrer 

- Melde avvik 

- Bidra med forbedringsarbeid 

 

Ansvaret for at kravene til kvalitet overholdes, at de gis et konkret innhold og at de følges opp 

ligger både på ledernivå og på den enkelte ansatte. Ingen tjenester blir bedre enn det de 

ansatte klarer å yte i møte med tjenestemottaker. Internkontrollen skal sikre at de ansatte har 

mulighet til å utføre et best mulig arbeid i det daglige iht. føringer, fange opp hvis det er avvik 

fra dette, og komme med eventuelle korrigerende tiltak ved avvik. 

 

2.4.1 Hensiktsmessige systemer 

Kommunen har et system for fordeling av ansvar og myndighet gjennom en kombinasjon av 

delegeringsreglement, delegeringsbrev, lederavtaler og arbeidsavtaler. Dokumentene 

fremstår i all hovedsak som oppdaterte og synes å være tatt i bruk innenfor alle 

kommuneområder. Tilgjengelig informasjon indikerer at de ulike ledernivåene opplever at 

ansvar og myndighet er tydeliggjort, avgrenset og beskrevet gjennom skriftlige dokumenter. 

https://lovdata.no/lov/1999-07-02-64/%C2%A74
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Kommunen har en oppfølging av internkontrollen som synes å sikre at nødvendige handlinger 

og/eller endringer blir gjennomført. Et godt eksempel på dette er ledelsens gjennomgang av 

internkontroll16 mm.  

Kommunens holdning til integritet og etikk er skriftliggjort gjennom etiske retningslinjer, og 

seksjonslederne er tydelig på at det brukes tid på etiske refleksjoner hos dem. I tillegg er det 

fokus på holdninger og handlinger innenfor ulike styringsdokumenter, planer og rutiner. 

Det synes videre å være fokus på utvikling og ivaretakelse av kompetanse. Dette viser seg 

blant annet både gjennom en oppdatert kompetanseplan og annen informasjon. Det synes 

også som at det er gitt god opplæring i kommunens kvalitetssystem.  

Revisor har i utgangspunktet ingen merknader til arbeidet på dette området. Samtidig viser 

spørreundersøkelsen at det er enkelte utfordringer: 

Rådmannen har delegert mye ansvar til enhetslederne. Da er det uheldig at 2 av 5 ledere sier 

de ikke har full kontroll på at enheten drives innenfor det til enhver tid gjeldende krav og 

regelverk, samt at 2 av 5 ledere bare er delvis enig i at deres ansvarsområde og 

myndighetsområde er tydelig definert. 

Stikkprøver har vist at det synes å være noe «slakk» når det eksempelvis gjelder oppdatering 

av rutiner og oppfølging av at de ansatte leser rutinene iht. krav og føringer.  

2.4.2 Risikokartlegginger 

Risikovurderinger synes å bli foretatt jevnlig og ved behov. 

Et tilsyn gjennomført av Arbeidstilsynet17 medførte et avvik innenfor helse- og 

omsorgsområdet, og det ble konkludert med at det må gjennomføres ROS-analyser med 

kortere intervall innenfor et område. Kommunen har lukket avviket, herunder korrigert interne 

rutiner slik at et slikt avvik ikke skal oppstå igjen. 

Er det så et forbedringspotensial når det gjelder systematiske risikovurderinger på overordnet 

nivå?  

Kommunen synes å ha en tilstrekkelig formalisering og dokumentasjon av risikovurderinger.  

Avviksanalyser blir først og fremst brukes som et verktøy for oppfølging og revidering av 

internkontrolltiltak, og ikke til etablering av slike tiltak. Formålet med risikovurderinger er å 

                                                

16 WisWeb: Internkontroll – ledelsen gjennomgang – sentraladministrasjonen. 

17 Tilsyn, Hemne kommune hjemmebaserte tjenester. 
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analysere sannsynlighet og konsekvens av mulige hendelser slik at man kan sette inn tiltak før 

hendelsen inntreffer. Gjentatte avvik viser imidlertid materialiseringen av den risikoen man 

ideelt sett burde identifisert i forkant. Ledelsen har en årlig gjennomgang av avvik sammen 

med AMU med flere. Her kunne man eventuelt utvide fokuset med mer overordnede 

trendanalyser knyttet til avvik, herunder muligheter for å sette inn tiltak knyttet til disse 

trendene.  

Spørreundersøkelsen viser at de lederne innenfor helse og omsorg er usikker på flere av de 

forhold som tas opp i undersøkelsen når det gjelder risikovurdering i tabell 6. Her vil revisor 

anbefale at enhetsleder har en gjennomgang sammen med de ansatte for å diskutere 

resultatene i undersøkelsen, og vurderer hvorvidt det eventuelt er nødvendig/hensiktsmessig 

å iverksette tiltak. 

2.4.3 Rutiner, kontroll og rapportering 

Kommunen har alle vesentlige elementer som inngår i et godt internkontrollsystem på plass, 

eksempelvis sektorovergripende dokumenter, elektroniske styringssystemer, lederavtaler og 

delegeringsbrev. Flere av disse har også en selvstendig funksjon som kontrolltiltak, og ved 

riktig bruk skal de bidra til at de ulike ledernivåene kan føre kontroll med underordnede 

ledernivåer. I tillegg kommer etablerte møtepunkter og ulike former for rapportering, som 

parallelt med å ivareta informasjonsflyt i organisasjonen, også fungerer som selvstendige 

kontrolltiltak.  

Revisjonen vil også vise til at respondentene i spørreundersøkelsen generelt uttrykker tillit til 

at nærmeste leder utøver god internkontroll, samtidig som de selv også mener de har 

tilstrekkelig kunnskap. 

Kommunen fremstår som en foregangskommune hva gjelder elektronisk kommunikasjon rettet 

mot de ansatte - målrettet arbeid knyttet til å kommunisere via kommunens kvalitetssystem, 

elektroniske referat fra morgenmøter på sykehjemmet mm, plikt til å lese nyheter, e-post, 

rutiner mm. 

Samlet sett er det revisjonens oppfatning at kommunen har etablert gode rutiner, har god 

kontroll og tilstrekkelig informasjon iht. til de prinsipper som følger av COSO og forskrift om 

kvalitet og ledelse. 

2.4.4 Oppfølging av internkontrollen 

Avdekking av mangler er viktig for internkontrollsystemets effektivitet. Med mangler menes alle 

forhold som man bør se på ved systemet, uavhengig av om det formelt eller potensielt 
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foreligger avvik. Kommunen har en systematisk gjennomgang av internkontrollen årlig, noe 

som er i tråd med anbefalinger fra COSO med flere. 

Kommunen er tydelig på at de er viktig å melde avvik. Det ansatte blir oppfordret av ledere til 

å melde avvik, herunder viser rutinen til plikten til å melde avvik. Systematisk bruk av 

avviksmeldinger har ført til at det er enklere å være i forkant, samt forebygge, uønskede 

hendelser. 

Kommunen gjennomfører regelmessige brukerundersøkelser. Slik revisjonen tolker fakta 

brukes disse aktivt i et forbedringsperspektiv. 

Til hvilket nivå og til hvem identifiserte mangler bør rapporteres er åpenbart subjektivt, men 

det må være opplagt at mangler som påvirker organisasjonens måloppnåelse må rapporteres 

til det nivået som kan iverksette nødvendige tiltak. Når det gjelder avvik har rådmannen bedt 

om å bli umiddelbart orientert om brudd på personvernlovgivning og personskade. Dette er 

greit. 

Gjennom revisjoner og tilsyn «testes» ulike sider ved driften, og kommunen får på denne 

måten informasjon om styrker og svakheter ved enkelte sider av internkontrollen. Det er positivt 

at kommunen har iverksatt et frivillig tilsyn for å kontrollere om man er «innenfor» regelverket. 
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HØRING 
 

En foreløpig rapport ble sendt på høring til rådmannen i Hemne kommune.  

Rådmannen hadde ikke tilbakemeldinger på innholdet i rapporten. 
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3 KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER 

3.1 Konklusjon 
Vi har i rapporten vurdert om Hemne kommune har etablert et internkontrollsystem som 

ivaretar kommunelovens krav om betryggende kontroll. 

Kommunen synes å ha et system som ivaretar kommunelovens krav om betryggende kontroll, 

COSO-modellens krav til internkontroll, samt føringene i forskrift for ledelse og 

kvalitetsforbedring.  

Totalt sett fremstår kommunens etablerte systemer som gode sett opp mot formålet med 

internkontroll. Systemet slik det fremstår synes å fungere tilfredsstillende, samtidig som 

internkontrollen bærer preg av å være levende og gjenstand for stadige forbedringer. 

Det er enkelte mindre forbedringsområder, men disse ivaretas i forbindelse med den løpende 

oppfølgingen av internkontrollen. 

Ordet internkontroll kan gi assosiasjoner til at kjernevirksomheten i intern styring først og fremst 

dreiser seg om kontroll i ettertid. Ledelsen av Hemne kommune synes å være basert på tillit til 

at den som har mandat til å løse en oppgave, har den nødvendige kompetanse og evne til å 

løse oppgaven på en slik måte at oppdragsgivers intensjoner realiseres. Og så har man gode 

systemer som bidrar til at oppgavene kan løses iht. til vedtak og føringer, samt korrigere 

eventuelle avvik som måtte oppstå. 

3.2 Anbefalinger 
Kommunen har et system som gir mulighet til å følge opp hvorvidt ledere/ansatte følger opp 

sine forpliktelser. Det er det mulig å bruke systemet i enda større grad enn nå, eksempelvis 

når det gjelder oppfølging av leseplikt på rutiner ol. 
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KILDER 
▪ LOV-1992-09-25-107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

▪ FOR-2016-10-28-1250 Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 

omsorgstjenesten 

▪ IS-2620 Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 

omsorgstjenesten 

Dokumenter fra Hemne kommune og WisWeb. 
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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: 

▪ Kommuneloven § 23 andre ledd.  

▪ COSO-rammeverket 

▪ Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 

▪ Kommunale vedtak og retningslinjer  

▪ F28.10.2016 nr. 1250 Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og 

omsorgstjenesten.  

▪ IS-2620 Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 

omsorgstjenesten  

▪ Hemne kommune sine krav og føringer 

 

Utledede revisjonskriterier (COSO-rammeverket):  

1. Kontrollmiljøet: 

Kontrollmiljøet setter standarden for holdning til kontroll og styring. Kontrollmiljøet omfatter 

integritet, etiske verdier, ansattes kompetanse, ledelsens filosofi og driftsform, fordeling av 

ansvar og myndighet, organisering og utvikling av de menneskelige ressursene. 

Revisor vil her bla. se på om kommunen har rutiner og system som dekker: 

• Ledelsens holdning til internkontroll 

• Fordeling av ansvar og myndighet 

• Kompetanse/opplæring 

• Etikk 

2. Risikovurdering: 

Risikovurderingen skal sikre at de arbeidsprosessene som har høyest sannsynlighet for, og 

konsekvens av, svikt, feil eller mangler blir identifisert. Ledelsen må hensynta 

risikovurderingen i utformingen av internkontroll ved at man fokuserer og avgrenser 

internkontrollen til de arbeidsprosessene som har høyest risiko. Her bør kommunen også se 
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på styring og håndtering av sammenhengen mellom overordnede mål og daglige operasjonelle 

aktiviteter. 

• Det strategiske perspektivet - vurdere risikoen for at kommunen ikke når sine overordnede 

mål, herunder å kvalitetssikre at virksomheten tar de riktige valgene i sine mål- og 

strategiprosesser. 

• Det operasjonelle perspektivet: vurdere risikoene for at virksomheten gjennomfører sine 

aktiviteter og arbeidsprosesser på en utilstrekkelig måte. 

Revisor vil her bla. se på om kommunen har: 

• Etablert en struktur for hvilke mål den skal styre mot 

• Et system for å identifisere og analysere risiko 

• Et system for å håndtere identifisert risiko 

3. Kontrollaktiviteter: 

Kontrollaktivitetene er de tiltakene som blir iverksatt for å sikre etterlevelse av regelverk, 

retningslinjer og krav til tjenesteutførelse, og for håndtere risiko avdekket i risikovurderingen. 

Formålet med kontrollaktivitetene er å bidra til at rutiner og system skal fungere slik som 

bestemt. Aktivitetene skal skje på alle nivå i organisasjonen, og kan bestå i blant annet 

godkjennelser, anvisninger, verifikasjoner, avstemminger, gjennomgåelse av driften, sikring av 

ressurser og ansvarsfordeling. Vår oppfatning er at det innenfor alle operasjonelle aktiviteter 

der eventuelle svakheter i internkontrollen vil ha høy konsekvens, så må det være etablert et 

kontrollsystem 

Revisor vil her bla. se på om kommunen har: 

• Dokumenterte rutiner 

• Klar organisering av roller og oppgaver 

• Håndteringen av avvik 

• Oversikt over gjennomføring/status på sentrale kontroller 

4. Informasjon og kommunikasjon: 

For å oppnå god internkontroll er det ifølge COSO-modellen viktig med effektiv og tidsriktig 

informasjon og kommunikasjon, både horisontalt og vertikalt i organisasjonen. Dette er 

nødvendig for at den enkelte skal kunne utføre det ansvaret de er tildelt. 

Kommunen bør bl.a. ha rutiner og system for: 

• Å formidle forventninger og krav 

• Identifisering og formidling av viktig informasjon 
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• Årshjul/planarbeid 

5. Overvåking: 

For å sikre gjennomføring av handlinger eller endringer som er nødvendige for å oppnå god 

internkontroll, er også ledelsens oppfølging viktig. Resultater skal følges opp for å avdekke om 

de er i samsvar med virksomhetens strategier og planer. 

For rådmannen/rådmannsnivået vil det ikke være mulig – eller ønskelig – å ha detaljert 

kunnskap hverken om hvilke oppgaver som utføres eller risikoer som finnes. Her må 

kommunen ha vurdert og avklart hva som skal aggregeres fra tjenestenivå og oppover/videre 

i organisasjonen. 

Kommunen bør bla. ha rutiner for: 

• Etterlevelse av besluttede tiltak, regler, krav 

• Oppfølging av måloppnåelse 

• Oppfølging av avvik 

• Iverksetting av korrigerende tiltak 

 

Utledede revisjonskriterier for pleie- og omsorgsområdet:  

Den nye forskriften tydeliggjør kravene til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere 

virksomhetens aktiviteter. 

 

Plikten til å planlegge virksomhetens aktiviteter innebærer blant annet: 

- Ha oversikt over og beskrive virksomhetens mål, oppgaver, aktiviteter og organisering. 

Tydelige ansvarsforhold og hvordan det skal arbeides systematisk for kvalitetsforbedring 

og pasient- og brukersikkerhet i virksomheten 

- Ha oversikt over relevant regelverk, retningslinjer og veiledere. Planlegge hvordan dette 

skal gjøres kjent i virksomheten 

- Ha oversikt over områder i virksomheten hvor det er risiko for svikt. Det bør planlegges 

hvordan slik risiko kan minimaliseres og særlig legges vekt på å avdekke risikofaktorer 

forbundet med samhandling internt og eksternt 

- Ha oversikt over medarbeideres kompetanse og behov for opplæring 

- Ha oversikt over avvik, evalueringer, klager, brukererfaringer, statistikk, informasjon og 

annet som sier noe om virksomheten overholder helse- og omsorgslovgivningen 

Plikten til å gjennomføre virksomhetens aktiviteter innebærer blant annet: 
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- Sørge for at virksomhetens oppgaver, organisering og planer er kjent i virksomheten og 

gjennomføres 

- Sørge for at medarbeidere i virksomheten har nødvendig kunnskap om og kompetanse i 

det aktuelle fagfeltet, relevant regelverk, retningslinjer, veiledere, og styringssystemet 

- Ha nødvendige rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av helse- og 

omsorgslovgivningen 

- Sørge for at virksomhetens medarbeidere medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring 

utnyttes 

- Sørge for å gjøre bruk av erfaringer fra pasienter, brukere og pårørende 

 

Plikten til å evaluere virksomhetens aktiviteter innebærer blant annet: 

- Kontrollere at virksomhetens oppgaver, tiltak og planer gjennomføres 

- Vurdere om gjennomføringen av oppgavene, tiltakene og planene er egnet til å etterleve 

krav i helse- og omsorgslovgivningen 

- Evaluere om iverksatte tiltak ivaretar kravene i helse- og omsorgslovgivningen 

- Vurdere virksomheten på bakgrunn av pasienter, brukere og pårørendes erfaringer 

- Gjennomgå avvik, herunder uønskede hendelser, slik at lignende forhold kan forebygges 

- Minst en gang årlig systematisk gjennomgå og vurdere hele styringssystemet for å sikre 

at det fungerer som forutsatt 

Plikten til å korrigere virksomhetens aktiviteter innebærer blant annet: 

- Rette opp uforsvarlige og lovstridige forhold 

- Sørge for korrigerende tiltak som bidrar til at helse- og omsorgslovgivningen etterleves 

- Forbedre nødvendige rutiner 
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VEDLEGG 2 – HØRINGSSVAR 
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VEDLEGG 3  
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