
Fra: Mildrid  Hendbukt-Søbstad 
<Mildrid.Hendbukt-Sobstad@namsskogan.kommune.no> 

Sendt: 2. april 2020 12:44 
Til: Jorunn Sund 
Emne: Innspill til revisjonen 
 
Oppfølgingsflagg: Følg opp 
Status for flagg: Flagget 
 
Oversender svar på spørsmål. Vi hadde dette som sak på møte i strategisk ledelse i går. 

 

• På hvilke områder mener du det er risiko for at kommunen ikke:  

o når politisk vedtatte målsettinger. 

Utfordrende å nå målsetting om 5% sykefravær på helse. Øvrige områder har målsetting om 7% 
sykefravær. Sykefravær innen helse og omsorg er på landsbasis generelt høyere enn i øvrige 
sektorer. Hos oss er det satt krav til et lavere sykefravær i denne sektoren. Vi jobber mye med 
sykefravær og har hatt prosjekt på det. Det er laget nye retningslinjer og alle ansatte og ledere 
har deltatt på kurs. Er fortsatt et fokusområde. 

 

Stor risiko for at vi ikke når målet om innsparing av 4,5 millioner i 2020. Vi er i omstilling. 
Framdriften i prosessen blir redusert pga koronapandemien.  

Historien viser at det er risiko for ikke å holde budsjettet innen helse og omsorg.  

 

Faglig nivå elever.       

 

o oppfyller lovkrav 

Miljøretta helsevern, skole og barnehager. Jfr krav i opplæringslov, barnehagelov  

Kommunen som barnehageeier. 

Å få nok lærere med godkjent utdanning i henhold til nasjonale krav 

Helse og omsorg, pasientsikkerhetsprogram, kvalitetsforskriften.  

Kompetanse innenfor brannvesenet 

 

o driver effektivt. 

«Dobbel rapportering» Vi bruker mye tid på rapportering blant annet på regnskap og oppfølging. 

Delegasjonsreglementet er uklart, ikke oppdatert og heller ikke godt nok kjent i organisasjonen. 
Kan føre til ulik praksis. Avgjørelser tas på feil nivå. Noen ganger må avgjørelser omgjøres noe 



som medfører merarbeid og frustrasjon. 

 

 
• På hvilke områder og i hvilke kommunalt eide selskaper mener du det er behov for  

forvaltningsrevisjon? 

Brannvesenet. 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Mildrid Hendbukt-Søbstad 
rådmann 
 
Mobil: 48001117 
E-post: Mildrid.Hendbukt-Sobstad@namsskogan.kommune.no 
<mailto:Mildrid.Hendbukt-Sobstad@namsskogan.kommune.no> 
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Alle eposter er som hovedregel offentlig og blir behandlet i tråd med offentleglova og kommunens 
arkivbestemmelser. Det må derfor påregnes at eposter vil komme på offentlig postliste.    
 
 


