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Ringerike kommune, 23.03.2018 

Runar Johansen 

leder 
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Arkivsaksnr.: 18/1118-1   Arkiv: G10  

 

Diverse orienteringer  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/18 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 10.04.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken tas til orientering 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

 

1. Diverse orienteringer v/kommunalsjef 

o Ny organisering av «Boligtjenesten». 

o Status utskrivningsklare pasienter og ventelister 

 

 

 

Vedlegg 

 

 Ingen 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 18/834-1   Arkiv: 033  

 

Årsmelding for eldrerådet 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/18 Eldrerådet 12.03.2018 

10/18 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 10.04.2018 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Eldrerådets årsmelding for 2017 tas til orientering. 

 

  

Beskrivelse av saken 

Vedlagt følger «Eldrerådets årsmelding for 2017» 

 

Rådmannens vurdering 

Eldrerådets årsmelding for 2017 anbefales tatt til orientering. 

 

Vedlegg 

 

 Eldrerådets årsmelding for 2017 v/leder Ole Einar Dalen. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 18/1094-3   Arkiv: A10  

 

VÅR-konferansen 2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/18 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 10.04.2018 

/ Hovedutvalget for oppvekst og kultur 11.04.2018 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Informasjonen om VÅR-konferansen tas til orientering 

 

  

Beskrivelse av saken 

 

VÅR-konferansen gjennomføres hvert år i april måned og er en konferanse for alle ansatte i 

Ringerike kommune og andre inviterte.  

 

 I år er «Ringerike – rom for alle» tema. Konferansen retter seg mot alle som arbeider med 

mennesker.  Konferansen har fokus på utvikling og kvalitetsforbedringer. De gode eksemplene 

fra kommunens egne tjenester presenteres, i tillegg til et spennende og engasjerende foredrag 

ved Michael Fuller-Gee.  

 

Michael Fuller-Gee er sjefsarkitekt og byplanlegger i Arendal kommune. For tiden er han en av 

de mest etterspurte foredragsholderne innen samfunnsplanlegging. Tidligere har han arbeidet 

som sjefsarkitekt i Husbanken Region sør og førsteamanuensis på Universitetet i Agder og på 

Norges miljø- og biovitenskapelig universite (NMBU) på Ås. Michael har vært involvert i 

byutviklingsprogram i EU og blir brukt som ekstern hjelp i ulike byutviklingsprosjekter 

nasjonalt og internasjonalt.  

 

VÅR-konferansen holdes på Ringerike kultursenter, Byscenen, - tirsdag 18. april fra 09.00 til 

15.00. Arrangementet er et samarbeidsprosjekt mellom Ringerike kommune og Ringerike 

frivillighetssentral.  

 

Mer informasjon om program og påmelding finnes på Vår-konferansen 2018 - Rom for alle. 

Påmeldingsfrist er 08.04.18.  
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Rådmannens vurdering  

Rådmannen ser på denne konferansen som en fin anledning til å vise gode eksempler fra 

kommunes egne enheter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 
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Arkivsaksnr.: 18/1032-1   Arkiv: F20  

 

Kvalitetsarbeid i hjemmetjenestene,- oppfølging  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

12/18 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 10.04.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Kontrollutvalget i Ringerike kommune vedtok sommeren 2016 å gjennomføre forvaltningsrevisjon 

med kvalitet i hjemmetjenestene som tema. Vedlagt følger rapporten fra Buskerud 

Kommunerevisjon IKS (BKR), i tråd med vedtatt prosjektplan.  

Følgende problemstillinger ble formulert: 

1. Hvilke tiltak har rådmannen iverksatt for de hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenestene?  

2. I hvilken grad er tiltakene implementert og reeltfungerende i organisasjonen?  

 Tiltak som kan knyttes til tidligere forvaltningsrevisjoner  

 Tiltak som kan knyttes til oppfølging av statlige tilsyn  

 Tiltak som kan knyttes til administrativt bestilte konsulentrapporter  

 

Rapporten avgis uten formulerte anbefalinger fra revisjonens side. Dette begrunner revisjonen på 

følgende måte:  

«Situasjonen pr. i dag er at sektoren har stått under betydelig press giennom flere år, men at man 

i dag har større ressurser tilgiengelig for systematisk kvalitetsarbeid enn tidligere, og en klarere 

retning på arbeidet.  

Men fortsatt er det for tidlig å svare på hvilke effekter det pågående kvalitetsarbeidet vil gi. BKR 

har ikke grunnlag for å mene at administrasjonen bør justere kurs i det arbeidet som nå giøres. 

Derfor gis det ikke anbefalinger fra vår side». 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunestyret behandlet saken i møte 8.3.2018, og fattet følgende vedtak: 

 

1. Kommunestyret tar saken til orientering. Rapporten sendes til Hovedkomiteen for helse og 

omsorg for videre oppfølging. Hovedkomiteen fremmer forslag til eventuelle tiltak ved egen sak til 

Kommunestyret.  

2. Kontrollutvalget følger opp tjenestene videre.  
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Rådmannens vurdering 

Revisjonen har i sin utredning gjort det klart at de etter sin gjennomgang ikke har grunnlag for å 

mene at administrasjonen bør justere kurs i det arbeidet som nå giøres, og at det derfor ikke gis 

anbefalinger om endrede eller nye tiltak. Rådmannen har derfor ikke vurdert noen kursendring eller 

ytterligere tiltak, før man har et evalueringsgrunnlag som revisjonen kan følge opp. 

Med bakgrunn i kommunestyrets endrede vedtak, sendes saken med dette over til 

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd for videre oppfølging og eventuelle forslag til 

andre tiltak man måtte se behov for. Saken presenteres derfor uten konkrete forslag til vedtak 

fra rådmannens side. 

 

Vedlegg 

 

 Kvalitetsarbeid i hjemmetjenestene, - forvaltningsrevisjonsrapport  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver, tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 18/1110-1   Arkiv: G00 &14  

 

Kvalitetsutvalget i Helse og omsorg, - statusrapport  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

13/18 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 10.04.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for Helse, omsorgs og velferd tar redegjørelsen for kvalitetsutvalgets arbeid 

for 2. halvår til orientering.  

 

  

Innledning / bakgrunn 

Forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstjenestene for tjenesteyting presiserer at kommunene 

skal etablere et system av prosedyrer som søker å sikre at tjenesteapparatet og tjenesteyterne 

kontinuerlig tilstreber at den enkelte bruker får de tjenester vedkommende har behov for til rett 

tid, og i henhold til individuell plan når slik finnes.  

Likeens presiserer forskriften at det skal gis et helhetlig, samordnet og fleksibelt tjenestetilbud 

som ivaretar kontinuitet i tjenesten, og at brukere av pleie- og omsorgstjenester, og eventuelt 

pårørende/verge/hjelpeverge, medvirker ved utforming eller endring av tjenestetilbudet. Den 

enkelte bruker gis medbestemmelse i forbindelse med den daglige utførelse av tjenestene.  

 

Beskrivelse av saken 

Formålet med forskriften er å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, 

kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, og at øvrige krav i helse- og 

omsorgslovgivningen etterleves. 

Kvalitetsutvalget består av enhetsleder Reni S Odden, enhetsleder Toyni Kristiansen, 

enhetsleder Vigdis Jægersborg, enhetsleder Anette Sulland, jurist Kari G Henriksen, 

kommuneoverlege Karin Møller, kvalitetsrådgiver Taran Juvet og kompetanserådgiver Astrid 

Lundesgaard. Utvalget ledes av Helse og omsorgssjef Christine Myhre Bråthen. 

Det har vært behandlet 64 saker i kvalitetsutvalget i 2017. Svært mange saker i utvalget vil 

være rene orienteringssaker som endringer i lover og forskrifter, implementering av offentlige 

utredninger og behandling av faglige anbefalinger og retningslinjer. Rådmannen har derfor 

konsentrert denne tilbakemeldingen på konkrete beslutningssaker. 

 

Avviksregistering og statistikk 

Dette tema er fast sak i hver møte i utvalget. Det som registreres er foreløpig trender, uten at 

det kan trekkes klare slutninger. Det er viktig å være klar over at et høyt antall meldte avvik 

ikke nødvendigvis er ensbetydende med mange feil, eller at et lavt antall meldte avvik er 

ensbetudende med svært få feil. Det kan også tyde på en ulik meldekultur, noe som vil bli 

evdekket i fortsettelsen. 
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Det er heller ikke uvanlige at avviksmeldinger kan avsløre systemfeil, så avvikene skal følges 

kontinuerlig. Etter gjennomgang foreslås eventuelle tiltak eller det gjennomføres en 

hendelsesbasert analyse satt i et læringsperspektiv.  

Det er bestemt at kvalitetsrådgiver skal oppsøke alle enheter og avdelinger for ytterligere 

opplæring.  

 

Smittevernplan 

Kommuneoverlege Karin Møller har i samarbeid med leder på vaksinasjon og 

smittevernkontoret Kristin Molstad Andresen og helsesøster Cathrine Sivertsen revidert 

kommunens smittevernplan. Den er gjennomgått i kvalitetsutvalget, og videre plan og prosess 

for implementering er drøftet. 

Det er foreslått at smittevernkontaktene fra alle sektorer skal organiseres i et 

kompetansenettverk etter Helse og Omsorgs nettverksmodell.  Forslaget ble vedtatt i 

Rådmannens ledergruppe 12.09.17.  

For å sikre at innføring i smittevern blir obligatorisk tema, skal smittevern inngå i programmet 

for Introduksjonsdagen for alle nytilsatte i Helse og omsorg. 

 

Gerica: HLR-minus 

Gerica er det elektroniske pasientjournalsystemet som kommunen benytter. HLR- minus betyr at 

hjerte-lungeredning ikke iverksettes ved akutt hjerte- eller respirasjonsstans. I noen tilfeller er det ikke 

etisk eller medisinsk forsvarlige å starte med HLR. Det er kun lege, som i samråd med pasient og 

pårørende kan ta denne beslutningen. Beslutningen skal dokumenteres og dette gjøres av sykehjemslegen 

i pasientens journal.  

Der pasienten er hjemmeboende er det fastlegen som tar avgjørelsen. I disse tilfeller må det foreligge en 

rutine på hvem som kan dokumenter HLR-minus i Gerica. 

Utvalget har besluttet at det er journalansvarlig som skal føre HLR- minus i Gerica, forutsatt at 

det foreligger et skriftlig notat/eLINK (elektronisk kommunikasjon) fra fastlegen. Det ble også 

vedtatt at dette skal føres inn i prosedyren knyttet til journalansvarliges ansvarsoppgaver. 

Hvem som kan være journalansvarlig er også beskrevet. 

 

Ny veileder; brannvern/hjemmeboere-iverksettelse av tiltak 

Risikoutsatte grupper er overrepresentert i boligbranner med dødelig utfall. DSB og 

Helsedirektoratet har laget en veileder for samarbeid mellom kommunale tjenester, for å bedre 

brannsikkerheten for risikoutsatte grupper (12.07.17). Kvalitetsutvalget har drøftet hvilke tiltak 

som skal iverksettes for hjemmeboere som mottar tjenester fra kommunen. 

Målgruppen her er Psykisk helse og rus, boligtjenesten og hjemmetjenesten. 

Som brannforebyggende tiltak skal det arrangeres egne informasjonsmøter til innbyggere som 

som har fylt 75 år, og ikke mottar tjenester fra kommunen. Samtidig tilbys informasjon fra 

brannvesenet. De nye trygghetsalarmene kan kobles direkte til brannvesenet.  

Det er besluttet at kartleggingssamtalen som tildelingskontoret utfører, skal inneholde 

gjennomgang av forebyggende brannverntiltak. Bestillernotatene skal også favne dette. 

Et annet tiltak som er fremmet, er å etablere et samarbeide mellom brannvesenet og 

hjemmetjenesten i forbindelse med den årlige brannkampanje. En sjekkliste er utarbeidet med 

seks spørsmål/områder. Fallforebygging er inkludert i sjekklisten som et forebyggende tiltak 

for hjemmeulykker.  
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Prosjekt Gerica. Forvaltningsmodell og kompetanseplan 

For å sikre en ensartet og god praksis for dokumentasjon og bruk av Gerica, er det arbeidet 

med å beskrive en forvaltningsmodell, en kompetanseplan samt utarbeide gode retningslinjer 

og prosedyrer. Kvalitetsutvalget har vært styringsgruppe for prosjektet, og har vedtatt 

forvaltningsmodell og kompetanseplan for Gerica. 

Økonomistyring og kvalitetsfaglig kompetanse hos alle ledere i Helse og omsorg  

Det er besluttet at kvalitetsfaglig kompetanse skal være et satsningsområde i 2018. 

Fagakademiet i samarbeid med Høgskolen i Innlandet har tilbudt helse- og omsorgstjenesten en 

15 studiepoengs utdanning innen området. Det er i etterkant søkt og bekreftet tildeling av OU 

midler til dette opplæringstiltaket. Alle ledere innen Helse og omsorg får tilbud om å delta i 

tiltaket.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen orienterer med dette hovedutvalget om status for arbeidet i kvalitetsutvalget 2017. 

 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 Ringerike kommune, 21.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Astrid Lundesgaard/Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/1118-1   Arkiv:   

 

Diverse orienteringer  
 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering 

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

 

1. Diverse orienteringer v/kommunalsjef 

o Ny organisering av «Boligtjenesten». 

o Status utskrivningsklare pasienter og ventelister 

 

 

 

Vedlegg 

 

 Ingen 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/834-2  Arkiv: 033  

 

Sak: 3/18 

 

Saksprotokoll - Årsmelding for eldrerådet 2017  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
Eldrerådets årsmelding for 2017 tas til orientering. 
 

Behandling i Eldrerådet 12.03.2018: 

 

Kommunalsjefen kommenterte at «Informasjon om byggesaker» burde legges til under temaer 

i årsmeldingen. Leder tok opp forslaget og et enstemmig eldreråd bifalt denne endringen. 

 

Leder Ole Einar Dalen foreslo følgende voteringsrekkefølge. 

 

Avstemning:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt av Eldrerådet. 
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Eldrerådet 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/834-1   Arkiv:   

 

Årsmelding for eldrerådet 2017  
 

Forslag til vedtak: 

Eldrerådets årsmelding for 2017 tas til orientering. 

 

  

Beskrivelse av saken 

Vedlagt følger «Eldrerådets årsmelding for 2017» 

 

Rådmannens vurdering 

Eldrerådets årsmelding for 2017 anbefales tatt til orientering. 

 

Vedlegg 

 

 Eldrerådets årsmelding for 2017 v/leder Ole Einar Dalen. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 



Årsmelding 2OL7

for Ringerike eldreråd

' MOTTATT 2 6 FEB. 2018

Eldrerådet har bestått av følgende medlemmer/varamedlemmer valgt fra pensjonistforeningene og

de politiske partier.

Leder:

Nesteleder:

Medlemmer:

Ole Einar Dalen

Elin Helgesen

Reidun Oppen

Liv Rødningen Bøe

Gerd Marie Tolpinrud

Paul Meier
Nena Bjerke

Äda I pensjonistforening

Tyristra nd pensjon istforen ing

Sokna pensjonistforening

FSFRH D pensjonistforening

Vegård pensjonistforening

Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet

Seniorforeningen Statens kartverk

FSFRHD

Fagforbundet

Venstre

MDG

Vara: Mildrid Hvalsmarken

Grethe Holmby

Arne Svein Dølden

Ole Richard Mælingen

Steffen Steffensrud

Sekretær:

Kristin lmsgard har fra 27.O2.L7 vært rådets sekretær

I
J

Dokid:
18017982
(18/305-3)
Arsmelding 2017 -for eldrerådêl

lnnledning:

Ringerike eldreråd (RER) er et rådgivende organ som er lovpålagt å behandle alle saker som angår

alle eldre i kommunene enten disse forelegges rådet fra politikere, administrasjonene, eller blir tatt
opp av rådet selv. Skal eldrerådet ha noe hensikt må det (bli hørtD, dvs. kunne avgi rådene slik at

disse kan bli vurdert tidsnok både i den politiske og den administrative prosessen.

MØtevirksomhet:
Det har vært avholdt 8 møter i RER og behandlet 24 saker. På den opprinnelige vedtatte mØteplanen

for RER var det oppsatt fem møter. Rådet selv har bedt om tre ekstra møter for å behandle saker.

Sakene i 2OL7 har vært fordelt mellom referat/orienteringssaker, saker fra kommunalsjefen, saker fra

pensjonistforeningene og rådet selv. Rådet mener fortsatt at flere av kommunens saker som angår

eldre burde vært behandlet i RER. Rådet ønsker et tettere samarbeid med Hovedkomiteen for helse-

og omsorg (HOV), og at leder for HOV møter på minst ett møte i året.

MØteplanen for 2018 er vedtatt med 8 møter for Eldrerådet.

I



De fleste møtene har hatt en innleder/tema.

Temaer som har vært gått gjennom er:

. Opplæring i bruk av IPAD og First Agenda.

o Aktivitetsvenn og tiltak for hjemmeboende demente.

o Planer og satsing innen velferdsteknologi

o En time aktivitet i sykehjem

o Strategidokumentet for helse- og omsorg

r Prosjektet <Helhetlig pasientforløp i Ringerike Kommuner.

¡ Presentasjon og omvisning på Austjord behandlingssenter.

Det er kommunalsjef Christine Myhre Bråthen som følger opp rådet fra kommunens side. Når hun

ikke har kunnet møte har spesialrådgiver Sveinung Homme møtt.

RER arrangert fellesmøte 30.1"0.17 for alle pensjonistforeninger i Ringerike i kommunestyresalen med

bra deltakelse. Temaet var forebyggende tiltak med strategien til Helse og omsorg, støttekontakter,
aktivitetsvenner, forebyggende hjemmebesøk og trim som emner.

Medlemmer av RER har vært representert på følgende kurs/aktivitet:

L. Leder deltok på kurs i Eldrerådsamarbeid i regi av Pensjonisforbundet 27-29.mars 2Ot7.

2. Eldrerådet har vært representert ved i referansegruppen til byggeprosjektet Hov øst.

3. Eicjreråcjet har vært representert veci Heracjsbygcia brukerråci.

4. Arl¡eidsknnì¡teen for <Livsglededagerr sonì ble arrangerl, 9,-11. nrai 2017 salttt ltted þistand fra

eldrerådet på selve a rrangementet.

5. Strategikonferansen for formannskapet i Ringerike Kommune 13.-14. juni.

6. 5 representanter på Pensjonistforbundet Buskeruds konferanse med tema <aktiv aldring> 8.-9.

november 201-7.

7. Eldrerådet var representert på Ringerike kommunes <lnspirasjonsdag for de over 75 år> høsten

20t5.

E+ønafossffiz.L8

'()1 áoam'D*/ø,--Õle Einar Dalen

leder



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
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VÅR-konferansen 2018  
 

Forslag til vedtak: 

Informasjonen om VÅR-konferansen tas til orientering 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

 

VÅR-konferansen gjennomføres hvert år i april måned og er en konferanse for alle ansatte i 

Ringerike kommune og andre inviterte.  

 

 I år er «Ringerike – rom for alle» tema. Konferansen retter seg mot alle som arbeider med 

mennesker.  Konferansen har fokus på utvikling og kvalitetsforbedringer. De gode eksemplene 

fra kommunens egne tjenester presenteres, i tillegg til et spennende og engasjerende foredrag 

ved Michael Fuller-Gee.  

 

Michael Fuller-Gee er sjefsarkitekt og byplanlegger i Arendal kommune. For tiden er han en av 

de mest etterspurte foredragsholderne innen samfunnsplanlegging. Tidligere har han arbeidet 

som sjefsarkitekt i Husbanken Region sør og førsteamanuensis på Universitetet i Agder og på 

Norges miljø- og biovitenskapelig universite (NMBU) på Ås. Michael har vært involvert i 

byutviklingsprogram i EU og blir brukt som ekstern hjelp i ulike byutviklingsprosjekter 

nasjonalt og internasjonalt.  

 

VÅR-konferansen holdes på Ringerike kultursenter, Byscenen, - tirsdag 18. april fra 09.00 til 

15.00. Arrangementet er et samarbeidsprosjekt mellom Ringerike kommune og Ringerike 

frivillighetssentral.  

 

Mer informasjon om program og påmelding finnes på Vår-konferansen 2018 - Rom for alle. 

Påmeldingsfrist er 08.04.18.  

 

Rådmannens vurdering  



- 

Rådmannen ser på denne konferansen som en fin anledning til å vise gode eksempler fra 

kommunes egne enheter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/1032-1   Arkiv:   

 

Kvalitetsarbeid i hjemmetjenestene,- oppfølging  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Kontrollutvalget i Ringerike kommune vedtok sommeren 2016 å gjennomføre forvaltningsrevisjon 

med kvalitet i hjemmetjenestene som tema. Vedlagt følger rapporten fra Buskerud 

Kommunerevisjon IKS (BKR), i tråd med vedtatt prosjektplan.  

Følgende problemstillinger ble formulert: 

1. Hvilke tiltak har rådmannen iverksatt for de hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenestene?  

2. I hvilken grad er tiltakene implementert og reeltfungerende i organisasjonen?  

 Tiltak som kan knyttes til tidligere forvaltningsrevisjoner  

 Tiltak som kan knyttes til oppfølging av statlige tilsyn  

 Tiltak som kan knyttes til administrativt bestilte konsulentrapporter  

 

Rapporten avgis uten formulerte anbefalinger fra revisjonens side. Dette begrunner revisjonen på 

følgende måte:  

«Situasjonen pr. i dag er at sektoren har stått under betydelig press giennom flere år, men at man 

i dag har større ressurser tilgiengelig for systematisk kvalitetsarbeid enn tidligere, og en klarere 

retning på arbeidet.  

Men fortsatt er det for tidlig å svare på hvilke effekter det pågående kvalitetsarbeidet vil gi. BKR 

har ikke grunnlag for å mene at administrasjonen bør justere kurs i det arbeidet som nå giøres. 

Derfor gis det ikke anbefalinger fra vår side». 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunestyret behandlet saken i møte 8.3.2018, og fattet følgende vedtak: 

 

1. Kommunestyret tar saken til orientering. Rapporten sendes til Hovedkomiteen for helse og 

omsorg for videre oppfølging. Hovedkomiteen fremmer forslag til eventuelle tiltak ved egen sak til 

Kommunestyret.  

2. Kontrollutvalget følger opp tjenestene videre.  

 

Rådmannens vurdering 



Revisjonen har i sin utredning gjort det klart at de etter sin gjennomgang ikke har grunnlag for å 

mene at administrasjonen bør justere kurs i det arbeidet som nå giøres, og at det derfor ikke gis 

anbefalinger om endrede eller nye tiltak. Rådmannen har derfor ikke vurdert noen kursendring eller 

ytterligere tiltak, før man har et evalueringsgrunnlag som revisjonen kan følge opp. 

Med bakgrunn i kommunestyrets endrede vedtak, sendes saken med dette over til 

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd for videre oppfølging og eventuelle forslag til 

andre tiltak man måtte se behov for. Saken presenteres derfor uten konkrete forslag til vedtak 

fra rådmannens side. 

 

Vedlegg 

 

 Kvalitetsarbeid i hjemmetjenestene, - forvaltningsrevisjonsrapport  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver, tlf. 909 99 923 
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Sam mend rag
På oppdrag fra kontrollutvalget i Ringerike kommune har Buskerud Kommunerevisjon IKS gjennomført

forvaltn ingsrevisjon med følgende problemstillinger:

1 . Hvílke tiltak hor rådmqnnen iverksatt for de hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenestene?

2. I hvilken grad er tiltokene implementert og reelt fungerende i orgonisasjonen?

c Tiltak som ksn knyttes til tídligere forvaltningsrevisjoner

o Tiltak som kan knyttes til oppfølging av stotlige tilsyn

o Tiltok som kon knyttes til administrativt bestilte konsulentrapporter

Det grunnleggende spørsmålet - revisjonskriteriet - er i hvilken grad administrasjonen har sørget for
planlegging, gjennomføring, evaluering og korrigering av kvalitetsrettede tiltak innenfor de hjemmebaserte
pleie- og omsorgstjenestene.

Vi har sett på perioden fra og med BKRs forvaltningsrevisjon i 2OI L. Det er tale om en stor kommunal

tjeneste og et langt tídsrom. Som det går fram av rapporten, har arbeidet med kvalitet i helse- og

omsorgssektoren og hjemmetjenestene i disse årene blitt vurdert fra eksternt hold flere ganger.

Administrasjonen har engasjert pr¡vate konsulenter, Fylkesmannen har ført tilsyn og BKR har gjennomført

forvaltningsrevisjoner i 2OLt og 201 3. Ut av disse gjennomgangene har det kommet en rekke foreslåtte t¡ltak

for kvalitetsarbeidet i sektoren. Det innebærer at rapporten ikke kan favne alle detaljer og nyanser om

kvalitetsarbeid på alle nivå i tjenesten. BKRs vurderíng er likevel at vi har solid grunnlag for de konklusjoner vi

har gjort om hovedtendensene i perioden vi har undersøkt.

Fokuset har ikke vært på det ansatte helsepersonellets evne og vilje til i det daglige å yte gode tjenester til
kommunens innbyggere som trenger hjemmebaserte tjenester. Fokuset har derímot vært å kartlegge og

vurdere i hvilken grad administrasjonen gjennom målrettede kvalitetstiltak har lagt til rette for nettopp

dette. I kapittel 3 er det likevel inntatt sentrale opplysninger om medarbeidertilfredshet, sykefravær og

brukerundersØkelser.

Kapittel 4 og 5 gir en nærmere beskrivelse av de tiltak som har blitt iverksatt, og samspillet mellom

administrasjonen og politisk nivå.

Kapittel 6 inneholder BKRs samlede vurdering. Kjernen i denne følger nedenfor:

Etablering av et hensiktsmessig kvalitetsstyringssystem har ligget som en anbefaling i mange år, og

implementeringen av et elektronisk system begynte i mai 201 5. Når BKR nå påpeker at etablering av et
fungerende kvalitetssystem har kommet sent, er administrasjonen selvsagt godt kjent med dette frafør, og

slik sett er det å slå inn åpne dører. Men det må etter BKRs vurdering settes inn i en bredere sammenheng:

Ringerike kommune var registrert i ROBEK fra 2008 t¡l 201 6. lnnsparingstiltakene har vært betydelige. Og som

andre kommuner, har Ringerike i denne perioden også merket effekten av samhandlingsreformen fra 201 2,

som har medført at pasienter som tidligere ble behandlet lenger i spesialisthelsetjenesten i større grad har

blitt kommunenes ansvãr.

Kombinasjonen av disse faktorene har medført at hjemmetjenestene har blitt satt under press, noe som øker

risikoen for svikt itjenesteytingen. Denne situasjonen har kommunen stått i over år, uten at organisasjonen

har hatt et velfungerende system for å følge kvaliteten på tjenesteytingen løpende. Da det først i 201 3 og

deretter i 201 5 var betydelige konflikter rundt kvaliteten i hjemmetjenestene, med bekymringer både blant

de tillitsvalgte og i kommunestyret, sto kommunen dermed uten et tilstrekkelig system til å gi løpende,

troverdig og oppdatert informasjon om tjenestene som ble levert til kommunens innbyggere.

Videre må det anses klart at man i årene som har gått har hatt underrapportering av avvik til overordnet

nivå. BKR understreker at med innføringen av det lÏ-baserte kvalitetssystemet, er kommunen på en helt

annen måte enn tidligere rigget for å kunne ivareta plikten til faglig styring og kontroll.

Buskerud Kommunerevisjon I KS 72.72.201 7



Ringerike kommune | 2Ot7 Kvalitetsarbeid i hjemmetjenestene Ð

Satsingen på kompetansestyrking er vesentlig styrket de siste årene, etter BKRs vurdering særlig fra 201 6.

Dette gjelder de menneskelige og økonomiske ressursene som settes direkte inn.

Det gjelder også hvordan man organiserer og strukturer arbeidet med å bygge kompetanse i organisasjonen

BKRs gjennomgang viser en tendens til tydeligere struktur og klarere planer og målsetninger i det arbeidet

som har blitt satt i verk i løpet av 201 6 og 2OL7 . Kompetanserettede tiltak fram til 201 6 må etter vår

vurdering anses mindre målrettede og samordnede, noe som også er erkjent fra administrasjonens side,

Mange av de tiltakene som i den senere tiden har bl¡tt ¡nit¡ert, er tiltak som etter sin art krever tid før de

setter seg godt i organisasjonen. Og flere prosjekter er i skrivende stund fortsatt aktive.

BKR har ikke lagt til grunn at alt av anbefalte tiltak i perioden nødvend¡gvis skal ha blitt iverksatt. Og

gjennomgangen viser eksempler på at administrasjonen på en god måte utreder og tar stilling til tiltak som

har blitt anbefalt, for så - på faglig grunnlag - å komme til en annen konklusjon enn det som er antydet som

en mulig løsning fra eksternt hold. Administrasjonen har gjennomgående forankret sine synspunkter og

løsninger på en god måte på politisk nivå.

Etter BKRs vurdering er det helt på det rene at administrasjonen i mange år har handlet i samsvar med et

klart politisk mandat om økonomisk rasjonalisering, på bakgrunn av Ringerike kommune har vært ROBEK-

kommune. Og adminístrasjonen har etter BKRs vurdering holdt pol¡tisk nivå løpende orientert.

Sammenfatningsvis har BKR følgende vurdering av i hvilken grad rådmannen har iverksatt og reelt

implementert kvalitetsrettede tiltak innenfor de hjemmebaserte tjenestene:

1 . For perioden fra 2AtL sett under ett, er det klare indikasjoner for å si at de Økonomiske rammene

har satt begrensninger for reell gjennomføring av tilstrekkelige, kvalitetsrettede tiltak innenfor de

hjemmebaserte tjenestene.

2. Kommunen har i flere år, parallelt med økonomiske innsparínger og virkningene av

samhandlingsreformen, vært uten et godt nok fungerende system for å avdekke svikt eller fare for
svikt i tjenesteytingen til kommunens innbyggere. På dette punktet er det ikke rom for en annen

konklusjon enn at den lov- og forskriftsfestede plikten til faglig styring og kontroll ikke har vært
ivaretatt på overordnet nivå. Men med systemet som nå er innført, ligger det til rette for at

administrasjonen kan oppfylle pliktene som følger av lov og forskrift.
3. Tyngdepunktet i satsingen på systematisk kvalitetsrettede tiltak innenfor de hjernmebaserte

tjenestene ligger relativt nært i tid. Særlig i 2Ot6 ag 201 7 synes arbeidet å ha skutt fart.
4. Administrasjonens arbeid med satsing på kvalitetsrettede tiltak er opplagt på riktig vei, men BKR kan

ikke i skrivende stund gå god for at man er i må|, og gitt tidshorisonten på deler av det iverksatte

arbeidet, er en nærmere vurdering av dette ikke mulig før det har gått ytterligere noe tid.

Rapporten avgis uten formulerte anbefalinger fra revisjonens side.

Situasjonen pr. I dag er at sektoren har stått under betydelig press gjennom flere år, men at man i dag har

større ressurser tilgjengelig for systematisk kvalitetsarbeid enn tidligere, og en klarere retning på arbeidet.

Men fortsatt er det for tidlig å svare på hvilke effekter det pågående kvalitetsarbeidet vil gi. BKR har ikke

grunnlag for å mene at administrasjonen bør justere kurs i det arbeidet som nå gjøres. Derfor gis det ikke

anbefalinger fra vår side.

lnformasjonen som er presentert idenne rapporten, er ihovedsak hentetfra skriftlige kilder, blant annet

saksframlegg til politisk behandling, ulike typer administrasjonsinterne dokumenter, strategidokumenter, års-

og tertialrapporter, møtereferater, tilsynsrapporter, resultater fra bruker- og medarbeiderunders6kelser,

data fra kvalitetssystemet med mer. Noen supplerende samtaler har BKR hatt, men vurderingene som er

gjort bygger i det vesentlige på skriftlig, etterprøvbart materiale.

Administrasjonen har i epost 8. desember 201 7 uttalt at den ikke har merknader til rapporten, verken til de

faktiske forhold den bygger på, eller de vurderinger revisjonen har gjort.
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L. lnnledning

1 . L. Bakgrunn for prosjektet, problemstillinger
Kontrollutvalget i Ringerike kommune vedtok sommeren 201 6 at BKR skulle gjennomføre forvaltningsrevisjon

med kvalitet i hjemmetjenestene som tema. Prosjektplan ble utarbeidet, og vi tok i utgangspunktet sikte på å

giennomføre prosjektet som en oppfølging av forvaltningsrevisjon med samme tematikk i2O!1 .

Etter de innledende fasene av arbeidet var det BKRs vurdering at prosjektplanen burde justeres.

Bakgrunnen var at pleie- og omsorgstjenestene i Ringerike kommune i årene fra 2O!t hadde vært gjenstand

for evaluering i flere ulike sammenhenger, blant annet i form i statlig tilsyn og administrativt bestilte

konsulentoppdrag. Ut av disse evalueringene kom en lang rekke anbefalte tiltak fra eksterne, samt tiltak
kommunen selv har besluttet som ledd i retting av avvik etter tilsyn, Dette kommer vi tilbake til nedenfor.

Itillegg må utviklingen i sektoren forstås på bakgrunn avforhold utenfor sektoren selv, eksempelvis effekten

av samhandlingsreformen og de grep kommunen de senere år har giort for å komme ut av ROBEK.

I en slik situasjon var det BKRs syn at det ikke var hensiktsmessig å gjennomf6re en forvaltningsrevisjon som

utelukkende skulle fokusere på oppfølging av de tiltak som ble anbefalt i vår rapport lra ZOL!, om det i hele

tatt var mulig.

Derfor eikk BKR tilbake til kontrollutvalget, som vedtok en revidert prosjektplan med følgende
problemstillinger:

3. Hvilke tiltak har rådmannen iverksatt for de hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenestene?

4. I hvilken grad er t¡ltakene implementert og reelt fungerende i organisasjonen?

o Tiltak som kan knyttes til tidligere forvaltningsrevisjoner

o Tiltak som kan knyttes til oppfølging av statlige tilsyn

¡ Tiltak som kan knyttes til administrat¡vt bestilte konsulentrapporter

Etter dette har BKR fått informasjon om iverksatte tiltak dels gjennom kontaktpersoner i administrasjonen,

dels gjennom egne søk i åpne kilder og (etter aytale med kommunen) dels gjennom henvendelser til
Fylkesmannen i Buskerud.

L. 2. Metode og revisjonskriterier
Prosjektet er gjennomført av revisjonens egne ansatte på bakgrunn av kravene som stilles til gjennomf6ring

av forvaltningsrevisjon som prosjekt, jfr. RSK001 Standard for forvaltningsrevisjon.

lnformasjonen som er presentert i dette prosjektet, er i hovedsak hentet fra skriftlige kilder, blant annet

saksframlegg til politisk behandling, ulike typer administrasjonsinterne dokumenter, strategidokumenter, års-

og tertialrapporter, møtereferateç tilsynsrapporter, resultater fra bruker- og medarbeiderunders6kelser,

data fra kvalitetssystemet med mer. Noen supplerende samtaler har vi hatt, men vurderingene som er gjort
bygger i det vesentlige på skriftlig, etterprøvbart materiale.

BKR har vurdert behovet for ytterligere informasjonsinnhenting i form av eksempelvis systematiserte

samtaler med ansatte på ulike nivåer, brukere av tjenestene eller deres pårørende. BKR har kommet til at

slike undersøkelser, i dette prosjektet, ikke har vært nødvendig for å besvare de spørsmål kontrollutvalget

har stilt. Rapporten skal ikke leses som en kartlegging av den faktiske og opplevde kvaliteten av de

hjemmebaserte tjenestene i Ringerike kommune, men en undersøkelse av administrasjonens systematiske

arbeid med å legge til rette for at medarbeiderne i sektoren kan yte gode tjenester til brukerne.

Arbeidet med rapporten har tatt tid. Kontrollutvalget er holdt løpende orientert om årsakene til det.
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Revisjonskriterier - som begrep - er en samlebetegnelse for krav og forventninger som benyttes for å

vurdere kommunens vírksomhet, 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 awik eller svakheter.

Med de problemstillinger som er vedtatt av kontrollutvalget, er det grunnleggende spørsmålet -
revisjonskriterief - i hvilken grad administrasjonen har sørget for planlegging, gjennomføring, evaluering og

korrigering av kvalitetsrettede tiltak innenfor de hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenestene.

Dels bygges det direkte på lov- og forskriftsfestede krav til faglig styring i de kommunale helse- og

omsorgstjenestene. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester S 4-2 internkontrollplikten.

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten ble fastsatt 28. oktober 2OL6, og

trådte ¡ kraft 1. januar 2O77. Forskriften erstattet den tidligere internkontrollforskriften, uten at det innebar

realitetsendringer i de krav som ble stilt til kommunens styring og kontroll. Endringene var i hovedsak

språklige og pedagogiske.

Forskriften fastsetter virksomhetens plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere sine aktiviteter,
slik at tjenestene drives i samsvar med lovkrav, og kontinuerlig kvalitetsforbedring oppnås.

Revisjonskriteriet bygges også på at når kommunens politiske organer, eller administrasjonen selv, beslutter

at et t¡ltak skal iverksettes, ligger det til grunn en forutsetning om at tiltaket skal gjennomføres etter planen.

BKR understreker likevel at forvaltningsrevisjonen ikke er en rendyrket internkontroll-revisjon, som har

betydning på hvilke andre momenter det ses på, og for hvor dypt det gås i de rene styringsmessige

spørsmålene.

Rådmannen har hatt utkast til rapport til uttalelse. Administrasjonens merknader er inntatt som vedlegg til
rapporten.

Buskerud Kommunerevisjon IKS 12.t2.2077



Ringerikekommune|2ot7| KvalitetsarbeidihjemmetjenesteneE

2. Noen bl¡ kk på tjenesten utenfra, 20tI - d.d.
Arbeidet med den foreliggende rapporten hadde som utgangspunkt at det skulle undersøkes hvordan

administrasjonen hadde fulgt opp forvaltningsrevisjon gjennomført i20LL. Som nevnt innledningsvis har

undersøkelsens fokus endret seg noe.

I det følgende peker BKR kort på noen av de ytre forholdene rundt de kommunale tjenestene i perioden, og

gir en oppsummering av de ulike tiltak som har blitt foreslått i tidligere forvaltningsrevisjoner og i

administrativt bestilte konsulentrapporter, samt kommunens egne tiltak etter tilsyn gjennomlørt av

fylkesmannen. Særlig KPM G-rapportene er omfattende, og det følgende må leses som en helt overordnet
gjengivelse. Samtlige rapporter er åpent tilgjengelig på nett, dersom leseren ønsker å fordype seg i

historikken.

Dessuten nevnes avslutningsvis i kapitlet hvordan kommunestyret har forholdt seg til situasjonen i

hjemmetjenestene i 2OL3 og 2OL5.

Vi understreker allerede her at det ikke er slik at BKR har lagt til grunn at administrasjonen skal ha

gjennomført alle tiltak. Videre er vi også klar over at administrasjonen i sitt arbeid også vil sette i verk tiltak
utover de som har blitt anbefalt av eksterne aktører. Dessuten vil man se at flere av de anbefalte tiltakene

delvis overlapper hverandre.

2. L. ROBEK
Ringerike kommune var registrert i ROBEK-registeret fra 11. mars 2008 til 8. juli 2016.1

Som de fleste lesere av denne rapporten vil være vel kjent med fra før,har dette medført betydelige krav om

Økonomisk effektivisering i administrasjonen. Verken helse- og omsorg generelt eller hjemmetjenestene

spesielt har vært skjermet fra dette.

BKR har ikke tatt sikte på en nærmere analyse av de rene økonomiske sidene av dette, og vi går derfor ikke

nærmere inn i detaljene her. Vi mener likevel at kjennskap til og forståelse for konsekvensene av ROBEK-

registreringene er nødvendig for lesningen av den foreliggende rapporten.

2. 2. Samhandlingsreformen
Med virkning fra 1. januar 2012 ble samhandlingsreformen iverksatt.

Reformen innebærer blant annet Økt fokus på tidl¡g innsats og forebygging, at ulike ledd i helsetjenesten skal

jobbe bedre sammen og at kommunene får flere oppgaver enn de hadde før. Sterkere brukermedvirkning er

også en målsetning.2

En av de praktiske konsekvensene for kommunene er at de får større ansvar for pasienter med hjelpebehov

som tidlígere ble ivaretatt i spesialisthelsetjenesten.

2. 3. Forvaltningsrevisjon gjennomf ørt av BKR, 201 1
Buskerud Kommunerevisjon IKS gjennomførte i 2011 en forvaltningsrevisjon av hjemmetjenesten i Ringerike

kommune. Det ble anbefalt kvalitetsutvikling innen følgende:

- Dokumentasjonavsaksbehandlingen

- Oppfølging av at tjenestene blir levert

- lmplementering og opplæring i bruk av rutiner/ systemer for ansatte

- Utvikling av avvikssystemet

t hllpsJ^qlslv¿ee jerij_lSe&lfplrclterr-¡ alkatlrnrltrre
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2. 4. 2AL3: Den første KPMG-rapporten
Administrasjonen i kommunen bestilte i 2013 to konsulentrapporter fra KPMG. Bakgrunnen for den første

kommer vi tilbake til nedenfor. Den første KPM G-rapporten, <På rett spor?r, er datert 14. juni 2013.

Rapporten tok for seg alle virksomhetene i helse og omsorg, det vil si helse og velferd, tjenester til
funksjonshemmede, hjemmebaserte tjenester, institusjoner og Nav Ringerike.

Følgende ble anbefalt:

- Plan for kommunisering og forankring av handlingsprogrammet i kommunen hos enkeltansatte og

hos brukere.

- Sterkere fokus på opplæring, veiledning og utvikling av ledere. Helhetlig lederutviklingsprogram,
- Opplæring i kommunikasjon for ansatte med krevende kommunikasjonsoppgaver.

- Dialog med ansatte, brukere og politikere for å finne felles sett av kriterier for hvilken kvalitet man

ønsker'
- Prosjekt for å forbedre meldekultur og melderutiner.

- Bemanningsgjennomgang.

- Grundigevalueringavbestiller-utfører-modellen.
- Helhetlig plan for kompetanseutvikling for alle virksomhetsområder i helse og omsorg.

2. 5. 20L3: Den andre KPMG-rapporten
Den andre KPM G-rapporten fra 2013 tok for seg tildelingspraksis og bestillerenheten. I rapporten ble

følgende anbefalt:

- Revidere og forankre gjeldende styringsdokumenter.

- Hensiktsmessig saksfordeling innad i bestillerenheten

- Gjennomgang av ordningen med boligtildeling innen helse og omsorg

- Utvikling av utføreres kompetanse på dokumentasjon i fagsystem

- Sterkere relasjoner mellom bestillere og utførere
- Vedtakspraksis; vurdere større grad av <myke> vedtak

- Organisering; bestillerenheten bør bestå

- Kommunen må klargjøre målsettingen med Bestillerenheten

- Kompetansesammensetningogkompetanseutviklingi Bestillerenheten

2. 6. Forvaltningsrevisjon gjennomf ørt av BKR, 20L3
BKR gjennomførte ¡ 2013 en forvaltningsrevisjon av kommunens etterlevelse av verdighetsgarantien, som gav

noen anbefalinger av interesse for den foreliggende forvaltningsrevisjonen:

- lnnføre rutiner for kvalitetssikring av tjenestetildelingen

- Forbedre dokumentasjon og rutiner rundt saksbehandlingen av tjenestetildelingen

- Forbedre argumentasjon for at tjenestetildelingen er i henhold til lovverket og vedtatte kommunale

retningslinjer i vedtakene.

- lnnføre rutiner for å for å vurdere, informere og dokumentere om retten til koordinator og eventuelt

individuell plan.

2. 7. Fylkesmannens tilsyn ,20L4
Ovenfor er det gitt en oversikt over anbefalte tiltak fra BKR og KPMG. Slike tiltak plikter ikke kommunen uten

videre å iverksette, med mindre det er tale om tiltak som må til for å rette lovstridig praksis. Men i alle tilfelle
kan verken revisor eller en ekstern konsulent pålegge administrasjonen dette.

Tiltak som følge av statlige tilsyn kommer i en annen kategori. Der fylkesmannen påviser avvik (lovstridig

praksis), utarbeider administrasjonen selv en plan for retting av awiket, som inneholder konkrete tiltak.

Planen forelegges fylkesmannen. Ðisse tiltakene skol iverksettes.

Fylkesmannen førte i2014tilsyn med tjenestene praktisk/ personlig bistand og omsorgslønn. Det ble påvist

tre awik. Ett av dem knyttet seg til saksbehandlingen av søknader om omsorgslønn, som faller utenfor tema

for den pågående forvaltningsrevisjonen. De to andre avvikene var at kommunen ikke hadde etablert

systemer som sikret forsvarlig saksbehandling, og at kommunen ikke systematisk vurderte om tildelte
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tjenester var forsvarlige. Den endelige rapporten etter tilsynet er datert 5. juni 201 4. Tilsynet ble avsluttet

sommeren 201 5.

Etter aWale med administrasjonen i Ringerike kommune har BKR kontaktet Fylkesmannen i Buskerud for å få

oversendt tiltaksplanen som ble utarbeidet av kommunen etter fylkesmannens tilsyn i 2OL4.

Kommunens plan for retting av awik etter 2O1 4-tilsynet hadde følgende tiltak (noen mindre tiltak er utelatt
her):

- Oppdatere kommunens serviceerklæringer (legges på nett, tas med på hjemmebesØk osv.),

<Tjenestebeskrivelse fra A-Å> redigeres.

- Tydeliggjøre rutine for saksbehandlers og utførers veiledningsplikt, samt opplæring i

forvaltningsloven

- Oppdatere rutiner for saksbehandling, rutiner for parafering av vedtak

- Oppdatere vedtaksmaler, slik at vedtakene inneholder skriftlig vurdering ift 5 2-1 a

- lnternt kurs i tildelingskontoret med vedtaksbegrunnelse som tema, fokus på kompetanseheving
gjennom interne kurs, øvingsoppgaver

- Utarbeide prosedyre for å fange opp endringer i brukers behov
- Arbeid med at praktisk bistand skal utmåles etter brukers behov, ikke standardisert

Blant Fylkesmannens observasjoner i 2O1 4-tilsynet, var at kommunens awikssystem ikke systematisk fanget

opp svikt i tjenestetilbudet. Dette punktet ble omtalt på følgende måte da kommunen ijuli 201 4 utarbeidet

tiltaksplan:

<Lukking av dette awiket er først mulig når elektronisk awikssystem med disse 3 hoveddimensjoner

er på plass;

- Dokumenthåndtering

- Avvikssystem

- System for ROS-vurderinger.

Anbud er under utarbeidelse.

Vår målsetting er å ha valgt leverandør i løpet av høsten 2AL4 og at installasjon og igangkjøring skjer

f.o.m. vinter 2OL4 - vår 201 5. I dag benyttes et manuelt system som har mange svakheter.>

De omtalte rutinene ble utarbeidet og forelagt fylkesmannen, f6r fylkesmannen avsluttet tilsynet i 2075.

2. 8. Fylkesmannenst¡lsyn,2Ot6
1 2O1 6 førle fylkesmannen tilsyn med Ringerikes kommune tilbud til mennesker med utviklingshemming.

Tjenester i hjemmet var del av tilsynet, og slik sett var dette tilsynet noe overlappende med både 201 4-

tilsynet og den pågående forvaltningsrevisjonen. Fra fylkesmannen har vi fått oversendt dokumentasjon, ikke

bare fra 201 4-tilsynet, men også fra fylkesmannens tilsyn i 201 6.

Ved tilsynet ble det konstatert tre avvik. For det første at kommunen ikke har etablert systemer som sikrer

forsvarlig helseoppfølging overfor alle mennesker med utviklingshemming. For det andre at kommunen ikke

yter forsvarlige tjenester i form av personlig assistanse til alle mennesker med utviklingshemming. For det

tredje at ikke alle brukere systematisk får medvirke ved planlegging og evaluering av tjenestetilbudet.

Endelig plan fort¡ltak som skal rette disse awikene ble oversendtfra kommunen til Fylkesmannen i Buskerud

27. juni 201 7. Planen omtaler en lang rekke tiltak. Disse omtales ikke nærmere her, men vi vil komme tilbake

til dem senere i rapporten, se kapittel 4.

I det den foreliggende rapporten ferdigstilles, har BKR fått opplyst fra Fylkesmannen i Buskerud at tilsynet
foreløpig ikke er avsluttet.
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2. 9. Litt om forholdet mellom administrasjonen og kommunestyret
BKRs egne søk i åpne kilder viser at det de siste årene ikke har vært konfliktfritt rundt verken sektoren

generelt eller hjemmetjenestene spesielt. Dette har ført til at kommunepolitikerne ved flere anlednínger har

tatt opp spørsmålet om kvaliteten i tjenestene er god nok.

I 201 3 initierte ordføreren en gjennomgang av helse- og omsorgstjenesten. I sak 51 /1 3 t¡l hovedkomiteen for
helse-, omsorg og velferd, lagt fram i møte 8. oktober 201 3, het det følgende om bakgrunnen:

<Ordfører anmodet i notat av 1 . mars 201 3 rådmannen om å vurdere gjennomføring av en evaluering,

hvor fokuset skulle være hvordan helse og omsorgtjenesten reelt fungerer i forhold til brukerne. I tillegg

skulle evaluering ta for seg tilstanden i organisasjonen, herunder virkningene av mulig slitasje blant

ansatte som følge av omstillingene.

Grunnlaget for anmodningen lå i de mange henvendelser ordfører hadde mottatt, erfaringer og

påstander, både fra egne ansatte og pårørende, om at situasjonen i helse og omsorg oppleves som

uholdbar. Dette er også påstander det vært fokusert på i forbindelse med politiske møter. Et samlet

kommunesÇre stilte seg bak ordførers initiativ.>

Rådmannen gjennomførte evalueringen ved å bestille den første KPM G-rapporten som BKR har referert til
ovenfor, samt møter mellom ledelsen i helse- og omsorgstjenesten og brukere/ pårørende,

brukerundersØkelse, møte med politiet, brev fra Norsk Sykepleieforbund om situasjonen i sektoren i

kommunen, samt en åpen høring ínitiert av ordfører 1 9. august 2073, der kommunestyret var til stede.

Rådmannen oppsummerte (sak 51 /1 3 til hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd) slik:

1 . De innsparinger som er iverksatt de siste 5 år har gitt en betydelig økonomisk gev¡nst.

2. Fokus på nedskjæringer og innsparinger kan ha endret befolkningens forventninger til
tjenestetilbudet.

3. Driftsorganisasjonen har maktet å gjennomføre store deler av innsparingene uten at det har gått ut

over pasienter/ brukere/ pårørendes oppfatning av tjenestetilbudet, som faktisk viser at brukere og

pårørende er mer fornØyd enn for to år siden. De prioriteringer som her er gjort står det stor respekt

av, og ansatte har gjort en formidabel innsats for at dette har vært mulig.

4. Kartleggingene gir kun svar på <opplevd kvalitet>, og ikke på <faglig forsvarlig kvalitet>.

5. Tíltak og fokus på forbedringspotensialer etter forrige undersøkelse har hatt god effekt.

6. Opprettholdelse av tjenestetilbud har ført til en viss <slitasje> på driftsorganisasjonen. Et hØyt

arbeídstempo og færre ansatte på jobb merkes både av ansatte, pasienter og pårørende.

7 . Opprettholdelse av tjenestetilbud har i ulik grød førl til nedprioritering/ nedtoning av <t ikke direkte

pasientrelaterte oppgaver> [...]

Videre i saksframlegget eksemplifiserte rådmannen awiksrapportering, awiksbehandling,

kompetanseutvikling, kvalitetsutvikling m.m. under <ikke direkte pasientrelaterte oppgaver> som nevnt i

punkt 7. Rådmannen understreket at han ikke ville kritisere sektorens interne prioriteringer, men ga uttrykk

for at fortsatt nedprioritering kunne få svært alvorlige følger på sikt.

BKR legger for sammenhengens skyld til at det i og for seg er riktig at brukerundersøkelsen i 201 3 gav bedre

resultater enn i 201 1, men framgangen var markert og omtrent lik på samtlige parametere (bl.a. informasjon,

tilgjengelighet, respektfull behandling, brukermedvirkning). Tilsvarende framgang på brukerundersøkelser

gjorde seg gjeldende for hele landet, noe også rådmannen understreket i saksframlegget. BKR mener derfor

det er noe usikkert hvor mye som kan legges i resultatet fra undersøkelsen i 201 3.

Beveger vi oss til 201 5, ser vi at ordføreren på nytt tar initiativ til en gjennomgang av kvaliteten i sektoren. Se

saken <Bemanningssituasjonen i helse og omsorg)), sak 28/1 5 til hovedkomiteen for helse, omsorg og

velferd, lagt fram i komiteens møte 9. juni 201 5. Bakgrunnen for saken var at ordføreren i brev til rådmannen
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av 27. mai 201 5 hadde gitt uttrykk for uro, fordi administrasjonen på den ene siden og fagforening og ansatte
på den andre siden syntes å ha helt ulike oppfatninger av kvaliteten i tjenestene i helse og omsorg.

BKR siterer følgende fra ordførerens brev:

<På den ene side vises til Fagforbundets og ansattes fremsatte syn i lokalavisen. Forbundet peker på

utfordringene, og i tillegg tilbyr å betale for ekstravakt for å synliggjøre hva bemanning betyr for
kvaliteten på tjenestene, Ansatte setter ord på det de mener er uverdig eldreomsorg. Flere individuelle

henvendelser og mottatte underskriftslister med 514 underskrifter fra ansatte som krever endringer.

På den andre side vises til adminístrasjonens uttalelser i lokalavisen, hvor det klart fremgår at denne ikke

kjenner seg igjen i beskrivelsene. Det uttales at erfaringer som er fremført gjennom avisen ikke er

representative for de ansatte i helse- og omsorgssektoren.

Ordføreren er på vegne av innbyggerne generelt og brukerne spesielt ikke komfortabel med den uklare

og alvorlige situasjonen som fremstår som følge av åpenbare og ulike situasjonsbeskrivelser mellom på

den ene side fagforening, ansatte, og på den annen side administrasjonens. D

Om veien videre skrev ordføreren blant annet:

<Derfor anmoder ordføreren om at det foretas en konkret gjennomgang av situasjonen og at denne må

gjøres i dialog med fagforeninger og ansatte. Gjennomgangen bør skje raskt og det bør fremlegget

konkrete tiltak, både umiddelbare, mellom- og langsiktige. Disse tiltakene bør settes inn i en handlings-

og tidsplan. Det er åpenbart at planen bør ta for seg forbedringer av arbeidsmiljØ, ressursbruk og

avklaring. Ordføreren forventer at administrasjonen allerede i forbindelse med formannskapets

strategiseminar 1 . og 2. juni fremlegger konkret plan og at denne er forankret i samarbeid med

tillitsvalgte og afi satte. ))

Ordføreren sendte kopi av brevet til rådmannen til både hovedkomiteen og til fylkesmannen.

Om vi så går til den omtalte strategikonferansen t. og2.juni 201 5, viser rådmannens Powerpoint-

presentasjon (tilgjengelig via kommunens nettsider), at Fagforbundets politiske aksjon ble nevnt. En første

plansje omtalte at det var enighet mellom rådmannen og fagforbundet om at pol¡t¡ske aksjoner i tjenestene

ikke kunne tillates. En andre plansje omtalte blant annet rådmannens uro for hva en slik aksjon gjorde med

de ansatte i organisasjonen. Rådmannen var informert om hvordan mange ansatte så på utfordringen med

lavere bemanning og mindre ressurser. En tredje plansje omtalte mer robuste enheter, bedre bygningsmasse

og reduserte vedtak som grep,

5å langt BKR har klart å ta rede på, førte ikke ordførerens henvendelse tíl ytterligere tiltak. Problemstillingen

er tatt opp i skriftlig henvendelse til rådmannen ijuni 201 7.

BKR nevner at kort tidfør ordførerens brev til rådmannen av 27. mai 201 5, hadde Pasient- og brukerombudet

i orientering til kommunestyret fortalt om bekymring for at Ringerike kommune skilte seg ut ved et høyt

antall klager innenfor pleie- og omsorgssektoren. Dette går fram av interpellasjon fra

kommunestyrerepresentant Hans-Petter Aasen av 1 0. mai 201 5, der det blant annet ble stilt spørsmål ved

om det var grunn til å gjeninnføre ordningen med eget, kommunalt omsorgsombud. I interpellasjonen tok
Aasen også opp underskriftene fra de ansatte i tjenesten, som er omtalt i ordførerens brev.

BKR nevner videre at Pasient- og brukerombudets, i årsmelding f or 2OL6, har uttalt at tendensen med

urovekkende mange henvendelser fra innbyggerne i Ringerike har snudd. I 201 5 mottok ombudet 80

henvendelser. I 2OL6 hadde tallet henvendelser falt til 55. BKR presiserer at disse tallene ikke gjelder

hjemmetjenestene alene.

2. t0. Undersøkelse av oppfølging av forvaltningsrevisjoner
I 201 5 gjennomførte BKR, på oppdrag fra kontrollutvalget, en undersøkelse av hvordan tidligere

forvaltningsrevisjoner hadde blitt fulgt opp. Det var tale om forvaltningsrevisjoner av budsjettstyring innen

pleie og omsorg (2008), prissetting ved samarbeid med andre kommuner (2009), fosterhjemsbarn (201 0),

eiendomsforvaltningen {201 0), hjemmetjenesten (201 1 ) og oppf6lging av investeringsprosjekter {20!2ì'.
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Det var tale om en overordnet gjennomgang, i stor grad basert på administrasjonens egenrapportering om

hva som hadde blitt gjort. Rapporten ble avgitt i august 201 5.

For så vidt gjaldt hjemmetjenestene, ble det konkludert med at anbefalingene i forvaltningsrevisjonen fra

201 1 i liten grad hadde blittfulgt opp. Systemet <Risk Manager> hadde en periode blitt brukttil
awiksrapportering, før dette av ulike årsaker ble stoppet i 2OII. Enhetene gikk tílbake til manuelle systemer

for melding av awik.

3. Medarbeidertilfredshet og brukerundersØkelser

3. L. Medarbeidertilfredshet og sykefravær i brukerrettede stillinger
Ringerike kommune har tatt i bruk KS sin såkalte 1 O-faktormodell i medarbeiderundersøkelser. BKR har bedt

om og fått ut rådata fra den siste medarbeiderundersøkelsen for ansatte i hjemmetjenesten, fra 201 5.

De ti faktorene som måles er som følger: Oppgavemotivasjon, mestringstro, selvstendighet, bruk av

kompetanse, mestringsorientert ledelse, rolleklarhet, relevant kompetanseutvikling, fleksibilitetsvilje,

mestringsklima og nytteorientert motivasjon.

Den følgende illustrasjonen utdyper hva som ligger i den enkelte faktor, og viser resultatene for de ansatte i

hjemmetjenestene i Ringeríke kommune, sammenlignet med landsgiennomsnittet:

Som illustrasjonen viser, skårer man nær eller likt landsgjennomsnittet på de fleste faktorene.

BKR nevner at de underliggende data viser til klare tendenser til variasjoner mellom de ulike

hjemmetjenestesonene på flere av faktorene. Vi finner det imidlertid ikke riktig å gå nærmere inn det disse

variasjonene i denne rapporten.

Fåktor Nâvn

Pto
Hjemmetjenest

landssnitt for alle

enheter som er
reg¡strert som: PLO

Hjemrnetjeneste

Beskrlvelse

Faktor 1 Oppgavemot¡vasjon 4,2 4,3 Mot¡vasjonen for oppgavene i seg sêlv, det vil s¡ om oppgavene

oppleves som en drivkraft og som spennende og stimulerende. {Ogsá

kalì indre ¡obbmot¡vasion)

taktor 2 Mestringstro c,5 4,3 Mestringstroen gienspeiler hver enkelt medarbeiders tiltro t¡l egen

kompetanse og mulighet til å mestre utfordringer i jobbsammenheng.

Faktor 3 5e¡vstendighet 4,4 4,2 Medarbe¡dernes opplevelse av å ha mulighet til å jobbe selvstendig og

ãiøre egne vurder¡nger ijobben sio, basertpå egen kompetanse, og

innen en definert iobbrolle.
Faktor 4 Bruk av kompetânse 4,r 4,2 Medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen jobbrelêvante

kompetanse på en god måte i sin nåværende jobb.

Faktor 5 Mestrlngsorientert ledelse 3,8 3,9 ledelsê som veFlegger ãt den enkelte medarbeider skal få utv¡kle seg

og blí best mul¡g ut fra sine egne forutsetninger, slik at
medarbeideren ooolever mestr¡ns oc vter sitt beste.

Faktor 6 Rolleklarhet 4,3 Høy rolleklarhet innebærer at forventningene til den jobben

medarbeideren skal gjøre er tydelig definert og kommunisert.

Faklor 7 Relevant kompetanseutvikling 3;5 3,7 Relevant kompetanseutvikling er avg¡ørende for at medarbeiderne til
enhver t¡d er best ñiulig rustet tlt å utføre sine oppgaver med høy

kval¡te!, og er avgjørende for kvallteten på de tjeneste som leveres.

uansett hvilken woe t¡eneste vi snakker om.

Faktor 8 Fleks¡bilitetsvilje 4,4 4,4 lVledarbeiderens villighet til å være fleksibel på jobb og tilpasse sin

måte å jobbe på til nye behov og krav.

Faktor 9 lvlestringsklima 3,9 4,t I et mestringsklima mot¡veres medarbeiderne av å lære, utvikle seg

cg gJøre hverandre gode, fremfor å rivalisere om å bli best.

Faktor 10 Nyttero¡entert motivasjon 4,7 ù7 Mot¡vasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt for andre, også kalt
prososial motivas.¡on, er en vikt¡g dr¡vkraft for mange og har en rekke
godt dokumenterte, positive effekter.
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Helsedirektoratets kvalitetsindikatorer viser at sykefravær i direkte brukerrettede stillinger i

hjemmetjenesten er høyere enn i landet for 6vrig.

Landet sett under ett er dette fraværet 1 1,7 prosent hvorav 1 0,3 prosent er legemeldt og 1 ,4 prosent er

egenmeldt. Siste tilgjengelige data for Ringerike kommune (tall for andre til fjerde kvartal 201 6 og første

kvartal 201 7) viser et samlet sykefravær på 1 5,3 prosent, av dette er 1 ,3 prosent det egenmeldte

korttidsfraværet.

Men sammenligner vi med de større kommunene i nedre del av Buskerud, som dels har samme demografiske

forhold og dessuten er nokså kjent for leserne av denne rapporten, ser man at Ringerike ikke skiller seg så

markert ut:

Ðçammen

,',;
f0,8

,,3
13,r

t,t,8

1,9

13,9

12A

1,5

r5,3

14,0

t,3
16,0

14,5

'1,5

De øverste liggende stolpene viser samlet fravær, de midterste viser legemeldt fravær og de nederste viser

egenmeldt fravær. lllustrasjonen er hentet fra Helsedirektoratets sider.

3. 2. Brukerundersøkelser
Det foreligger opplysninger fra brukerundersøkelser gjennomført i 201 1,2013 og 201 5.

BKR har bedt om og fått tilgang til data fra den siste brukerundersøkelsen. Hovedtrekkene presenteres helt
kort i det f6lgende, der også resultatene fra 201 3 er tatt med:

Brukerne har gitt svar på en svarskala fra 1 til 6, der 6 er best. Som det framgår, skårer Ringerike kommune
gjennomgående noe lavere jevnt over enn snittet for landet. Det er ingen av parameterne der kommunen

skiller seg markert ut fra landsgjennomsnittet.

Undersøkelsen ble sendt ut til 568 mottakere av hjemmebaserte tjenester, på et tidspunkt der det var 1 382

mottakere av hjemmebaserte tjenester kommunen. Av disse svarte 1 78.

Av de som svarte, gav 47 i tillegg en kommentar i fritekst. Det er klare grenser for hvor mye man kan tolke ut
av dette, når kommentarene ergítt anonymt, og utgjør en så liten del av den samlede brukermassen. BKR

nevner noen momenter som går igjen:

- Brukerne opplever at bemanningen er for liten og at de ansatte har for liten tid til dem.

- Noen opplyser at mange ansatté snakker dårlig norsk.

- Noen påpeker at det er store forskjeller mellom de ansatte, men det er også flere som har benyttet
kommentarfeltet t¡l å rose de ansatte og gi uttrykk for at de er godt fornøyd med hjelpen de får.

L¡er

øvre E¡kèr

R¡ngari&e

I'ledre Eiker

Kategori/ tema Snitt Rineerike 201 3 Snitt Rineerike 201 5 Snitt Noree 201 5

Resultat for brukeren 4,8 4,7 5,1

Brukermedvirkning 4,2 4,3 4,4

Respektfull behandline 4,4 4,3 4,7

Tilsieneeliehet 4.7 4,5 4,9

lnformasjon 5,0 4,7 4,8

Helhetsvurdering hjemmesykepleie 5 5,3

Helhetsvurdering praktisk bistand 4,5 5
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- Kommentarene tyder på at brukerne er mer fornøyd med hjemmesykepleien enn med den praktiske

bistanden, som også hengersammen med den numeriske skåren gjengitt itabellen ovenfor.

Undersøkelsen i 2015 viste noe svakere resultater enn undersøkelsen i 2013 på de fleste parametere.

4. Nærmere om sentrale tiltak fra administrasjonen

4. 3-. Satsing på kompetanse
Det fØlgende er en sammenfatning av sentrale kompetansetiltak administrasjonen har opplyst om.

Publikasjonen <Ârbok 2013> (første årgang) for helse- og omsorgstjenesten omtaler ulike prosjekter i

sektoren. Tilsvarendegjør<Årbok2At4>> for helse-ogomsorgstjenesten,mensåvidtBKRkjennertil hardet
ikke kommet flere slike årbøker.

Kommunen ansatte tre kompetanserådgivere høsten 2016, en av dem er knyttet til helse- og

omsorgssektoren. Det er tale om en prosjektstilling, organisert under H R-sjefen, som har strategisk

kompetansestyring i sektoren som oppgave. Mot slutten av 2016 ble det arrangert to dagsamlinger, og det
ble utarbeidet en overordnet kompetanseplan for helse- og omsorgssektoren for 2O17.

Kommunen etablerte et toårig lederutviklingsprogram i 2016.

Høsten 2017 gjeninnføres praksis med kompetanseplan i alle avdelinger. Individuelle kompetanseplaner skal

utarbeides på basis av medarbeidersamtaler.

Administrasjonen har opplyst at 635 medarbeidere har deltatt i Alert-undervisning, fra høsten 2015 og fram

til i dag. Dette er et kurs om pleie av akutt syke pasienter.

Demensrådgiver ble ansatt i 2015, og det er arrangert kurs for pårørende til demente.

Ordningen med stipend til ansatte under utdanning kommer BKR tilbake tíl nedenfor.

4. 2. Langsiktig strategiarbeid
Det foreligger en felles, strategisk kompetanseplan for Ringerike, Hole og Jevnaker kommuner, datert
23. august 2016, godkjent på kommunalsjefnivå. Planen retter fokus mot kompetansebehov i helse- og

omsorgssektorene i de tre kommunene i et tiårsperspektiv. Fire hovedsatsingsområder er trukket fram: 1)

Bredere og økt kompetanse, 2) økt kapas¡tet og kvalitet, 3) Fornyelse og innovasjon og 4) Rekruttere og

beholde.

Videre har administrasjonen opplyst at man i deler av 2OL6 ogi 2A17 har utarbeidet et strategidokument

som skal være førende for sektoren i egen kommune i 10 årframover. Det er opplyst at strateg¡valgene er

politisk behandlet. Design og trykking gjenstår. Råmaterialet til det som skal trykkes er lagt fram for BKR.

Oppsummeringsvis er hovedvísjonene knyttet til følgende overskrifter: 1) Mestrer hverdagen, 2) I vante

omgivelser, 3) Tilpassede og koordinerte tjenester, 4) Engasjerte og kompetente medarbeidere, 5) Like

muligheter for alle.

Administrasjonen bestilte i 2016 den eksternt utførte analysen <Omsorgsplasser i Ringerike -
Framskrivninger og anbefalinger>. Denne analysen beskriver kommunens status og mulige behovsutvikling

de nærmeste årene. Denne er polit¡sk forankret og ny analyse er bestilt i 2020.

BKR nevner at kommunen i sin tid hadde Helse- og omsorgsplan 2OO7-2O15. Denne planen har foreløpig ikke

fått en direkte avløser.

Kommunen har utarbeidet Kommunal planstrategi 2016-2020. Dokumentet sier i punkt 6.2 sier at det i 2017

skal utarbeides ny planstruktur for helse- og omsorgssektoren, som skal sikre realistisk og framtidsretta
planlegging. Det skal utarbeides demensplan, omsorgsplan, rusmiddelplan og smittevernplan. Disse er

foreløpig íkke utarbeidet, men det foreligger fra før Demensplan 2013-2020 og Smittevernplan 2014-2018.
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4. 3. MKS
MKS er en forkortelse for miljø, kvalitet og sikkerhet. Hver enhet i sektoren har en M KS-gruppe som er del i

det kontinuerlige utviklings- og oppfølgingsarbeidet i enheten. Dessuten har gruppene funksjon som

samhandlingsarena for partene i arbeidslivet.

KPMG anbefalte i 2013 tiltak for forankring av kommunens handlingsprogram hos enkeltansatte og hos

brukere.

Administrasjonen har opplyst at man som følge av dette iverksatte faste fellessamlinger for M KS-gruppene i

helse og omsorg.

BKR har fått tilgang til oversikt over avholdte fellessamlinger for M KS-gruppene. l2Ot4 og 2015 ble det holdt

fire slike samlinger, i 2016 ble det avholdt tre. Varigheten har stort sett vært fire timer.

Til illustrasjon av hva som har vært på agendaen, er det følgende hentet fra administrasjonens oversikt over

avholdte samlinger i 20!4:

I starten av 2Ot7 ble ordningen evaluert, og noe justert. Man besluttet å gå fra fire felles M KS-møter t¡lto
M KS-møter, samt to store ledermøter.

4. 4. Prosjekt God kommunikasjon i Gerica
Gerica har vært kommunens fagsystem i mange år. Dette prosjektet har som formål å sikre god og riktig

dokumentasjon/ journalføring i fagsystemet.

Prosjektplanen ble godkjent av kommunalsjefen i desember 2AL6, og kompetanserådgiveren er
prosjektleder. Administrasjonen har opplyst at dette prosjektet ble startet i januar 2OL7 , med planlagt

avslutning november 2017. Prosjektet har lagt opp til 13 separate kurselementer. En nyansatt

systemansvarlig, ansatt etter sommerferien 2OL7 , skal ha fokus på det sykepleiefaglige.

Kommuneadvokatkontoret har bidratt med kursing i helserett.

4. 5. Prosjekt Helhetlig pas¡entforløp i Ringerike kommune
Administrasjonen har knyttet til seg KS Konsulent i det pågående prosjektarbeidet <Helhetlig pasientforl6p i

Ringerike kommune>. Bakgrunnen for arbeidet er omtalt slik i prosjektplanen:

<Kommunen Ønsker å tilrettelegge for at innbyggerne skal kunne bo i eget hjem lengst mulig. Prosjektet

er et ledd i å utvikle helhet og sammenheng i tjenestene, skape trygghet for den enkelte innbygger og

smidig og funksjonell samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen, og internt i

kommunen.

Prosjektet avgrenses til den somatiske pasientens reise fra han /hun blir syk i hjemmet til
spesialisthelsetjenesten i Vestre Viken H F ogleller inn i Ringerike kommunes tjenestetilbud.>

Prosjektet ble startet i august 2Ot7 oe er planlagt sluttfØrt ijuni 2018.

201¡û

14lz-t4
K|.08Ëì0-1500

Handlingsprogram 2014 med refleks.ionsoppgave, MKsarbe¡d, Meldekultur og
Kompetånseplân med qruppearbeid for innsoill,

zsl4-t4
Kl. 11 OG1500

Handl¡ngsprogram, kompetanse, meldekultur {kort repetisjon fra sist},

Gruppearbeid: ßârtlegg¡ng av behov for kompetanse pr enhet for 2015,

Gjennomgang äv retningslinjer for bruk av frie t¡mer, Kommunikasjon med
brukerelpårørende {hvordan håndtere kommunikasjon om
forventninsssaoetl inkl. casearbeid.

r/e-L4
Kl. 110S.1s00

Xommunalsjefens t¡rne, Pasientforløp, Empowerment og Lean.

tTl Lo-t4
K¡. 110F.1500

lnformaJjon om budsjett 2015, Gruppearbeid: Hva er kjennetegnene på en god

leder for deg/¡@l Hva rnå en leder giøre for at du skal oppleve å bl¡ sett og hørt?,
Hva må en leder g6re for ôt du skal oppleve å bli inkludeÊ i avgjørelser som er v¡ktigÊ

for de{?, Hva må en ledergjøre for at du skal oppleve medbestemmelse? Med
;lpåfølgende oppsummer¡ng i Þlenum, Evaluering av MKS-saml¡ngene.
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4. 6. Oppfølging av at tjenester blir levert
Journal føres i Gerica, og den enkelte brukers tiltaksplan skal det utkvitteres løpende på, noe som

hovedsakelig skjer på PDA (små, bærbare digitale enheter).

Awik meldes på sin side i kvalitetssystemet, som ikke er funksjonelt koblet sammen med Gerica.

Awiksmeldínger skal anonymiseres, men det er opplyst at man noen ganger nytter brukernummer i Gerica

for å sikre sporbarheten til hvilken person og hendelse det er tale om.

Kvalitetssystemet kommer BKR nærmere tilbake til nedenfor.

BKR nevner at kommunen har anskaffet en app-funksjonalitet til det elektroniske kvalitetssystemet. I praksis

betyr dette at medarbeiderne enkelt kan registrere awik dírekte fra egne smarttelefoner, noe som skal

innebære en senking av terskelen for å melde awik. Kommunen har opplyst at systemet ikke gjØr det mulig å

spore hvor mange awik som meldes via app og hvor mange som meldes på andre måter.

I mai 201 5 fastsatte kommunalsjefen funksjonsbeskrivelse for kvalitetsutvalget, bestående av

kommunalsjefen selv, kommuneoverlegen, kvalitetsrådgiver og enhetslederne i sektoren.

Funksjonsbeskrivelsen fastsetter at utvalget skal møtes månedlig. BKR understreker at kvalitetsutvalget ikke

var en nyskapning i 201 5, men da hadde eksistert fra 201 1 . Blant utvalgets definerte oppgaver er å behandle

avviksrapporteringen, og generelt å ha et overordnet ansvar for kvalitetsarbeidet i sektoren.

4. 7. Opplæring i ksmmunikasjon
En av anbefalingene fra KPMG i 201 3 var å vurdere opplæringstiltak til ansatte med seerlig krevende

kommuni kasjonsoppgaver.

Administrasjonen har opplyst at om lag 1 20 medarbeidere har vært gjennom grunnopplæring i motiverende

intervju (Ml) í regi av Borgestadklinikken, med en planlagt oppfølgingsdag i november 2A17.

4. 8. lnternt samarbeid
Den 20. april 201 5 ble det inngått samarbeidsavtale mellom tildelingskontoret og de hjemmebaserte

tjenestene í Ringerike kommune. Avtalen regulerer en lang rekke forhold, herunder hvordan eventuell intern

uenighet mellom bestiller og utfører skulle håndteres (punkt 4.3), håndtering av awik og klager (punkt 6.3),

krav til samarbeid (punkt 6.4) og kvalitetsrevisjon og kvalitetskontroll {punkt 6.5).

I forlengelsen av dette har BKR fått seg forelagt referater fra samarbeidsmøter fra 2AL4-2OL5, som har blitt
avholdt i samsvar med samarbeidsavtalen.

BKR har videre fått rapport etter gjennomført intern revisjon innenfor legemíddelhåndtering ¡ 201 5, utført av

Sykehusapotekene. For hjemmetjenestenes del ble det gitt awik og merknader i samtlige tjenesteområder

som ble revidert. Rapporten viser at plan for lukking av avvik hadde blitt meldt til tilsynsfarmasøyten.

Øvrig internt revisjonsarbeid, jf. samarbeidsavtalens punkt 6.5, er det ikke opplyst om.

Videre er det etablert nettverksgrupper innad i tjenestene. Funksjon og formål er definert i notat fra

kompetanserådgiver fra mars 2O!7. Her defineres roller og ansvar for kommunalsjef, kommuneoverlege,

enhetsleder, avdelingsleder, nettverkskoordinator, ressurspersoner, kompetanserådgivere og deltakende

medarbeidere. Det er tatt sikte på åtte nettverksgrupper innad i sektoren, i tillegg til deltakelse i noen

ínterkommunale nettverk. lkke alle nettverk er i rent faktisk i dr¡ft.

4. 9. Oppdaterte rutiner for saksbehandling
Administrasjonen har oppdatert rutiner for saksbehandlingen i tildelingskontoret. I denne sammenheng

nevner BKR at det i kj6lvannet av tilsyn fra fylkesmannen også har blitt holdt interne kurs.

4. L0. Kvalitetssystemet
I mai 201 5 startet arbeidet med implementer¡ng av kommunens anskaffede elektroniske kvalitetssystem, KF

Kvalitetsstyring. Arbeidet ble prosjektorganisert, med rådmannen som prosjektgiver og -eier. Startdato var

8. mai 201 5 og planlagt sluttdato var 31. desember 201 6. Prosjektplanen definerte styringsgruppe,
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prosjektgruppe, ressursgruppe og piloter/ superbrukere/ redaktører. Bakgrunnen for prosjektet ble omtalt
slik:

<Ringerike kommune oppfyller ikke alle krav gitt i internkontrollforskriftene. Særlig på område som

gjelder dokumentering: <lnternkontrollen må kunne dokumenteres i den form og det omfang som er

nØdvendig på bakgrunn av den enkelte tjeneste sin størrelse, aktiviteter og risikoforhold.

Dokumentasjonen skaltil enhver tid være oppdatert og tilgjengelig.

De ulike sektorene opererer med helt forskjellige systemer, hvor kvalitet og systematisk

forbedringsarbeid varierer, både på H MS og tjenesteområdet. Ringerike kommune har behov for en

bedre helhetlig og overordnet kontroll med virksomheten. Videre er det et stort behov for å

dokumentere og ikke minst synliggjØre den kvalitet vi faktisk har, tydeliggjøre t¡ltak som iverksettes og

definere hva målet er for det enkelte område og gå åpent ut med status til enhver tid. Ansatte i hele

organisasjonen trenger et godt og effektivt verktøy for å drive forbedring og endringsarbeid.>

De seneste opplysningene fra administrasjonen er at intern evaluering av implementering av

kvalitetssystemet er planlagt til høsten 201 7.

BKR har bedt om og fått ut betydelige mengder data fra kvalitetssystemet, og fått demonstrert hvordan

systemet skal brukes.

BKR har innenfor rammene av den gjennomførte forvaltningsrevisjonen ikke gjort en fullstendig evaluering av

implementeringen og bruken av systemet, og dette er som alt nevnt dessuten planlagt fra administrasjonens

side.

Noen synspunkter har vi likevel: Systemet er åpenbart teknisk godt egnet, og kan - brukt riktig og godt -
potensielt rette på en god del av det som tidligere har vært påpekt som svakheter ved kommunens

internkontrollsystem. Selv om arbeidet har tatt tid, framstår implementeringen etter BKRs vurdering som

godt ledet. Terskelen for å melde avvik må anses som vesentlig redusert sammenliknet med tidligere. Som alt

nevnt er det kjøpt app-funksjonalitet til de ansattes telefoner, som innebærer at det er enkelt å melde fra i

systemet om hva som gikk galt eller holdt på å gå galt i tjenesteutfØrelsen. Det er også enkelt for lederne å gi

tilbakemeldinger til den som meldte awiket, og systemet er egnet til å kanalisere relevant informasjon

oppover iden kommunale ledelsen.

Enkelte ansatte melder avvik iherdig, i positiv forstand. BKRs gjennomgang viser at det hender at ansatte

fortsetter å melde awik for en og samme situasjon, etter at den første awiksmeldingen oppover i systemet

ikke har medført en løsning på brukerens problem.

Tidligere fylkesmannstilsyn har påpekt at det har vært underrapportering av awik i tjenestene. Hvor langt det

elektroniske kvalitetssystemet har kommet i å bøte på dette, vil ikke BKR ha en bestemt oppfatning av på det

nåværende tidspunkt. Vi peker imidlertid på at en sentral forutsetning for at ethvert kvalitetssystem skal

fungere etter hensikten, er at medarbeiderne erfarer at det nytter å melde awik, noe som krever at de ulike

ledelsesnivåene både handler på grunnlag av den informasjonen de får gjennom awiksmeldingene, og gir

konkrete tilbakemeldinger til de ansatte som har meldt dem.

Mange awiksmeldinger knytter seg til legemiddelhåndtering, både på grunn av svak informasjonsflyt innad i

tjenesten og på grunn av mer enkeltstående menneskelig svikt. BKR konstaterer at medarbeiderne melder

både egne og andres feil.

BKR nevner at administrasjonen i rapport for andre tertial 201 6 på en god måte la til rette for direkte

rapportering til politisk nivå av (blant annet) antall avlyste hjemmebesøk, iverksettingstid for vedtak i

hjemmetjenesten og antall fall. Vi viser til tertialrapporten side 1 7. Administrasjonen opplyste imidlertid at

det ikke eksisterte gode nok data til å publisere i tertialrapporten. Dette har BKR i og for seg ikke merknader

til: Administrasjonen skal ikke presentere tall som ikke gir et riktig bilde av virkeligheten. lmidlertid kan ikke

BKR se at dette har blitt fulgt opp ved rapportering til politisk nivå i 201 7.
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5. Nærmere om saksframlegg til politisk behandling
I kapittel 2 er det redegjort noe for samhandlingen mellom politisk og administrativt nivå i 2013 og 2015.

ldetfølgende presenteres nærmere en del sakersom harværtfremmettil politisk behandling. Dette harnær
sammenheng med det som er omtalt i kapittel 4.

5. L. Evaluering helse og omsorg
Dette har sammenheng med ordførerens initiativ og den påfølgende rapporten fra KPMG i201 3, som er

omtalt i kapittel 2 i den foreliggende rapporten. For sammenhengens skyld refereres i det følgende noen

ytterligere detaljer om dette arbeidet.

I saksframlegget het det blant annet:

<Rådmannen har hatt klare oppdrag om å skaffe Ringerike kommune handlingsrom. Dette har ført til
stort press på organisasjonene, deriblant helse og omsorgstjenesten. Slikt press på grunn av langvarig

Økonomisk fokus, kan skape situasjoner som har uheldig innvirkning på tjenestenes innhold og hensynet

til enkeltbrukere. Det hjelper lite om man mener tjenestene i det store og hele er gode og forsvarlige,

dersom man sarntidig er i en situasjon hvor helsefaglig personell ut fra egne erfaringer og faglige

kunnskaper ikke deler den oppfatningen.>

Rådmannens utredningsarbeid var bredt lagt opp, blant annet med den første KPM G-rapporten.

Rådmannens saksframlegg i kjølvannet av denne rapporten, presenterte blant annet at de ansatte, særlig

innenfor hjemmesykepleien, var bekymret for den faglige kvaliteten. De ansatte savnet et fungerende

avvikssystem og meldekulturen var for svak, begge veier. Ansatte i hjemmetjenesten opplevde stor slitasje.

Saksframlegget orienterte videre om innspill rådmannen hadde fått i resten av utredningsarbeid, herunder i

åpen høring og i brev fra sykepleierforbundet.

Rådmannens oppsummering var:

L De innsparinger som er iverksatt de siste 5 år har gitt en betydelig økonomísk gevínst.

2. Fokus på nedskjæringer og innsparinger kan ha endret befolkningens forventninger til
tjenestetilbudet.

3. Driftsorganisasjonen har maktet å giennomføre store deler av innsparingene uten at det har gått ut

over pasienter/ brukere/ pårørendes oppfatning av tjenestetilbudet, som faktisk viser at brukere og

pårørende er mer fornØyd enn for to år siden. De prioriteringer som her er gjort står det stor respekt

av, og ansatte har gjort en formidabel innsats for at dette har vært mulig.

4. Kartleggingene gir kun svar på <opplevd kvalitet>, og ikke på <faglig forsvarlig kvalitet>.

5. Tiltak og fokus på forbedringspotensialer etter forrige undersøkelse har hatt god effekt.

6. Opprettholdelse av tjenestetilbud har ført til en viss <slitasje> på driftsorganisasjonen. Et høyt

arbeidstempo og færre ansatte på jobb merkes både av ansatte, pasienter og pårørende.

7 . Opprettholdelse av tjenestetilbud har i ulik grød f ørt til nedprioritering/ nedtoning av < ikke direkte
pasientre laterte oppgaver)) som ;

o Awiksrapportering
o Awiksbehandling

o Kompetanseutvikling

o Kvalitetsutvikling

o Organisering og oppgaveplanlegging

o Ajou rføring/ ved likehold av pasientadm i nistrative systemer

o Rapportering og kontroll
o lntern kommunikasjon/informasjon
o Personaloppfølging
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o Fokus på trivselsfaktorer, ínterne og eksterne

o Langsiktigplanlegging

o Rekruttering

o Utvikling/ implementering av nødvendige og ressurssparende lT-verktøy

BKR siterer videre fra saksframlegget, som gir rådmannens vurdering av nedprioriteringen av andre oppgaver

enn de direkte pasientrelaterte:

<Rådmannen finner ikke grunn til å kritisere de interne prioriterínger som er gjort fra helsetjenestens

side. <Pasienten/ brukeren først> vil alltid være riktig prioritering, men rådmannen finner grunn til å

poengtere at nedprioritering av de områder som er omtalt under pkt. 7 kan få svært alvorlige følger på

sikt. Det er likevel betryggende å vite at personalets lojalitet til pasienter og brukere er sterk.>

Vedlagt saksframlegget var presentasjon fra Agenda Kaupang, som hadde evaluert innsparingsprosessene i

helse- og omsorgssektoren. Dette ble gitt omtale i rådmannens saksframlegg, som - blant annet - refererte

Agenda Kaupangs analyse av det var spart inn i størrelsesorden 50 millioner kroner i helse- og

omsorgssektoren siste 5 år, og at det i denne sektoren neppe var mer å hente.

5. 2. Evaluering*bestillerenheten
Rådmannen bestilte i 2013 en egen rapport fra KPMG som tok for seg tildelingspraksis og ordningen med

bestillerenhet. Rapporten ble avgitt 20. september2Ol3, og ble lagt fram for politisk behandling i eldrerådet,

hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd, formannskapet og kommunestyret i perioden desember 2013-

januar 2014.

I saksframlegget tok administrasjonen for seg hvert av de n¡ forbedringsforslagene som KPMG hadde gitt, Ðet

fører for langt å gå nøye inn på hvert av disse forslagene her.

Men det er verdt å merke seg at administrasjonen på flere punkter valgte en annen løsning enn de man

mene er antydet i rapporten.

Ett eksempel er spørsmålet om såkalt <myke> vedtak. Med dette menes vedtak om hjemmebaserte tjenester

som i mindre grad enn før klart definerte hva som skulle gjøres, og ¡ større grad lot det være opp til
tjenesteyteren å vurdere hva som var mest hensiktsmessig bruk av tid den aktuelle dagen. Dette var

administrasjonen skeptisk til:

<rUt i fra vedtatte tildelingskriterier skal vedtakene uttrykke brukernes rettskrav, og ikke være et middel

for å styrke relasjonene mellom bestiller og utfører. <Myke vedtak> er ofte ikke i tråd med kravet til

rettssikkerhet hos brukeren, ogbør antagelig ikke uten videre benyttes. Dette i forhold til tidligere

iøringer fra Fylkesmannen som er klage- og tilsynsinstans i disse sakene. Det er dessuten viktig at vedtak

fattes ut fra brukerens behov, ikke hvilke ressurser som finnes tilgjengelig ute. <Myke vedtak> kan faktisk

føre til forskjellsbehandling mellom brukere, ut fra hvilke ressurser som finnes tilgjengelig i de enkelte

sonene. Dette er en situasjon rådmannen ikke ønsker.>

BKR deler rådmannens vurdering.

BKR mener videre at administrasjonen på en god måte problematiserte spørsmålet om faste saksbehandlere

for faste soner:

<Rådmannen vil vurdere dette, men samtidig påpeke at en ordning med faste saksbehandlere knyttet til

faste soner har vært prØvd ut tidligere. Problemet med dette, er at det kan føre til forskjellsbehandling

av brukere i Ringerike kommune, i og med at saksbehandler da kan bli for sterkt opptatt av ressursene i

de enkelte sonene enn av å se på hvilket behov brukeren har, og hvor lista skal ligge generelt sett i

Ringerike kommune.>

Etter polit¡sk behandling ble det vedtatt å beholde ordningen med sentral tjenestetildeling, og

tildelingskriterier skulle evalueres og behandles politisk hvert andre år.
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5. 3. Reduksjon av vedtak, - bistand i hjemmet
Administrasjonen utarbeidet 1 2. februar 201 5 saksframlegg til Eldrerådet og til Hovedkom¡teen for helse,

omsorg og velferd. Det ble vist til at budsjett for 201 5 og handlingsplan for 2OL5-2O!9 medførte at en rekke

kostnadsreduserende t¡ltak måtte vurderes. I saksframlegget !2, februar 201 5 orienterte administrasjonen

om at ett slikt tiltak ville kunne være å se på brukere som hadde <små> vedtak, dvs. vedtak på tjenester opp

til 30 minutter som gjaldt tilsyn, hjelp til medisinering, henting av medisiner, sårskift og liknende.

Administrasjonen pekte på at både endringer i brukerens situasjon og samfunnsmessige endringer kunne

utløse behov for å endre brukerens tjenester. Som eksempler på det siste ble vist til at tilsyn med en person

kanskje kan gjennomføres like godt gjennom en telefonsamtale eller internett som ved å reise hjem til
brukeren, og om det er riktig at kommunen skal hente medisiner for brukere dersom det finnes løsninger for
at ferdigpakkede medisiner kan fraktes direkte til pasienten, fra apoteket. Flere eksempler ble gitt, og det ble

generelt vist til at vi i framtiden vil se en rivende utvikling innenfor tekniske løsninger som kan gjøre mange

mer selvhjulpne.

Avslutningsvis ble det opplyst at alle saker ville bli vurdert individuelt, men at kommunen ville søke å

redusere tjenestetilbudet der man vurderte dette som riktig og forsvarlig. Saksframlegget viser at

administrasjonen mente at det var riktig at politisk nivå var kjent med dette grepet fordi man antok at slike

prosesser kunne skape engasjement i befolkningen, i pressen og blant egne ansatte.

Hovedkomiteen tok saken til orientering.

BKR legger her til at administrasjonen har lagt fram referat fra samarbeidsmøter mellom tildelingskontoret

og de operative tjenestene som viser hvordan dette ble fulgt opp i praksis.

5. 4. Orientering om organisering
<Ny organisering i Helse og omsorg)), sak 9/1 5 til hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd, ble lagt fram i

komiteens møte 1 6, februar 201 5. Administrasjonen presenterte ny organisasjonsmodell. Noe av bakgrunnen

for framlegget ti[ komiteen var at vedtatt budsjett for 201 5 og handlingsplan for 201 5-201 9 ville medføre

vurdering og iverksetting av en rekke kostnadsreduserende tiltak, og det var administrasjonens syn at

fagpolitikerne kjente til disse.

5. 5. Politiskbehandlingavtildelingskriterier
Kommunestyret vedtok i 201 6 dokumentet <Veileder for tildelingspraksis Ringerike kommune - revidert

201 6>, denne ligger til grunn for tjenestetildelingskontorets saksbehandling, sammen med relevant

lovgivning og forskriftsverk. Dokumentet beskriver bestiller-utfører-modellen i kommunen, og gir uttrykk for
B EON/ LEON-prinsippet, som Ringerike kommune bygger på. Den såkalte omsorgstrappen ser slik ut:

1 0-Lìstirilsjon. spesialisert korupetatse

9.Irrstinrsjon. ordinær

S. Bemannet bolig. spesialiserl kourpetanse

T.Bemaulet bolìs. ordfuær

6. Kornidsopphold. avlastuing. clagopphokl, clagtilbuil

5.Hjeuurebaserte !ierreste!'. Personlig assistause- praktisk bistand,

personlig stell og egenornsorg. helsetjeucstel i hjeruruet

4. Ytelser fra oppdragstakere

3.BruI¡ere uten limetjeuester

2. Frivillise. lavterskeltill¡ud

i. Folkehelse og pârørendeinettverk solt ressrus

Veilederen for tildelingspraksis definerer nærmere kríterier for tildeling av de enkelte tjenestene (ulike

former for personlig assistanse, brukerstyrt personlig assistent, helsetjenester i hjemmet, tildeling av

miljøarbeider osv.).
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BKR konstatererat kommunen med dette hartildelingskriteriersom erforankret på politisk nivå, og nevner

at veilederen selv understreker at dersom det skulle oppstå motstrid mellom veilederen og lowerket, vil

lowerket alltid ha forrangen.

5. 6. Stipendordningen i helse og omsorg
I saksframlegg datert 21. august 2Ol7 ble eldrerådet, råd for funksjonshemmede, hovedutvalget for helse,

omsorg og velferd, formannskapet og kommunestyret orientert om status for sektorens ordning med stipend

til utdanning. Noe av bakgrunnen for stipendordningen var:

<Et spørsmål som reiser seg er om ressursinnsatsen har vært tilstrekkelig, sett i forhold t¡l de økte og nye

oppgavene (somhandlingsreformen, BKRs onmerkningl. En stor andel av helsepersonell i Ringerike

kommune er personell med relativt lav eller ingen utdanning i helsefag. Det er et behov for

døgnkontinuerlig sykepleier- eller vernepleierdekning i alle kommunens avdelinger. Pr. i dag er dette ikke

gjennomførbart med den sammensetning av personell og profesjonsgrupper vi har.

NOVA Rapport6h6 viser en klar og signifikant sammenheng mellom mangel på sykepleiere (vansker

med å rekruttere og fravær) og opplevd kvalitet på grunnleggende sykepleíe, behandling og forebygging

og aktivisering. Resultatene er påfallende like for sykehjem og hjemmesykepleien. [...]

Kunnskap om eksisterende kompetanse og identifisering av behov for kompetanseheving er en del av

arbeidet med strategisk kompetansestyring som ble startet høsten 2AL6.ù

Rådmannen opplyste at stipendordningen pr. august 2017 hadde medført stipend på 100 000 kroner til fire

vernepleiestudenter og seks vernepleiestudenter, som alt var i gang med utdanningen. Ytterligere tolv

ansatte tok til på utdanning høsten 2017.

Etter utdanningsperioden har alle bindingstid på to år, og under studiet vil de kunne arbeide i helger og

ferier.

Det må understrekes at stipendordningen ikke gjelder bare de hjemmebaserte tjenestene.

Kommunestyret tok saken til orientering i møte 5. oktober 2017.

5. 7. Serviceerklæring for helse- og omsorgstjenestene
Ved saksframlegg 5. september 2Ot7 til formannskapet og kommunestyret la administrasjonen fram forslag

til ny serviceerklæring for helse- og omsorgstjenestene.

Bakgrunnen var at kommunestyret 26. november 2015 hadde vedtatt en serviceerklæring, men samtidig

vedtatt å starte opp arbeid med en revidert erklæríng, og forutsette at denne ble fremmet til politisk

behandling innen utgangen av februar 2016.

Den nye serviceerklæringen ble lagt fram for hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd den 8. mars 2016,

som vedtok administrasjonens forslag,

Saksframlegget av 5. september opplyste at den videre behandlingen deretter stanset opp på grunn av en

teknisk feil, noe rådmannen beklaget.

Dette reiser i og for seg et spørsmål om hvorvidt rutinene for oppfølging av politiske vedtak er gode nok, men

BKR forfølger ikke det videre her.

Kommunestyret tok hovedkomiteens vedtak til etterretning i møte 5. oktober 2017.

Den vedtatte serviceerkleeringen er en noe forenklet versjon av erklæringen som har vært publisert på

kommunens nettsider siden 20. juli 2015.
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6. Samlet vurdering
I denne forvaltningsrevisjonen har BKR undersøkt i hvilken grad rådmannen har iverksatt og implementert

t¡ltak rettet mot kvalitetsarbeid i de hjemmebaserte tjenestene i Ringerike kommune. Vi har sett på perioden

fra og med BKRs forvaltningsrevisjon i ZOLL. Som nevnt innledningsvis i rapporten, er det tale om en stor

kommunal tjeneste og et langt tidsrom. Det innebærer at rapporten ikke kan favne alle detaljer og nyanser

om kvalitetsarbeid på alle nivå i tjenesten. BKRs vurderíng er likevel at vi har solid grunnlag for de

konklusjoner vi har gjort om hovedtendensene i perioden ví har undersøkt.

Fokuset har ikke vært på det ansatte helsepersonellets evne og vilje til i det daglige å yte gode tjenester til
kommunens innbyggere som trenger hjemmebaserte tjenester. Fokuset har derimot vært å kartlegge og

vurdere i hvilken grad administrasjonen gjennom målrettede kvalitetstiltak har lagt til rette for nettopp

dette. Vi har likevel tatt med noen opplysninger fra bruker- og medarbeiderundersøkelser, og BKR

understreker at opplysninger fra disse kildene ikke i seg selv indikerer at Ringerike kommune skiller seg

vesentlig ut når det gjelder kvalitet i selve tjenesteytingen eller medarbeidertilfredsheten. Og som tidligere

nevnt viser tall fra Pasient- og brukerombudets en markant nedgang i henvendelser dit i 201 6, fra et

bekymringsverdig høyt nivå i 201 5.

I en samlet vurdering er det ikke hensiktsmessig med en ren 1 :1-sammenligning av det administrasjonen reelt

har iverksatt av tiltak, holdt opp mot en liste av anbefalinger gitt av eksterne aktører i perioden, eller holdt
opp mot en liste av tiltak kommunen selv har definert etter at tilsyn fra fylkesmannen har påpekt awik. Dels

fordi anbefalte tiltak til en viss grad griper inn i hverandre. Dels fordi ikke alt som blir anbefalt av eksterne

aktører nØdvendigvis skal iverksettes. Dessuten har de eksterne gjennomgangene ikke bare hatt

hjemmetjenestene som fokus.

I det følgende gis BKRs sammenfattende vurderinger,

Etablering av et hensiktsmessig kvalitetsstyringssystem har ligget som en anbefaling i mange år. Et slikt

system skal - blant annet - legge til rette for at medarbeidere kan melde fra til overordnet nivå dersom det

oppstår svikt i tjenesteytingen til kommdnens innbyggere, eller risiko for at det skjer. Systemet skal også

legge til rette for ledelsen, på ulike nivåer, kan få systematisert informasjon om hvordan og hvor i tjenesten

det svikter, slik at man kan sette inn tiltak for å bøte på dette, Plikten til å ha systemer som gir en slik oversikt

følger direkte av lov og forskrift. Systemene trenger i prinsippet ikke være lT-baserte, men i en tjeneste av en

slik størrelse og kompleksitet som de hjemmebaserte tjenestene i Ringerike kommune, vil det i praksis være

svært krevende å drifte slike systemer basert på at informasjon skal formidles på papir.

Når BKR nå påpeker at etablering av et fungerende kvalitetssystem har kommet sent, er administrasjonen

selvsagt godt kjent med dette fralør, og slik sett er det å slå inn åpne dører. Men gitt de problemstillingene

kontrollutvalget har vedtatt, må det påpekes. Og det må etter BKRs vurdering settes inn i en bredere

sammenheng: Ringerike kommune var registrert i ROBEK fra 2008 til 201 6. lnnsparingstiltakene har vært

betydelige. Og som andre kommuner, har Ringerike i denne perioden også merket effekten av

samhandlingsreformen lra 2O!2, som har medført at pasienter som tidligere ble behandlet lenger i

spesialisthelsetjenesten ¡ større grad har blitt kommunenes ansvar.

Kombinasjonen av disse faktorene har medført at hjemmetjenestene har blitt satt under press, noe som øker

risikoen for svikt itjenesteytingen. Denne situasjonen har kommunen stått i over år, uten at organisasjonen

har hatt et velfungerende system for å følge kvaliteten på tjenesteytíngen løpende. Vi viser til at kommunen

etter å ha forsøkt systemet <Risk Manager> gikk tilbake til manuelle meldesystemer. Vi viser videre til
rådmannens erkjennelse i saksframlegg i 201 3 av at arbeid med kvalitetsutvikling, organisasjonsutvikling

avviksmelding og -behandling m,m. hadde blitt nedprioritert, I samme saksframlegg understreket rådmannen

at det kunne få svært alvorlige konsekvenser dersom dette holdt fram.

Videre må det anses klart at man i årene som har gått har hatt underrapportering av avvik til overordnet

nivå. Vi viser til at fylkesmannen ved gjennomføring av tilsyn i både 201 4 og2O!6 har påpekt dette, noe som
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underbygger at man i mangel av et fungerende elektronisk system ikke har hatt tilfredsstillende

kompenserende tiltak. I skrivende stund har fylkesmannen ikke avsluttet 201 6-tilsynet. 201 4-tilsynet hadde

praktisk bistand som ett av flere tema, 201 6-tilsynet hadde helsetjenester i hjemmet til mennesker med

utviklingshemming som ett av flere tema. Som det går fram av det vi har presentert i rapporten har det både

i 201 3 og 201 5 vært betydelig bekymring blant de ansatte i tjenesten og på politisk nivå, og da har det i alle

fall ikke hjulpet at kommunen har stått uten et fungerende og reelt brukt kvalitetssystem som kan gi en

pekepinn på hvor skoen trykker mest.

BKR understreker at med innføringen av det lT-baserte kvalitetssystemet, der arbeidet tok til i mai 201 5, er

kommunen på en helt annen måte enn tidligere rigget for å kunne ivareta plikten til faglig styr¡ng og kontroll.

Systemet som brukes må anses teknisk godt egnet, og vår vurdering er at arbeidet med innføringen synes

godt organisert og ledet. Noe forsinket implementering og evaluering må anses påregnelig i denne typen
prosjekter. BKR viser særlig til at den praktiske terskelen for å melde fra i en travel hverdag senkes betydelig

når medarbeiderne kan bruke sin egen smarttelefon til å melde ifra om hva som ikke har gått som planlagt,

det være seg legemiddelhåndtering, at man ikke rakk alt man skulle gjøre, eller andre ting. BKRs vurdering er

videre at systemet - brukt riktig og godt - gir ledelsen et godt verktøy til å organisere og analysere data.

Satsingen på kompetansestyrkíng er vesentlig styrket de siste årene, etter BKRs vurdering særlíg fra 201 6.

Kompetanserettede tiltak fram til dette tidspunktet må etter vår vurdering anses mindre målrettede og

samordnede. Dette anser vi langt på vei også erkjent fra administrasjonens side.3

Dette gjelder de menneskelige og økonomiske ressursene som settes direkte inn. Vi viser her til at man

høsten 201 6 ansatte en kompetanserådgiver i prosjektstilling for å arbeide på overordnet nivå med

kompetansestyrking. Vi viser også til innføringen av stipendordning til ansatte som ønsker å ta utdanning.

Som nevnt er administrasjonens eget syn at man pr. dags dato ikke har tilstrekkelig sykepleier- og

vernepleierressurser i organisasjonen, se kapittel 5.7 ovenfor.

Det gjelder også hvordan man organiserer og strukturer arbeidet med å bygge kompetanse i organisasjonen.

BKRs giennomgang viser en tendens til tydeligere struktur og klarere planer og målsetninger i det arbeidet

som har blitt satt i verk i løpet av 2O16 og2O!7.Vi registrerer at kommunen høsten 201 7 gjeninnfører praksis

med avdelingsvise kompetanseplaner, men stiller spørsmål ved hvorfor man forlot dette i utgangspunktet.

Samtidig må det pekes på at mange av de tiltakene som i den senere tiden har blitt in¡tiert, er t¡ltak som etter
sin art krever tid før de setter seg godt i organisasjonen. Og flere prosjekter er i skrivende stund fortsatt
aktive. Fra et revisjonsmessig ståsted er det ikke naturlig ä gjøre nærmere vurderinger av disse, før de har

kommet lenger i prosessen; i så fall vil det bære preg av en underveisevaluering som neppe gir et balansert

bilde av det man kan forvente som sluttprodukt av det arbeidet som er satt igang.

Dette innebærer at det er for tidlig å konkludere med at de iverksatte tiltakene vil gi ønsket effekt.

BKR konstaterer at det foreligger formelle, ¡nterne samarbeidsstrukturer - nettverksgrupper, kvalitetsutvalg,

samarbeidsavtaler og -møter m.m. - som er egnet til å bidra godt i et strukturert kvalitetsarbeid, men basert

på det administrasjonen selv har gitt av opplysninger, er det indikasjoner på at det fortsatt er rom for disse

strukturene til å bli mer operatíve og effektive.

Som nevnt har BKR ikke lagt til grunn at alt av anbefalte tiltak i perioden skal ha blitt ¡verksatt. Og

gjennomgangen viser eksempler på at administrasjonen på en god måte utreder og tar stilling til tiltak som

har blitt anbefalt, for så - på faglig grunnlag - å komme til en annen konklusjon enn det som er antydet som

en mulig løsning fra eksternt hold. Som eksempel nevner vi at administrasjonen i 201 3 ikke ønsket å bevege

seg i retning av såkalt <myke> vedtak, som ville lagt betydelig mer skjønn til tjenesteutøveren om hva som

skulle prioriteres hos den enkelte bruker den enkelte dag. Av rettssikkerhetshensyn ønsket rådmannen ikke

en slik utvikling. Av líkhetshensyn har administrasjonen heller ikke Ønsket en ordning med faste

saksbehandlere i tildelingskontoret for faste geografiske soner i kommunen.

3 tf. skriftlig redegjørelse fra administrasjonen i forbindelse med forvaltningsrevisjonen, mars 201 7
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Disse eksemplene viser også at administrasjonen på en god måte forankrer sine synspunkter og løsninger i

enkeltsaker på politisk nivå i Ringerike kommune.

Dette henger også sammen med en av våre mer overordnede observasjoner: Etter BKRs vurdering er det helt
på det rene at administrasjonen i mange år har handlet i samsvar med et klart politisk mandat om økonom¡sk

rasjonalisering, på bakgrunn av Ringerike kommune har vært ROB EK-kommune. Og administrasjonen har

etter BKRs vurdering holdt politisk nivå løpende orientert. Som eksempler nevnes rådmannens orientering i

2013, at kommunestyret har politisk behandlet veileder for tildelingskriterier, og hovedkomiteen har blitt
orientert om hvilke vurderinger administrasjonen har gjort i forbindelse med mulig reduksjon av såkalte

<små> vedtak.

BKR oppsummerer med følgende vurdering av i hvilken grad rådmannen har iverksatt og reelt implementert

kval itetsrettede ti ltak in nenfor de hjemmebaserte tjenestene:

t. For perioden fra 21 tl sett under ett, er det klare indikasjoner for å si at de Økonomiske rammene

har satt begrensninger for reell gjennomføring av tilstrekkelige, kvalitetsrettede tiltak innenfor de

hjemmebaserte tjenestene.

2. Kommunen har i flere år, parallelt med økonomiske innsparinger og virkningene av

samhandlingsreformen, vært uten et godt nok fungerende system for å avdekke svikt eller fare for
svikt i tjenesteytingen til kommunens innbyggere. På dette punktet er det ikke rom for en annen

konklusjon enn at den lov- og forskriftsfestede plikten til faglig styring og kontroll ikke har vært
ivaretatt på overordnet nivå. Men med systemet som nå er innført, ligger det til rette for at

administrasjonen kan oppfylle pliktene som følger av lov og forskrift.

3. Tyngdepunktet i satsingen på systematísk kvalitetsrettede tiltak innenfor de hjemmebaserte

tjenestene ligger relativt nært i tid. Særlig i 2O!6 ag 2017 synes arbeidet å ha skutt fart.

4. Administrasjonens arbeid med satsing på kvalitetsrettede tiltak er opplagt på riktig vei, men BKR kan

ikke i skrivende stund gå god for at man er i mål, og gitt tidshorisonten på deler av det iverksatte

arbeidet, er en nærmere vurdering av dette ikke mulig før det har gått ytterligere noe tid.

Rapporten avgis uten formulerte anbefalinger fra revisjonens side. Situasjonen pr. i dag er at sektoren har

stått under betydelig press giennom flere år, men at man i dag har større ressurser tilgjengelig for
systematisk kvalitetsarbeid enn tidligere, og en klarere retning på arbeidet. Men fortsatt er det for tidlig å

svare på hvilke effekter det pågående kvalitetsarbeidet víl gi. BKR har ikke grunnlag for å mene at

administrasjonen bør justere kurs i det arbeidet som nå gjØres. Derfor gis det ikke anbefalinger fra vår side.

Men det er vår vurdering at det kan være hensiktsmessig å se på om de tiltak som nå konkret er iverksatt, er

gjennomf6rt og har virket etter s¡n hensikt, når noe tid har gått.

Drammen, desember 2017

Ç¿ r/ áì J\" X, ̂ *-
Torkild Halvorse

Leder forva ltningsrevisjon

Gisle Skaaden

Forvaltningsrevisor
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Vedlegg 1 - Uttalelse fra rådmannen datert 8. desember 20t7
BKR sendte 13. november 2017 utkast til rapport til rådmannens uttalelse.

På rådmannens vegne svarte kommunalsjef Christine Myhre Bråten ved epost av 8. desember 2017:

Admínistrasjonen har j!þ merknader til rapportens innhold, verken når det gjelder faktagrunnlaget

rapporten bygger på, eller de vurderinger som er gjort. Administrasjonen har tidligere sendt inn

supplerende opplysninger, noe som sees igjen i utkast til rapport.

BKR legger til at de supplerende opplysninger som det er vist til i eposten, er administrasjonens redegjørelse

av 11. september 2OL7, som var svar på BKRs brev til rådmannen av 27. juni 2O!7.

På bakgrunn av rådmannens uttalelse har BKR ikke sett behov for justeringer eller presiseringer í den

endelige rapporten.
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Innledning / bakgrunn 

Forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstjenestene for tjenesteyting presiserer at kommunene 

skal etablere et system av prosedyrer som søker å sikre at tjenesteapparatet og tjenesteyterne 

kontinuerlig tilstreber at den enkelte bruker får de tjenester vedkommende har behov for til rett 

tid, og i henhold til individuell plan når slik finnes.  

Likeens presiserer forskriften at det skal gis et helhetlig, samordnet og fleksibelt tjenestetilbud 

som ivaretar kontinuitet i tjenesten, og at brukere av pleie- og omsorgstjenester, og eventuelt 

pårørende/verge/hjelpeverge, medvirker ved utforming eller endring av tjenestetilbudet. Den 

enkelte bruker gis medbestemmelse i forbindelse med den daglige utførelse av tjenestene.  

 

Beskrivelse av saken 

Formålet med forskriften er å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, 

kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, og at øvrige krav i helse- og 

omsorgslovgivningen etterleves. 

Kvalitetsutvalget består av enhetsleder Reni S Odden, enhetsleder Toyni Kristiansen, 

enhetsleder Vigdis Jægersborg, enhetsleder Anette Sulland, jurist Kari G Henriksen, 

kommuneoverlege Karin Møller, kvalitetsrådgiver Taran Juvet og kompetanserådgiver Astrid 

Lundesgaard. Utvalget ledes av Helse og omsorgssjef Christine Myhre Bråthen. 

Det har vært behandlet 64 saker i kvalitetsutvalget i 2017. Svært mange saker i utvalget vil 

være rene orienteringssaker som endringer i lover og forskrifter, implementering av offentlige 

utredninger og behandling av faglige anbefalinger og retningslinjer. Rådmannen har derfor 

konsentrert denne tilbakemeldingen på konkrete beslutningssaker. 

 

Avviksregistering og statistikk 

Dette tema er fast sak i hver møte i utvalget. Det som registreres er foreløpig trender, uten at 

det kan trekkes klare slutninger. Det er viktig å være klar over at et høyt antall meldte avvik 

ikke nødvendigvis er ensbetydende med mange feil, eller at et lavt antall meldte avvik er 



ensbetudende med svært få feil. Det kan også tyde på en ulik meldekultur, noe som vil bli 

evdekket i fortsettelsen. 

Det er heller ikke uvanlige at avviksmeldinger kan avsløre systemfeil, så avvikene skal følges 

kontinuerlig. Etter gjennomgang foreslås eventuelle tiltak eller det gjennomføres en 

hendelsesbasert analyse satt i et læringsperspektiv.  

Det er bestemt at kvalitetsrådgiver skal oppsøke alle enheter og avdelinger for ytterligere 

opplæring.  

 

Smittevernplan 

Kommuneoverlege Karin Møller har i samarbeid med leder på vaksinasjon og 

smittevernkontoret Kristin Molstad Andresen og helsesøster Cathrine Sivertsen revidert 

kommunens smittevernplan. Den er gjennomgått i kvalitetsutvalget, og videre plan og prosess 

for implementering er drøftet. 

Det er foreslått at smittevernkontaktene fra alle sektorer skal organiseres i et 

kompetansenettverk etter Helse og Omsorgs nettverksmodell.  Forslaget ble vedtatt i 

Rådmannens ledergruppe 12.09.17.  

For å sikre at innføring i smittevern blir obligatorisk tema, skal smittevern inngå i programmet 

for Introduksjonsdagen for alle nytilsatte i Helse og omsorg. 

 

Gerica: HLR-minus 

Gerica er det elektroniske pasientjournalsystemet som kommunen benytter. HLR- minus betyr 

at hjerte-lungeredning ikke iverksettes ved akutt hjerte- eller respirasjonsstans. I noen tilfeller 

er det ikke etisk eller medisinsk forsvarlige å starte med HLR. Det er kun lege, som i samråd 

med pasient og pårørende kan ta denne beslutningen. Beslutningen skal dokumenteres og dette 

gjøres av sykehjemslegen i pasientens journal.  

Der pasienten er hjemmeboende er det fastlegen som tar avgjørelsen. I disse tilfeller må det 

foreligge en rutine på hvem som kan dokumenter HLR-minus i Gerica. 

Utvalget har besluttet at det er journalansvarlig som skal føre HLR- minus i Gerica, forutsatt at 

det foreligger et skriftlig notat/eLINK (elektronisk kommunikasjon) fra fastlegen. Det ble også 

vedtatt at dette skal føres inn i prosedyren knyttet til journalansvarliges ansvarsoppgaver. 

Hvem som kan være journalansvarlig er også beskrevet. 

 

Ny veileder; brannvern/hjemmeboere-iverksettelse av tiltak 

Risikoutsatte grupper er overrepresentert i boligbranner med dødelig utfall. DSB og 

Helsedirektoratet har laget en veileder for samarbeid mellom kommunale tjenester, for å bedre 

brannsikkerheten for risikoutsatte grupper (12.07.17). Kvalitetsutvalget har drøftet hvilke tiltak 

som skal iverksettes for hjemmeboere som mottar tjenester fra kommunen. 

Målgruppen her er Psykisk helse og rus, boligtjenesten og hjemmetjenesten. 

Som brannforebyggende tiltak skal det arrangeres egne informasjonsmøter til innbyggere som 

som har fylt 75 år, og ikke mottar tjenester fra kommunen. Samtidig tilbys informasjon fra 

brannvesenet. De nye trygghetsalarmene kan kobles direkte til brannvesenet.  

Det er besluttet at kartleggingssamtalen som tildelingskontoret utfører, skal inneholde 

gjennomgang av forebyggende brannverntiltak. Bestillernotatene skal også favne dette. 

Et annet tiltak som er fremmet, er å etablere et samarbeide mellom brannvesenet og 

hjemmetjenesten i forbindelse med den årlige brannkampanje. En sjekkliste er utarbeidet med 



seks spørsmål/områder. Fallforebygging er inkludert i sjekklisten som et forebyggende tiltak 

for hjemmeulykker.  

Prosjekt Gerica. Forvaltningsmodell og kompetanseplan 

For å sikre en ensartet og god praksis for dokumentasjon og bruk av Gerica, er det arbeidet 

med å beskrive en forvaltningsmodell, en kompetanseplan samt utarbeide gode retningslinjer 

og prosedyrer. Kvalitetsutvalget har vært styringsgruppe for prosjektet, og har vedtatt 

forvaltningsmodell og kompetanseplan for Gerica. 

Økonomistyring og kvalitetsfaglig kompetanse hos alle ledere i Helse og omsorg  

Det er besluttet at kvalitetsfaglig kompetanse skal være et satsningsområde i 2018. 

Fagakademiet i samarbeid med Høgskolen i Innlandet har tilbudt helse- og omsorgstjenesten en 

15 studiepoengs utdanning innen området. Det er i etterkant søkt og bekreftet tildeling av OU 

midler til dette opplæringstiltaket. Alle ledere innen Helse og omsorg får tilbud om å delta i 

tiltaket.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen orienterer med dette hovedutvalget om status for arbeidet i kvalitetsutvalget 2017. 

 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 Ringerike kommune, 21.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Astrid Lundesgaard/Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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