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1. Føremål og problemstillingar 

1.1 Bakgrunn 

Deloitte har i samsvar med vedtak i kontrollutvalet 26.9.2017, sak 15/17, og innspel i kontrollutvalsmøte 

28.11.2017, utarbeidd ein prosjektplan for forvaltningsrevisjon av helse og omsorg i Vik kommune.  

1.2 Føremål og problemstillingar 

Føremålet med forvaltningsrevisjonen vil vere å undersøke om Vik kommune har etablert god internkontroll 

knytt til institusjonstenester og heimetenester når det gjeld å sikre kvalitet i sakshandsaminga i samband 

med tildeling av tenester, tilstrekkeleg kapasitet og kompetanse til å ivareta brukarane og eit 

tilfredsstillande avvikssystem for å kunne rette opp feil og manglar.  

Med bakgrunn i føremålet er det utarbeidd følgjande problemstillingar som vil bli undersøkt: 

 

1. Har kommunen etablert system og rutinar for å sikre god sakshandsaming av søknader om 

institusjonstenester eller tenester frå heimetenesta?  

a. I kva grad har kommunen gode rutinar for å vurdere brukarane sine behov når det blir 

fatta vedtak om pleie- og omsorgstenester? 

b. I kva grad har kommunen system og rutinar som sikrar lik handsaming av søknader? 

c. I kva grad blir vedtak fatta i samsvar med sentrale krav i forvaltningslova? 

 

 

2. Har kommunen sikra at institusjonstenesta og heimetenesta har nødvendig kompetanse og 

kapasitet til å ivareta brukarane? 

a. Har kommunen oversikt over kva kompetansebehov tenestene har og dei tilsette sin 

kompetanse? 

b. Har kommunen utarbeidd målretta kompetanseplanar? 

c. Kva blir gjort for å sikre at tenenesten har personell med tilstrekkeleg kompetanse på jobb 

til ei kvar tid (til dømes i samband med helger og ferieavvikling)? 

d. Har kommunen eit godt opplegg for å lære opp nye tilsette og vikarar i institusjonstenesta 

og i heimetenestene?  

e. Har vik kommune vurdert tiltak for å oppnå meir ressurseffektive tenester til brukarane til 

dømes ved bruk av velferdsteknologi eller kvardagsrehabilitering? 

 

 

3. Har kommunen etablert eit tilfredstillande avvikssystem for institusjonstenesta og heimetenesta? 

a. I kva grad blir avvik, inkludert medisinavvik, meldt? 

b. Er det tydeleg definert kva som er eit avvik, korleis avvik skal meldast og følgjast opp? 

c. Blir meldte avvik nytta på ein tilstrekkeleg og systematisk måte for å forbetre tenestene? 

 

 

1.3 Avgrensingar 

Undersøkinga vil vere avgrensa til å sjå nærare på ansvarsområda institusjonstenester og heimetenester 
innan helse og omsorg.  

 

  



 

  

2. Revisjonskriterium 

2.1 Innleiing 

Revisjonskriteria vil bli henta frå og utleia av autoritative kjelder, rettsreglar, politiske vedtak og fastsette 

retningslinjer. Revisjonskriteria under er ikkje utømmande for kva som kan vere relevant i 

forvaltningsrevisjonen. Andre kriterium vil kunne komme til dersom det skulle vere naudsynt for å få ei 

fullstendig undersøking og vurdering av problemstillingane. 

2.2 Kommunen sitt ansvar for helse- og omsorgstenester  

Det kommunale ansvaret for helse- og omsorgstenester er nedfelt i Lov om kommunale helse- og 

omsorgstjenester m.v. (helse- og omsorgstenestelova) § 3-1. Kommunen skal ifølge lova sørge for at 

personar som oppheld seg i kommunen, får tilbod om nødvendige helse- og omsorgstenester. I dette 

prosjektet er merksemda retta mot den delen av helse- og omsorgstenestene som er omfatta av § 3-2, 

punkt 6, bokstav a-c.  

 

§ 3-2. Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester  

(…)  

6. Andre helse- og omsorgstjenester, herunder:  

a. helsetjenester i hjemmet, 

b. personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt og 

c. plass i institusjon, herunder sykehjem. 

 

I § 3-2 a.1 i helse- og omsorgstenestelova blir kommunen sitt ansvar for tilbod om opphald i sjukeheim 

eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgns tenester. Her står det:  

Kommunen skal tilby opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester 

dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten eller 

brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. 

 

2.3 Reglar for sakshandsaming 

I helse- og omsorgstenestelova § 2-2 blir det slått fast at forvaltningslova gjeld for kommunen si verksemd 

innanfor helse og omsorg. Det vil seie at tildeling av tenester blir vurdert som enkeltvedtak etter 

forvaltningslova § 2 b), altså «et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller fleire bestemte 

personer». Reglane i forvaltningslova gjeld ved tildeling av heimebaserte tenester og institusjonsplass.  

Forvaltningslova stiller ei rekke krav til sakshandsaminga i kommunen i samband med enkeltvedtak. Blant 

anna skal vedtak som blir fatta  

 Innehalde informasjon om klagefrist, klageorgan og framgangsmåten ved klage jf. forvaltningslova 

§27 tredje ledd 

 Innehalde opplysningar om partens innsynsrett jf. forvaltningslova § 27 tredje ledd første punktum 

 Innehalde referanse til dei reglane vedtaket bygger på jf. forvaltningslova § 25 

 Vise til dei faktiske forhold vedtaket bygger på jf. forvaltningslova §§ 24 og 25.  

 

 

2.4 Krav til systematisk kvalitetsforbetring og styringssystem i helse- og 

omsorgstenestene 

§ 4-2 i helse- og omsorgstenestelova omhandlar kvalitetsforbetring og pasient- og brukartryggleik. Her 

står det at den som yter helse- og omsorgstenester skal sørge for at verksemda arbeider systematisk for 

kvalitetsforbetring og pasient- og brukartryggleik. 

                                                

1 Gjeldende fra 1.juli 2017. 



 

  

I § 3 i forskrift om leiing og kvalitetsforbetring i helse- og omsorgstjenesta står det følgjande om overordna 

ansvar: 

Den som har det overordnede ansvaret for virksomheten skal sørge for at det etableres og gjennomføres 

systematisk styring av virksomhetens aktiviteter i tråd med denne forskriften og at medarbeiderne i 

virksomheten medvirker til dette. 

Helsedirektoratet har utarbeidd ein rettleiar til forskrift om leiing og kvalitetsforbetring i helse- og 

omsorgstenesta.2 Om § 3 i forskrifta skriv Helsedirektoratet at den som har det overordna ansvaret for 

verksemda, det vil seie øvste leiar, også har det overordna ansvaret for styringssystemet. Vidare skriv 

Helsedirektoratet at det med styringssystem er meint den del av verksemda  si styring som omfattar korleis 

verksemda sine aktivitetar er planlagt, gjennomført, evaluert og korrigert i samsvar med krav fastsett i 

eller i medhald av helse- og omsorgslovgjevinga 

Sentralt i forskrift om leiing og kvalitetsforbetring i helse- og omsorgstenesta er verksemda si plikt til å 

planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere. Plikten til å planlegge går fram av § 6:   

 

§6. Plikten til å planlegge 

(…) 

g) ha oversikt over avvik, herunder uønskede hendelser, evalueringer, klager, brukererfaringer, statistikk, 

informasjon og annet som sier noe om virksomheten overholder helse- og omsorgslovgivningen, inkludert om 

tjenestene er faglig forsvarlige og om virksomheten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og 

brukersikkerhet.  

§ 7 i forskrifta omhandlar plikten til å gjennomføre. Her står det blant anna følgjande: 

§ 7.Plikten til å gjennomføre 

Plikten til å gjennomføre virksomhetens aktiviteter innebærer følgende oppgaver: 

(…) 

d) sørge for at virksomhetens medarbeidere medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes  

 

I § 8  i forskrifta blir plikten til å korrigere omtala, mellom anna det å gjennomgå avvik: 

 

(…) e) gjennomgå avvik, herunder uønskede hendelser, slik at lignende forhold kan forebygges  

(…) 

 

I Helsedirektoratet sin rettleiar til dette punktet i forskrifta står det at øvste leiar har ansvaret for at 

verksemda jamleg gjennomgår avvik og uønska hendingar. Vidare står det at denne informasjonen skal 

brukast til å avdekke årsakene til hendingar, fremje læring og for å førebygge at tilsvarande skjer igjen. 

For å lukkast med dette må det vere ein kultur for å vere open og for å lære av feil. 

 

 

 

                                                

2 Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 



 

  

3. Metode 

Deloitte utfører forvaltningsrevisjon i samsvar med gjeldande standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001) 

og kvalitetssikring er underlagt krava til kvalitetssikring i Deloitte Policy Manual (DPM). 

3.1 Dokumentanalyse 

Rettsreglar og kommunale vedtak vil bli gjennomgått og nytta som revisjonskriterium. Vidare vil 

informasjon om kommunen og dokumentasjon på etterleving av interne rutinar, regelverk m.m. bli samla 

inn og analysert. Innsamla dokumentasjon vil bli vurdert i forhold til revisjonskriteria. 

3.2 Intervju 
For å få supplerande informasjon til skriftlege kjelder vil Deloitte intervjue utvalte personar i kommunen 

som arbeider innan pleie- og omsorgstenestene.  Vi tar sikte på å gjennomføre tre intervju. 

3.3 Stikkprøver 
Revisjonen vil gjennomføre stikkprøver av vedtak om institusjonsplass og heimetenester for å undersøke 

om sentrale krav i regelverket er etterlevd. Revisjonen vil gjennomføre fem stikkprøver. 

3.4 Verifisering og høyring 
Oppsummering av intervju vil bli sendt til dei intervjua for verifisering. Det er informasjon frå dei verifisert 

intervjureferata som vil bli nytta i rapporten. Faktadelen i rapporten vil bli sendt til kommunen for 

verifisering. Deretter vil heile rapporten, inkludert vurderingsdel og forslag til tiltak, bli sendt til rådmannen 

for uttale. Rådmannen sin høyringsuttale vil ble vedlagt den endelege rapporten som blir sendt til 

kontrollutvalet. 

  



 

  

4. Tid og ressursbruk 

4.1 Nøkkelpersonell 

Stein Ove Songstad er ansvarleg partner på oppdraget. I tillegg vil teamet bestå av prosjektleiar Kari 

Gåsemyr (Manager) og Ingrid Kalsnes (Senior konsulent). Deloitte har sett saman eit team som sikrar at 

prosjektet blir gjennomført i samsvar med gjeldande retningslinjer, samt med naudsynt kompetanse og 

erfaring innanfor kommunal revisjon. 

4.2 Ressursbruk 

Med utgangspunkt i prosjektet sin karakter og planen som er lagt for korleis prosjektet skal bli gjennomført 

vil det ta totalt 153 timar å gjennomføre prosjektet. Dette inkluderer førebuing av prosjektet, utarbeiding 

av problemstillingar og prosjektplan, førebuing og gjennomføring av datainnsamling, analyse av data og 

utarbeiding og kvalitetssikring av rapport. Timetalet omfattar også presentasjon av ferdig rapport for 

kontrollutvalet. 

Timeestimatet inkluderer ikkje førebuing og gjennomføring av presentasjon i kommunestyret. Ein eventuell 

presentasjon av rapporten i kommunestyret vil bli fakturert etter medgått tid, inntil 6 timar i tillegg til det 

totale timetalet som er presentert over. 

Sjå vedlegg for oversikt over timefordeling. 

4.3 Gjennomføringsplan 

Oppstart av prosjektet vil vere mars 2018 og rapporten vil vere klar for oversending til kontrollutvalet ved 

sekretariatet innan utgangen av august 2018 eller etter nærmare avtale med kontrollutvalet. For å kunne 

gjennomføre prosjektet innan denne fristen og med stipulert timebruk er det naudsynt at kommunen 

sender over etterspurd dokumentasjon innan dei fristar som blir sett, og at utvalde personar stillar til og 

verifiserer intervju. 

 

Fakturering av kostnadene ved prosjektet vil skje i samsvar med avtale mellom Vik kommune og Deloitte.  

 

Bergen, 7. februar 2018 

 

 

_________________________________ 

Stein Ove Songstad 

Oppdragsansvarleg partner 
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