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57/2013 Rapport fra rådmannen på arbeidet med oppfølging 

av nummerert brev nr. 5. 
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Saksbehandler 
• Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Nummerert brev nr. 5, regnskapsåret 2012 – notat fra rådmannen av 27.11.13.

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet i sak 17/13 Nummerert brev for regnskapsåret 2012, og vil med 
dette følge opp rådmannens arbeid med å implementere revisjonens merknader. 

Rådmannen er innkalt til møtet, og har oversendt et notat som ligger som vedlegg 1 til saken. 
Av notatet fremgår det at revisjonens merknader til notene er tatt til etterretning, og vil bli 
implementert for regnskapsåret 2013. Arbeidet med å få på plass et anleggsregister som kan gi 
nødvendige rapporter for sporbarhet og internkontroll, er av ulike årsaker ikke sluttført. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rådmannens orientering til etterretning, og vil følge videre opp arbeidet 
med å få på plass et anleggsregister. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

Sign. Utskrift 
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Saksbehandler 
• Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Helsetjenester i hjemmet i lys av samhandlingsreformen –

forvaltningsrevisjonsrapport fra Asker kommunerevisjon 4/2013. 
2. Statusrapport for Samhandlingsreformen i Asker. Statusrapport 1.

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget vedtok i sak 26/13 prosjektplan for et forvaltningsrevisjonsprosjekt innen 
hjemmetjenesten. Vedtaket lød:  

Kontrollutvalget godkjenner planen for forvaltningsrevisjonsprosjektet Helsetjenester 
i hjemmet i lys av samhandlingsreformen, med de endringer som fremkom i møtet. 

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke om hjemmesykepleien har vært i 
stand til å møte utfordringene som følger av reformen. Følgende problemstillinger er belyst: 

1. Har hjemmesykepleien bemanning og kompetanse til å møte utfordringene som følger
av samhandlingsreformen? 

2. Får hjemmetjenesten nødvendig informasjon om nye brukere, herunder
utskrivningsklare pasienter? 

3. Klarer hjemmesykepleien å ta i mot utskrivningsklare pasienter?
4. Bidrar hjemmesykepleien til å nå målet om færre sykehusinnleggelser?

Asker kommunerevisjon har gjort følgende hovedfunn: 

Undersøkelsen viser at hjemmesykepleien har kapasitetsproblemer. Det er utfordringer med 
sykefravær og turn-over, og utgiftene til vikarer er høyt. Tjenesten rapporterer om avlyste 
besøk på grunn av manglende kapasitet, men har ikke pålitelige registreringer av hvor ofte 
dette skjer. 

Hjemmesykepleien har en høy andel sykepleiere relativt til andre kommuner. Forsterket 
sykepleieteam ble opprettet for å bistå hjemmesykepleien ved kompetansekrevende brukere i 
overgangsperioder mellom sykehus og hjemmet.  Teamet har foreløpig ikke blitt brukt som 
den ressursen teamet skal være. 

Hjemmesykepleien rapporterer at de bruker mye tid på å innhente nødvendig informasjon. 
Mangelfull informasjon dokumenteres imidlertid ikke. 

Antall betalingsdøgn har gått ned i perioden vi har undersøkt, men dette tilskrives i hovedsak 
at kommunen er blitt flinkere til å rullere på korttidsplassene. Kommunen fører ikke oversikt 
over hvordan hjemmesykepleien er i stand til å motta utskrivningsklare pasienter. Ønsker 
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kommunen at tjenesten skal være utbygd for å kunne ta i mot pasientene, bør det være en 
forutsetning at det finnes styringsdata som måler dette. 

Ett av målene med samhandlingsreformen er å redusere antall innleggelser i sykehus. I 2012 
var kommunens mål å redusere innleggelser med 1 prosent. Revisjonen konstaterer at 
kommunen ikke har prioritert dette målet. 

Basert på rapporten har kommunerevisor følgende anbefalinger: 
• Kommunen bør undersøke bemanningssituasjonen nærmere for å komme fram til hva

som er en riktig dimensjonering av tjenesten.
• Kommunen bør jobbe aktivt med forutsetningene som forsterket sykepleieteam jobber

under for å få full nytte av kompetansen de representerer
• Samhandlingen internt bør styrkes
• For å sikre bedre styringsinformasjon, bør det sørges for pålitelig registrering av avvik

og andre hendelser.

Rådmannen peker i sitt høringssvar på at det er utferdene at de definerte problemstillingene 
vurderes isolert for en deltjeneste i Helse- og omsorg. Han peker på at dette kan gi et for 
begrenset bilde av hvordan kommunens tilnærming til reformen har vært, hvor 
hjemmetjenesten kun er ett av flere områder. Som en del av rådmannens uttalelse til rapporten 
følger «Statusrapport for Samhandlingsreformen i Asker». Denne gir en oversikt over hva 
som er oppnådd i forbindelse med reformen som helhet og hvilke planer som foreligger. 

Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

a. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
b. Kommunestyret ber administrasjonen om å følge opp rapportens anbefalinger,

herunder:
i. Undersøke bemanningssituasjonen for å komme fram til hva som er en

riktig dimensjonering av tjenesten.
ii. Sørge for å få full nytte av kompetansen i forsterket sykepleieteam.

iii. Styrke den interne samhandlingen.
iv. Sørge for pålitelig registrering av avvik og andre hendelser for å sikre

bedre styringsinformasjon.
c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan

anbefalingene er fulgt opp innen 1.9.2014.

Kontrollutvalgets behandling 
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Sign. Utskrift 
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Forord 

Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet ”Helsetjenester i 

hjemmet i lys av samhandlingsreformen”. 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Asker kommune etter kommuneloven av 

25. september 1992 med endringer av 12. desember 2003. Formålet med 

forvaltningsrevisjon er nedfelt i kommuneloven § 77 nr. 4 som har følgende ordlyd: 

”Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir 

revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll 

med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og 

vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og 

forutsetninger (forvaltningsrevisjon).” 

Revisjonen er gjennomført av Rønnaug Skaar Tinjar som prosjektleder, og Inger Helene 

Elstad som prosjektmedarbeider. 

Vi takker hjemmesykepleien, vedtakskontoret og andre vi har vært i kontakt med for 

godt samarbeid underveis i prosjektet. 

 

 

Dato, 15. november 2013 

 

Brita Arvidsen       Rønnaug Skaar Tinjar  

kommunerevisor                  spesialrevisor 
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Sammendrag 

Kommunerevisjonen har på oppdrag fra kontrollutvalget utført forvaltningsrevisjon om 

helsetjenester i hjemmet i lys av samhandlingsreformen. Formålet har vært å undersøke 

om hjemmesykepleien har vært i stand til å møte utfordringene som følger av reformen.  

Vi har belyst følgende problemstillinger: 

1. Har hjemmesykepleien bemanning og kompetanse til å møte utfordringene som 

følger av samhandlingsreformen? 

2. Får hjemmetjenesten nødvendig informasjon om nye brukere, herunder 

utskrivningsklare pasienter? 

3. Klarer hjemmesykepleien å ta i mot utskrivningsklare pasienter? 

4. Bidrar hjemmesykepleien til å nå målet om færre sykehusinnleggelser? 

 

Revisjonen dekker år 2012 til og med 1. halvår 2013. Nedenfor følger en kort 

oppsummering av hovedfunn og konklusjoner sortert etter den enkelte problemstilling. 

Har hjemmesykepleien bemanning og kompetanse til å møte utfordringene som 

følger av samhandlingsreformen? 

I hjemmesykepleien er det gjort organisatoriske grep som skal gjøre tjenesten mer 

robust og sikre helhet, kontinuitet, effektivitet og likebehandling. Vi ser en organisasjon 

som har potensial til dette, selv om det gjenstår en del for å få det gjennomført. 

Undersøkelsen viser at hjemmesykepleien har kapasitetsproblemer. Det er utfordringer 

med sykefravær og turn-over. Utgiftene til vikarer er høyt. Tjenesten rapporterer om 

avlyste besøk på grunn av manglende kapasitet, men har ikke pålitelige registreringer av 

hvor ofte dette skjer.  

Hjemmesykepleien har en høy andel sykepleiere relativt til andre kommuner. Vår 

gjennomgang av den faktiske bemanningen viser likevel at andelen sykepleiere er lavere 

enn forventet. En av årsakene kan være at ved fravær blir ansatte ofte erstattet med 

ufaglært arbeidskraft. 

Forsterket sykepleieteam ble opprettet for å bistå hjemmesykepleien ved 

kompetansekrevende brukere i overgangsperioder mellom sykehus og hjemmet. Ved 

etableringen var det ingen plan for hvordan teamet skulle samarbeide med sonene, og 

teamet har foreløpig ikke blitt brukt som den ressursen teamet skal være. 

Får hjemmesykepleien nødvendig informasjon om nye brukere, herunder 

utskrivningsklare pasienter? 

Velfungerende informasjonsflyt er en forutsetning for effektiv utførelse av tjenesten, for 

kontinuitet i pasientomsorgen og for at hjemmesykepleien skal kunne yte forsvarlige 

tjenester. 

Det er utarbeidet samhandlingsrutiner både mellom helseforetaket og kommunen, og 

mellom virksomheter internt, som skal sikre informasjonsflyten. Likevel rapporterer 

hjemmesykepleien at de bruker mye tid på å innhente nødvendig informasjon, for 

eksempel om endringer av medisinlister. Mangelfull informasjon dokumenteres imidlertid 

ikke. Derfor er det vanskelig å gjøre noe med problemet, da en forutsetning for 

forbedringer er at man kan «ta problemet ved roten». 

Overgang til elektronisk informasjonsutveksling kan bedre noe av situasjonen.  
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Klarer hjemmesykepleien å ta imot utskrivningsklare pasienter? 

Kommunen har et mål om at hjemmesykepleien skal være utbygd slik at de kan motta 

utskrivningsklare pasienter. Dersom kommunen ikke tar i mot utskrivningsklare pasienter 

må det betales en døgnpris på 4000 kroner. 

Antall betalingsdøgn har gått ned i perioden vi har undersøkt, men dette tilskrives i 

hovedsak at kommunen er blitt flinkere til å rullere på korttidsplassene. Kommunen fører 

ikke oversikt over hvordan hjemmesykepleien er i stand til å motta utskrivningsklare 

pasienter. Ønsker kommunen at tjenesten skal være utbygd for å kunne ta i mot 

pasientene, bør det være en forutsetning at det finnes styringsdata som måler dette. 

Bidrar hjemmesykepleien til målet om færre sykehusinnleggelser? 

Ett av målene med samhandlingsreformen er å redusere antall innleggelser i sykehus. I 

2012 var kommunens mål å redusere innleggelser med 1 prosent. Vi konstaterer at 

kommunen ikke har prioritert dette målet. 

En begrunnelse for å etablere forsterket sykepleieteam var at de skulle forhindre 

sykehusinnleggelser. Teamet er tydelig på at dette er vanskelig så lenge teamet ikke har 

en lege å samarbeide med.  

Kommunerevisor anbefaler 

Basert på rapporten har vi følgende anbefalinger: 

 Kommunen bør undersøke bemanningssituasjonen nærmere for å komme fram til

hva som er en riktig dimensjonering av tjenesten.

 Kommunen bør jobbe aktivt med forutsetningene som forsterket sykepleieteam

jobber under for å få full nytte av kompetansen de representerer

 Samhandlingen internt bør styrkes

 For å sikre bedre styringsinformasjon, bør det sørges for pålitelig registrering av

avvik og andre hendelser.
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1 Innledning 

Samhandlingsreformen som ble innført 1. januar 2012 er en helsereform som skal sikre 

helhetlige pasientforløp uavhengig av forvaltningsnivå. Samhandlingsreformen er også 

kalt en kommunehelsereform og en holdningsreform. Dette viser til at oppgaver skal 

overføres fra sykehus til kommunehelsetjenesten, og at hovedfokuset skal forskyves fra 

behandling til forebygging. Økonomiske virkemidler er tatt i bruk for at kommunene skal 

motta utskrivningsklare pasienter og arbeide for å redusere sykehusinnleggelser. Et mål 

med samhandlingsreformen er rett behandling – på rett sted – til rett tid.  

 

Samhandlingsreformen vektlegger at kommunene behøver kompetanseheving på flere 

områder og at kommunehelsetjenesten og sykehus må forbedre samhandlingen. Den 

medfører en rekke utfordringer for kommunens helse- og omsorgstjeneste. For 

hjemmesykepleien er det som følge av samhandlingsreformen behov for å øke 

kompetansen, og det er forventet et økt press på tjenestens kapasitet. Evnen til intern 

samhandling blir tilsvarende viktig. For å imøtekomme denne utfordringen er det 

gjennomført organisatoriske endringer i kommunens hjemmesykepleie. Blant annet er 

hjemmesykepleien styrket med opprettelsen av forsterket sykepleieteam.  

Kontrollutvalget vedtok på møte 13.05.2013 å igangsette forvaltningsrevisjon om 

«Helsetjenester i hjemmet i lys av samhandlingsreformen».  

1.1 Formål og problemstillinger 

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke om hjemmesykepleien har 

vært i stand til å møte utfordringene som følger av reformen. 

Følgende problemstillinger belyses i rapporten: 

1. Har hjemmesykepleien bemanning og kompetanse til å møte utfordringene som 

følger av samhandlingsreformen? 

2. Får hjemmesykepleien nødvendig informasjon om nye brukere, herunder 

utskrivningsklare pasienter? 

3. Klarer hjemmesykepleien å ta i mot utskrivningsklare pasienter? 

4. Bidrar hjemmesykepleien til å nå målet om færre sykehusinnleggelser? 

1.2 Avgrensing 

Undersøkelsen fokuserer på hvordan hjemmesykepleien har møtt samhandlingsreformen. 

Den omfatter perioden fra januar 2012 til august 2013. Vi har konsentrert framstillingen 

om de tjenester som ytes av hjemmesykepleien. Vi har ikke innhentet opplysninger fra 

nattevaktteamet1 i hjemmesykepleien. 

Undersøkelsen inkluderer ikke rehabiliteringstjenester, da det ikke hører under 

hjemmesykepleien. Undersøkelsen omfatter heller ikke personlig assistanse, herunder 

praktisk bistand og opplæring og støttekontakt.  

1.3 Vurderingskriterier  

Vurderingskriteriene danner grunnlaget for å vurdere om det reviderte området oppfyller 

krav og forventninger som er gitt for aktiviteten. Kriteriene utledes på bakgrunn av 

formål og problemstillinger, og skal gi fundament og legitimitet til revisors vurderinger. 

                                           
1 Det er 10 årsverk i nattevaktteamet og de yter tjenester i alle soner i kommunen. Sone Sør har ansvaret for 
teamet.  
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Vurderingskriterier kan være både eksterne krav, som lover, forskrifter og interne krav, 

som for eksempel kommunale vedtak og forutsetninger, avtaler mv.  

Vurderingskriteriene som er benyttet i undersøkelsen er blant annet hentet fra helse- og 

omsorgstjenesteloven med forskrifter. 

Vurderingskriterier som er aktuelle i denne undersøkelsen presenteres under den enkelte 

problemstilling. 

1.4 Metode 

Forvaltningsrevisjonen gjennomføres i henhold til RSK 001.2 

I prosjektets oppstartfase hadde vi møte virksomhetsleder og mellomledere i 

hjemmesykepleien. Formålet med møtet var å få et overordnet innblikk i virksomhetens 

tjenester og organisering, samt presentere prosjektets problemstillinger. Spørsmål er 

også besvart skriftlig av virksomhetsleder. 

For nærmere innsikt i arbeidet med innføringen av samhandlingsreformen har revisjonen 

hatt møte med rådgiver i avdeling forvaltning og utvikling, som har gjort mye av det 

forberedende arbeidet med reformen. Vi har hatt møte med controller på 

vedtakskontoret, som har ansvaret for å sikre pasientforløpene mellom helseforetaket og 

kommunen. På dette møtet deltok også sykehuskontaktene på vedtakskontoret som 

jobber direkte opp mot inneliggende pasienter for å avklare riktig nivå på hjelp fra 

kommunen etter utskrivelse. 

Det er gjennomført et møte med en mellomleder og merkantilt ansatt i sone nord for å få 

innsikt i turnus, arbeidslister, utfordringer ved fravær med mer. Revisjonen utformet 

også et spørreskjema vedrørende bemanningssituasjonen som ble distribuert til og 

besvart av samtlige mellomledere i hjemmesykepleien. 

Forsterket sykepleieteam har skriftlig besvart spørsmål som revisjonen oversendte. Disse 

spørsmålene omhandlet teamets funksjon og erfaringene teamet hadde gjort seg så 

langt.  

Opplysninger som revisjonen har fått gjennom intervjuer og skriftlige besvarelser av 

spørsmål er supplert med rapporter fra Gerica3 og opplysninger fra Agresso.4 

Opplysninger om rutiner og avtaler er hentet fra felles ledelsessystem og kommunens 

arkivsystem. 

1.5 Presentasjon av virksomheten 

Hjemmesykepleien er per i dag organisert som en virksomhet, med tre soner (øst, nord 

og sør). I hver sone er det to mellomledere med ansvar for utførelse av hjemmesykepleie 

i hvert sitt geografiske område. Hver sone har også en merkantilt ansatt som arbeider 

med turnus, innleie av ekstravakter osv. Totalt har virksomheten ca 126 årsverk.  

Hjemmesykepleien har administrativt ansvar for forsknings- og utviklingsenheten (FOU), 

men denne enheten får sine oppdrag av og rapporterer direkte til direktøren for helse og 

omsorg. Organisatorisk under hjemmesykepleien ligger også Bondi boligsenter som er en 

bolig med service. Tjenester til beboere i boliger med service ytes av sonene i 

hjemmesykepleien, men bare Bondi boligsenter framkommer som egen enhet i 

virksomheten. Det er angivelig fordi der er noen fast ansatte i kantinen. Pleie ytes av 

sonene.  

                                           
2 Standard for forvaltningsrevisjon. 
3 Saksbehandlersystemet som benyttes av hjemmesykepleien 
4 Kommunens regnskapssystem. 
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5 

I hjemmesykepleien inngår ambulante fagteam innen demens, kreft og et forsterket 

sykepleieteam. Dette er funksjoner som ble opprettet i forbindelse med 

omorganiseringen og innføringen av samhandlingsreformen. Selv om de ambulante 

teamene organisatorisk er tilknyttet hjemmesykepleien, er intensjonen at disse skal tjene 

også andre deler av kommunens helse- og omsorgstjeneste.  De skal med andre ord 

brukes der det er behov og ikke bare i hjemmesykepleien. Nærmere om teamene: 

Kreftkoordinator: Ett årsverk som er delfinansiert med 75 prosent av kreftforeningen. 

Kreftkoordinatoren jobber ut mot hele kommunen, ikke bare hjemmesykepleien.  

Demensteamet består av en demensrådgiver, en demenssykepleier og en 

ergoterapeut.6 Demensteamet jobber primært med kartlegging av brukere som ledd i 

utredning av demens, kompetanseoverføring og veiledning av ansatte i sonene, 

støttesamtaler med pårørende, pårørendeskole, samtalegrupper, betjener 

demenstelefonen mm. Demensteamet deltar ikke i den daglige oppfølgingen av brukere, 

men gir råd og veiledning til pleiepersonellet. 

Forsterket sykepleieteam bistår sonene ved kompetansekrevende tjenester, de 

tilrettelegger for tjenesten hjemme hos brukere og yter tjenester sammen med 

hjemmesykepleien i en overgangsperiode før hjemmesykepleien overtar brukeren helt. 

De har både en rådgivende og en utførende rolle. 

                                           
5 Organisasjonskart er hentet fra felles ledelsessystem, prosess 3.3.1, Resultatenhetens virksomhetsplan 
6 Ergoterapeut ansatt fra 15. oktober 2013 
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2 Har hjemmesykepleien bemanning og kompetanse til å 
møte utfordringene som følger av samhandlings-
reformen? 

2.1 Vurderingskriterier 

Det er få konkrete krav til bemanning i hjemmesykepleien. Kravet i helse- og 

omsorgstjenesteloven er at tjenestene som ytes skal være faglig forsvarlige. I dette 

ligger blant annet at kommunen skal tilrettelegge tjenestene slik at: 

- helse- og omsorgstjenesten og personell som utfører tjenestene blir i stand til å 

overholde sine lovpålagte plikter og 

- tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene7 

Forskrift om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste8 § 3 krever at 

kommunen skal tilsette kvalifisert personell9 i de lovbestemte deltjenestene. Videre at 

faglig leder for hjemmesykepleien er offentlig godkjent sykepleier. 

Helsepersonell kan «i sin virksomhet overlate bestemte oppgaver til annet personell hvis 

det er forsvarlig ut fra oppgavens art, personellets kvalifikasjoner og den oppfølgning 

som gis. Medhjelpere er underlagt helsepersonells kontroll og tilsyn».10 

Kommunen plikter videre å medvirke til undervisning og praktisk opplæring av 

helsepersonell, herunder videre- og etterutdanning.11 

Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten pålegger kommunen å ha 

systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, 

utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av sosial- og 

helselovgivningen. Skal sikre at tjenestene utføres i samsvar med pasientens behov og 

de krav til faglig kvalitet som stilles til tjenesten. 

Kravet om forsvarlighet er også et krav om forsvarlig organisering av tjenesten. I dette 

ligger blant annet at det gjennomføres organisatoriske og systemmessige tiltak som gjør 

det mulig for helsepersonellet å oppfylle plikten til forsvarlig yrkesutøvelse.12  

Samhandlingsreformen vektlegger at kommunene behøver kompetanseheving på flere 

områder og at kommunehelsetjenesten og sykehus må forbedre samhandlingen. For 

hjemmesykepleien er det som følge av samhandlingsreformen behov for å øke 

kompetansen og det er forventet et økt press når det gjelder kapasitet. Evnen til intern 

samhandling blir tilsvarende viktig. 

 

Følgende vurderingskriterier legges til grunn: 

  Organiseringen av hjemmesykepleien skal legge til rette for at tjenesten kan 

utføres i samsvar med de krav som stilles til tjenesten 

 
 Hjemmesykepleien skal ha systemer som sikrer riktig bemanning og kompetanse 

for forsvarlig utførelse av tjenesten 

 

                                           
7 Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1. 
8 Forskrift av 23.11.83 nr 1779 
9 Herunder sykepleiere og hjelpepleiere/helsefagarbeidere 
10 Helsepersonelloven § 5. 
11 Helse- og omsorgstjenesteloven § 8-1. 
12 Prop 91 L, kap 20, krav om forsvarlige tjenester, s. 4. 
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2.2 Fakta 

2.2.1 Organiseringen skal legge til rette for at tjenestene kan utføres i samsvar 

med de krav som stilles til tjenesten. 

Som nevnt i innledningskapitlet ble det i 2012 igangsatt omorganisering av 

hjemmesykepleien. Hensikten var å sikre nødvendig robusthet, helhet, kontinuitet, 

effektivitet og likebehandling.13  

For å se hvorvidt organisasjonen er lagt til rette for at tjenesten blir utført i samsvar med 

de krav som stilles til tjenesten, har vi i undersøkelsen valgt å vektlegge følgende 

forhold: 

 Sammenslåing av hjemmesykepleien: skal sikre robusthet og mulighet for en 

fleksibel bruk av ansatte. 

 Forsterket sykepleieteam: teamet har vært tiltenkt en sentral rolle i forbindelse 

med samhandlingsreformen, særlig i forbindelse med å tilrettelegge for 

utskrivningsklare pasienter og forhindre sykehusinnleggelser. 

 Samhandling mellom hjemmesykepleien og andre virksomheter innen helse- og 

omsorg, internt med særlig vekt på samhandling med vedtakskontoret. 

 

Omorganiseringen: 

Foruten at hjemmesykepleien ble samlet i en virksomhet, ble også sonegrensene 

justert.14 Det er nå tre soner. Hver sone har to mellomledere med ansvar for hvert sitt 

områdekontor: 

- Sone sør inkluderer Heggedal og Bondi 

- Sone nord inkluderer Borgen og Jansløkka  

- Sone øst inkluderer Nesøya og Nesbru 

Ledelsen opplyser at hjemmesykepleien fortsatt er i prosess med hensyn til den nye 

organiseringen. Så sent som i mai 2013 ble grensene for Heggedal og Bondi justert og 

slått sammen til sone sør. 

Ved å samle hjemmesykepleien i en virksomhet var hensikten bl.a. å gi mulighet for en 

fleksibel bruk av ansatte, for slik å bidra til en robust tjeneste. Foreløpig foreligger ikke 

dokumenterte resultater av omorganiseringen. 

Hjemmesykepleien mener at det er større grad av samarbeid på tvers i virksomheten, 

med mulighet til å flytte på kompetanse og bistå hverandre. For eksempel samarbeider 

sonene om sykepleiedekning i kveld og i helg. Det forekommer at områdekontorene 

innad i sonen låner ansatte av hverandre, men ikke mellom sonene. Hjemmesykepleien 

mener selv de kan bli flinkere til å låne ansatte av hverandre, men at det er vanskelig i 

praksis. Områdekontorene foretrekker å hente inn egne, eksterne ekstravakter ved 

behov, fordi de mener det er viktig å være kjent i sonen for å utføre tjenesten. 

En robust tjeneste der ansatte kan benyttes fleksibelt ved behov, forutsetter at alle 

områdekontorene er tilstrekkelig bemannet. Først da er det mulig å bistå andre 

områdekontorer. Hvordan dette forholder seg kommer vi tilbake til senere i kapitlet. 

 

Forsterket sykepleieteam: 

Forsterket sykepleieteam har vært i virksomhet fra oktober 2012. I oppstarten 

presenterte teamet seg og sin funksjon for alle soner i hjemmesykepleien, 

vedtakskontoret og andre enheter som de skal bistå med fagkompetanse. Alle 

                                           
13 HP 2012-2015, s. 76 
14 Ordningen med praktisk bistand ble samtidig lagt til eiendomsavdelingen. 
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henvendelser til teamet skulle i utgangspunktet gå via mellomleder og vedtakskontoret. 

Dette fungerte ikke optimalt, og er senere blitt endret til at alle ansatte kan kontakte 

teamet for hjelp.  

I oppstarten fikk forsterket sykepleieteam få henvendelser. Ansatte og ledere var 

informert om deres funksjon, men teamet ble likevel lite kontaktet. Det har nå tatt seg 

noe opp, men det er kapasitet for økt etterspørsel. Teamet har valgt å konsentrere seg 

om hjemmesykepleien i første omgang. Samarbeidet mellom teamet og sonene foregår 

ved at teamet har ukentlige møter i sonene, eller at sonene tar kontakt.  

 

Teamet har et mål om å bli mer brukt også i andre virksomheter, men så langt har det 

bare vært noen henvendelser fra vedtakskontoret. Erfaringen er at det tar tid å 

implementere en ny funksjon. 

 

Tabell 2.0: Henvendelser til forsterket sykepleieteam15  

Journaltype = 106 (Ambulant teamnotat) 
2012 

okt-des  
2013 

Jan- aug 

Antall notat 32 389 

Antall brukere 6 74 
      Kilde: Gerica 

 

Både vedtakskontoret og hjemmesykepleien opplyser at teamet framstår som en ekstra 

ressurs. 

Om sin egen funksjon skriver temaet: 

«Vi startet opp i oktober 2012 med en sykepleier 75 % stilling og to 

intensivsykepleiere i  100% stilling.  Vi laget sammen med virksomhetsleder en 

funksjonsbeskrivelse av teamet basert på rapporten fra Bråsetprosjektet, vår 

stillingsbeskrivelse ved ansettelse og erfaringer vi fikk etter hospitering hos 

ambulante team i Larvik og Fredrikstad. 

De ambulante teamene i Larvik og Fredrikstad var tilknyttet Legevakt/Sykehus, og 

de hadde en prosjektleder og lege i teamet. Det har vært en utfordring for oss å 

være 3 stk på samme nivå uten en leder i teamet, som kan guide, støtte og hjelpe 

oss med ideer. Vi ser i ettertid at det burde vært ansatt en person med 

ledelseserfaring, prosjektledererfaring etc. i teamet. Den første tiden hadde vi 

ikke faste møter med virksomhetsleder eller mellomledere. Det var vanskelig å nå 

fram til mellomledere og ansatte med ideer og forslag.  

Hensikten med teamet (ref.styringsgruppens sluttrapport februar 2012) er å 

styrke helse- og omsorgstjenesten og å bidra til å gi tjenester som sikrer god 

pasientflyt- og gode pasientforløp. I oppstarten var det ingen plan for samarbeid 

med fastleger, legevakt, vedtakskontoret, mellomledere og andre 

samarbeidspartnere. Dette har vært en lang og tidvis krevende prosess, og vi er 

fortsatt ikke helt i mål. Det hadde vært lettere med en god forankring i ledelsen 

før oppstart av teamet. Vi ser også at det hadde vært mer hensiktsmessig om vi 

var plassert i nærheten av legevakt/ legekontor både for samarbeid og å være i et 

fagmiljø. Det har ikke vært fastlagt noen plan for fagutvikling eller hospitering for 

teamet da vi startet opp. Dette er også viktig for at vi skal holde oss faglig 

oppdaterte.» 

 

                                           
15 Teamet dokumenterte i starten (2012) i en annen journaltype, de har derfor hatt noen flere henvendelser 
enn hva som framkommer av tabellen. 
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Samhandling: 

Med innføringen av samhandlingsreformen er kravene til samhandling innad i kommunen 

økt. Både hjemmesykepleien, vedtakskontoret, rehabilitering og forebygging, samt 

korttidsavdelingene er virksomheter i kommunen som er særlig berørt av 

samhandlingsreformen. Vi får opplyst at det er utfordrende å få til et godt samarbeid 

mellom enheter internt i kommunen. Det vises til utfordringen ved at virksomheter har 

selvstendig budsjett- og resultatansvar, og at virksomhetene ikke er omforent om hva 

som er riktig og nødvendig helsehjelp. For å avhjelpe dette, har virksomhetslederne 

ukentlige møter hvor problemer knyttet til pasientforløpene tas opp. Det er også 

utarbeidet samarbeidsrutiner internt i kommunen for å søke å løse samhandlings-

problemene. 

 

Tidligere har det vært en utfordring for hjemmesykepleien at antall korttidsplasser i 

kommunen har vært for lavt, og at plassene ofte var belagt med brukere som ventet på 

langtidsopphold. Dette førte til et økt press på hjemmesykepleien. Med innføring av 

samhandlingsreformen skulle enkelte korttidsplasser forbeholdes utskrivningsklare 

pasienter. Det ble også opprettet 28 nye korttidsplasser på Søndre Borgen. Både 

hjemmesykepleien og vedtakskontoret anser antall korttidsplasser i dag som tilstrekkelig. 

Hjemmesykepleien disponerer fem korttidsplasser forbeholdt brukere med demens, der 

brukere kan få plass uten vedtak fra vedtakskontoret.16 Det har vært uenigheter mellom 

vedtakskontoret og hjemmesykepleien om hvorvidt og eventuelt hvordan 

hjemmesykepleien skal disponere disse plassene. 

 

2.2.2 Hjemmesykepleien skal ha systemer som sikrer riktig bemanning og 

kompetanse for tjenesten. 

I dette underkapitlet gjennomgår vi først systemer som skal sikre riktig bemanning i 

tjenesten, deretter systemer som skal sikre riktig kompetanse. Til slutt gir vi en 

framstilling av den faktiske bemanningen i sonene, sykefravær og vikarbruk på noen 

tilfeldig utvalgte dager 

Systemer for riktig bemanning 

Hjemmesykepleien har i utgangspunktet en bemanningsplan for hver sone, samt et 

måltall om at 53 prosent av arbeidstiden bør være direkte brukerrettet.17  Brukerrettet 

tid tar da utgangspunkt i estimert tid i vedtak og tiltaksplan. 

Mellomlederne vurderer også bemanningen utfra endringer i oppdragsmengde. Ved økt 

oppdragsmengde økes bemanningen, når det er nødvendig for å utføre forsvarlig 

helsehjelp. Hvis oppdragsmengden er mindre, leier mellomleder ikke inn vikarer ved 

eksempelvis huller i turnusen eller ved sykdom. 

Turnusen, som de fast ansatte jobber etter, gjør at bemanningen enkelte dager er økt, 

mens det andre dager er færre fast ansatte (huller i vaktboka). Slike huller er som oftest 

på kveldsvakter og i helgene. 

Virksomhetsleder opplyser at tjenesten har en generell opplevelse av å være 

underbemannet. Samtidig vurderer mellomlederne at bemanningen er tilstrekkelig så 

lenge alle stillinger er besatt og de er til stede. Med innføringen av samhandlings-

reformen hvor kommunen forventet økt press på hjemmesykepleien, ble tjenesten i 2013 

styrket med 4 millioner kroner til tre stillinger i forsterket sykepleieteam. Bemanningen i 

turnus er ikke økt i perioden. 

I ordinær drift er 102,6 årsverk ansatt i turnus.18 

                                           
16 1 akuttplass og 4 utrednings- /sub-akuttplasser. 
17 Direkte brukerrettet tid er den tiden hjemmesykepleier er inne hos bruker.  I tillegg kommer kjøring, 
telefoner, administrasjon, dokumentasjon m.v. 
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Revisjonen har undersøkt om det i perioden januar – juli 2013 er forskjell i sonene på 

antall brukere og vedtakstimer. Vi har også tatt med tall fra 2012 for å se utviklingen.19  

 

Tabell 2.1: Gjennomsnittlig antall brukere og vedtakstimer jan-juli 2013 

 Sone sør 
Jan-juli 
2013 
 

Sone nord 
Jan-juli 
2013 

Sone øst 
Jan-juli 
2013 

Sum 
gj.snitt 
jan-juli 
2013 

Sum 
gj.snitt 
hele 
2012 

Antall brukere, gjennomsnitt (andel av 
totalt antall brukere) 

264 
(37%) 

241 
 (34%) 

202 
(28%) 

707 
(100%) 

697
20

 

Vedtakstimer, gjennomsnitt pr. måned 4552 5461 3346 13359 11676 

Gjennomsnitt vedtakstimer pr. bruker 17,2 22,7 16,6 18,9 16,8 
  Kilde: Styringsdata hjemmesykepleie 2013 fra vedtakskontorets rapportering fra Gerica 

 

 

Tabellen viser at i gjennomsnitt har antall vedtakstimer økt med 2,1 timer pr bruker fra 

2012 til 2013.21  Tabellen viser også at det er relativt store forskjeller mellom sonene i 

gjennomsnittlig vedtakstid pr bruker. Sone øst har færrest brukere og også færrest 

vedtakstimer per bruker. Sone nord har betydelig flere vedtakstimer pr bruker enn de 

andre sonene. Noe av denne forskjellen forklares med at sonen har flere brukere som har 

vedtak om fastvakt på natt. Et overslag viser at vedtak for fastvakt i sone nord utgjør 

730 timer i måneden og i sone sør 553 timer i måneden.  Trekker man fastvaktstimene 

fra de resterende vedtakstimene er forskjellen i vedtakstimer mellom sone nord og sone 

øst fortsatt 3 timer i gjennomsnitt per bruker i måneden. Vi vet ikke om dette skyldes at 

brukerne i sone nord har et større tjenestebehov. 

Vi ønsket videre å se på fordelingen av vedtakstimer i lys av pleieårsverk. Fordi det ikke 

finnes et nøyaktig grunnlag som kan tallfeste vedtakstimer per pleieårsverk som utføres i 

sonene, har vi i dialog med hjemmesykepleien foretatt en beste beregning.22 Tallene bør 

tolkes med noe varsomhet. 

  

Tabell 2.2: Gjennomsnittlig antall brukere og vedtakstimer per pleieårsverk, jan-juli 2013 

 
Sone sør Sone nord Sone øst 

Antall pleieårsverk 31,44 35,56 26,5 

Brukere per pleieårsverk, gj.snitt 8,4 6,8 7,6 

Vedtakstimer per pleieårsverk per måned, gj.snitt 116,3 122,3 119,4 
       Kilde: Se fotnote 22     

 

Vi ser her at det ikke er betydelig forskjell mellom sonene i antall brukere og 

vedtakstimer per pleieårsverk når det korrigeres for natt. Beregningen viser at sone sør 

har flest brukere per pleieårsverk, men færrest vedtakstimer. Forskjellen i vedtakstimer 

                                                                                                                                    
18 Ledere, merkantilt ansatte o.l. holdt utenom. Opplyst av virksomhetsleder på møte 26.06.2013 
19 Soneinndelingen ble endret i 2012, tallene vises derfor ikke på sonenivå i 2012. 
20 Snitt antall brukere i samme periode i 2012 var 706. Om antall brukere vil fortsette å være høyere i 2013 
enn i 2012 er for tidlig å si. 
21 Vedtakstimene er beregnet gjennomsnitt per måned. 
22 Pleieårsverk i sonene er opplyst av mellomlederne. Pleieårsverkene til nattjenesten er ikke medregnet (10 
årsverk). Hjemmesykepleien har gjort en beregning av vedtakstimene som utføres av nattevaktteamet fordelt 
etter sone. Disse timene har vi trukket fra gjennomsnittlig vedtakstimer. Noen av brukerne i hjemmesykepleien 
har fast nattevakt. Fastvaktene utføres av vikarbyrå og utgjør relativt mange vedtakstimer som er ujevnt 
fordelt mellom sonene. Ut fra timetallet for fastvaktene i august 2013 har vi beregnet et månedlig gjennomsnitt 
som er trukket fra vedtakstimene i tabellen over.   
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per pleieårsverk utgjør 6 timer i måneden mellom sone sør som har færrest og sone nord 

som har flest. 

Tabell 2.1 og 2.2 sett i sammenheng viser at forskjeller påvist i vedtakstimer pr bruker 

er jevnet ut ved at bemanningen er tilpasset. 

Våren 2013 gjennomførte hjemmesykepleien en tidsstudie med mål om å kartlegge 

forholdet mellom direkte brukerrettet tid, indirekte brukertid, administrasjon mv. for å se 

dette i lys av måltallet om 53 prosent direkte brukerrettet tid. Resultatene foreligger 

foreløpig ikke.  

 

Systemer for riktig kompetanse 

I felles ledelsessystem er det laget en rutine for å sikre rett person på rett sted til å 

utføre hjemmesykepleiens oppgaver. Det skilles om brukerenen har en uavklart eller 

avklart situasjon, om den er stabil eller ustabil og hvorvidt den er utstyrskrevende. 

Rutinen angir hvilken kompetanse den som skal utføre tjenesten skal ha. For eksempel 

skal brukeren bistås av en sykepleier i en uavklart situasjon, mens ufaglærte kan utføre 

tjenesten hvis situasjonen er stabil og avklart. Alle brukere skal regelmessig ha 

oppfølging av sykepleier. 

Etter det vi får opplyst, blir det på forhånd laget oversikt over brukerne og deres behov. 

Det skal bidra til å styre kompetansen riktig. En av avdelingene opplyser å ha fem slike 

oversikter/lister: 

- Sykepleieliste (brukerne som trenger besøk av sykepleier) 

- Palliativ liste 

- Generell sykepleieliste 

- Hoveddemensliste 

- Demensliste 2 

Avdelingen opplyser at de etter beste evne forsøker å få til at ansatte med 

videreutdanning innen demens besøker brukerne på demenslisten osv. 

Det er sagt at det alltid skal være minst en sykepleier på vakt ved hver avdeling. Men 

dersom sykepleieren i den ene av avdelingene i sonen blir syk, kan sykepleieren i den 

andre avdelingen ta over sykepleiefaglige oppgaver i avdelingen der det er sykdom. 

I hjemmesykepleien sett under ett har ca. 48 prosent av de ansatte sykepleieutdanning, 

50 prosent er utdannet hjelpepleier/helsefagarbeider, mens 2 prosent er uten helsefaglig 

utdanning. Det er angivelig små forskjeller i kompetanse mellom sonene.  

Sykepleiedekningen er god sammenlignet med andre kommuner, men det er det en 

utfordring å beholde sykepleiekompetansen. Særlig søker spesialsykepleiere seg til mer 

«lukurative» jobber.  

Hjemmesykepleien har både sykepleiere og helsefagarbeidere med videreutdanning 

innen relevante områder. For eksempel er i alt fire årsverk sykepleiere med 

spesialutdanning i kreftsykepleie/videreutdanning i palliasjon ansatt og har sitt daglige 

virke i sonene. Disse samarbeider på tvers av sonene og med kreftkoordinator. Alle 

sonene har demensgrupper som består av 2-3 ansatte med kompetanse i forhold til 

demens. Demensgruppene i sonene har ukentlige møter med demensteamet.  

I januar 2013 ble turnusen endret fra hver fjerde til hver tredje helg for å bedre 

fagdekningen i helgene. De ansatte ble kompensert med en mulighet til å ta tettere 

vakter for å få lenger sammenhengende fri. Fagdekningen har med dette blitt bedre, men 

ujevn i den forstand at dekningen varierer mellom helgene. 

I 2012 ble det laget en strategisk kompetanseplan gjeldene for alle virksomheter i helse 

og omsorgstjenesten. Den beskriver kompetansekrav og kompetansebehov ut fra 
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nasjonale og kommunale krav. Det er utarbeidet en handlingsplan med prioriterte 

resultatmål tilknyttet den strategiske planen.23 

Av sentrale satsingsområder kan nevnes: 

 Kompetanseutvikling for ledere 

 Videre- og etterutdanning for ansatte i tjenesten 

 Utvikle dagens introduksjonsprogram for nyansatte 

 Systematiske kurs innen medikamenthåndtering, samtykkekompetanse, 

 forflytningsteknikk, etisk refleksjon. 

FOU-enheten er et overordnet og koordinerende ledd i videreutviklingen og 

implementeringen av planen. 

 

Faktisk bemanning, sykefravær, vikarbruk og avlyste besøk 

Faktisk bemanning, sykefravær, vikarbruk og avlyste besøk sier noe om den reelle 

kapasiteten i tjenesten. Hjemmesykepleien har hatt et høyt sykefravær24, høy turn-over 

og utfordringer i forhold til vakante stillinger. Tabellen nedenfor gir en oversikt over 

sykefraværet. 

 

Tabell 2.3: Sykefravær i sonene i prosent 

 Sone sør Sone nord Sone øst 

Heggedal Bondi Borgen Jansløkka Nesøya  Nesbru 

Sykefravær mai-des 2012 17,4 9,8 8,4 15,0 9,3 7,7 

Sykefravær jan-aug 2013 
11,9 11,1 13,4 

 
10,7 10,1 10,2 

Kilde: Mellomledere i sonene 

 

Sykefraværet er generelt høyt. I 2012 var det store forskjeller mellom sonene, men det 

synes å ha jevnet seg ut i 2013.  

Et aktuelt tema er hvordan sykefravær slår ut på den faktiske bemanningen i sonene og 

hvordan tjenesten sikrer «faglig forsvarlighet» ved fravær av fast ansatte.  

Vi undersøkte hva som var planlagt bemanning opp mot faktisk bemanning i sonene på 

tre tilfeldige dager 1. halvår i 2013.25  Sammenstillingen under (tabell 2.4) viser faktisk 

gjennomsnittlig bemanning etter kompetanse disse dagene.  

 

Tabell 2.4: Gjennomsnittlig antall ansatte per vakt etter kompetanse. Faktisk bemanning.  

 
Dagvakt Kveldsvakt Totalt 

Sykepleiere  
(i  prosent) 

3,3 
(44,8) 

0,9 
(25) 

2,1 
(38,1) 

Helsefagarbeidere 
(i prosent) 

3,2 
(43,3) 

2,3 
(60,3) 

2,8 
(49,0) 

Ufaglært 
(i prosent) 

0,9 
(11,9) 

0,6 
(14,7) 

0,7 
(12,9) 

Totalt 7,4 3,8 5,6 
           Kilde: Mellomlederne i sonene 

                                           
23 Omsorgsplan for eldre 2015-2030, s. 40.  
24 Forvaltningsrevisjonsrapport 1/2010 
25 Totalt gir dette 36 vakter (dag- og kveldsvakt for hver gruppe i sonene)Dette er ikke et representativt utvalg, 
men utvalget kan likevel gi en god indikasjon på hvordan den faktiske bemanningen er. 
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Tabellen viser at særlig andelen sykepleiere som faktisk er på vakt er lavere enn hva 

man skulle anta, gitt at 48 prosent av de faste stillingene er sykepleiestillinger. Dette er 

særlig tydelig på kveldsvaktene. Andelen ufaglærte er dertil høyere. Det synes klart at 

ledige vakter i stor grad blir erstattet med ufaglært arbeidskraft. 

Videre viser undersøkelsen at under halvparten av vaktene ble utført med den 

bemanningen som var planlagt: 

 På 16 av 36 vakter var det fravær. 

 På 5 av totalt 36 vakter var bemanningen lavere enn det som var planlagt.  

 1 av 36 vakter er utført med høyere bemanning enn det som var planlagt. 

 7 av 36 vakter har færre sykepleiere på vakt enn planlagt. 

Revisjonen spurte også hvordan mellomlederne vurderte både fraværet og bemanningen 

på vaktene. Svarene var som følger: 

 Fraværet ble stort sett vurdert som normalt. 

 Bemanningen ble vurdert som tilfredsstillende på litt over halvparten av vaktene.  

 Halvparten av mellomlederne synes bemanningen var lite tilfredsstillende på en 

eller flere av vaktene. 

Årsakene til fraværet er sykdom og vakante stillinger. 

Revisjonen har undersøkt vikarbruken i hjemmesykepleien. Virksomhetens utgifter til 

vikarer sier noe om enheten selv har tilstrekkelig kapasitet til å utføre tjenestene. På 

grunnlag av kommunens regnskap fra jan – aug. 2013 har vi satt opp nedenstående 

oversikt. 

 

Tabell 2.5: Utgifter til vikarer, ekstrahjelp og overtid i hjemmesykepleien vist pr avdeling 

 
Kilde: Agresso regnskap 2013  

 

Vi ser her at det er betydelig bruk av vikarer i hjemmesykepleien. Vikarer er både 

innleide gjennom vikarbyrå og egne vikarer (faste vikarer som tilkalles), ekstrahjelper og 

overtid. Vikarbruk i administrasjon er for en stor andel til nattevakter. Det er også tydelig 

forskjell mellom sonene. Sone nord har absolutt høyest forbruk av vikarer, men sone sør 

har også en betydelig andel. I alt er det i de første 8 måneder i 2013 brukt 20 millioner 

kroner til vikarer. 

Hver sone/avdeling har egne lister av faste ekstravakter som ringes dersom det er behov 

for vikarer. I hovedsak er disse vikarene ufaglærte eller sykepleiestudenter. Revisjonen 

får opplyst at avdelingene stort sett erstatter fraværende ansatte med faste 

ekstravakter, og heller endrer på arbeidslister for å styre tilgjengelig kvalifiserte dit det 

er mest nødvendig.  Dersom det likevel er behov for sykepleiefaglig kompetanse, 

benyttes vikarer fra et vikarbyrå som kommunen har avtale med. 

Revisjonen får opplyst at når bemanningen ikke er tilstrekkelig, vurderes det også om 

enkelte besøk kan avlyses. Hjemmesykepleien har utarbeidet en egen rutine for å sikre 

riktig prioritering i tilfeller der tjenesten ikke har mulighet til å yte hjelp som avtalt. Det 

fremgår av rutinen at brukere som settes på avvik bl.a. er: 

1.01.13 - 28.08.13

Administra-

s jon Sone nord Sone sør

Sone sør 

natt-

tjenesten Sone øst Sum

Vikarbyråer 4 426 604   3 564 902     2 341 106     318 899      19 245           10 670 756 

Vikarer og overtid 6 623          3 187 755     2 585 612        1 569 151 2 619 803  9 968 944      

4 433 227   6 752 657     4 926 718     1 888 050   2 639 048  20 639 700    
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- Personer som kun har hjelp til dusj men ellers er i stand til å stelle seg selv, selv 

om dusjen er avlyst flere ganger tidligere 

- Brukere som har pårørende som kan yte hjelpen etter avtale 

- Der uteblivelse av hjelpen ikke får helsemessige konsekvenser for bruker 

- Støttesamtaler 

 

Hvor ofte hjemmesykepleien må avlyse besøk, sier også noe om kapasiteten i 

tjenesten.26 Etter rutinen skal hjemmesykepleien dokumentere alle besøk som avlyses på 

grunn av manglende kapasitet i en egen journal (225-journalen). Det skal også 

registreres som avvik i Askerdialogen. 

Hjemmesykepleien opplyser at tallene fra 225-journalen ikke er pålitelig og at det er 

snakk om betydelig underrapportering. Utskriften av 225-journalen viste store forskjeller 

mellom sonene i avlyste besøk, der sone sør hadde betydelig flere avlysninger enn sone 

nord og øst. Virksomhetsleder mener at selv om antallet avlysninger er upålitelig, er 

forskjellen mellom sonene trolig uttrykk for en faktisk tendens. 

 

2.3 Revisjonens vurderinger 

Vi mener at hjemmesykepleien har gjort viktige organisatoriske grep som kan gjøre 

tjenesten i stand til å møte nye krav i samhandlingsreformen. Gjennom arbeidet med 

denne undersøkelsen opplever vi et engasjement for å få til en robust og helhetlig 

tjeneste. Det er mer samarbeid internt i og mellom sonene, især på ledernivå, og det 

oppfordres til deling av kompetanse og fleksibelt bruk av pleiepersonell. I forsterket 

sykepleieteam har virksomheten fått en viktig ressurs med hensyn til å kunne ivareta 

mer pleietrengende brukere i hjemmet.  

Likevel mener vi at tjenesten ikke var godt nok forberedt på innføringen av 

samhandlingsreformen. Til tross for at samhandlingsreformen har vært varslet lenge, ble 

omorganiseringen av tjenesten igangsatt samtidig med innføringen av reformen. Dette 

har vært tidkrevende og utfordrende for hjemmesykepleien. Forsterket sykepleieteam ble 

ikke etablert før i oktober 2012, og da uten at det forelå en plan for samarbeid med 

samarbeidspartnere. Den siste soneendringen skjedde så sent som i mai 2013. Det 

opplyses også om samarbeidsproblemer mellom hjemmesykepleien og andre 

virksomheter i kommunen.  

Antall vedtakstimer har økt fra 2012 og fram til i dag. Samtidig har bemanningen i 

sonene vært konstant. Tjenesten har også hatt utfordringer med hensyn til sykefravær 

og høy turn-over. Det er høye vikarutgifter og tjenesten har tidvis måttet avlyse besøk 

på grunn av manglende kapasitet. Mål om fleksibel bruk av pleiepersonell mellom sonene 

er så langt ikke nådd på grunn av stram kapasitet i sonene. Dette tyder på at tjenesten i 

perioden ikke har hatt tilstrekkelig kapasitet.  

Avlysninger på grunn av manglende kapasitet er under- og feil-rapportert. Vi mener det 

er viktig at tjenesten sørger for korrekt registrering, særlig av hensyn til brukerne, men 

også for at tjenesten skal få riktige styringsdata.  

Det er forskjeller mellom sonene i tildelte vedtakstimer pr bruker. Vi mener kommunen 

bør følge med på utviklingen i tildelte timer og undersøke om dette skyldes en reell 

forskjell i tjenestebehov eller ulik tildelingspraksis. 

Det oppgis at sykepleiedekningen er god sammenliknet med andre kommuner og at 

fagkompetansen er blitt styrket med opprettelsen av forsterket sykepleieteam. Etter det 

vi finner i denne undersøkelsen, er det lavere andel sykepleiere i aktiv pleieturnus enn 

                                           
26 Hvor ofte sonene avlyser besøk avlyses kan også være et uttrykk for kulturforskjeller. 
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forventet, og det er større andel ufaglærte i turnusen enn det som gjenspeiles i den fast 

ansatte staben. Dette antas å ha sammenheng med høyt fravær og/eller for lav 

bemanning. Resultatene samsvarer dårlig med kravet om økt kompetanse i forbindelse 

med samhandlingsreformen. 

Da forsterket sykepleieteam ble etablert, var det ingen plan for hvordan teamet skulle 

samarbeide med hjemmesykepleien eller andre aktuelle aktører. Dette har resultert i at 

teamet ikke er brukt som den ressursen teamet skal være. Vi mener det bør jobbes 

aktivt med forutsetningene som teamet jobber under for at teamet kan fylle den 

funksjonen det er tiltenkt. 

 

2.4 Konklusjon 

Hjemmesykepleiens kompetanse totalt sett er blitt styrket gjennom opprettelse/ 

organisering i team med spesialkompetanse. Det gjenstår å utnytte kompetansen fullt ut.  

Vi mener at hjemmesykepleien har gjort viktige organisatoriske grep som kan sikre 

robusthet, god samhandling og muligheter for å ivareta sykere brukere i 

hjemmesykepleien. Vi opplever også at det er et engasjement i tjenesten for å få dette 

til. Samtidig har vår undersøkelse vist at tjenesten ikke er helt i mål. 

Hjemmesykepleien har kapasitetsproblemer. Det vises blant annet ved høye utgifter til 

vikarer, utfordringer med vakante stillinger og sykefravær. Mål om fleksibel bruk av 

pleiepersonell er ikke nådd på grunn av stram kapasitet i sonene. 

Det synes klart at antall vedtakstimer har økt, mens pleieårsverk ikke har økt i perioden. 
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3 Får hjemmesykepleien nødvendig informasjon om nye 
brukere, herunder utskrivningsklare pasienter? 

3.1 Vurderingskriterier 

God informasjonsflyt blir sett på som en forutsetning for å understøtte samhandling i 

helse- og omsorgssektoren og bedre kontinuiteten i pasientomsorgen. Etter 

kommunehelsetjenesteloven27 har kommunen og det regionale helseforetaket en plikt til 

å inngå samarbeidsavtale. Avtalen skal ha som mål å bidra til at pasienter og brukere 

mottar et helhetlig tilbud om helse- og omsorgstjenester. Avtalen skal blant annet 

omfatte: 

- Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha 

behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon. 

- Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling (…)  

Det følger av forsvarlighetskravet at helsepersonell har en viss plikt til og skaffe til veie 

tilstrekkelige opplysninger før behandling eller pleie påbegynnes. Av forskrift om 

kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten framgår det at: 

«Ved utskrivning fra sykehuset skal epikrise eller tilsvarende informasjon sendes 

det helsepersonell som trenger opplysningene for å kunne gi pasienten forsvarlig 

oppfølging, jf. Forskrift om pasientjournal § 9» 

Hjemmesykepleien i kommunen er organisert som en variant av bestiller-utfører 

modellen, der vedtakskontoret er saksbehandler og fatter vedtak, mens 

hjemmesykepleien utfører tjenesten. Med en slik organisering er det vedtakskontoret 

som i første omgang får nødvendig informasjon om f.eks. diagnose, funksjonsnivå og 

hjelpebehov for nye brukere. 

For at hjemmesykepleien skal få nødvendig informasjon om nye brukere 

(utskrivningsklare pasienter) er kommunen derfor avhengig av en god informasjonsflyt 

fra helseforetaket til kommunen og fra vedtakskontoret og til hjemmesykepleien. 

 

Følgende vurderingskriterier legges til grunn: 

  Det bør være utarbeidet rutiner for samhandling som sikrer at hjemmesykepleien 

får nødvendig informasjon om nye brukere, herunder utskrivningsklare pasienter 

 

 Rutinene bør sikre en god og effektiv informasjonsflyt 

 
 

3.2 Fakta 

Hjemmesykepleien opplyser at oppdatert informasjon om diagnose, funksjonsnivå, 

medikamenter og hjelpebehov er viktig for at hjemmesykepleien skal kunne utføre 

tjenesten på en forsvarlig måte. Viktig er det også å ha opplysninger om lege og 

pårørende. Ved kjente brukere er det viktig å få informasjon om endringer i tilstand. 

                                           
27  Helse- og omsorgstjenesteloven kap 6. 
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3.2.1 Det bør være utarbeidet rutiner for samhandling som sikrer at 

hjemmesykepleien får nødvendig informasjon om nye brukere. 

Samhandling mellom Helseforetaket og Asker kommune om utskrivningsklare pasienter: 

Samarbeidsavtalen mellom Asker kommune og Helseforetaket28  regulerer 

samhandlingen mellom helseforetaket og kommunen. Som vedlegg til avtalen er det 

utarbeidet en retningslinje for utskrivning av pasienter fra Bærum sykehus til Asker og 

Bærum kommune. Hensikten er å sikre gode samhandlingsforløp ved utskrivning fra 

sykehus. Av avtalen og retningslinjene fremgår bl.a. at: 

- kommunen skal «ha ordning med en enhet som koordinerer kontakt fra 

sykehus til kommunens tjenester. Det skal være et telefonnummer for 

sykehuset inn til kommunens enhet».  

Sykehuset skal varsle om pasienter som har, eller forventes å få behov for kommunale 

tjenester. Varselet skal inneholde opplysninger bl.a. om antatt utskrivningsdato og 

hjelpebehov etter utskrivning. Varsling skal gis pr telefon til kommunen, og i tillegg 

sendes pr. post. 

I henhold til retningslinjene skal kommunen, mens pasienten fortsatt er innlagt på 

sykehus: 

- komme til de poster som har varslet om innlagte pasienter 

- ha en rask dialog med sykehuset for å avklare ansvarsforhold og utveksle 

nødvendig informasjon dersom pasienten har omfattende tjenestebehov 

Ved utskrivning heter det bl.a. at: 

- Epikrise skal følge pasient i tillegg til å sendes til fastlege, henviser eller 

oppfølgende instans. Det skal fremkomme opplysninger om bl.a. utredninger, 

diagnoser, oppdatert medikamentliste, behandling samt tilstrekkelig 

behandlingsplan for videre oppfølging fram til kommunal lege overtar 

behandlingen.  

- Sykepleier skal sende skriftlig sykepleiesammenfatning til kommunen ved 

utreise. 

- Ved utskrivning skal Vestre Viken HF vederlagsfritt sende med pasient resept, 

eventuelt medikamenter og annet utstyr fram til første virkedag etter 

utskrivning. Hva som skal sendes med avklares med mottakende 

helsepersonell i kommunen. 

  

Rutine for samhandling mellom vedtakskontoret og hjemmesykepleien: 

Prosess 4.5 i felles ledelsessystem er kommunens rutine for pasientflyt og pasientforløp. 

Rutinen ivaretar hele forløpet fra sykehuset via vedtakskontoret til det utøvende leddet. 

Tilhørende prosessen er en rutine for samhandling mellom vedtakskontoret og 

hjemmesykepleien. Denne skal bidra til å sikre en optimal og sømløs pasientflyt og 

gjennomføre prosessen fra søknad til utførelse, slik at kommunen fremstår samlet om 

tilbudet som gis. I rutinen heter det bl.a. at: 

- Alle aktører rundt pasienten har et likt ansvar for å sikre et sømløst og effektivt 

pasientforløp. Dette forutsetter kontinuerlig informasjonsutveksling mellom de 

aktuelle aktørene 

- Henvendelser vedrørende tjenestetilbudet skal gå til vedtakskontoret 

- Samhandling, tiltak og konklusjoner skal dokumenteres i Gerica 

- Kontakten mellom vedtakskontoret og utfører skal primært foregå pr. 

telefon/sikre elektroniske meldinger. 

                                           
28 Avtale mellom Asker kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskrivning for pasienter 
med behov for somatiske helsetjenester. 
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- Når vedtakskontoret får varsling om innlagt pasient, skal hjemmesykepleien ved 

mellomleder i den aktuelle sone få melding om dette umiddelbart, slik at tjenester 

kan stoppes og eventuelt nye tjenester planlegges. Meldingen skal gå til sonen på 

egen mailadresse opprettet for formålet. 

- Når vedtakskontoret får melding om utskrivningsklar pasient fra sykehuset og 

bruker trenger hjemmesykepleie, skal hjemmesykepleien kontaktes på sonens 

mail, ev. telefon. 

- Før utskriving fra sykehus skal saksbehandler alltid avklare med mellomleder i 

den aktuelle sonen om hjemmesykepleien kan ta i mot. 

 

Hjemmesykepleiens rutiner: 

Hjemmesykepleien har utarbeidet en rutine for å ta i mot nye brukere. Formålet med 

rutinen er både å sikre at bruker får nødvendig informasjon om tjenesten, samt å 

kvalitetssikre at sonen får nødvendig informasjon om bruker. Her står det bla. at: 

Primær/sekundærkontakt tar første besøk hos bruker/innkomstsamtale 

 Gå igjennom brukermappa (se egen prosedyre for hva brukermappa skal 

inneholde) 

 Avklare forventninger/se vedtak 

 Legemiddelhåndtering/gå igjennom 

 Gerica 

o Lage tiltaksplan 

o Legge inn primær/sekundærkontakt 

o Sjekke at bruker er IPLOS registrert 

Rutinen er utarbeidet 20.12.2010, og er ikke endret etter innføringen av 

samhandlingsreformen. 

Dokumentasjon brukes blant annet som kommunikasjon med annet fagpersonell som har 

medansvar for oppfølging av bruker. Hjemmesykepleien har utarbeidet en egen 

prosedyre for dokumentasjon. Dokumentasjonen skal vise hva som er gjort av 

observasjoner, vurderinger, tiltak og evalueringer og føres i hovedsak i Gerica. I henhold 

til prosedyren skal tiltaksplanen være hoveddokumentasjon. Tiltaksplanen skal være 

utarbeidet slik at alle punkter i brukers vedtak kan gjenfinnes der. 

 

3.2.2 Rutinene bør sikre en god og effektiv informasjonsflyt 

Informasjon fra helseforetaket til Asker kommune: 

I Asker kommune er funksjonen med sykehuskontakter lagt til vedtakskontoret. Fra 

sommeren 2012 har det her vært to ansatte «sykehuskontakter» som arbeider 

utelukkende med kontakten med helseforetaket i forbindelse med pasientforløp.29 

Hovedoppgaven til sykehuskontaktene er å avklare hjelpebehovet til pasienter innlagt på 

sykehuset. Sykehuskontaktene betjener bl.a. vakttelefonen som mottar varsler om 

innleggelser i den ordinære kontortiden.30  Videre besøker de Bærum sykehus fast to 

ganger i uka. Der snakker de med sykepleiere og pasienter og/eller pårørende for å 

avklare hvilket nivå av hjelp som er nødvendig helsehjelp. Sykehuskontaktene skriver 

også de aller første vedtakene før brukerne overføres til en annen saksbehandler på 

vedtakskontoret. 

Varsling og meldinger om pasienter har fram til i dag hovedsakelig foregått per telefon 

og post. Meldinger skrives på egne skjemaer og skal inneholde avtalefestede 

                                           
29 Ordningen med faste sykehuskontakter ble opprettet sommeren 2012. 
30 På kveld og i helger blir vakttelefonen overført til Solgården. Det er utarbeidet en egen rutine for dette 
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opplysninger om pasienten. Her har det forekommet mangler i forhold til informasjonen 

ved utskrivelse av pasienter. 

Det opplyses at pasienter av og til blir meldt direkte fra sykehuset til vakttelefonen i 

hjemmesykepleien, noe som er i strid med avtalen. Vi får inntrykk av at det kan være 

ulik praksis om beskjeden da mottas direkte, eller om det henvises til vedtakskontoret. Vi 

er ikke kjent med at det registreres avvik dersom slike situasjoner oppstår. 

Asker kommune har deltatt i et pilotprosjekt E-link samarbeidet, hvor kommunikasjonen 

mellom utvalgte avdelinger i helseforetaket og kommunen har foregått med sikre 

elektronisk meldinger. Det opplyses at ordningen med e-link i disse dager utvides til flere 

avdelinger. Systemet gir varsel om innlagte pasienter, og gir samtidig informasjon til alle 

involverte parter. Erfaringene med systemet er positive. 

Når pasienter er innlagt på sykehus, kan helsetilstanden endre seg raskt. Dette oppleves 

som en utfordring med hensyn til å få den informasjonen som er nødvendig for å kunne 

forberede mottak av pasienten. 

Vedtakskontoret opplever at det kan like gjerne være et problem at informasjon ikke 

kommer i rett tid som at informasjonen er mangelfull. Dette gjelder også for 

informasjonsflyten innad i kommunen, f.eks. mellom korttidsavdelinger og 

vedtakskontoret, noe som har betydning for informasjonen videre til hjemmesykepleien. 

Dersom informasjonen er utilstrekkelig, skal det skrives avvik i Askerdialogen. Det 

fremkommer likevel at det på vedtakskontoret er liten kultur for å benytte Askerdialogen 

og at utilstrekkelig informasjon i liten grad dokumenteres. 

 

Informasjonsflyt til hjemmesykepleien: 

I henhold til rutinen for samhandling mellom vedtakskontoret og hjemmesykepleien 

sender vedtakskontoret epost til hjemmesykepleien når de får varsel om innlagte 

pasienter. En av sykehuskontaktene sier at hun stort sett sender kopi av varselet også til 

mellomlederen i sonen, fordi sykehuskontaktene er usikre på om hjemmesykepleien 

«husker på» å sjekke eposten som er opprettet for formålet. For øvrig ber 

sykehuskontaktene alltid om lesebekreftelse på epost de sender, og ringer dersom de 

anser det nødvendig.  

Sykehuskontaktene noterer alle relevante opplysninger om pasientene i egen journal i 

Gerica.31 Sykepleierne i sonene har lesetilgang til disse journalene. Vedtakene som 

vedtakskontoret fatter inneholder også spesifikk informasjon om hjelpebehov og hvilke 

tjenester som skal gis. Hjemmesykepleien mener at informasjonen fra vedtakskontoret 

noen ganger kan være mangelfull. 

Fra møter revisjonen har hatt med hjemmesykepleien framkommer det at ansatte i 

hjemmesykepleien bruker mye tid på å skaffe nødvendig og riktig informasjon både om 

legemidler og informasjon med betydning for helsestell. Dette oppleves som et ekstra 

stressmoment for sykepleierne. Mangelfull og sein informasjon fører til at 

hjemmesykepleien mener de i slike tilfeller ikke får forberedt mottak av pasienten på en 

god måte. 

Etter avtalen med helseforetaket skal pasienter ha med medisiner og utstyr fram til neste 

virkedag etter utskrivelse, men det hender at dette glipper. 

For øvrig får vi opplyst at informasjonsflyt og samhandling internt i kommunen kan være 

vel så utfordrende som samhandling med helseforetaket. Dialogen mellom 

hjemmesykepleien og fastlegene oppleves som utfordrende. Dette gjelder for eksempel 

medisinjusteringer, hjemmebesøk og dialog om særlige behov hos pasienter. 

                                           
31 170-journal 
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Det sies at mangelfull informasjon forekommer ukentlig i alle soner. Likevel meldes det 

sjelden avvik, eller at det blir kartlagt på en måte som gjør det mulig å dokumentere 

hvor omfattende problemet er.  

Fra og med 2013 er PDA tatt i bruk i hjemmesykepleien. PDA er en håndholdt 

datamaskin som den enkelte utfører har med seg ut til brukerne. PDA-en er koplet til 

kommunens nettverk og gjør at utfører bl.a. får tilgang til oppdatert informasjon om 

brukerne, tiltaksplan og oppdatert medikamentliste.  Med PDA kan hjemmesykepleieren 

også dokumentere hjemmebesøkene direkte, noe som er tidsbesparende og bidrar til 

mer pålitelig registrering. Innføringen av PDA har gradvis pågått fra 2011-2013.32  Med 

unntak av nattjenesten bruker nå alle sonene PDA. Det er flere grunner til at det har tatt 

så lang tid å ta verktøyet i bruk, men hovedgrunnen oppgis å være manglende tid til 

opplæring. 

3.3 Revisjonens vurderinger 

Velfungerende informasjonsflyt er avgjørende både for en effektiv utførelse av tjenesten, 

for kontinuitet i pasientomsorgen og for at hjemmesykepleien skal kunne yte forsvarlige 

tjenester. 

Vi ser at det er utarbeidet relativt detaljerte rutiner og prosedyrer for samhandling 

mellom ulike aktører og beskrivelse av hvordan og hvilken informasjon som skal gå fra 

helseforetaket til vedtakskontoret og ut til sonene. Likevel oppgir hjemmesykepleien å 

bruke mye tid til å innhente informasjon om brukere, for eksempel i forhold til endringer 

av medisinlister. Det opplyses at samhandlingen internt i kommunen kan være vel så 

utfordrende som samhandlingen med helseforetaket. 

Mangelfull informasjon registreres likevel ikke som avvik eller dokumenteres på annen 

måte, slik at man ikke kan være sikker på hvor omfattende problemet er, hvilken 

informasjon som glipper og hvor problemene i hovedsak oppstår. Mangel på systematisk 

kartlegging i så måte gjør det vanskelig å gjøre noe med problemet, da en forutsetning 

for forbedringer er at man kan «ta problemet ved roten». 

Vi er ikke kjent med at mangelfull informasjon har gått utover sikkerheten for brukerne, 

eller at det har ført til kritiske situasjoner. Revisjonen bemerker likevel at dersom 

hjemmesykepleien har mangelfull informasjon om brukerne, kan det være en risiko for at 

denne mangelen går utover forsvarlighetskravet. 

Vi mener at å gjøre en nærmere kartlegging av problemet både vil kunne bidra til en mer 

effektiv og bedre hjemmesykepleie. 

 

3.4 Konklusjon 

Avtaler og detaljerte rutiner for samhandling har vært et viktig grunnlag i arbeidet med å 

sikre god informasjonsutveksling mellom ulike parter i tjenesten. Det har vært på plass. 

I perioden for vår undersøkelse har det forekommet svikt i informasjon. Det føres ikke 

avvik, og vi kan derfor ikke si hvor omfattende problemet har vært.  

Overgang til det elektroniske systemet E-link vil, når alle etter hvert blir påkoplet, kunne 

eliminere denne type svikt. 

 

 

                                           
32 Komité for Helse- og omsorg. Møte 29 mai 2013. Vedlegg til sak 13/13,s. 9. 
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4 Klarer hjemmesykepleien å ta i mot utskrivningsklare 
pasienter? 

4.1 Vurderingskriterier 

I samarbeidsavtalen mellom Vestre Viken HF og Asker kommune om henvisning, 

behandling og utskrivning av pasienter med behov for somatiske helsetjenester heter det 

at: 

- Kommunen har ansvar for å legge til rette for at pasienten kan overføres til 

kommunen når pasienten er utskrivningsklar. 

Fra den dagen pasienten blir erklært utskrivningsklar inntrer kommunens betalingsplikt, 

som i dag er 4000 kroner for hvert ekstra døgn pasienten blir liggende på sykehus. 

Kommunen har derfor et økonomisk insentiv for å ta i mot pasienter som er klare til å 

skrives ut.   

Fra HP 2012-2015 framkommer at hjemmebaserte tjenester må videreutvikles og 

styrkes. Videre at:  

- En robust hjemmesykepleie er nødvendig med tanke på å redusere 

sykehusinnleggelser og ta imot utskrivningsklare pasienter. 

Følgende vurderingskriterier legges til grunn: 

 Hjemmesykepleien bør være utbygd slik at utskrivningsklare pasienter i størst

mulig grad kan reise hjem etter opphold i spesialisthelsetjenesten

4.2 Fakta 

Vi får opplyst at kommunen ikke har et absolutt mål om å unngå betalingsplikten, det 

viktigste er at pasienten blir ivaretatt og får nødvendig hjelp. 

I figur 1 nedenfor viser vi utviklingen i utskrivningsklare pasienter og antall 

betalingsdøgn for kommunen som helhet.33 Antall utskrivningsklare pasienter er de 

pasientene som blir liggende på sykehus i påvente av et kommunalt tilbud, det vil si de 

som utløser betalingsplikten. Figuren viser alle pasienter som er kommunens ansvar, 

ikke bare de som hjemmesykepleien skal yte tjenester til. Dette fordi dataene ikke skiller 

mellom ulike mottakerenheter i kommunen. 

33 Basert på kommunens (helse og omsorg) styringsdata. 
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Figur 4.0: Antall betalingsdøgn og utskrivningsklare pasienter i 2012 og 2013 i Asker 

kommune 

 
Kilde: Styringsinformasjon i helse- og omsorg 2012-2013 fra vedtakskontorets rapportering. 

 

Fra april-mai i 2013 har det vært en betydelig reduksjon i antall utskrivningsklare 

pasienter. I gjennomsnitt har liggetid for utskrivningsklare pasienter gått ned fra 5,0 

døgn i januar 2013, til 3,2 døgn i mars 2013. Til sammenlikning var gjennomsnittlig 

liggetid i desember 2012 på 8,97 døgn og gjennomsnittet for 2012 var på 6,03 døgn.34 

For 2012 har ikke revisjonen hatt tilgang til tall som sier hvor mange pasienter som er 

varslet kommunen, men for 2013 ligger antallet på omlag 100 pasienter i måneden.  

Det opplyses at hovedårsaken til at antall utskrivningsklare pasienter og betalingsdøgn 

går ned, er at kommunen er blitt flinkere til å rullere på korttidsplassene. Kommunen har 

ikke styringsdata som måler hvordan hjemmesykepleien har klart å ta imot 

utskrivningsklare pasienter i perioden. Derimot vet vi at hittil i 2013 har antallet, som er 

blitt skrevet ut til hjemmesykepleien, vært på rundt 20-30 personer i måneden. 

Hjemmesykepleien opplyser at årsaken til at de ikke klarer å ta i mot utskrivningsklare 

pasienter, er i hovedsak kort varsel og manglende tilrettelegging i hjemmet til brukeren. 

Dersom brukeren blir meldt utskrivningsklar rett før helg eller kveldsvakt, kan det føre til 

at hjemmesykepleien ikke klarer å gjøre de nødvendige omrokkeringer for å ta i mot 

pasienten. I tillegg kan manglende kompetanse i enkelte tilfeller være årsaken til at 

hjemmesykepleien ikke kan motta en pasient når vedkommende blir meldt 

utskrivningsklar. 

Det erfares at samhandlingsreformen har medført at hjemmesykepleiens brukere har et 

større tjenestebehov og trenger mer avansert og utstyrskrevende behandling hjemme 

enn før.35 Etableringen av forsterket sykepleieteam har bidratt til at hjemmesykepleien 

har fått mulighet til å ta imot sykere pasienter enn før. Teamet har vært et bindeledd 

mellom sykehus og kommunen og har tilrettelagt for en bedre overføring av pasienter. 

Teamet benyttes både av vedtakskontoret og av hjemmesykepleien til å vurdere 

pasienter og til opplæring i avansert medisinsk teknisk utstyr som brukerne trenger. 

                                           
34 Møte ØEE 6. mai 2013, vedlegg til sak 13/26, s. 8. 
35 Revisjonen bemerker at definisjonen av utskrivningsklar pasient ikke er endret fra før samhandlingsreformen, 
og at det er de økonomiske virkemidlene som er endret. 



Helsetjenester i hjemmet i lys av samhandlingsreformen 

 

Asker kommunerevisjon 
 

 25 

 

Hjemmesykepleien opplyser at de ikke har nok sykepleiere til at tjenesten fullt ut skal 

kunne oppfylle intensjonen med å ta i mot alle utskrivningsklare pasienter. 

En mulig måte å måle hvorvidt hjemmesykepleien klarer dette, er å se på forekomsten 

av reinnleggelser.36 Selv om årsakene kan være flere, anses for dårlig oppfølging i 

kommunehelsetjenesten blant en av hovedårsakene til reinnleggelser.37 Det hjelper lite 

om hjemmesykepleien er «flinke» til å ta imot ferdigbehandlede pasienter hvis 

oppfølgingen av brukerne i ettertid ikke er tilstrekkelig. 

Uønskede reinnleggelser i sykehus er hyppige. Hver 8. pasient som skrives ut fra 

sykehus i Norge, reinnlegges i løpet av de første 30 dagene etter utskrivelse. Tall fra 

2012 viser at i Vestre Viken HF blir 5 prosent av pasientene reinnlagt de første 7 dagene 

etter utskrivelse, mens etter 30 dager er andelen 11 prosent.38 Uønskede reinnleggelser 

er mulig å forebygge. Amerikanske studier har vist at det er mulig å forebygge godt over 

80 % av de reinnleggelsene som skjer innen 7 dager fra utskrivningsdato.39 

I Asker kommune finnes det ikke oversikt over reinnleggelser for pasienter som mottar 

kommunale helsetjenester. 

Bærum sykehus har i samarbeid med Bærum og Asker kommune igangsatt et 

pilotprosjekt om reinnleggelser. Prosjektet skal utprøve definerte samhandlingstiltak med 

tilsiktet dokumentert effekt for å redusere antall reinnleggelser for pasienter innlagt med 

hjertesvikt. Pilotprosjektet skal evaluere hvilke forbedringstiltak som faktisk ble fulgt opp 

i praksis og hvilke av tiltakene som pasientene anså som mest betydningsfulle.40 

  

4.3 Revisjonens vurderinger 

Kommunen har et mål om at hjemmesykepleien skal være utbygd slik at de kan motta 

utskrivningsklare pasienter. Likevel fører kommunen kun oversikt over hvordan 

kommunen som helhet klarer å motta utskrivningsklare pasienter. Ønsker kommunen at 

hjemmesykepleien skal være utbygd slik at tjenesten klarer å motta utskrivningsklare 

pasienter, bør det være en forutsetning at det finnes styringsdata som måler dette. 

Som vi så i kapittel 2 har hjemmesykepleien kapasitetsproblemer. At dette har betydning 

for evnen til å motta og eventuelt følge opp utskrivningsklare pasienter, er ikke 

usannsynlig. Vi mener det kan være nyttig å inkludere eventuelt årsak (kapasitet eller 

kompetanse) til at tjenesten ikke kan motta pasienten i virksomhetens styringsdata. Det 

med tanke på hvilke framtidige tiltak som bør gjøres i tjenesten. 

 

4.4 Konklusjon 

Det finnes data som viser at det fra april-mai i 2013 har vært en betydelig reduksjon i 

antall utskrivningsklare pasienter for kommunen samlet sett. Det registreres imidlertid 

ikke for hjemmesykepleien separat, selv om det er uttalt at hjemmesykepleien er viktig i 

denne sammenheng.  

 

                                           
36 Reinnleggelse defineres gjerne som en ny, ikke planlagt innleggelse som øyeblikkelig hjelp i løpet av 30 
dager etter siste utskrivelse. 
37 Helse Sør-Øst (2012) 
38 Helsedirektoratet (2013) 
39 Helse Sør-Øst (2012) 
40 Helse Sør-Øst (2012) 
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5 Bidrar hjemmesykepleien til å nå målet om færre 
sykehusinnleggelser? 

5.1 Vurderingskriterier 

Et av målene med samhandlingsreformen er å redusere antall innleggelser i sykehus. 

Kommunal medfinansiering på 20 prosent av sykehusinnleggelser skal gi kommunen et 

insentiv til å jobbe forbyggende og bygge opp gode tilbud.41 

Omorgansieringen og styrkingen av hjemmesykepleien kan ses i lys av målet om å 

redusere og utsette behovet for sykehusinnleggelser. Blant annet var ett av målene med 

etablering av forsterket sykepleieteam at teamet skulle bidra til å forhindre 

sykehusinnleggelser.42 

I kommunestyresak 5/12 ble det påpekt at kommunen, slik det er i dag, i liten grad kan 

påvirke de mekanismene som styrer sykehusinnleggelser, slik som fastlegenes 

henvisningspraksis, sykehusets innleggelsespraksis og behandlingen som skjer på 

sykehuset. Det ble derfor satt et forsiktig mål i 2012 om å redusere antallet 

sykehusinnleggelser i kommunen med 1 prosent, det vil si ca 25 sykehusinnleggelser i 

løpet av året.43 

 

Følgende vurderingskriterium legges til grunn: 

 
  Hjemmesykepleien bør bidra til at målet om færre sykehusinnleggelser nås.  

 

 
 

5.2 Fakta 

Mål om å redusere sykehusinnleggelser har foreløpig ikke vært et prioritert område i 

kommunen. Å redusere antall sykehusinnleggelser i kommunen må først og fremst ses i 

et lengre tidsperspektiv, der særlig et langsiktig folkehelsearbeid spiller en rolle. 

Sett i lys av årsaker til innleggelser på sykehus, er det sannsynlig at kommunehelse-

tjenesten, herunder hjemmesykepleien, skal kunne forhindre eller utsette enkelte av 

innleggelsene. Nedenfor vises en oversikt over årsaker til innleggelse i sykehus oppgitt 

av mottakende lege.44  

  

                                           
41 Meld. St. 16, kap. 3.4.2 
42 Kommunestyret møte 13.12.2011, sak 118/11. 
43 Kommunestyret møte 31.01.2012, sak 5/12. 
44 Grindaker (2012). 
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Tabell 5.0: Årsaker til innleggelse i sykehus oppgitt av lege i mottakelsen 

Mottakende lege Medisinsk lege 

i mottak 

(n=115) 

Kirurgisk lege i 

mottak 

(n=60) 

Totalt for alle 

sykehusleger i 

mottak 

(n=175) 

Nyoppstått sykdom 44 (38%) 21 (35%) 65(37%) 

Nyoppstått skade 0 (0%) 20 (33%) 20 (12%) 

Uklar tilstand som trenger 

avklaring i sykehus 

 

31(27%) 

 

8(13%) 

 

39 (22%) 

Forverring av kjent lidelse 32 (28%) 4 (7%) 36 (21%) 

Sosiale årsaker/pleiebehov 11 (10%) 6 (10%) 17 (10%) 

Annen årsak 0 (0%) 2 (3%) 2 (1%) 
Kilde: Kommunenes sentralforbund  

 

Kartleggingen viser at det kan være innleggelser som ikke nødvendigvis trenger 

behandling i sykehus. En kan anta at kommunehelsetjenesten vil ha mulighet til selv å 

behandle og pleie en del av pasientene som er innlagt i kategorien Forverring av kjent 

lidelse og sosiale årsaker/pleiebehov.    

I kartleggingen skyldes 10 % av innleggelsene sosiale årsaker eller pleiebehov, 21 

prosent skyldes forverring av kjent lidelse. Forutsatt at Asker kommune representerer et 

gjennomsnitt, kan denne oversikten si noe om potensial for færre innleggelser.  

 

Som en observasjon mer enn en direkte sammenlikning, er det interessant å se det opp 

mot kostnader kommunen har til medfinansiering. I 2012 viser offisielle kilder en 

beregnet kostnad på 47,9 mill kr.45 Kommunens egen oversikt for de 8 første måneder i 

2013 viser 34 mill kr i medfinansiering.  

Som nevnt innledningsvis satte kommunen et mål om å redusere sykehusinnleggelser 

med 1 prosent. Kommunen har imidlertid ikke hatt intensjon om å registrere 

måloppnåelse.46 

Vi har i intervjuene spurt de ulike aktørene om hjemmesykepleien er bedre rustet til å 

forebygge/forhindre innleggelser i dag enn før samhandlingsreformen, samt hva som er 

gjort og eventuelt skal til for at hjemmesykepleien skal bidra i så måte. 

Det er bred enighet blant de som revisjonen har snakket med, at en styrking av 

kompetansen er viktig for at hjemmesykepleien skal kunne bidra til å oppfylle mål om 

færre sykehusinnleggelser. Kompetansen har da også blitt styrket, blant annet med 

opprettelsen av forsterket sykepleieteam.47  

Forsterket sykepleieteam har jobbet med prosedyrer og utstyr i forhold til innleggelse. 

Hensikten er at hjemmesykepleien selv kan gjøre enkle undersøkelser, før det eventuelt 

skal tas en avgjørelse om brukeren bør legges inn. Teamet skriver: «Gode observasjoner 

og igangsetting av tiltak vil hindre sykehusinnleggelser. Legevakt og sykehus forventer at 

sykepleier på stedet gjør grunnleggende observasjoner før de kontaktes.» Teamet er 

således en pådriver for at sonene skal anskaffe og oppgradere medisinsk utstyr som 

blodtrykksapparat, temperaturmåler, blodsukkerapparat og urinstix. 

Det fremkommer at det ble kjøpt inn slikt medisinsk utstyr høsten 2012, slik at samtlige 

biler i hjemmesykepleien skulle få hver sin utstyrssekk. Det ble også laget en perm med 

prosedyre for utstyrssekken, sjekklister for vedlikehold av utstyret og 

observasjonsskjema. Utstyret ble likevel ikke utlevert før i mai 2013, og da var det kun 

                                           
45 Tallgrunnlag KMF pr 15.1.2013 
46 Det registreres årlig antall sykehusinnleggelser. Målsettingen om en prosent færre sykehusinnleggelser er 
likevel såpass lav at det ikke kan vites om dette skyldes kommunens arbeid for å redusere sykehusinnleggelser 
eller er naturlige variasjoner. 
47 Kommunestyret møte 13.12.2011, sak 118/11. 
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to biler for hvert områdekontor som fikk utstyr. Det resterende utstyret oppbevares på 

kontoret til forsterket sykepleieteam. Det opplyses at prosessen med utstyrssekkene har 

vært/er tidkrevende fordi det ikke var noen fast møtestruktur mellom ledelsen og 

teamet. Teamet har heller ingen beslutningsmyndighet. Forsterket sykepleieteam har fått 

få tilbakemeldinger med hensyn til hvordan utstyrssekkene blir brukt og hvordan det 

fungerer. 

Hjemmesykepleien, inklusive forsterket sykepleieteam, kan gjøre observasjoner og enkle 

tiltak. For å stille diagnose og sette i gang behandling trengs det derimot en lege. 

Problemer med å få tak i fastlegene framstår som en hindring for å redusere 

sykehusinnleggelser. Forsterket sykepleieteam skriver:  

«Slik det er nå, er det varierende hvor mye fastlegene stiller opp, noen kommer 

på hjemmebesøk, andre ikke. Det er også vanskelig å få telefonkontakt med 

enkelte leger. Brukerne må i disse tilfellene legges inn på sykehuset for 

utredning/behandling. (…) Det er ikke mulig for forsterket sykepleieteam å hindre 

sykehusinnleggelser så lenge ikke en lege kan stille en diagnose (…).» 

Et annet tiltak som framheves, er å benytte korttidsopphold på institusjon før brukeren 

blir så dårlig at sykehusinnleggelse er nødvendig. Per i dag har hjemmesykepleien ingen 

forsterkede plasser å legge brukerne inn på for å forhindre sykehusinnleggelser. 

Det kommer fram i intervjuer at det trengs en kulturendring blant ansatte i 

hjemmesykepleien med hensyn til å fokusere på tidlig innsats og å aktivisere brukerens 

egne ressurser for å forhindre forverring av tilstander. Viktige faktorer i denne 

sammenheng er tid og kompetanse til å kunne observere brukeren og se endringer i 

dennes helsetilstand. 

5.3 Revisjonens vurderinger 

Revisjonen konstaterer at Asker kommune med hjemmesykepleien foreløpig ikke har hatt 

samhandlingsreformens fokus på å redusere og forhindre sykehusinnleggelser som 

hovedprioritet. 

Ett av målene med å etablere forsterket sykepleieteam var at teamet kunne forhindre 

sykehusinnleggelser. Teamet er tydelig på at dette er en vanskelig oppgave under 

dagens forhold. En ordning med en samarbeidende lege ville åpne for muligheter.  

Vi ser at ressurser i forsterket sykepleieteam ikke er nyttet fullt ut, og at det her ligger 

muligheter. Det har tatt tid å få i gang samarbeidet mellom forsterket sykepleieteam og 

sonene, og at systematikken i dette arbeidet kan bedres. Revisjonen mener at 

kommunen bør jobbe for å bedre forutsetningene for at forsterket sykepleieteam får sin 

tiltenkte funksjon. 

Kartlegging av årsaker til innleggelse i sykehus viser at det med en kompetent, 

tilstrekkelig bemannet og utstyrt hjemmesykepleie bør være mulig å hindre/utsette noen 

innleggelser.  

5.4 Konklusjon 

I 2012 ble det satt et forsiktig mål om å redusere antallet sykehusinnleggelser i 

kommunen med 1 prosent, det vil si ca 25 sykehusinnleggelser i løpet av året. Vi 

konstaterer at kommunen ikke har prioritert dette målet. 

 



Helsetjenester i hjemmet i lys av samhandlingsreformen 

Asker kommunerevisjon 29 

6 Hovedkonklusjon og anbefalinger 

Kontrollutvalget ønsket en vurdering av hjemmesykepleien i lys av 

samhandlingsreformen.  Formålet har vært å undersøke om hjemmesykepleien har vært i 

stand til å møte utfordringene som følger av reformen. 

Vi mener at hjemmesykepleien har gjort viktige organisatoriske grep som kan sikre 

robusthet, god samhandling og muligheter for å ivareta sykere brukere i 

hjemmesykepleien. Vi opplever også at det er et engasjement i tjenesten for å få dette 

til. Samtidig har revisjonen vist at tjenesten ikke er helt i mål. 

Vi mener at undersøkelsen viser følgende hovedutfordringer: 

 Hjemmesykepleien har kapasitetsproblemer.

 Kommunen har ikke fått full nytte av den ressursen som forsterket sykepleieteam

skal være.

 Samhandling internt i kommunen skaper utfordringer for hjemmesykepleien.

Hjemmesykepleien har kapasitetsproblemer. 

Antall pleieårsverk har vært konstant, mens antall vedtakstimer som skal utføres har økt. 

Samtidig har tjenesten hatt utfordringer med høyt sykefravær, vakante stillinger og 

omfattende bruk av vikarer. Mål om fleksibel bruk av pleiepersonell er ikke nådd på 

grunn av stram kapasitet i sonene. Tjenesten rapporterer om avlyste besøk som følge av 

manglende kapasitet, men har ikke pålitelige registreringer av hvor ofte dette skjer. 

Det er noen forskjeller mellom sonene i vedtakstimer. Vi mener kommunen bør følge 

med på utviklingen i tildelte timer og undersøke om dette skyldes en reell forskjell i 

tjenestebehov eller ulik tildelingspraksis. 

Omtrent 50 prosent av den faste bemanningen er sykepleiere. Dette er høyt relativt til 

andre kommuner. Vår gjennomgang av faktisk bemanning viser likevel at andelen 

sykepleiere er lavere enn forventet. Ofte erstattes sykepleiere med ufaglært arbeidskraft. 

Etter vår vurdering samsvarer dette dårlig med kravet om økt kompetanse. 

Omorganiseringen skulle sikre en robust hjemmesykepleie som blant annet skal bidra til 

å redusere sykehusinnleggelser og ta imot utskrivningsklare pasienter. Kommunen har 

ikke styringsdata om hjemmesykepleiens evne i så måte. Kapasitetsproblemer kan ha 

betydning for hjemmesykepleiens evne til å bidra til at disse målene nås. 

Kommunen har ikke fått full nytte av forsterket sykepleieteam 

Forsterket sykepleieteam ble etablert uten at det forelå noen konkret plan for hvordan 

teamet skulle arbeide og samarbeide med hjemmesykepleien, vedtakskontoret, fastleger 

og andre samarbeidspartnere. Det framkommer at det har tatt tid å etablere funksjonen. 

Hensikten med forsterket sykepleieteam er å styrke helse- og omsorgstjenesten. Teamet 

skal bistå sonene ved kompetansekrevende brukere i overgangen mellom 

spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, herunder motta utskrivningsklare 

pasienter og forhindre sykehusinnleggelser. Hittil har forsterket sykepleieteam ikke hatt 

en posisjon der de kan arbeide aktivt mot målet. Dette blant annet fordi teamet ikke har 

en samarbeidende lege, ingen vedtaksmyndighet og manglende forankring i ledelsen. 

Samhandling internt i kommunen skaper utfordringer for hjemmesykepleien 

Samhandlingsreformen vektlegger at kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten 

må forbedre samhandlingen, men også internt i kommunen blir dette tilsvarende viktig. 
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Derfor er det blant annet utarbeidet en rekke rutiner som skal sikre informasjonsflyten, 

både med helseforetaket og internt i kommunen. Likevel rapporterer hjemmesykepleien 

om mangelfull og sen informasjon om brukerne. Hvor omfattende problemet er, er 

uklart, siden det ikke er noen kultur for å rapportere avvik som gjelder informasjon. 

Det fremkommer at hjemmesykepleien og vedtakskontoret ikke alltid er omforent om 

hva som er riktig nivå av helsehjelp. Det synes også å være uenigheter knyttet til 

hvordan hjemmesykepleien skal bruke korttidsplassene som de selv disponerer. Enighet 

om disse forholdene er viktig for at hjemmesykepleien skal være i stand til å bidra til at 

målene i samhandlingsreformen nås og en forutsetning for riktig dimensjonering av 

tjenesten.  

Basert på rapporten har vi følgende anbefalinger: 

 Kommunen bør undersøke bemanningssituasjonen nærmere for å komme fram til

hva som er en riktig dimensjonering av tjenesten.

 Kommunen bør jobbe aktivt med forutsetningene som forsterket sykepleieteam

jobber under, for å få full nytte av kompetansen de representerer

 Samhandlingen internt bør styrkes

 For å sikre bedre styringsinformasjon, bør det sørges for pålitelig registrering av

avvik og andre hendelser.
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Rådmannens uttalelse
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Notat 

Til: Asker kommunerevisjon 

Fra: Lars Bjerke 

Kopi: 

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 

13/3365 - 217 F21 ASKER 27.11.2013 

Forvaltningsrevisjon - Helsetjenester i hjemmet 

Rådmannens svar 

Rådmannen har mottatt rapport fra forvaltningsrevisjonsprosjektet: «Helsetjenester i hjemmet i lys av 
samhandlingsreformen».  Revisjonen ønsket å undersøke om hjemmesykepleien har vært i stand til å møte 
utfordringer som følge av Samhandlingsreformen. For å belyse dette er det definert 4 problemstillinger.  

1. Har hjemmesykepleien bemanning og kompetanse til å møte utfordringene som følger av
samhandlingsreformen?

2. Får hjemmetjenesten nødvendig informasjon om nye brukere, herunder utskrivningsklare
pasienter?

3. Klarer hjemmesykepleien å ta i mot utskrivningsklare pasienter?

4. Bidrar hjemmesykepleien til å nå målet om færre sykehusinnleggelser?

Dette er sentrale og aktuelle problemstillinger. Metoden som benyttes blir imidlertid utfordrende da en liten 
del av helhetlig tjenestekjede her isoleres og ikke sees i sammenheng med den øvrige tjenestekjeden. En av 
hovedintensjonene med samhandlingsformen var nettopp å sikre helhetlige og koordinerte brukerforløp. 

Rapporten gir en detaljert beskrivelse av deler av hjemmetjenestens virksomhet og påpeker flere områder hvor 
det er behov for styrking, endring og utvikling. Rapporten gir inntrykk av at tjenesten ikke har vært godt nok 
forberedt på innføringen av samhandlingsreformen 

Rådmannen ønsker i det følgende å gi noen generelle kommentarer til samhandlingsreformens intensjon og 
virkemiddel og Asker kommunes tilnærming til dette. Her gis en beskrivelse av relevante tiltak som er iverksatt 
innen tjenesteområdet helse og omsorg som forberedelse på innføring av reformen. Dette viser at Asker 
kommune har hatt en tilnærming til innfasing av samhandlingsreformen i tråd med nasjonale prioriteringer og 
føringer.  

Til slutt gis kommentar på de 4 hovedfunnene. 

1 Generelle kommentarer 

Rådmannen finner det problematisk at de definerte problemstillingene vurderes isolert for en deltjeneste i 
Helse og omsorg. Dette gir et for begrenset bilde av hvordan kommunens tilnærming til reformen har vært. 
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Samhandlingsreformen ble innført 1. januar 2012. Dette er en retningsreform hvor kommunen tillegges flere 
og nye oppgaver. Reformen innebærer økt satsing på forebyggende tjenester, folkehelsearbeid og en gradvis 
overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunene (St. Meld. 47, 2008-2009).  Målet med 
reformen er at vi skal tilrettelegge for mer forebygging, tidligere behandling og bedre samhandling. En av de 
viktigste intensjonene med reformen er å sikre helhetlige og koordinerte brukerforløp og sikre at brukere tilbys 
riktige tjeneste på rett nivå. 

Reformen viser retning for helsetjenesten i Norge og innføringen skal fases inn over flere år. Første 
implementeringsfase følger Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011 – 2015.  

Forebygging og behandling i kommunen skal lede til mindre sykdom og kostnadskrevende behandling i 
spesialisthelsetjenesten. De viktigste tiltakene/føringene på nasjonalt nivå så langt har vært: 

1. Finansieringsansvaret flyttes fra staten til kommunene, gjennom

 Kommunens medfinansieringsansvar for spesialisthelsetjenester – 20 % av innbyggernes forbruk
spesialisthelsetjenester

 Betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter – kr 4.000 pr døgn

 Døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp.

2. Oppgaveoverføring - økt satsning på kommunale tjenester ved å styrke og utvikle eksisterende
tjenester og etablere nye tjenester.

3. Ny og endret kompetanse

4. Samhandling

Innføring av Samhandlingsreformen skal skje over flere faser. I første fase arbeider Asker med flere virkemidler 
for å ivareta den endrede kommunerollen. Oppmerksomhet rettes mot:  

• Rettslige virkemidler – lover og samarbeidsavtaler

• Økonomiske virkemidler

• Organisatoriske virkemidler

• Faglige virkemidler

Målet har så langt vært å sikre gode løsninger for utskrivningsklare pasienter og at pasienter ikke legges inn på 
sykehus hvis de kan få like god eller bedre behandling i kommunen. 

Kommunestyret i Asker vedtok i januar 2013 «Helse og omsorg – strategi 2020» (utvalgssak 6/13). Dette er et 
helhetlig, overordnet styringsdokument som klargjør og konkretisere de utfordringer kommunen står ovenfor. 
Videre tydeliggjøres nødvendige strategiske grep for å møte disse. Planen bygger på Nasjonal helse og 
omsorgsplan 2011 – 2015 og skisser et paradigmeskifte hvor ressursinnsats i helse og omsorgstjenesten snus 
fra reparasjon og behandling til forebyggende arbeid og tidlig innsats.  

1.1 Kommunal medfinansiering og betalingsplikt for utskrivningsklare 
pasienter som virkemiddel. 

Sykehusinnleggelser og forbruk av spesialisthelsetjenester styres av mekanismer som kommunene i dag i 
relativt liten grad kan påvirke og kontrollere, slik som fastlegenes henvisningspraksis, sykehusets 
innleggelsespraksis og den behandling og utskrivningspraksis som skjer på sykehuset. Forskning fra NTNU viser 
at det kun er 25 % av pasientene som legges inn i sykehus fra kommunale helse - og omsorgstjenestene. 10 % 
legges inn fra legevakten. 15 % legges inn fra hjemmesykepleien eller institusjoner/omsorgsboliger. De øvrige 
pasientene legges inn fra sykehusets poliklinikk.  

Departementet har iverksatt flere prosjekt som følger og evaluerer implementering av samhandlingsreformen, 
bl.a effekten av finansieringsløsningene.  Foreløpige funn viser at det kun er «reisevei til sykehuset», kapasitet 
på heldøgnsplasser, sykepleiefaglig kompetanse og legedekning i sykehjemmene som har effekt. Funnene viser 
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også at det heller ikke er så sterk økning i reinnleggelser som man tror.  Resultatene av denne 
prosessevalueringen forventes å foreligge innen utgangen av 2013.  

Statistikkgrunnlag fra helsedirektoratet og egne kartlegginger gir oss mer kunnskaper om årsaker til 
sykehusinnleggelser i dag enn for kort tid tilbake. Denne kunnskapen setter oss i stand til å innrette tjenestene 
på en slik måte at vi i større grad kan forhindre sykehusinnleggelse enn tidligere. Dette er et arbeid som pågår 
kontinuerlig. 

2 Helse og omsorgstjenestens forberedelser til innføring av reformen 

 «Statusrapport, Samhandlingsreformen i Asker» er nå til politisk behandling. Her beskrives tjenesteområdets 
helhetlige tilnærming til reformen. Rapporten viser hvordan Helse og omsorgstjenesten de siste årene har 
arbeidet systematisk og målrettet med å styrke og videreutvikle eksisterende tjenester og etablere nye 
tjenester for å sikre et faglig forsvarlig tjenestetilbud. Dette er tjenester som skal tilbys i stedet for 
sykehusinnleggelse, før sykehusinnleggelse og etter sykehusinnleggelse. På sikt vil tiltakene også bidra til å 
redusere sykehusinnleggelser. Det er et mål at tjenestene skal være faglig forsvarlige og at brukerne skal ha 
trygghet for at de får nødvendig hjelp når de trenger det. Noen av de viktigste tiltakene som er iverksatt 
beskrives kort her. 

2.1 Prosjekt «Organisering og utvikling av hjemmebaserte tjenester» 

Prosjektet ble iverksatt våren 2011 med mål om å utarbeide forslag til organisering av hjemmesykepleien i 
Asker kommune slik at den framstår som effektiv, koordinert, fleksibel og hensiktsmessig. Endret 
organisasjonsmodell for hjemmebaserte tjenester ble vedtatt av prosjektets styringsgruppe i september 2011. 
Siste innfasing av tjenester inn i ny struktur skjedde først i 2013.  

Rapporten påpeker at det ikke foreligger dokumenterte resultater av omorganiseringen. 

Det er nødvendig å ta høyde for tidsaspekt ift endringsprosesser av denne karakter, og man vet at det tar flere 
år før nye organisasjoner setter seg.  

Effekter av omorganiseringen det kan vises til er: 

 Utvikling og status i antall utskrivningsklare pasienter som kommunen tar i mot. Hjemmesykepleien
tar i mot ca. 1/3 av disse

 Likebehandlingsprinsippet – hvor det vises til at vedtakstimer pr ansatt er forholdsvis likt når det
korrigeres for nattjenesten.

 IPLOS registreringen som gir informasjon om brukernes behov (volum) for pleie og omsorgstjenester

 Brukerundersøkelsene. Resultater fra brukerundersøkelse 2013 viser at hjemmesykepleien har en
økning i gjennomsnittsscore innen kategorien Innhold og kvalitet og brukermedvirkning.

2.1 Lokalmedisinske tjenester 

Kommunestyret fattet i desember 2011 (utvalgssak 0118/11) vedtak om å etablere forsterkede 
(lokalmedisinske tjenester). Nye tjenester er etablert og eksisterende tjenester er videreutviklet og styrket. I 
følge Helsedirektoratet har regjeringen i første fase av samhandlingsreformen lagt stor vekt på å styrke 
heldøgnstjenester i form av bla korttidsplasser for å etablere faglig forsvarlige tilbud i kommunene. Asker 
kommune har benyttet seg av statlige stimuleringstilskudd bla for å utrede og etablere forsterket 
korttidsavdeling på Bråset bo – og omsorgssenter.  

2.1.1 Ambulante lokalmedisinske tjenester 

Som en del av ovennevnte prosjekt ble ambulante lokalmedisinske tjenester utredet og etablert. Forsterket 
sykepleieteam, tilsetting av kreftkoordinator og organisering av kreftsykepleiere i team samt organisering av 
demensteam er eksempler på dette. Rehabiliteringstjenestene er styrket og det er etablert flerfaglig 
innsatsteam, med sykepleier, fysio – og ergoterapeuter som har fokus på opptrening og rehabilitering i 
hjemmet.  

2.1.2 Hverdagsrehabilitering 

I tråd med helse og omsorgstjenestens Strategi 2020 er det ila høsten 2013 etablert et prosjekt med fokus på 
hverdagsrehabilitering. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom hjemmesykepleien, forebygging og 
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rehabilitering og Vedtakskontoret. Det vil først bli gjennomført et pilotprosjekt rettet mot sone nord i 
hjemmesykepleien. Yrkesgrupper som vil bli involvert i utførelsen av prosjektet er ergo- og fysioterapeuter, 
sykepleiere og helsefagarbeidere. 

2.2 Tjenester i institusjon /heldøgns omsorg 

I tråd med vedtakene fra sak 0118/11, er forsterket korttidsavdeling etablert på Bråset bo – og omsorgssenter. 
Rehabiliteringsavdelingen og lindrende enhet er videreført og styrket. 

Forsterket korttidsavdeling skal kunne tilby observasjon og behandling til: 

 Utskrivningsklare pasienter som behøver en viderebehandling og vurdering av funksjonsnivå etter
sykehusinnleggelse.

 Pasienter som kommunene selv har mulighet til å utrede, behandle og yte omsorg for i stedet for
innleggelse i sykehus og hvor allmenntilstanden tilsier at et slikt tilbud kan være like godt eller bedre
enn innleggelse i sykehus.

Det er videre etablert ytterligere 28 korttidsplasser og 28 langtidsplasser ved Søndre Borgen sykehjem. I tillegg 
til forsterket sengepost på Bråset skal det opprettes 2 akuttplasser knyttet til korttidsavdeling på Søndre 
Borgen (2013). Ambulant sykepleieteam kan legge brukere direkte inn på disse plassene uten at det fattes 
vedtak i forkant. Videre er det 1 akuttplass og 4 ”Subakuttplasser” på Solgården sykehjem. Dette er plasser som 
hjemmesykepleien disponerer i tett samarbeid med sykehjemmet. 

Asker har i dag en relativt god dekning av heldøgns plasser. En styrking av kapasitet på korttidsplasser og en 
tydelig differensiering av plassene har bidratt til bedre flyt i brukerforløpene. Andelen korttidsplasser er i dag 
25,7 %. Dimensjonering av plassene blir kontinuerlig vurdert og tilpasset forutsetninger og behov. Brukere får i 
større grad enn tidligere tildelt tjenester ut fra de hjelpebehov de faktisk har.  

Dette illustrerer hvordan helse og omsorgstjenesten har arbeidet med å endre ressursbruken mer mot tidlig 
innsats, både for å forhindre sykehusinnleggelser (tidlig innsats) og for å ta i mot utskrivningsklare pasienter. 
Prinsippet om å tilby tjenester før – i stedet for og etter sykehusinnleggelse har her vært førende. Gjennom 
dette reduseres presset på spesialisthelsetjenesten og brukere mottar gode tjenester i egen kommune.   

Dette viser at Askers tilnærming til forberedelse av Samhandlingsreformen har vært riktig og nødvendig i 
forhold til de funn som departementets følgeforskning viser.  

2.3 Vedtakskontoret 

Asker kommune skiller ansvaret for myndighetsutøvelse og ansvar for tjenesteutøvelse innen helse og omsorg i 
en administrativ bestiller – utfører modell. Vedtakskontoret ble skilt ut som egen enhet fra 1. januar 2013 og er 
det forvaltningsorganet i kommunen som ivaretar tildeling av tjenestene. I praksis betyr det utmåling av retten 
til tjenester i henhold til gjeldende myndighetskrav med utgangspunkt i god og riktig saksbehandling.  

Virksomhetene har oppgaver og ansvar knyttet til tjenesteutøvelsen. I praksis betyr det å yte tjenester i det 
volum og med den kvalitet som vedtakene forutsetter. Denne organisatoriske modellen stiller store krav til 
styring, samhandling og gode rutiner mellom Vedtakskontoret og utfører slik at det blir gitt kvalitetsmessige og 
effektive tjenester innenfor innvilget budsjettramme.  

2.4 Meldingsutveksling og helsenett 

Rapporten viser til E-linksamarbeidet. Rådmannen går ut fra at det her henvises til prosjektet Meldingsløftet, i 
regi av Kommunehelsesamarbeidet. Målet med prosjektet er bla å få på plass den elektroniske 
meldingsutvekslingen mellom spesialisthelsetjenesten, de kommunale helse og omsorgstjenestene og 
fastlegene. Asker har deltatt i pilotprosjektet «Meldingsløftet». Det forventes at alle tjenester er koplet på 
innen utgangen av 2013. Dette innebærer en betydelig forbedring når det gjelder informasjonstilgang og 
informasjonsflyt.   Som pilotkommune er Asker kommune den første kommunen i Vestre Vikens helseområde 
som får elektronisk meldingsutveksling mellom helseforetaket og kommunen på plass innen alle 
tjenesteområdene. Det rapporteres om gode erfaringer så langt.  

Asker kommune ble tilknyttet norsk helsenett i 2012. 
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3. Kommentarer til rapportens 4 anbefalinger

I det følgende gis kommentarer på de 4 anbefalingene i rapporten. Videre skisseres oppfølging av revisjonens 
anbefalinger. Dette er tiltak som allerede er i prosess.  

3.1 Kommunen bør undersøke bemanningssituasjonen nærmere for å komme fram til 
hva som er en riktig dimensjonering av tjenesten. 

3.1.1 Styrking av hjemmesykepleien 

Hjemmesykepleien er styrket, både i forhold til faktiske ressurser (antall årsverk)– og kompetanse. Etablering 
av forsterket sykepleieteam, tilsetting av kreftkoordinator og organisering av kreftsykepleiere i team samt 
organisering av demensteam er eksempler på dette. Dette bidrar også til å flytte kompetanse dit bruker er. 
Hjemmebaserte tjenester vil naturlig nok også være et satsningsområde de kommende årene (jfr. Temaplanen: 
Omsorgstjenester for eldre 2015 – 2030, KST. Sak 71/12).  

Budsjettøkningen i 2012 – 2013 er på totalt 19,7 millioner inkludert forsterket sykepleieteam. 

3.1.2 Riktig kompetanse på rett sted 

Regjeringen og KS har gjennom avtalen om kvalitetsutvikling i helse- og omsorgstjenesten, forpliktet seg til å 
utvikle strategier for å sikre tilstrekkelig kompetent arbeidskraft i sektoren gjennom blant annet å øke andelen 
med høgskoleutdanning. Gitt dagens nivå på utdanningskapasitet ved høgskolene hadde regjeringen som mål i 
2005 å øke andelen personell med høyere utdanning med 10 prosentpoeng, fra 24 prosent i 2005 til 34 prosent 
i 2015. Tilgangen på høgskoleutdannet personell må også sees i forhold til utdannings -kapasitet.  

Asker har en god dekning av fagpersonell med relevant helsefaglig utdanning i tjenestene. Med dette menes 
høgskoleutdannede (her: sykepleiere og vernepleiere), og ansatte med fagutdanning (hjelpepleiere, 
omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere). De fleste tjenesteområdene har i dag en fagdekning på rundt 70 %. 
Hjemmesykepleien, som er en kompetanseintensiv virksomhet, har en andel høgskoleutdannede på 48 %.  

Tabellen under viser hvordan situasjonen i Asker er sammenlignet med Drammen og Bærum kommuner. Selv 
om den faktiske bemanningen er slik det er angitt i rapporten, har likevel Asker kommune en høyere andel 
høgskoleutdannede enn det som ligger til grunn i de nasjonale føringer og det vi finner hos sammenlignbare 
kommuner.  

Kommune %-vis i forhold til antall ansatte Faktisk bemanning slik det er angitt i 
rapporten 

Asker 48 % 38,1% 

Drammen 31 % Ikke tilgjengelige tall 

Bærum Ikke tilgjengelige tall 22 % 

Det er et klart mål å øke andelen høgskoleutdannede. 

• Gjennom prosjektet Strategisk kompetanseutvikling har Helse og omsorgstjenesten utviklet et verktøy 
for å planlegge, gjennomføre, evaluere og fornye tiltak for å sikre virksomheten og den enkelte 
medarbeider nødvendig kompetanse.  

3.1.3 Tidsstudie som grunnlag for tjenestedimensjonering 

Våren 2013 ble det over 2 perioder a 5 dager gjennomført en tidsstudie i hjemmesykepleien. Ansatte har i 
periodene registrert tidsbruk fordelt på aktiviteter som direkte bruker-tid (tid tilbrakt sammen med bruker for 
å oppfylle vedtak), indirekte brukertid, kjøretid, tid til administrasjon, pauser og tid uten registrert aktivitet.  



Helsetjenester i hjemmet i lys av samhandlingsreformen 

Asker kommunerevisjon 39 

 Analysefasen av dataene skjer nå, og har som formål å finne et måltall for forventet direkte
brukertid. Den direkte brukertiden er ment å skulle brukes for å beregne bemanningsbehov i
forhold vedtakstid, sett opp i mot aktuell bemanningsplan til enhver tid. Dette vil gi et måltall
for dimensjonering av tjenesten.

3.1.4 Sykefravær 

Revisjonsrapporten viser til utfordringer knyttet til høyt sykefravær. Kommunestyret behandlet i november 
2011: « Fra sykefravær til økt tilstedeværelse – kunnskap om årsaker og mulige tiltak» (sak 102/12) .  

Gjennom vedtaket ber kommunestyret rådmannen vurdere «å sette i gang et forsøksprosjekt med å øke 
grunnbemanningen innen en enhet for å se hvilken effekt dette har på sykefraværet».  

 Det iverksettes nå forsøk med økt grunnbemanning i en av hjemmesykepleiens soner.

3.2 Kommunen bør jobbe aktivt med forutsetningene som forsterket 
sykepleieteam jobber under, for å få full nytte av kompetansen de representerer 

Forsterket sykepleieteam ble etablert 01.10.12 i tråd med vedtak i Prosjekt lokalmedisinske tjenester på Bråset. 
Forsterket sykepleieteam er av de første ambulante sykepleieteam i sitt slag som er knyttet til 
kommunehelsetjenesten i Norge. Erfaringer fra 2 lignende team (etablert i spesialisthelsetjenesten)viser at de 
har brukt opptil 5 år på å etablere seg og bli en naturlig samarbeidspartner for kommunens helsetjenester. 
Erfaringer i Asker er at det er behov for tid til å etablere og implementere tilbudet ut i tjenesten. Aktivitetsdata 
viser at antall oppdrag har økt vesentlig ila det siste halve året.  

Det vil naturlig nok ta noe tid før teamets funksjon og rolle «setter seg».  I desember 2012 ble det utarbeidet 
en funksjonsbeskrivelse for teamet, og det pågår nå evaluering av tjenesten med utgangspunkt i denne.  

 Resultatene av evalueringen vil brukes til å vurdere teamets funksjon, sikre informasjon om
teamets rolle og finne gode samhandlingsarenaer både i forhold til legetjenester og øvrige
helse og omsorgstjenester.

3.3 Samhandling internt bør styrkes 

3.3.1 Koordinering av brukerforløp 

Styring og kontroll av «pasientflyt» og «pasientforløp» og tett dialog mellom vedtakskontor og 
økonomiavdelingen er nødvendig for å sikre riktig ressursbruk. Oppgavefordelingen mellom 
spesialisthelsetjenesten og kommunens helse og omsorgstjenester endres, derfor må også samhandling og 
samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten styrkes. Kontakten med helseforetaket 
og lokalsykehuset må koordineres for å sikre de gode pasientforløpene. Vedtakskontoret ble fra 2012 styrket 
med en koordinator som også innehar en controllerfunksjon. Funksjonen er spesielt knyttet mot kvalitetssikring 
av avtaler, følge med på utskrivingspraksis, oppfølging av betalingsforpliktelser opp mot helseforetaket og sikre 
en optimal koordinering og styring av kommunens helse og omsorgstjenester.  

3.3.2 Rutiner og prosedyrer for samarbeid og samhandling i 
bestiller/utførermodellen 

Rapporten viser til at hjemmesykepleien rapporterer om mangelfull og sen informasjon om brukerne. En 
omfattende prosess i regi av Vedtakskontoret har ført til utarbeidelse av 16 rutiner som sikrer god koordinering 
av samhandlingen mellom sykehuset, Vedtakskontoret, fastlegene og virksomhetene innen helse og omsorg. 

Det er imidlertid ikke etablert tilsvarende rutiner som beskriver samarbeidet og samhandlingen mellom 
hjemmesykepleien og øvrige virksomheter, f.eks  korttidsavdelingene.  

 Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal utarbeide en rutine som regulerer samarbeid og
samhandling rundt pasienter på korttidsavdelingen på Søndre Borgen.
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I rapporten pekes det på uenighet mellom Vedtakskontoret og hjemmesykepleien knyttet til hvordan 
hjemmesykepleien skal bruke korttidsplassene for personer med demens på Solgården. Uenigheten er knyttet 
til hvordan tildelingen av disse plassene organiseres, ikke hvordan de brukes.  

 Det er nedsatt en arbeidsgruppe som arbeider videre med dette.

For hjemmesykepleien er samarbeidet med fastlegene kritisk for å sikre rask og korrekt informasjon om 
pasientene, spesielt ift legemidler. Det ble utarbeidet en samarbeidsrutine med fastlegene i 2011.  

 Hjemmesykepleien tar initiativ for å evaluere denne i begynnelsen av 2014.

 Hjemmesykepleien deltar i et kvalitetsforbedringsprosjekt med fokus på
legemiddelgjennomganger på enkeltpasienter i tett samarbeid med respektive fastleger.
Dette er en del av den nasjonale Pasientsikkerhetskampanjen.

Rapporten beskriver at hjemmesykepleien og Vedtakskontoret ikke alltid er omforent om hva som er riktig nivå 
av helsehjelp.  

 Som en del av arbeidet med å implementere Strategi 2020 er tjenesten i startfasen med å utarbeide
en verdihåndbok som skal ha utgangspunkt i bla. Kvalitetsforskriften og Verdighetsgarantien. Dette
arbeidet forutsetter drøftinger som vil bidra til en felles plattform i forhold til faglig forsvarlighet.
Andre tiltak som vil bli iverksatt er:

 Felles seminar med tema «nødvendig helsehjelp»

 Felles seminar med tema: «Hvorfor vi lykkes». Her inviteres også korttidsavdelingene inn

3.4 For å sikre bedre styringsinformasjon, bør det sørges for pålitelig 
registrering av avvik og andre hendelser. 

3.4.1 Ressursstyring 

Det har de siste årene pågått et omfattende arbeid for å sikre en optimal koordinering og styring av 
kommunens tilbud om helse og omsorgstjenester. For å bedre oversikten over de til enhver tid gjeldene 
ressursrammer for virksomhetene pågår et arbeid med å utvikle et databasert ressursstyringsverktøy som kan 
trekke ut styringsdata fra de ulike fagsystemene. Hensikten er å sikre oppfølging, kontroll og rapportering med 
fokus på «pasientflyt», økonomi og eventuelle kvalitetsavvik. Foreløpig benyttes et manuelt verktøy som legger 
grunnlag for en videreutvikling av den IKT-baserte datavarehusløsningen for virksomhetsstyring, Bicon. Målet 
er å sikre  

1. God virksomhetsstyring i Helse og omsorg

2. Effektiv ressursutnyttelse i Helse og omsorg

3. Økt kvalitet i tjenesteproduksjonen i Helse og omsorg

I rapporten peker revisjonen på den ulike mengden vedtakstimer i snitt per bruker i de ulike sonene. Dette er 
en ulikhet som både hjemmesykepleien og Vedtakskontoret er oppmerksom på, og som kan ha litt ulike 
årsaker. IPLOs data gir viktig informasjon på individnivå og viser til brukernes behov for tjenester ut fra 
funksjonsnivå. Dette kan være varierende og kan være en forklaring. IPLOS data gir viktig informasjon  

Her vil det også være nødvendig å korrigere for nattjenesten, som er samlet i en av sonene.  I rapportens s. 12 
står det slik: «Vi ser det ikke er betydelig forskjell mellom sonene i antall brukere og vedtakstimer når det 
korrigeres for natt».  

Tiltak som pågår: 
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 Vedtakskontoret har i 2013 endret praksis for tildeling av hovedsaksbehandler, slik at alle
saksbehandlere forholder seg til alle soner/mellomledere, og vi tror at dette vil medføre en større grad
av likhet over noe tid.

 Hjemmesykepleien ble i 2012 organisatorisk samlet under en felles ledelse. Dette vil på sikt påvirke
praksis.

 Både Vedtakskontoret og hjemmesykepleien har etter hvert mer kunnskap om og fokus på
styringsdata, noe som synliggjør ulikheter og setter i gang konstruktive diskusjoner rundt egen praksis.

3.4.1.1 Utskrivningsklare pasienter 

Revisjonsrapporten peker på at det ikke foreligger styringsinformasjon som sier noe om hjemmesykepleiens 
kapasitet på mottak av utskrivningsklare pasienter. Betegnelsen «utskrivningsklar pasient» beskriver pasienter 
som er i behov av kommunal tjeneste. Kommunens ansvar er å ta i mot utskrivningsklare pasienter og sikre at 
de får et faglig forsvarlig tjenestetilbud. Som det går fram av tidligere beskrivelser i dette dokumentet, har 
fokus i hovedsak vært rettet mot heldøgns tilbud. Erfaringer viser at mange av de brukere som skrives ut fra 
spesialisthelsetjenesten vil ha behov for ytterligere 3 – 8 døgn observasjon og behandling før de kan reise hjem 
med hjemmesykepleie.   

Tabellen under viser hvor de utskrivningsklare pasientene overføres til etter sykehusinnleggelse. 

Her gis en god og oversiktlig dokumentasjon på hvilket tilbud pasienter som skrives ut fra sykehus skrives ut til. 
Dette viser at hjemmesykepleien til en hver tid tar i mot rundt 1/3 av de utskrivningsklare pasientene. 

Det er imidlertid ingen registrering av antallet pasienter som hjemmesykepleien evt ikke kan ta imot. I følge 
Vedtakskontoret registreres ikke dette da det ikke har vært opplevd som et problem.  

Tabellen under viser status utskrivningsklare pasienter i 2013. 

Samhandlingsdata - utskrivningsklare  2013
jan.13  febr. 13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 sum h.i.å -13

Antall bet. døgn 275 100 157 29 0 5 1 5 32 3 607

Antall  usk. pas. 55 27 48 10 0 1 1 2 9 3 156

Antall varsled pasienter 125 94 99 98 100 78 95 85 98 115 987

Gj. Liggetid 5,00 3,70 3,27 2,90 - 1,00              1,00            2,50            3,56            1,00            2,39 

Antall  avmeldte pasienter 14 6 11,00              5 - 3 3 6 7 9 64,00 
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 Utviklingen som her skisseres viser at de tiltakene som helse og omsorgstjenesten har iverksatt har effekt. 

3.5 Avvik og avviksregistrering 

Revisjonsrapporten påpeker at det ikke registreres avvik. Helse og omsorgstjenesten benytter 3 forskjellige 
former for avviksregistrering: 

 Internettbasert klagemodul i Vestre Viken helseforetak. Her kan pasienter, pårørende og
helsepersonell i primærhelsetjenesten registrere klager, avvik og forbedringsforslag direkte inn i
sykehusets avvikssystem.

 Asker Dialogen videreutviklet med underkategorier ved avviksregistering, noe som letter oversikt og
gir større muligheter for statistikk og analyse. Det skal meldes avvik i Askerdialogen dersom det er
avvik knyttet til samhandlingsrutinene (prosess 4.5 i felles ledelsessystem).  Hjemmesykepleien har
gjennomført opplæring med alle i å melde avvik i Asker Dialogen, betydningen av å melde avvik,
hvordan avslutte og evaluere avvik. Det planlegges opplæring av mellomlederne i behandling av avvik,
årsaksanalyse, korrigerende tiltak, implementering og å følge opp effekt.

 Det systematiske kvalitets- og forbedringsarbeidet i henhold til lov og forskrift er videreutviklet
gjennom FOU modellen, som er etablert i alle virksomheter for å bidra til god avvikshåndtering og
læringssløyfer i forbedringsarbeidet (vedlegg 3: Status fag og kvalitet).  Det arbeides med en
systemforståelse i forbedringsarbeid med bla etablering av kvalitetsråd som skal jobbe med forbedring
bla med utgangspunkt i avvik.

Antallet avvik i forhold til forventet tjenestevolum i hjemmesykepleien er også en viktig parameter for 
styringsinformasjon. Avvik på samlet volum på tjenester registreres månedlig, men det foreligger mangelfull 
registrering av avvik og andre hendelser på enkeltpasienter. 

 For å sikre oversikt på pasientnivå er det iverksatt et arbeid med å utarbeide og etablere endrede
rutiner for å sikre riktig registrering av avvik i Gerica. På den måten kan korrekte rapporter / statistikk
på kapasitetsavvik (225 journal) genereres.
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Revisjonens kommentarer til rådmannens uttalelse 

Rådmannen finner det utfordrende at forvaltningsrevisjonen fokuserer på en deltjeneste i 

Helse og omsorg, og ikke ser denne i sammenheng med den øvrige tjenestekjeden.  Vårt 

oppdrag, jmf. Kontrollutvalgets vedtak i sak 26/2013, var å undersøke helsetjenester i 

hjemmet i lys av samhandlingsreformen, avgrenset til hjemmesykepleien. 

En av hovedintensjonene med samhandlingsreformen er å sikre helhetlige og koordinerte 

brukerforløp. Det er vår oppfatning at for å sikre dette, er det nødvendig at alle ledd i 

tjenestekjeden fungerer tilfredsstillende. Vårt mandat har vært å se på 

hjemmesykepleien som ett av disse leddene.  

Det er uttalt at hjemmesykepleien har en viktig rolle i forbindelse med å nå intensjonene 

i samhandlingsreformen.  Vi mener at det er gjort viktige grep i hjemmesykepleien for å 

gjøre tjenesten i stand til å møte utfordringene som følger av samhandlingsreformen. 

Samtidig mener vi, som rådmannen også skriver i sin statusrapport, at det fortsatt er 

behov for å videreutvikle og styrke hjemmesykepleien. 

Forvaltningsrevisjonen gir, slik rådmannen påpeker, kun en begrenset innsikt i hvordan 

kommunen som helhet har tilpasset seg og møtt samhandlingsreformen.  Som en del av 

rådmannens uttalelse til rapporten følger «Statusrapport for Samhandlingsreformen i 

Asker». Denne gir en oversikt over hva som er oppnådd i forbindelse med reformen som 

helhet og hvilke planer som foreligger. 

28. november 2013

Brita Arvidsen 

kommunerevisor 
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1 Bakgrunn 

Samhandlingsreformen (Stortingsmelding 47) ble vedtatt av Stortinget i april 2010 og trådte i kraft 1. 
januar 2012. Reformen viser retning for helsetjenesten i Norge og innføringen skal fases inn over 
flere år. Første implementeringsfase følger Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011 – 2015.  
Reformen er omfattende og gir ideelt sett et godt grunnlag for at kommunene skal være en helhetlig 
inngangsport for helsetjenesten. Arbeidet som skjer reguleres av 2 nye lover; Lov om kommunale 
helse og omsorgstjenester (Prop.91 L) og Lov om folkehelse (Prop. 90 L). De nye lovene konkretiserer 
de rettslige virkemidlene i reformen.  

 Helse og omsorgstjenesteloven regulerer kommunens ansvar for helse og omsorgstjenester
og kravet til samhandling mellom de ulike deltjenestene innad i kommunen og mellom
kommunen og spesialisthelsetjenesten.

 Folkehelselovens formål er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og
utjevner sosiale forskjeller. Folkehelsearbeid handler derfor om å utvikle et samfunn som
legger til rette for sunne levevaner og som fremmer fellesskap, trygghet, inkludering og
deltagelse.

God samfunns- og arealplanlegging påvirker befolkningens helsetilstand. Derfor er også lov om 
planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) endret slik at Kommuneplanens 
arealdel i større grad skal legge premisser for god folkehelse. Eksempler på dette er støy, tilgang til 
offentlig kommunikasjon og sykkelveier, barn og unges interesser. 

Samhandlingsreformen er en velferds – og forvaltningsreform som utfordrer kommunens rolle. 
Kommunene er tillagt et tydelig ansvar for at innbyggerne skal kunne leve sunne og helsefremmende 
liv. Forebygging og behandling i kommunen skal lede til mindre sykdom og kostnadskrevende 
behandling i spesialisthelsetjenesten. De viktigste tiltakene/føringene på nasjonalt nivå så langt har 
vært: 

1. Regjeringen fremmet i kommuneproposisjonen for 2012 tre forslag til økonomiske
virkemidler av samhandlingsreformen. Virkemidlene er kommunal medfinansiering,
betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter og døgnopphold til pasienter og brukere med
behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp. Finansieringsansvaret flyttes fra staten til
kommunene, gjennom

 Kommunens medfinansieringsansvar for spesialisthelsetjenester – 20 % av
innbyggernes forbruk spesialisthelsetjenester

 Betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter – kr 4.000 pr døgn

 døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og
omsorgshjelp.

2. Oppgaveoverføring - økt satsning på kommunale tjenester ved å styrke og utvikle
eksisterende tjenester og etablere nye tjenester.

3. Ny og endret kompetanse
4. Samhandling

Innføring av Samhandlingsreformen skal skje over flere faser. I første fase arbeider Asker med flere 
virkemidler for å ivareta den endrede kommunerollen. Oppmerksomhet rettes mot:  

 Rettslige virkemidler – lover og samarbeidsavtaler

 Økonomiske virkemidler

 Organisatoriske virkemidler

 Faglige virkemidler

Status ift disse 4 områdene beskrives i denne rapporten. 
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2 Rettslige virkemidler 
De nye lovene konkretiserer de rettslige virkemidlene i reformen og erstatter og harmoniserer 
tidligere lovverk. Flere områder er ytterligere regulert gjennom forskrift, bla fastlegeordningen og 
krav til koordinerende enhet.  
Samhandling mellom kommunen og helseforetaket er en av de viktigste suksessfaktorene i 
samhandlingsreformen. Det lovpålagte avtalesystemet mellom kommuner og helseforetak er et 
sentralt verktøy for å sikre helhetlige og sammenhengende pasientforløp og tjenestetilbud.  

Systemet er omfattende og sammensatt. Asker kommunen har i samarbeid med kommunene i 
Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken deltatt med å utarbeide og forhandle fram avtaler som 
skal legge grunnlaget for det videre samarbeidet. Viktige punkter i disse avtalene er avklaring av 
hvilke helse- og omsorgsoppgaver de ulike forvaltningsnivåene har og hvilke tiltak partene til enhver 
tid skal utføre, retningslinjer for innleggelse i og utskriving fra sykehus og beredskapsplaner for 
akuttmedisinsk kjede. Totalt 13 avtaler er inngått mellom Asker kommune og Vestre Viken 
helseforetak, slik helse- og omsorgsloven krever.  

 Overordnet samarbeidsavtale/rammeavtale, revidert i 2011, ny revisjon i 2013
(Utvalgssak 72/10, 4/12 og 64/13).

 Lokal samarbeidsavtale – se utvalgssak 64/13 hvor det anbefales å slå sammen
overordnet og lokal samarbeidsavtale.

 Avtale om henvisning, behandling og utskriving av pasienter med behov for somatiske
helsetjenester – avtale er under evaluering i henhold til plan

 Avtale om henvisning, behandling og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge,
psykisk helsevern fra voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling – avtale er under
evaluering i henhold til plan

 Avtale mellom Asker kommune og Vestre Viken HF for samarbeid om den
akuttmedisinske kjede

 Avtale mellom Asker kommune og Vestre Viken HF for samarbeid om beredskapsplaner
 Avtale mellom Asker kommune og Vestre Viken HF om kommunens tilbud om Ø- hjelp
 Avtale mellom Asker kommune og Vestre Viken HF om svangerskap, fødsel og

barselomsorg
 Avtale mellom Asker kommune og Vestre Viken HF om samarbeid om forskning,

utdanning, praksis og læretid
 Avtale mellom Asker kommune og Vestre Viken HF om samarbeid om gjensidig

kompetanseutveksling
 Avtale mellom Asker kommune og Vestre Viken HF om IKT – løsninger mellom Asker

kommune og Vestre Viken HF
 Avtale mellom Asker kommune og Vestre Viken HF om forebyggende arbeid
 Avtale mellom Asker kommune og Vestre Viken HF om retningslinjer for håndtering av

uenighet og tvister for Vestre Viken helseområde

Avtalene er likelydende for alle kommunene i kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken. Det er 
imidlertid behov for å konkretisere og lokalt tilpasse avtalene, slik at de blir nyttige for samarbeidet 
mellom Asker kommune og Bærum sykehus. Dette arbeidet ivaretas av de lokale 
samarbeidsutvalgene (LSU).  
Avtale mellom Asker kommune og Vestre Viken HF for samarbeid om den akuttmedisinske kjede, 
samarbeid om beredskapsplaner, svangerskap, fødsel og barselomsorg og om forebyggende arbeid 
er nå gjennomgått og tilpasset lokale forhold.  
Avtalene om henvisning, behandling og utskriving av pasienter er under evaluering i henhold til plan 
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Asker kommune opplever at det er et godt samarbeidet med Bærum sykehus om utskrivningsklare 
pasienter og gode pasientforløp innen somatiske tjenester. Uheldige enkeltepisoder eller uenighet 
om faglige vurderinger løses i hovedsak gjennom etablerte rutiner og god dialog.  
 

3 Økonomiske virkemidler  

3.1 Kommunal med finansiering  
Hensikten med kommunal med finansiering er å gi kommunene insentiv til å tenke forebygging og til 
å bygge opp gode tilbud i kommunen. På den måten kan man redusere og forhindre 
sykehusinnleggelser. Tiltak og virkemidler som er iverksatt for å forhindre sykehusinnleggelser må 
sees i en helhetlig sammenheng, og beskrives nærmere under kapitlet om organisatoriske 
virkemidler. 

Kommunal medfinansiering omfatter medisinske opphold og konsultasjoner i sykehus. Ordningen 
dekker ikke utredning og behandling innen psykiatri, kirurgi (dagkirurgi er innlemmet i ordningen), 
behandling tilknyttet rus, poliklinisk, laboratorie og radiografiske tjenester, tjenester levert av avtale 
spesialister og opphold i private opptreningsinstitusjoner. Behandling og utredning i forbindelse med 
svangerskap, fødsler og nyfødte er heller ikke inkludert i ordningen. Ordningen er også begrenset 
oppad til 30 000 kroner per pasient per innleggelse. 
Kommunens andel av medfinansiering er basert på demografiske kriterier i inntektssystemet til 
kommunene og befolkningens sykehusforbruk i 2010, 2011. Kommunens medfinansieringsgrad er 20 
%.  Asker kommune ble i 2012 tilført NOK 45.596 mill for å dekke utgifter til kommunal 
medfinansiering. Helsedirektoratets beregninger viser at Asker har betalt 47.224 mill. for 2012. 
Årsaken til differansen er at Askers befolkning har 4 % høyere sykehusforbruk enn forventet. Dette til 
tross for at vi har et lavere forbruk av spesialisthelsetjenester enn både landet og fylket. Endelig 
årsavregningen for 2012 forventes å være avsluttet i november 2013.  
Tilsvarende har Asker for 2013 fått tilført kr. 49.224 til samme formål. Tendensen viser samme 
utvikling som i 2012, - et høyere forbruk enn forventet.  
   
Sykehusinnleggelser og forbruk av spesialisthelsetjenester styres av mekanismer som kommunene i 
dag i relativt liten grad kan påvirke og kontrollere, slik som fastlegenes henvisningspraksis, 
sykehusets innleggelsespraksis og den behandling og utskrivningspraksis som skjer på sykehuset. 
Dette må imidlertid sees på som første fase i arbeidet med å snu spesialisthelsetjenestens 
ressursbruk slik at kommunehelsetjenestens helse og omsorgstjeneste blir styrket.  
 
Forskning fra NTNU viser at kun 25 % av pasienter som legges inn i sykehus fra de kommunale helse 
og omsorgstjenestene. 10 % legges inn fra legevakten. 15 % legges inn fra hjemmesykepleien eller 
institusjoner/omsorgsboliger. De øvrige pasientene legges inn fra sykehusets poliklinikk.  
Statistikkgrunnlag fra helsedirektoratet og egne kartlegginger gir oss mer kunnskaper om årsaker til 
sykehusinnleggelser i dag enn for kort tid tilbake. Denne kunnskapen setter oss i stand til å innrette 
tjenestene på en slik måte at vi i større grad kan forhindre sykehusinnleggelse enn tidligere. Dette er 
et arbeid som pågår kontinuerlig.  

3.2 Utskrivningsklare pasienter 
Kommunen har ansvar for utskrivningsklare pasienter fra den dagen de er definert som 
utskrivningsklare fra sykehuset. Dersom kommunen ikke kan ta i mot de utskrivningsklare pasientene 
betaler kommunen kr. 4000 pr døgn.  

Utskrivningsklare pasienter er som oftest pasienter som ikke kan reise hjem fra sykehuset uten et 
kommunalt hjelpetilbud. Dette er ofte hjemmeboende, skrøpelige eldre mennesker som er lagt inn 
som øyeblikkelig hjelp eller som har behov for hjemmesykepleie, rehabiliteringstjeneste eller 



 

Statusrapport 1.  Samhandlingsreformen  Side 6 

 

korttidsplass på institusjon. Det kan også se ut som at utskrivningspraksis for yngre pasienter som har 
behov for avanserte tjenester også er skjerpet. Det finnes ingen dokumentasjon for dette. 
 
Gjennom rammetilskuddet over statsbudsjettet ble Asker kommune tildelt ca. 14.896 kroner i 2012 
til dette formålet. Dette skal gi kommunene økonomisk insentiv til å etablere tilbud med lavere 
kostnad enn i spesialisthelsetjenesten.  
Tjenesten tok i mot 38 % av de utskrivningsklare pasientene i 2012. Dette var noe lavere enn 
forutsatt. Dette må sees i sammenheng med at det var en stor økning av sykehusinnleggelser i 
november og desember, samtidig som det ble lagt ned 14 korttidssenger på Godthaab i samme 
periode.  
 
Så langt i 2013 ser vi en betydelig reduksjon i antall utskrivningsklare pasienter som ligger på 
sykehus. Dette er en positiv utvikling og viser at tiltak som bla økt antall korttidsplasser og endret 
dimensjonering av tjenestene har hatt effekt (se kapittel 4).  
 
Figuren under viser utviklingen i antall utskrivningsklare pasienter i 2013. 

 
 

3.2.1 Reinnleggelser: 
Det antas at utskrivningspraksis medfører økt antall reinnleggelser. Det er i dag ikke noe belegg eller 
dokumentasjon som bekrefter dette. Universitetet i Oslo (UIO) har fått i oppdrag fra 
Helsedirektoratet om å gjennomføre en prosessevaluering av samhandlingsreformen. Her ser de bla 
på effekten av finansieringsordningen for Utskrivningsklare pasienter. Resultater så langt viser at det 
ikke er så sterk økning i reinnleggelser som man antar. Endelig resultat av evalueringen vil foreligge i 
desember 2013. 
 
Asker kommune deltar i et prosjekt i samarbeid med Bærum sykehus, Helse Sør – Øst og Bærum 
kommune for å se på reinnleggelser på Bærum sykehus. Prosjektet er avgrenset til pasienter med 
hjertesvikt.  
 
 
 
  

Antall bet. døgn:  Antall døgn vi betaler for 
Antall usk.pas:  Antall utskrivningsklare pasienter denne måned 
Antall varslet: Antall pasienter som varsles fra sykehuset om at 

sannsynligvis trenger kommunale tjenester 
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4 Organisatoriske virkemidler, tjeneste- og organisasjonsutvikling 

Helse og omsorgstjenesten har de siste årene arbeidet systematisk og målrettet med å styrke og 
videreutvikle eksisterende tjenester og etablere nye tjenester for å sikre et faglig forsvarlig 
tjenestetilbud. Dette er tjenester som skal tilbys i stedet for sykehusinnleggelse, før 
sykehusinnleggelse og etter sykehusinnleggelse. På sikt vil tiltakene også bidra til å redusere 
sykehusinnleggelser. Det er et mål at tjenestene skal være faglig forsvarlige og at brukerne skal ha 
trygghet for at de får nødvendig hjelp når de trenger det.  
 
Kommunestyret fattet i desember 2011 (utvalgssak 0118/11) vedtak om å etablere forsterkede 
(lokalmedisinske tjenester). Nye tjenester er etablert og eksisterende tjenester er videreutviklet og 
styrket. Dette beskrives kort i det følgende. 

4.1 Hjemmesykepleie 
En robust hjemmesykepleie er en nødvendig for å redusere sykehusinnleggelser og ta i mot 
utskrivningsklare pasienter. Fra 1. januar 2012 har hjemmesykepleien i Asker vært organisert i en 
virksomhet for å sikre nødvendig robusthet, fleksibilitet og hensiktsmessig ressursbruk.  
Tjenesten er styrket, både i forhold til faktiske ressurser – og kompetanse. Etablering av forsterket 
sykepleieteam, tilsetting av kreftkoordinator og organisering av kreftsykepleiere i team samt 
organisering av demensteam er eksempler på dette.  
Demensteam består av 2 sykepleiere med spesialutdanning innen demens. Videre er det 
demensgrupper i hver av de tre hjemmesykepleiesonene som følges opp av demensteamet med 
veiledning og kompetanseoppbygging. Samme organisering av kompetanse og ressurser finner vi i 
tilknytning til kreftomsorgen.  
 
Det er fortsatt stort behovet for å arbeide videre med å videreutvikle og styrke hjemmesykepleien.  

4.2 Forebygging – og rehabilitering 
Tjenesten har arbeidet med å endre ressursbruken mer mot tidlig innsats, både for å forhindre 
sykehusinnleggelser (tidlig innsats) og for å ta i mot utskrivningsklare pasienter. Samhandlingen 
mellom privatpraktiserende fysioterapeuter med avtalehjemmel og kommunalt ansatte 
fysioterapeuter er styrket. På den måten oppnås en bedre ressursutnyttelse knyttet til oppgaver før, 
etter og i stedet for sykehusinnleggelse. Ved en økt satsning på opptrening/rehabilitering i hjemmet 
og ved å styrke veiledningsfunksjonen både mot vedtakskontoret og institusjonene er fokus i større 
grad rettet mot målrettet aktiv omsorg.  
Videre er  

 Oppsøker tjenesten til eldre styrket ved tilføring av 1 årsverk 

 Rehabiliteringstjenestene er styrket ved tilføring av friske midler til fysio- og 
ergoterapistillinger med 2 årsverk 

 Det foretatt intern ressursallokering for å sikre riktig ressursbruk blant fysio – og 
ergoterapeuter.  

4.2.1 Hjelpemidler og hjelpemiddelutlån 
I første halvdel av 2013 ble det rekruttert to nye ergoterapeuter samt at det ble gjort endringer i 
organiseringen av tjenesten og mottakssystemet av henvisninger. Målrettet arbeid har bidratt til å få 
ned venteliste og dermed få raskere responstid. Hjelpemiddeltjenesten opplever at behovet for 
utkjøring av hjelpemidler og teknisk oppfølging knyttet hjelpemidler er økende.  

4.2.2 Prosjekt «Lyst på livet» 
«Lyst på livet» er en avdelingens viktigste helsefremmende satsninger. Over en periode på åtte 
måneder møtes pensjonister på såkalte Livskafèer og jobber systematisk med å fremme egen helse 
og livskvalitet. Livskafèene ledes av pensjonister som har fått opplæring fra nasjonalt 
kunnskapssenter, og får oppfølging fra lokal koordinator.  Temaene som tas opp er: Kost og 
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ernæring, fysisk aktivitet, forebygging av ulykker og sosialt nettverk. Det er grupper i gang på fire av 
seniorsentrene med til sammen ca. 50 deltagere. 

4.2.3 Oppsøkertjenesten til eldre 
Oppsøkertjenesten til eldre ble styrket ved tilføring av ett årsverk fra høsten 2011. Tjenesten er 
utvidet slik at i tillegg til 80-åringene får nå personer mellom 85 – 90 tilbud om ett hjemmebesøk.  
Geriatrisk sykepleier har innført trefftid for alle alderspensjonister ved de to største seniorsentrene i 
kommunen en gang i måneden. Her gis opplysning og informasjon om offentlige tilbud. Det gis 
bistand til å søke om kommunale tjenester ved behov. Sykepleier skal være et bindeledd til de 
kommunale tjenestene og tilbyr samtale om helse og en trygg hverdag. 

4.2.4  Hverdagsrehabilitering 
I tråd med Strategi 2020 etableres det høsten 2013 prosjekt med fokus på hverdagsrehabilitering. 
Dette er et samarbeidsprosjekt mellom hjemmesykepleien, forebygging og rehabilitering og 
Vedtakskontoret. Det vil først bli gjennomført et pilotprosjekt rettet mot sone nord i 
hjemmesykepleien. Yrkesgrupper som vil bli involvert i utførelsen av prosjektet er ergo- og 
fysioterapeuter, sykepleiere og helsefagarbeidere. Prosjektet skal etablere en hensiktsmessig 
organisering og rutiner for hverdagsrehabilitering i prøveperioden. Prosjektgruppen skal definere 
aktuelle tjenestemottakere og utarbeide inklusjon- og eksklusjons-kriterier, gi nødvendig opplæring 
av hjemmetrenere og gjennomføre hverdagsrehabilitering i forhold til et bestemt antall brukere. 
Prosjektet skal evalueres og prosjektgruppen skal komme med anbefalinger for videreføring av 
hverdagsrehabilitering i Asker kommune. 

4.2.5 Seniorsentrene 
Seniorsentrene er et tilbud til alle Askers alderspensjonister fra fylte 62 år. Seniorsentrene skal 
stimulere til helsefremmende og forebyggende aktivitet blant seniorer i Asker. Sentrene er en 
naturlig arena for å utøve aktiviteter, som fremmer helse og trivsel, i stor grad basert på egeninnsats 
og frivillighet. Sentrene tilbyr: 

 En sosial møteplass i nærmiljøet 

 Foredrag, kurs, hobbyaktiviteter og trening i grupper 

 Kafeteria – noen har også servering av middag 

 Det arrangeres også turer og ulike tilstelninger 
 
Seniorsentrene har tett samarbeid med oppsøker-tjenesten for eldre og prosjekt «lyst på livet», og er 
arena for disse tiltakene. Seniorsentrene skal ha oversikt over aktuelle tjenester for pensjonister i 
kommunen, og kan formidle kontakt til bl.a. hørselhjelper og ergoterapeut. 
 
Antall besøkende pr dag er i  gjennomsnitt 280 personer. 
 

4.2.6 Prosjekt arbeids- og aktivitetstilbud til personer med nevrologiske skader og 
sykdommer 

Avdelingen er i gang med å utvikle en søkerportal for aktivitet som skal favne alle typer aktivitet i 
Asker, samtidig som det skal være mulig å finne aktiviteter ut fra den enkeltes funksjonsnivå. 
Arbeidet er en del av et treårig utviklingsprogram under Nevroplan 2015. Avdelingen har fått 
prosjektmidler fra Helsedirektroratet.  

4.3 Tjenester i institusjon /heldøgns omsorg 
I tråd med vedtakene fra sak 0118/11, er forsterket korttidsavdeling etablert på Bråset bo – og 
omsorgssenter. Rehabiliteringsavdelingen og lindrende enhet er videreført og styrket. 
Forsterket korttidsavdeling skal kunne tilby observasjon og behandling til:  

 Utskrivningsklare pasienter som behøver en viderebehandling og vurdering av funksjonsnivå 
etter sykehusinnleggelse.   
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 Pasienter som kommunene selv har mulighet til å utrede, behandle og yte omsorg for i 
stedet for innleggelse i sykehus og hvor allmenntilstanden tilsier at et slikt tilbud kan være 
like godt eller bedre enn innleggelse i sykehus. 

 
Det er videre etablert ytterligere 28 korttidsplasser og 28 langtidsplasser ved Søndre Borgen 
sykehjem. I tillegg til forsterket sengepost på Bråset skal det opprettes 2 akuttplasser knyttet til 
korttidsavdeling på Søndre Borgen (2013). Ambulant sykepleieteam kan legge brukere direkte inn på 
disse plassene uten at det fattes vedtak i forkant. Videre er det 1 akuttplass og 4 ”Subakuttplasser” 
på Solgården sykehjem. Dette er plasser som hjemmesykepleien disponerer i tett samarbeid med 
sykehjemmet. 
 
Asker har i dag en relativt god dekning av heldøgns plasser. En styrking av kapasitet på 
korttidsplasser og en tydelig differensiering av plassene har bidratt til bedre flyt i brukerforløpene. 
Andelen korttidsplasser er i dag 25,7 %. Dimensjonering av plassene blir kontinuerlig vurdert og 
tilpasset forutsetninger og behov. Brukere får i større grad enn tidligere tildelt tjenester ut fra de 
hjelpebehov de faktisk har. I kapittel 4.9.1 beskrives arbeidet som har pågått for å sikre samhandling 
mellom vedtakskontor og virksomhetene og virksomhetene seg i mellom.  

4.3.1 Kommunale ø-hjelpsplasser 
Fra 1.1.2016 har kommunen plikt til å tilby øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Tjenesten kan gradvis 
etableres i løpet av perioden 2012–2015 på frivillig basis, men er lovpålagt fra 1.1.2016. Det er 
beregnet at Asker trenger 2.639 liggedøgn pr år til dette formålet. Dette vil utgjøre i overkant av 7 
døgnplasser. Døgnprisen er fastsatt til kr. 4.330. Driftskostnaden vil for Askers del utgjøre kr. 11 426 
870 (2012 tall). Utgiftene fullfinansieres gjennom overføring av midler fra de regionale 
helseforetakenes basisbevilgninger. 
 
Øyeblikkelig hjelp skal gjelde når pasient/bruker er i en tilstand eller situasjon hvor utredning og 
behandling er påtrengende nødvendig og det er behov for utredning og behandling uten unødvendig 
venting. 
Dette kan være pasienter/brukere med akutt forverring av kjent tilstand på grunn av forhold som 
infeksjon, dehydrering eller ernæringssvikt, og hvor kjent utløsende årsak er avklart. Andre 
pasientgrupper kan være hjemmeboende pasienter med behov for observasjon og/eller behandling 
og det er nødvendig med innleggelse i institusjon. Forutsetningen for bruk av disse plassene er at det 
må være en pasient/bruker med en avklart diagnose og funksjonsnivå og at kommunen er i stand til å 
gi behandling og hvor risikoen for forverring under oppholdet er liten.  Alternativt vil 
sykehusinnleggelse være det riktige behandlingstilbudet.   
Kommunene står fritt til å beslutte hvordan øyeblikkelig hjelp – døgntilbudet skal organiseres.  
Utredningsarbeidet i Asker starter opp ila 3 kvartal 2013 med mål om å søke tilskudd i mars 2014.  
 

4.4 Psykisk helse og rus 
 
Kommunen har i henhold til lov og forskrift ansvar for å tilby brukere med psykiske lidelser og 
rusavhengighet nødvendig helsehjelp, slik tilfellet er innen somatikk. Tjenestene opplever at 
utskrivningspraksis er betydelig skjerpet og oppgaveoverføringen fra spesialisthelsetjenesten til 
kommunene pågår før kommunene har bygget ut og styrket tjenester og kompetanse. Asker 
kommune har vært tydelig i sine tilbakemeldinger til helseforetaket om at man ikke kan overta nye 
oppgaver før finansieringen er på plass. 
I kommuneøkonomiproposisjonen for 2014 angis en gradvis innføring av kommunal medfinansiering 
og betaling for utskrivningsklare pasienter innenfor psykisk helsevern og rus så snart det lar seg 
gjøre. Det er en betydelig økonomisk risiko for kommunene og stor usikkerhet om konsekvensene for 
ulike brukergrupper ved å innføre kommunal medfinansiering på nåværende tidspunkt.  



 

Statusrapport 1.  Samhandlingsreformen  Side 10 

 

 
Asker vil starte arbeidet med å forberede innfasing av psykisk helse og rus (samhandlingsreformens 
fase 2) med å utarbeide egen temaplan for området, slik det er varslet i handlingsprogrammet 2013 – 
2016 og i Strategi 2020. Arbeidet er påbegynt, og det fremmes sak til politisk behandling i første 
halvår 2014.  

4.4.1 BOSO – tiltak 
Gjennom det boligsosiale utviklingsprogrammet (BOSO) er det løpende fokus på følgende virkemidler 
og utviklingsområder: 

 Etablering av ett boligkontor høsten 2013. Sikrer helhetlig og koordinerte tjenester ut fra 
prinsippet om en dør inn. 

 Tverrfaglig bo-oppfølging for mennesker med psykiske lidelser og rusrelaterte utfordringer. 

 Boligfaglig kompetanseutvikling for å sikre kunnskap om boligsosialt arbeid, boligvirkemidler 
og boligpolitikk. 

 Samarbeidsprosjekter mellom kommunale tjenester og frivillige aktører. 

 Tiltak for å skaffe tilveie boliger for vanskeligstilt ungdom. 

 Startlån som virkemiddel for å sikre flere vanskeligstilte inn i det ordinære boligmarkedet. 
 
Gjennom programmet er det også etablert en kjede av ulike boligpolitiske og sosialfaglige 
virkemidler. Disse er satt i system gjennom blant annet opprettelse av ulike boligtyper med 
varierende grad av helse og sosialtjenester. Mennesker med utfordringer knyttet til psykisk helse og 
rus kan ofte være vanskeligstilte i et ordinært boligmarked og kommunens differensierte boligkjede 
bidrar til mestring, god helse og en verdig livssituasjon. 
Booppfølgingstiltakene illustreres i figuren under. 
 

 
 
 

4.5 Legetjenester 

Kommuneoverlege 

Folkehelseloven gjør folkehelse til et ansvar for hele kommunen, ikke bare helsesektoren. Det vil 
kreve samfunnsmedisinsk kompetanse for å forstå helsedata, årsakssammenhenger, fremme tiltak 
og vurdere konsekvenser. Kommuneoverlegen bør ha både ansvar og myndighet til å bidra til godt 
kommunalt folkehelsearbeid. 
Asker kommune har flere leger som utøver de oppgavene kommuneoverlegen er tillagt i lov eller 
instruks. Det er imidlertid behov for å styrke den samfunnsmedisinske kompetanse knyttet til 
kommunal planlegging, styring og evaluering av helse og omsorgstjenesten i kommunen og 
kommunal forvaltning for øvrig. Rådmannen velger nå å organisere kommuneoverlegens rådgivende 
funksjon i rådmannens stab. En slik organisering forutsetter en tett dialog mellom 
kommuneoverlegen og kommunens øvrige legetjeneste.  

Allmennlegetjenesten 

Kommunen vil i tråd med ny fastlegeforskrift arbeide med å bedre samhandlingen mellom fastlegene 
og øvrige kommunale tjenester. Samhandlingsreformen innebærer økte krav til legetjenesten og det 
forventes at fastlegenes arbeid retter seg mer mot forebygging, oppsøkende tilbud til 
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hjemmeboende, skrøpelige eldre, til kronikere, til brukere med rusavhengighet og psykiske problem 
samt mot barn og unges helse.  
En styrking av allmennlegetjenesten er en viktig forutsetning for at kommunene skal løse pålagte 
oppgaver. Asker kommune må arbeide systematisk og strategisk for å sikre en fremtidig og god 
dekning av fastlegetjenesten til befolkningen. Tjenesten skal være tilgjengelig for alle og sikre 
kontinuitet og kvalitet. Fastlegekapasiteten må økes ved å øke antall fastlegehjemler, og organisering 
av fastlegetjenesten må være hensiktsmessig. For å sikre nødvendig kapasitet på kort sikt er 
kommunen tildelt 6 nye fastlegehjemler fra Helsedirektoratet. Det foreslås å benytte deler av disse 
nye ressursene til å organisere legetjenesten på nye måter ved å benytte to av hjemlene for 2013 til å 
etablere et kommunalt fastlegekontor. I sak 042/13 vedtok kommunestyret at det skal iverksettes et 
prosjket med å utvikle modell for og implementere et fastlegekontor med fremtidig tilknytning til et 
Helsehus. Prosjektperioden varer fram til utgangen av 2017. 
 
Det utarbeides legeplan for Asker kommune som ferdigstilles i 2014. 
 

4.6 Legebil 
Prosjekt Legebilen ble startet i 2009, med ønske om å gi økt service og kvalitet fra legevakten. Bilen 
er bemannet med sykepleier og lege, den er godt utstyrt og de ansatte kan utføre hjertekardiogram 
(EKG) og ta blodprøver. I prosjektrapporten fra 2012 konkluderes det med at  
 

« LV-bilen til fulle tilfredsstiller intensjonene i Samhandlingsreformen om ”Best effektive 
omsorgsnivå” i den akuttmedisinske kjede.  Ordningen avlaster ambulansetjenesten i 
betydelig grad og sparer også politiet for unødvendig bruk av resurser.LV-bilen har i stor 
grad bidratt til å oppgradere Legevaktens sykebesøkstjeneste både kvantitativt og 
kvalitativt.  Servicenivået til den mest sårbare delen av befolkningen er hevet mange 
hakk».   

 

Evalueringsrapporten viser blant annet at det i 2011 totalt var registrert 3.387 sykebesøk av 

legevaktsbilen. Ved 640 sykebesøk forhindret man unødig bruk av ambulanse ved at LV-bilen rykket 

ut.  I brorparten av disse tilfellene måtte man også ha påregnet retur transport samme dag; det vil si 

rundt 1.200 sparte ambulanseoppdrag på årsbasis. Bruk av LV-bilen sparte i alt 85 politioppdrag i 

2011; i det alt vesentligste der personalet på LV-bilen foretok undersøkelse av psykisk syke pasienter 

i deres eget hjem, istedenfor at politiet transporterte dem til LV-sentralen for vurdering. 

Bilen er også en god hjelp for multifunksjonshemmede barn for å unngå unødig sykehusinnleggelse.  

Tjenesten er nå i full drift og er et godt eksempel på lokalmedisinske tjenester som forhindret mange 

sykehusinnleggelser.  

4.7 Mobilt røntgen 
Vestre Viken HF og 10 av kommunene i Vestregionen (Asker, Bærum, Drammen, Hurum, Lier, Nedre 
Eiker, Røyken og Øvre Eiker) har etablert en mobil røntgen tjeneste, som skal betjene sykehjemmene 
og omsorgsboligene i de aktuelle kommuner. Dette er en egnet transportbil med et digitalt mobilt 
røntgenapparat. Bilen bemannes med én radiograf. Bildene overføres digitalt til avtalt sykehus hvor 
de beskrives umiddelbart. Vurdering av bildene skjer ved sykehuset på ordinær måte. 
Ved å etablere en mobil røntgentjeneste kan pasienter, både i sykehjem og i omsorgsboliger, få god 
diagnostikk, avkrefte eller bekrefte behov for behandling, raskt og uten behov for transport til 
sykehus. Mobilt røntgen kan også følge opp behovet for radiologiske kontroller.   
 
Det forventes at tjenesten starter opp den 1. januar 2014.  
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4.8 Koordinerende enhet: 
Gjennom samhandlingsreformen er bestemmelsen om koordinerende enhet løftet fra forskrift til lov. 
Her går det fram at kommunene skal ha en koordinerende enhet som skal ha et ”overordnet ansvar 
for arbeidet med individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator”. Det 
forutsettes bla en tett dialog mellom koordinerende enhet og vedtakskontoret før vedtak om IP 
(Individuell Plan) fattes. Dette er ikke til hinder for rask og effektiv iverksettelse av IP.  
I 2011/2012 pågikk et utviklingsarbeid med å beskrive koordinerende enhets rolle og funksjon, 
definere utviklingsområder og iverksette tiltak. Tjenesten er styrket og det skjer en evaluering av 
organisering og ressursbehov innen utgangen av 2013.   
 

4.9 Vedtakskontoret 
Asker kommune skiller ansvaret for myndighetsutøvelse og ansvar for tjenesteutøvelse innen helse 
og omsorg i en administrativ bestiller – utfører modell. Vedtakskontoret ble skilt ut som egen enhet 
fra 1. januar 2013 og er det forvaltningsorganet i kommunen som ivaretar tildeling av tjenestene. I 
praksis betyr det utmåling av retten til tjenester i henhold til gjeldende myndighetskrav med 
utgangspunkt i god og riktig saksbehandling.  
Virksomhetene har oppgaver og ansvar knyttet til tjenesteutøvelsen. I praksis betyr det å yte 
tjenester i det volum og med den kvalitet som vedtakene forutsetter. Denne organisatoriske 
modellen stiller store krav til styring, samhandling og gode rutiner mellom vedtakskontoret og 
utfører slik at det blir gitt kvalitetsmessige og effektive tjenester innenfor innvilget budsjettramme.  

4.9.1 Koordinering, styring og samarbeid 
Forløp 
Styring og kontroll av «pasientflyt» og «pasientforløp» og tett dialog mellom vedtakskontor og 
økonomiavdelingen er nødvendig for å sikre riktig ressursbruk. Oppgavefordelingen mellom 
spesialisthelsetjenesten og kommunens helse og omsorgstjenester endres, derfor må også 
samhandling og samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten styrkes. 
Kontakten med helseforetaket og lokalsykehuset må koordineres for å sikre de gode 
pasientforløpene. Vedtakskontoret ble fra 2012 styrket med en koordinator som også innehar en 
controllerfunksjon. Funksjonen er spesielt knyttet mot kvalitetssikring av avtaler, følge med på 
utskrivingspraksis, oppfølging av betalingsforpliktelser opp mot helseforetaket og sikre en optimal 
koordinering og styring av kommunens helse og omsorgstjenester.  
 
Rutiner og prosedyrer for samarbeid og samhandling i bestiller/utførermodellen 
En omfattende prosess i regi av vedtakskontoret har ført til utarbeidelse av antall 16 rutiner som 
sikrer god koordinering av samhandlingen mellom sykehuset, vedtakskontoret, fastlegene og 
virksomhetene innen helse og omsorg. 
 
Ressursstyring 
Det har de siste årene pågått et omfattende arbeid for å sikre en optimal koordinering og styring av 
kommunens tilbud om helse og omsorgstjenester. For å bedre oversikten over de til enhver tid 
gjeldene ressursrammer for virksomhetene pågår et arbeid med å utvikle et databasert 
ressursstyringsverktøy som kan trekke ut styringsdata fra de ulike fagsystemene. Hensikten er å sikre 
oppfølging, kontroll og rapportering med fokus på «pasientflyt», økonomi og eventuelle 
kvalitetsavvik. Foreløpig benyttes et manuelt verktøy som legger grunnlag for en videreutvikling av 
den IKT-baserte datavarehusløsningen for virksomhetsstyring, Bicon. Målet er å sikre 

 God virksomhetsstyring i Helse og omsorg  

 Effektiv ressursutnyttelse i Helse og omsorg 

 Økt kvalitet i tjenesteproduksjonen i Helse og omsorg 
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I 2012 ble det anskaffet et verktøy for plassadministrasjon (bookingmodul for institusjon)- Verktøyet 
gir god oversikt, letter kommunikasjon mellom tildeler og utfører og sikrer en mer effektiv og presis 
tjenestetildeling.  

4.10 Meldingsutveksling og helsenett 
Sentrale forutsetninger for å sikre effektiv kommunikasjon er at informasjon og meldinger kan skje 
elektronisk. Asker kommune ble tilknyttet norsk helsenett i 2012 
Gjennom prosjektet Meldingsløftet, i regi av Kommunehelsesamarbeidet fases også det elektroniske 
meldingsverktøyet gradvis inn. Dette er nødvendig for å sikre effektiv informasjonsutveksling mellom 
sykehus og kommune. Asker har deltatt i pilotprosjektet «Meldingsløftet», i regi av 
Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken. Det forventes at alle tjenester er koplet på innen 
utgangen av 2013. Gjennom deltagelse i pilotprosjketet er Asker kommune den første kommunen i 
Vestre Vikens helseområde som får elektronisk meldingsutveksling mellom helseforetaket og 
kommunen på plass innen alle tjenesteområdene. Det rapporteres om gode erfaringer så langt.  

4.11 OU – prosjekter 
Det er et overordnet mål å gi brukerne et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. 
De utviklingstrekk som ligger til grunn for en fremtidig tjenesteutforming utfordrer dagens 
organisering. Økt kompleksitet medfører større behov for spesialisering og dermed behov for ny 
arbeidsdeling. Samtidig som forskjellige aktører utvikler spesialkompetanse på ulike deler av 
omsorgstrappen vil behovet for samordning og koordinering være stort. Slike utviklingstrekk er 
positive, men gjør dagens organisering sårbar, lite fleksibel og mindre relevant enn tidligere. Strategi 
2020 definerer 5 strategiske innsatsområder som skal legges til grunn for det videre arbeid med å 
utvikle tjenesten. Med tanke på en fremtidig tjenesteutforming er strategiområde 1 og 2 sentrale:   
1. Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende tjenestene
2. Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene. 2 av disse

For å sikre tilstrekkelig robuste tjenester som også gjør det mulig å utøve strategisk ledelse er flere 
prosesser gjennomført for å styrke, videreutvikle og samle tjenestene.  

 Hjemmesykepleien er organisert i 1 virksomhet, mot tidligere 3 (herav 1 privat aktør).

 Omsorgsboliger med heldøgns omsorg er organisert 2 virksomheter (herav 1 privat aktør). I
den kommunale virksomheten er Oppsjø og ABOS omsorgsboliger slått sammen til 1

 Solgården sykehjem og Søndre Borgen sykehjem er organisert i 1 virksomhet

Det pågår i disse dager et omfattende omorganiseringsprosjekt innen tjenesteområdet helse og 
omsorg for å sikre en hensiktsmessig organisering av  

 Helse og omsorgstjenester knyttet til forebygging og behandling av sykdom og skade og
forebygging av sosiale problem

 Helse og omsorgstjenester knyttet til behandling og rehabilitering

 Tjenester av sosialfaglig art

 Tjenester inne psykisk helse og rus.

4 virksomheter er berørt av omorganiseringen. 

5 Faglige virkemidler 
Kommunene tillegges nye oppgaver og må organisere tjenester og ressurser på en ny måte. Dette 
innebærer også nytenkning knyttet til rekruttering, bemanning, kompetanse, 
kompetanseoppbygging og måter å organisere kompetanse på. Høy kvalitet i helse- og 
omsorgstjenesten forutsetter at ansatte har oppdaterte kunnskaper, holdninger og ferdigheter slik at 
brukerne mottar virkningsfulle tjenester basert på kunnskap. Nasjonale satsningsområder om 
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pasientsikkerhet i helsetjenestene og intensjonen om å lovfeste kravene til systematisk kvalitets- og 
pasientsikkerhetsarbeid i hele helse- og omsorgstjenesten peker i retning av at kvalitetsnivået vil bli 
tydeligere definert og standardisert.  
Dette krever overordnede strategier og systematiske tilnærminger. Asker kommune etablert en FOU 
(Forskning, opplæring og utvikling) enhet i Helse og omsorgstjenesten for å møte utfordringene.  

5.1 FOU enheten – mål og virkemiddel 
Hovedmålet med å etablere en FOU enhet er å sikre at fagutøvelsen er kunnskapsbasert. FOU 
enheten har etablert godt samarbeid både mellom sykehus, andre kommuner, høyskoler og 
universitet slik nasjonale føringer legger opp til. Kvalitetsarbeid, tjenesteutvikling og anvendt 
forskning er sentrale arbeidsområder i enheten. Dette skjer bla ved at:  

• Asker kommune har stort fokus på etikk og etisk refleksjon. 
• Asker kommune, i samarbeid med sykehus og høgskole utvikler og vedlikeholder 

eksisterende kunnskap. Det er inngått en samarbeidsavtaler med Høgskolen i 
Buskerud i forbindelse med etablering av FOU enhet i Asker kommune 

• Organisasjonen får tilgang på tilgjengelig kunnskap, basert på forskning. 
• FOU enheten er en sentral virksomhet for kvalitetsutvikling gjennom utvikling av 

definerte kvalitetsindikatorer og etablering av en modell som sikrer systematisk 
kvalitetsarbeid 

• FOU enheten har et overordnet ansvar i planlegging og gjennomføring av 
opplæringsvirksomhet gjennom utvikling og etablering av Strategisk 
kompetansestyringssystem.  

• Organisasjonen deltar og bidrar til praksisnær forskning, - dvs forskning i samarbeid 
med utøvere i praksis. Dette vil ha direkte nytteverdi for våre brukere og ansatte.  

• Samhørighet mellom nivåene i helsetjenesten styrkes fordi FOU-arbeidet og praksis 
er avhengig av hverandre. 

• Forsknings - og utviklingsarbeidet har fokus på helheten i helsetjenesten   

 
En lav innsatsfaktor har gitt høy gevinst, og resultatene av det pågående arbeidet er bra. Det vises til 
politisk sak: Status fag og kvalitet (desember 2013) som ytterligere beskriver de tiltak som er 
iverksatt.   

6 Folkehelsearbeidet 
En av hovedintensjonene i samhandlingsreformen er å satse mer på helsefremmende og 
forebyggende arbeid. Primærforebyggende arbeid er det helsefremmende og sykdomsforebyggende 
arbeidet som innebærer tiltak som bedrer livskvalitet, trivsel og muligheten til å mestre de 
utfordringer og belastninger en utsettes for i dagliglivet.  Det brede samfunnsrettede 
Folkehelsearbeidet er Askersamfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme helsen i 
befolkningen. Dette betyr at innbyggere, frivillige organisasjoner, næringsliv og kommunen sammen 
skal medvirke til det innovative folkehelsearbeidet i kommunen. Arbeidet med å utvikle mål og 
strategier for Asker kommunes folkehelsearbeid pågår som en del av arbeidet med å rullere 
Kommuneplanen.  

 
Helse og omsorgstjenestene befatter seg i hovedsak med det sekundær og tertiærforebyggende 
arbeidet.  

 Sekundærforebyggende arbeid er tiltak som fører til en reduksjon i sykdommer, skader, 
sosiale problemer, dødelighet og risikofaktorer (sekundærforebygging – tidlig intervensjon). 

 Tertiærforebyggende arbeid er tiltak som hindrer at konsekvensen av sykdom og 
funksjonshemninger medfører ytterligere plager for dem det gjelder.  
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Når Asker kommunes overordnede mål og strategier er beskrevet og vedtatt gjennom en overordnet 
plan for folkehelse blir arbeidet med tjenesteområdets temaplan for folkehelse iverksatt. Behovet for 
forebyggende tjenester som oppfølgingstilbud for endring og mestring av levevaner til personer som 
har økt risiko for, eller som allerede har sykdommer/ utfordringer knyttet til fysisk og psykisk helse vil 
her synliggjøres. 

7 Strategi 2020 
Kommunestyret vedtok i utvalgssak 6/13 «Helse og omsorg, - Strategi 2020» som et helhetlig, 
overordnet styringsdokument for tjenesteområdet. Her klargjøres og konkretiseres de utfordringer 
kommunen står ovenfor. Videre tydeliggjøres nødvendige strategiske grep for å møte disse. Planen 
bygger på Nasjonal helse og omsorgsplan og skisserer et «paradigmeskift» hvor ressursinnsats i helse 
og omsorgstjenesten skal snus fra reparasjon og behandling til forebyggende arbeid og tidlig innsats. 
Helse og omsorgstjenestens visjon «Sammen gjør vi det mulig!» viser retning for utvikling av 
tjenesten. I tillegg til bruker og medarbeiderfokus tar visjonen opp i seg følgende føringer fra 
handlingsprogrammet:  
• Forebygging og tidlig innsats 
• God helhet og samhandling 
• God kvalitet 
• Nødvendig kompetanse 

Det legges 5 strategiske satsningsområder til grunn for det videre arbeidet med å utvikle helse - og 
omsorgstjenestene.  
1. Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenester 
2. Styrke, videreutvikle og samle helse – og omsorgstjenestene 
3. Fremme aktiv brukerrolle 
4. Sikre faglig kvalitet og kompetanse (herunder IKT og velferdsteknologi) 
5. Sikre tilstrekkelig personell med nødvendig kompetanse 

Helse og omsorgsplanen er et viktig strategisk styringsdokument både for å sikre en tjenesteutvikling 
i tråd med nasjonale føringer og en utvikling som er tilpasset lokale behov. En strategisk plan sikrer 
forutsigbarhet i arbeidet. Forutsatt rullering hvert 4.år vil man sikre at samfunnsmessige utfordringer 
til en hver tid blir fanget opp. Temaplanene sikrer fagutviklingen for de ulike målgruppene. 

 

Figuren over viser hvordan strategiene (hva vi skal gjøre) operasjonaliseres i konkret handling 
(hvordan) gjennom temaplaner og virksomhetsplaner. 
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7.1 Videre satsningsområder  
Strategi 2020 definerer 5 strategiske innsatsområder og beskriver 38 delstrategier som skal 
konkretiseres gjennom temaplaner og virksomhetsplaner. De aller fleste delstrategier er nå i prosess. 

Spesielle utfordringer i 2014. 
Rettslige virkemiddel 

 Lokalt tilpasse de 13 samarbeids/tjenesteavtalene  mellom helseforetaket og kommunene.
Arbeidet er igangsatt og skal avsluttes ila 2014.

 Evaluering av inngåtte avtaler. Det er et lovkrav at avtalepartene årlig skal gås igjennom med
sikte på nødvendige oppdateringer eller utvidelser.

 Asker kommune innehar ledervervet av Lokal samarbeidsutvalg

Økonomiske virkemiddel 

 De økonomiske incentivene slik som kommunal medfinansiering for bruk av
spesialisthelsetjenester og betalingsansvar for utskrivningsklare pasienter ser foreløpig ut til
å videreføres.

Tjeneste og organisasjonsutvikling 

 Psykisk helse og rus
o Kapasitet og kompetanse innen rusarbeid og psykisk helsearbeid skal styrkes og

videreutvikles gjennom utarbeidelse av temaplan om tjenester til mennesker med
psykiske lidelser og rus

o Samarbeid med VVHF for å forberede samhandlingsreformens fase 2

 Fortsette arbeidet med å videreutvikle og styrke eksisterende tjenester og iverksette
organisatoriske tiltak for både å redusere sykehusinnleggelser og å kunne ta i mot de
utskrivningsklare pasientene.

 Implementer ny organisasjonsmodell for forebyggende helsetjenester, tjenester av
sosialfaglig art og tjenester til mennesker med psykiske lidelser og rusavhengighet

 Etablere kommunalt tilbud om ø-hjelpsplasser

 Bedre samhandling mellom fastleger og øvrig kommunal tjeneste

 Utvikle verktøy til bruk i det holdningsskapende arbeidet hvor aktiv brukerrolle skal styrkes.

Faglige virkemiddel 

 Videreføre påbegynte utviklingsarbeider
o Etisk refleksjon
o Strategisk kompetansestyring
o FOU – modellen
o Holdningsskapende arbeid
o velferdsteknologi



Sak nr. Sak Møtedato 
59/2013 Forvaltningsrevisjon innen kommunens eiendeler – 

overordnet prosjektskisse. 
9.12.13 

Saksbehandler 
• Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Overordnet prosjektskisse – Kommunens eiendeler. Asker kommunerevisjon nov.

2013. 
2. Oversikt over eiendeler ført i regnskapet.

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget ba i sak 51/13 kommunerevisjonen legge frem en prosjektskisse til en 
forvaltningsrevisjon innen kommunens eiendeler til dette møtet, se vedlegg 1. 

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke om kommunens eiendeler blir forvaltet 
på en forsvarlig måte, og i tråd med gjeldende rutiner og retningslinjer/reglementer på 
området. Revisjonen foreslår følgende problemstillinger: 

• Blir eiendelen anskaffet i henhold til en innkjøpsplan?
• Har kommunen et system som sikrer et fullsteding register over eiendeler?
• Er kommunens eiendel til stede, forsvarlig oppbevart og ivaretatt?
• Har/følges kommunens retningslinjer for bruk?
• Har kommunen rutiner for avhending/utrangering av eiendel?

Følgende avgrensning av tjenesteområde og enheter foreslås ut fra risiko og vesentlig: 
• Tjenesteområdene kultur og teknikk.
• Enheter innenfor de to tjenesteområdene:

o Kulturhuset, maskiner og utstyr
o Asker drift, maskiner og utstyr
o Kommunalteknisk, maskiner og utstyr

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon innen kommunens eiendeler. Formålet med 
forvaltningsrevisjonen er å undersøke om kommunens eiendeler blir forvaltet på en forsvarlig 
måte og i tråd med gjeldende rutiner og retningslinjer/reglementer på tjenesteområdene kultur 
og teknikk. Problemstillinger for forvaltningsrevisjonen skal være: 

• Blir eiendelen anskaffet i henhold til en innkjøpsplan?
• Har kommunen et system som sikrer et fullsteding register over eiendeler?
• Er kommunens eiendel til stede, forsvarlig oppbevart og ivaretatt?
• Har/følges kommunens retningslinjer for bruk?
• Har kommunen rutiner for avhending/utrangering av eiendel?

6 



Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

Sign. Utskrift 
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Asker kommunerevisjon Overordnet prosjektskisse 
Forvaltningsrevisjon 

Arbeidspapir             

Prosjekttittel: Kommunens eiendeler 

Oppdrag: Kontrollutvalgets møte 4.11.2013 og 10.12.2013 

Bakgrunn: Plan for forvaltningsrevisjon 2012 – 2015 vedtatt i 
KU 23.04.2012 sak 12/12 og i KOM 8.05.2012. 
Vedtak i KU 04.11.13. 

Prosjektleder: Rønnaug Skaar Tinjar 

Prosjektmedarbeidere: Inger Helene Elstad og Kathrine Bolsø Evjen 

Kvalifikasjoner: Prosjektkompetanse: Revisor, diplomert 
internrevisor, mastergrad i sosiologi og mastergrad 
i økonomi (siviløkonom) 

Vurdering av 
uavhengighet: (Fvl §6, og jf
erklæring som avgis for hvert år. ) 

Vurdering blir gjort når endelig prosjekt og utvalg 
er fastsatt. 

Arbeidsbeskrivelse: 

Forvaltningsrevisjon, gjennomføres iht RSK 001 

Formål og forslag til problemstillinger: 
Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke om kommunens eiendeler blir 
forvaltet på en forsvarlig måte og i tråd med gjeldende rutiner og 
retningslinjer/reglementer på området. 

• Blir eiendelen anskaffet i henhold til en innkjøps plan?
• Har kommunen et system som sikrer et fullsteding register over eiendeler?
• Er kommunens eiendel til stede, forsvarlig oppbevart og ivaretatt?
• Har/følges kommunens retningslinjer for bruk?
• Har kommunen rutiner for avhending/utrangering av eiendel?

Utvalg/Avgrensning: 

• Kommunene er organisert inn i 6 tjenesteområder:
o Oppvekst
o Helse og omsorg
o Kultur, frivillighet og fritid

X:\X-Rokus\Kontrollutvalg\410 Asker\5 AK\5.2\1213\Overordnet prosjektskisse.docx       Side 4 
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Asker kommunerevisjon Overordnet prosjektskisse 
Forvaltningsrevisjon 

Arbeidspapir             

o Teknikk og miljø
o Eiendom
o Administrasjon og ledelse

Utvalg av tjenesteområde og enheter til prosjekt sett i forhold til risiko og 
vesentlig: 
• Tjenesteområdene kultur og teknikk.
• Enheter innenfor de to tjenesteområdene:

o Kulturhuset, maskiner og utstyr
o Asker drift, maskiner og utstyr
o Kommunalteknisk, maskiner og utstyr

Revisjonskriterier: 

Kilder:  
Kommuneloven § 23 2. ledd, internkontroll. 
85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane 
Kommunale bestemmelser 
Etiske retningslinjer for Asker kommune, bruk av kommunens eiendeler. 
Regnskapsforskrift 
KRS nr 4 – Avgrensning mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet 

Metode: 

Iht RSK 001 
Møter med ledelsen, kontaktpersoner og andre aktuelle innen området. 
Undersøkelser etter kvalitativ metodikk. Dokumentanalyser, gjennomgang av 
rutiner, sammenliknende statistikker og resultatrapporteringer.  

Prosjektstart: 

Umiddelbart etter kontrollutvalgets foreløpig bestilling november 2013 og endelig 
bestilling desember 2013. 

Forventet ferdigstillelse: 

Ferdigstilles i juni, forutsatt at kritiske faktorer ikke hindrer framdrift, forventes 
levering til kontrollutvalgets møte i juni 2014. 
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Asker kommunerevisjon Overordnet prosjektskisse 
Forvaltningsrevisjon 

Arbeidspapir             

Kritiske faktorer: 

• Framdrift er avhengig av tilstrekkelig tilgang på informasjon.
• Tilstrekkelig og tilfredsstillende grunnlagsdata.

Dato: Nov. 2013 
Sign.: RST 
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Asker kommunerevisjon 
Forvaltningsrevisjon 

Arbeidspapir 

Prosjekt: Kommunens eiendeler 

Oversikt over eiendeler ført i regnskapet. 

Balansen 2013: 
Konto Konto (T) Beløp 

22499010 Anleggsmidler 5 års avskrivning 14 765 788 
22499011 Avskrivninger 22499010 -5 286 241 
22499020 Anleggsmidler 10 års avskrivning 54 245 707 
22499021 Avskrivninger 22499020 -39 149 672 
22499030 Anleggsmidler 20 års avskrivning 16 177 814 
22499031 Avskrivninger 22499030 -2 254 277 

38 499 119 

Konto Konto (T) Beløp 
22510000 Kontormaskiner 95 929 
22510010 Hustrykkeri 0 
22510012 Inventar, utstyr og bygn. arb. Kompetansesenter 237 708 
22510100 Inventar og utstyr Rådhuset 192 680 
22510300 Inventar og utstyr helse og sosial 1 659 710 
22510400 Inventar og utstyr kultur 692 549 
22510410 Inventar og utstyr idrett 70 088 
22511961 Bil dokumentsenteret 58 000 
22520200 Inventar og utstyr skoler 11 784 371 
22520600 Inventar og utstyr Barnehage 844 491 
22530002 Biler fellestjenesten 540 442 
22530003 Ford Transitt BP 34555 - gave 2003 20 600 
22530400 Biler Helse og sosial 322 331 
22530600 Bil avløser/vaktmestertj. 28 200 
22530700 Pasientvarslingsanlegg GBRS 33 624 
22550100 Maskiner/utstyr Asker kulturhus 4 746 366 
22550101 Maskiner og utstyr park/grønt 40 663 
22550102 Maskiner og utstyr idrett 1 434 957 
22550200 Orgel - Asker kapell 227 313 
22560001 Biler/mask.utst. Komm.ing. 3 612 824 

26 642 845 

Konto Konto (T) Beløp 
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Asker kommunerevisjon 
Forvaltningsrevisjon 

Arbeidspapir 

Prosjekt: Kommunens eiendeler 

22610000 Edb-utstyr 6 615 745 
22610030 Inventar og utstyr Torstad, Vestre Nes, Oppsjømark 279 676 
22660002 Maskiner/utstyr Eiendomsforvaltningen 172 000 
22690000 Kabel Gullhella sør anl.nr 991646 2 642 955 
22690001 Borgen nedlegging høyspent anl.nr 991648 4 152 960 
22690100 Maudmonumentet 33 739 
22690200 Utsmykning Borgen Nærmiljøsenter 77 611 
22690202 Utsmykning Torstad skole 111 500 
22690300 Utsmykning Bråset bo- og omsorgsenter 111 168 
22690400 Utsmykning Asker kulturhus 619 801 
22690500 Utsmykning Risenga sv.hall og Leikvollhallen 114 405 
22695810 Brannkrav 1 755 295 
22696057 Utskifting PCB 3 641 867 
22696067 ENØK 15 216 484 

35 545 207 

Driftsregnskapet fra 1.1.2012 til og med 5.11.2013. 
Konto Konto (T) Beløp Kommentar

12210 Leie av kontormaskiner - Drift 2 196 732
12100 Kjøp av transportmidler - Drift 16 152 684 Mesteparten leasing biler, container, elsykler.
12030 Annleggsmaskiner 1 631 678 Mesteparten leasing biler og maskiner, snøfreser, vekt til truck.
12020 Kunst og antikviteter - Drift 122 290 Kunstinnkjøp.

12005 Kontormaskiner - Drift 825 235
Leasing multimaskiner, arkiv, kopi maskin/skrivere, tv, prosjektor, 
makuleringsmaskin.

12000 Inventar og utstyr - Drift 27 913 488

Mye møbler til kontorer, skoler og barnehager.  Kommunens egen 
drift av idrettanlegg. Kjøkken utstyr og hvitevarer, røykmaskin, 
trimsykler, smartboard, mobiler, billett automat, lysutstyr, 
prosjektor, gardiner, tv.

12015 Spesialutstyr - Drift 12 317 471

Mesteparten vannmålere, bioposer og avfallsbeholdere. 
Musikkinstrumenter, lånekort bibliotek, veistøvsuger, 
musikkutstyr, skatepark.

12290 Leie av andre maskiner - Drift 1 694 737
12090 Medisinsk inventar og utstyr - Drift 795 872

12010 Datamaskiner og IT-utstyr - Drift 22 491 103

Skole pcer, ipad til skoler og andre, laptop, stasjonære pc, 
datautstyr til møterom, smartboard, lydutstyr, prosjektor, headset, 
switcher.

12205 Leie av datamaskiner - Drift 91 736
12200 Leie av anleggsmaskiner - Drift 1 066 608

87 299 633
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Asker kommunerevisjon  
 Forvaltningsrevisjon 

 Arbeidspapir 
 

Prosjekt: Kommunens eiendeler 
 

 
Asker kulturhus, driftsregnskap og investeringsregnskap fra og med 2008 til og med 2013. 
Konto Konto (Tekst) Beløp 
12200 Leie av anleggsmaskiner 1 238 
12100 Kjøp av transportmidler 1 982 
12020 Kunst og antikviteter 4 183 
12015 Spesialutstyr 179 973 
12010 Datamaskiner og IT- utstyr 575 064 
12000 Inventar og utstyr 4 687 231 
 SUM 5 449 672 
 
Konto Konto (Tekst) Beløp 
2015 Spesialutstyr 623 937 
2010 IT- utstyr 72 963 
2000 Inventar og utstyr 2 621 106 
 SUM 3 318 006 
 
 
 
 
Asker drift, driftsregnskap og investeringsregnskap fra og med 2008 til og med 2013. 
Konto Konto (Tekst) Beløp 
12200 Leie an anleggsmaskiner 1 242 930 
12100 Kjøp av transportmidler 19 903 
12090 Medisinsk inventar og utstyr 9 046 
12030 Anleggsmaskiner 2 159 653 
12015 Spesialutstyr 115 526 
12010 Datamaskiner og IT- utstyr 373 206 
12005 Kontormaskiner 8 300 
12000 Inventar og utstyr 244 962 
 SUM 4 173 526 
 
Konto Konto (Tekst) Beløp 
2100 Kjøp av transportmidler 9 769 444 
2030 Maskinelt utstyr 7 607 766 
2015 Spesialutstyr 110 000 
 SUM 17 487 210 
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Asker kommunerevisjon 
Forvaltningsrevisjon 

Arbeidspapir 

Prosjekt: Kommunens eiendeler 

Kommunalteknisk, driftsregnskap og investeringsregnskap fra og med 2008 til og med 2013. 
Konto Konto (Tekst) Beløp 
12200 Leie av anleggsmaskiner 2 409 755 
12100 Kjøp av transportmidler 2 349 113 
12090 Medisinsk inventar og utstyr 10 836 
12030 Anleggsmaskiner 32 447 
12020 Kunst og antikviteter 21 480 
12015 Spesialutstyr 21 823 777 
12010 Datamaskiner og IT- utstyr 2 915 543 
12005 Kontormaskiner 299 823 
12000 Inventar og utstyr 1 122 673 

SUM 30 985 448 

Konto Konto (Tekst) Beløp 
2100 Kjøp av transportmidler 1 930 084 
2015 Spesialutstyr 10 974 249 
2010 IT- utstyr 2 356 753 

SUM 15 261 087 
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Asker kommunerevisjon 
Forvaltningsrevisjon 

Arbeidspapir 

Prosjekt: Kommunens eiendeler 

Oppvekst 
• Skolene
• Barnehagene
• Barne- og familieenheten
• Barneverntjenesten

Helse og omsorg 
• Avdeling forebygging og rehabilitering
• Arbeid, fritid og avlastning
• Avdeling psykisk helse
• Hjemmesykepleien
• Helseavdelingen
• Boliger for mennesker med psykisk utviklingshemming
• Omsorgsboliger med heldøgnstjeneste
• Solgården Sykehjem
• Gullhella Sykehjem
• Sosialtjenesten
• Vedtakskontoret
• NAV, Asker

Kultur, frivillighet og fritid 

5 

http://www.asker.kommune.no/Skole-og-utdanning/Skolene/
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http://www.asker.kommune.no/Helse-og-omsorg/Gullhella-Sykehjem/
http://www.asker.kommune.no/Sosiale-tjenester/Sosialtjenesten/
http://www.asker.kommune.no/Om-Asker-kommune/Organisasjonskart/Helse-og-omsorg/Vedtakskontoret/
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Asker kommunerevisjon 
Forvaltningsrevisjon 

Arbeidspapir 

Prosjekt: Kommunens eiendeler 

• Asker kulturhus
• Asker bibliotek
• Asker kulturskole
• Idrett og friluft

Teknikk og miljø 
• Plan- og bygningsavdelingen
• Kommunalteknisk avdeling
• Asker Drift

Eiendom 
• Eiendomsforvaltningen
• Prosjekt og utbygging

Administrasjon og ledelse 
Tjenesteområdet omfatter funksjonene: 
• Servicetorgenheten

Virksomheten består av Dokumentsenteret, Kommunikasjonsavdelingen, IKT-seksjonen 
og Servicetorget. 

• Forvaltning og utvikling
Forvaltning og utvikling ivaretar i hovedsak arbeid med strategisk utvikling med fokus på 
styringssystemet, overordnet tjenesteutvikling og kompetanseutvikling. 
Enheten skal også ivareta forvaltningsoppgaver som gjennomføres på rådmannsnivå. 

• Politisk sekretariat
Politisk og administrativt sekretariat er plassert i rådhuset. Sekretariatets viktigste 
oppgaver er å betjene ordfører, de folkevalgte og rådmannen. 

• Internservice i rådhuset
Internservice i rådhuset skal sikre at brukere av rådhuset får den service og de tjenester de 
til enhver tid trenger. 

• Økonomiavdelingen
Avdelingen omfatter blant annet Regnskap, Lønn og Anskaffelser. 

• HR-avdelingen
Avdelingen har ansvaret for lønnsspørsmål, personalsaker, intern kompetanseutvikling, 
Internvikaren og Helse- Miljø -Sikkerhet (HMS). 

Asker kulturhus, Asker drift og kommunalteknisk avdeling rapporterer til samme komité, 
komité for teknikk, kultur og fritid. 
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http://www.asker.kommune.no/Om-Asker-kommune/Organisasjonskart/Eiendom/Prosjekt-og-utbygging/
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Sak nr. Sak Møtedato 
60/2013 Drøfting av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt på 

eiendom. 
9.12.13 

Saksbehandler 
• Mona Moengen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 
I forbindelse med diskusjon av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt på forrige møte kom det 
frem at kommunerevisjonen har kapasitet til å gjennomføre to prosjekter parallelt dersom 
leveransetidspunktene er forskjellig. Kontrollutvalget besluttet på denne bakgrunn å drøfte en 
ny forvaltningsrevisjon på eiendom i dette møte. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget ber revisjonen om å legge frem en prosjektskisse til en forvaltningsrevisjon 
eiendom på neste møte. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 
61/2013 Kontrollutvalgets årsplan 2014. 9.12.13 

Saksbehandler 
• Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Årsplan for kontrollutvalget i Asker 2014.

Saksopplysninger 
Sekretariatet har laget forslag til årsplan for 2014. Planen legger vekt på utvalgets 
overordnede perspektiv. Kapittel 4 redegjør for saker utvalget særlig vil jobbe med i 2014 for 
å fylle sitt mandat.  

Følgende møteplan for 2014 er foreslått: 
• Mandag 3. februar
• Mandag 17. mars
• Mandag 28. april
• Mandag 2. juni
• Mandag 25. september
• Mandag 6. oktober
• Mandag 3. november
• Mandag 8. desember

Planen legges frem til diskusjon i kontrollutvalget, og vil bli komplettert med innspill fra 
medlemmene. Planen vil deretter bli oversendt kommunestyret til orientering. 

Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for 2014 med de endringer som

fremkom i møtet. 
2. Årsplanen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2014 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

Sign. Utskrift 
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ÅRSPLAN 
2014 

KONTROLLUTVALGET I 
ASKER KOMMUNE 

Utarbeidet av Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 

Innholdsfortegnelse 

Vedlegg 1 sak 61/13
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1 Innledning 
Kommunene er samfunnets viktigste velferdsprodusenter og forvalter betydelige ressurser på vegne av 
innbyggerne. Omfanget av og bredden i den kommunale tjenesteproduksjonen medfører behov for 
utstrakt styring og kontroll. Egenkontrollen er et viktig element i det lokale folkestyret, og skal bidra til å 
styrke allmenhetens tillit til forvaltningen i tillegg til å bidra til at kommunen når de mål som er satt.  
 
Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for å føre løpende kontroll og tilsyn med forvaltningen på 
kommunestyrets vegne.1 I samspillet mellom kommunestyrets og kontrollutvalget er god dialog og 
informasjonsutveksling sentralt.  For at utvalget skal være i stand til å fylle sin funksjon, er det avhengig 
av bistand og tjenester fra sekretariat og revisor. Det er viktig å legge til rette for god og åpen dialog som 
skaper en gjensidig forståelse og klar ansvars- og oppgavefordeling mellom kontrollutvalget, 
sekretariatet og revisjonen. 
 
Kontrollutvalgets oppgaver er omfattende, og knytter seg både til tilsyn med den kommunale 
forvaltningen og til tilsyn med revisjonens arbeid og kommunale foretak. Dette innebærer å iverksette 
forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og andre undersøkelser i kommunen, samt påse at kommunens 
regnskap blir betryggende revidert.  Kontrollutvalget har ikke myndighet til å fatte vedtak som binder 
forvaltningen, og kan heller ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av folkevalgte 
organer. 2 
 
Kontrollutvalgets generelle oppgaver er omtalt i vedlegg 1. Utvalget vil i tillegg ha en intern plan med 
oversikt over planlagt gjennomføring i 2014. Denne vil bli oppdatert fortløpende, og vil være 
tilgjengelig på sekretariatets hjemmeside (som er under utarbeiding).   
 
 
2 Kontrollutvalget i Asker 
Kontrollutvalget i Asker består av 5 medlemmer. Følgende medlemmer og varamedlemmer er valgt for 
perioden 2011-2015: 
 

Medlem Parti Varamedlem Parti 
Ole Willy Sandbekk , leder  Ap Thormod Isachsen  Ap 
William Norset H Thormod Skogstad  H 
Gerd Annexstad  H Hege Damm Schwarz  H 
Astrid Osmundaag Nesland  Frp Randi Mollan Bølseth  Frp 
Tom Brunsell  AGV Jan Erik Wilhelmsen  AGV 

 
Kontrollutvalgets reglement ligger som vedlegg 2 til årsplanen.   
 
 
3 Møteplan 
Kontrollutvalget har vedtatt følgende møteplan for 2014: 

• Mandag 3. februar  
• Mandag 17. mars 
• Mandag 28. april  
• Mandag 2. juni  
• Mandag 25. september 
• Mandag 6. oktober 
• Mandag 3. november 
• Mandag 8. desember 

 
Kontrollutvalgets møter holdes fortrinnsvis innenfor tidsrommet 17.00 – 20.00. 

1 Kommuneloven §77 
2 Kontrollutvalgsforskriften 

                                                 



 
4 Kontrollutvalgets hovedfokus i 2014 
4.1 Tilsyn med forvaltningen 
Det generelle tilsynet med forvaltningen gjennomføres med følgende tiltak: 

• Samtaler med ordføreren og rådmannen. 
• Informasjon fra enhetene. 
• Kontrollutvalget har planlagt virksomhetsbesøk hos Plan og bygningsetaten og VEAS.  

 
Rapportering til kontrollutvalget: 

• Samme økonomiske rapportering som formannskapet får.  
• Kopier av rapporter fra andre tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging. 
• Oversikt over skatteinngangen. 
• Årlig orientering om kommunens system for behandling av tips og varsling.  

 
I den grad følgende temaer/områder ikke blir undersøkt gjennom bestilling av 
forvaltningsrevisjon, vil vi be om tilbakemeldinger fra administrasjonen på følgende områder: 
 

• Rådmannens interne kontroll. 
• Oppfølging av kommunestyresaker. 
• Andre områder som kontrollutvalget vil ha fokus på. 

 
 
4.2 Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon 
Ved behandlingen av kommuneregnskapet for 2013 vil kontrollutvalget avgi en uttalelse som 
stiles til kommunestyret. Det er innført et nytt krav om rapportering av «tiltak som er iverksatt 
og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i 
virksomheten» 3  i årsberetningen. Dette er noe kontrollutvalget vil være opptatt av i forbindelse 
med behandlingen av uttalelsen til årsregnskapet. Formannskapet får kopi av uttalelsen, slik at 
denne er med når formannskapet gir sin innstilling til kommunestyret. 
 
Alle revisjonsmerknader som revisjonen ønsker at kontrollutvalget skal følge opp, behandles 
fortløpende. Kontrollutvalget vil følge opp nummerert brev for regnskapet 2012. 
 
4.3 Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon 
Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon ble vedtatt av kommunestyret 5.5.12 i sak 
37/12.  
En oversikt over forvaltningsrevisjonsprosjekter 2012 – 2015 ligger som vedlegg 3. 
 
I 2014 vil kontrollutvalget bestille forvaltningsrevisjon innen sosiale tjenester, tjenester til 
utviklings- og funksjonshemmede og skolefritidsordning.   
 
Kontrollutvalget behandler prosjektrapportene og rapporterer til kommunestyret og følger 
deretter opp rapportene i tråd med kommunestyrets vedtak. I 2014 vil kontrollutvalget følge opp 
forvaltningsrevisjoner på rusomsorg og ettervern, barnevern, kommunenes eiendeler og 
kommunens eiendom. 
 
4.4 Oppgaver knyttet til selskapskontroll 
Plan for selskapskontroll er vedtatt i kommunestyret 10.10.12 i sak 82/12. Utdrag av planen 
ligger som vedlegg 4 til årsplanen. I tråd med denne planen vil det bli bestilt selskapskontroll av 
Asker Eiendomsforvaltning AS og ev. datterselskap i 2014.  

3 Kommuneloven § 48 nr. 5 
                                                 



 
Det bestilles et nytt prosjekt, når ett prosjekt er ferdig. Kontrollutvalget behandler 
prosjektrapportene og rapporterer til kommunestyret. Alle gjennomførte selskapskontroller 
følges opp. I 2014 vil kontrollutvalget følge opp selskapskontroll i Asker og Bærum brannvesen. 
 
4.5 Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 
Sekretariatet legger fram forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2015 i maimøtet. 
I forslaget ligger rammen for kontrollutvalgets virksomhet, revisjonens virksomhet og 
sekretariatets virksomhet. Forslaget sendes deretter kommunen. Kontrollutvalgets forslag skal 
følge budsjettsaken til kommunestyret. Kontrollutvalget følger opp at dette skjer (jf. reglement 
for kontrollutvalget § 4). 
 
4.6 Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen 
Følgende tiltak er planlagt: 

• Revisjonen rapporterer om sin virksomhet vanligvis i hvert kontrollutvalgsmøte og 
legger frem kvartalsvise økonomirapporter.  

• Kommunerevisor legger fram sin uavhengighetserklæring i løpet av høsten.  
•  Regnskapsrevisjonsrapport for revisjonsåret 2013 legges fram i samme møte som 

årsregnskapet blir behandlet. 
• Revisjonen orienterer om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2014 i oktobermøtet. 

Revisjonens plan for Asker kommune er til enhver tid tilgjengelig for kontrollutvalget. 
• Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar for regnskapsrevisjon og 

forvaltningsrevisjon, jf. NKRFs veiledere.4 gjennomføres i første møtet i 2014. 
 
4.7 Kontrollutvalgets rapportering 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 behandles i det første møtet i 2014, og oversendes deretter 
kommunestyret til orientering. Resultater av gjennomført forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll samt rådmannens oppfølging av eventuelle anbefalinger, skal gå fram av 
kontrollutvalgets årsrapport. Årsrapporten skal gjenspeile kontrollutvalgets samlede aktiviteter. 
Eventuelle omprioriteringer av prosjekter skal også framgå av rapporten. 
 
Rapporter etter gjennomført forvaltningsrevisjon, selskapskontroll, eventuelle andre bestillinger 
og eventuell oppfølging av nummererte brev sendes fortløpende til kommunestyret. 
 
Kontrollutvalgets årsplan for 2015 behandles i siste møte i 2014 og sendes deretter 
kommunestyret til orientering. 
 
4.8 Øvrige oppgaver og aktiviteter i 2014 
Kontrollutvalgets oppgaver er mange og store, og utvalget ser behov for en jevnlig oppdatering av sine 
kunnskaper. Dette er vist gjennom kontrollutvalgets forslag til budsjett som inneholder en post til 
kursvirksomhet. Kontrollutvalget ønsker å sende flest mulig av sine medlemmer på NKRFs 
kontrollutvalgs-konferanse 5.-6. februar 2014. 
 
Kontrollutvalgets leder eller nestleder vil være til stede i kommunestyret når kontrollutvalgets årsrapport 
og andre saker som berører kontrollutvalget blir behandlet.  

 
Asker, 9.12.2013 
Ole Willy Sandbekk  (sign.) 
leder av kontrollutvalget 

Mona Moengen 
sekretariatsleder  

4 http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder_-_KUs_paseansvar_regnrev.pdf  og  
http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder_-_KUs_paseansvar_forv_rev.pdf  

                                                 

http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder_-_KUs_paseansvar_regnrev.pdf
http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder_-_KUs_paseansvar_forv_rev.pdf


 
VEDLEGG 1 – FAGLIG OVERSIKT 
 
Kontrollutvalgets oppgaver 
Tilsyn med forvaltningen 
Kontrollutvalgets tilsyn med forvaltningen kan bl.a. utøves gjennom: 

• revisjonens arbeid, 
• overordnet analyse (se pkt. 4.3), 
• tilsendte saksdokumenter og protokoller fra kommunestyret og andre politiske utvalg, 
• samtalen med ordføreren og rådmannen, herunder rådmannens rapportering om 

• rutiner for intern kontroll,  
• økonomireglement, 
• etiske retningslinjer, 
• finansreglement, 

• rådmannens rapportering av oppfølging av vedtak, 
• innkalling av enhets- eller virksomhetsledere til utvalgets møter, hvor det redegjøres og svares på spørsmål 

om forvaltning og drift av vedkommende enhet/virksomhet/tjente, 
• besøk i kommunens forskjellige virksomheter, enheter, 
• utvalgets egne observasjoner, 
• rapporter fra andre tilsynsorganer, 
• saker hvor kommunen har vært omtalt i media.  

 
 
Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon. 
Regnskapsrevisjon 
Kontrollutvalget har en plikt til å påse at regnskapsrevisjonen skjer på en betryggende måte. Dette tilsynet er 
omhandlet i årsplanens pkt. 4.5. 
 
Uttalelse til regnskapet 
I henhold til forskriften § 7, skal kontrollutvalget på bakgrunn av revisjonsberetningen, avgi uttalelse om 
årsregnskapet. Denne skal avgis til kommunestyret, med kopi til formannskapet før dette behandler regnskapet.  
 
Oppfølging av merknader 
Kontrollutvalget har et ansvar i forhold til oppfølging av revisjonens merknader. Dette er merknader som er gitt i 
nummererte brev, jf. forskrift om revisjon § 4, 2. ledd. 
 
Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med forvaltningsrevisjon. 
Kontrollutvalget skal på grunnlag av revisjonens rapporter og annen informasjon føre tilsyn med at forvaltningen er 
i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak. Kontrollutvalget skal videre i samarbeid med revisjonen foreta en 
systematisk vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midler med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og 
oppnådde resultater. 
 
Det skal lages en plan for forvaltningsrevisjon, basert på en overordnet analyse. Kontrollutvalget skal legge denne 
planen fram for kommunestyret.  
 
Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med selskapskontroll. 
Selskapskontroll er hjemlet i koml. § 77 nr. 5 og i § 80. Ifølge koml. § 77 nr. 5, skal kontrollutvalget ”påse at det 
føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.” Koml. § 80 hjemler utvidet tilsyn i 
heleide kommunale aksjeselskaper og interkommunale selskaper.  
 
Selskapskontroll er videre omtalt i kontrollutvalgsforskriften kapittel 6. Selskapskontroll består av 
eierskapskontroll, som er obligatorisk, og forvaltningsrevisjon, som er en "kan-oppgave".  Det skal lages en plan for 
selskapskontroll som legges fram for kommunestyret.  



Tilsyn med revisjonen 
Kontrollutvalget skal holde seg løpende underrettet om revisjonens virksomhet og føre tilsyn med at 
revisjonsarbeidet er a jour og foregår i samsvar med gjeldende forskrift og andre bestemmelser. 
 
Kontrollutvalgets tilsyn med revisjonen kan utøves på følgende måte: 

• Gjennom behandling av revisjonens planverk. 
• Gjennom forvaltningsrevisjonsprosjekter som forelegges til behandling eller til orientering. 
• Gjennom behandling av rapporter vedrørende misligheter/uregelmessigheter. 
• Gjennom rapporter vedrørende regnskapsrevisjon eller vurderinger av den interne kontrollen. 
• Gjennom revisjonens orienteringer som blir gitt til kontrollutvalget. 
• Ved løpende spørsmålsstilling fra kontrollutvalget. 

 
Budsjettbehandlingen 
Etter kontrollutvalgsforskriften § 18 skal kontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og 
tilsynsarbeidet i kommunen. Dette forslaget bør foreligge tidsnok til at kommunen kan få innarbeidet dette i sine 
budsjetter.  
 
Kontrollutvalgets rapportering 
Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret når det er viktig at dette blir holdt orientert og gitt mulighet til å 
drøfte eventuelle tiltak. Kontrollutvalget rapporterer direkte til kommunestyret. Det er gitt egne bestemmelser om 
rapportering av resultatet av gjennomført forvaltningsrevisjon (KU-forskriften § 11) og selskapskontroll (KU-
forskriften § 15). Slik rapportering skal være basert på den vedtatte planen (jf. pkt. 4.3 og 4.4).  
 
Forvaltningsrevisjonsrapporter vil bli oversendt kommunestyret til orientering eller med innstilling etter at utvalget 
har foretatt en vurdering i den enkelte saken. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet (se pkt. 4.2) er 
kontrollutvalgets rapportering i forbindelse med regnskapsrevisjon. 
 
Kontrollutvalget avgir årlig årsplan og årsrapport til kommunestyret.   
 
 
Kontrollutvalget og revisor  
Dette punktet inneholder øvrige forhold til revisor som ikke er knyttet mot noen av punktene ovenfor.  
 
• Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon og selskapskontroll (ev. regnskapsrevisjon) etter 

bestiller/utførermodellen. 
• Kontrollutvalget kan avtale innsynsrett i revisjonens arbeidspapirer i den grad det er nødvendig for 

kontrollutvalgets tilsynsansvar ovenfor revisjonen (jf. merknader til forskrift om kontrollutvalg § 5, siste ledd). 
Det lages i så fall en avtale om dette. 

• Kontrollutvalget har innsyn i revisjonens saksdokumenter iht. offentlighetslovens bestemmelser, så langt det er 
nødvendig for kontrollutvalgets arbeid. Jf. også forskrift om revisjon § 20. 

• Rapporter fra gjennomført ekstern kvalitetskontroll legges fram for kontrollutvalget til orientering. 
 
 

Kontrollutvalget og sekretariat 
I henhold til forskrift om kontrollutvalg § 20, skal kontrollutvalget ha et eget sekretariat til å bistå seg i sitt arbeid. 
Det er kommunestyret som skal ”sørge for sekretærbistand som til enhver tid tilfredsstiller kontrollutvalgets 
behov”. 
 
Kommentarene til § 20 annet ledd om sekretærtjenester, annet ledd sier: ”Et kompetent sekretariat er en viktig 
forutsetning for at kontrollutvalget skal fungere godt og utøve sine oppgaver på en tilfredsstillende måte. 
Sekretariatet for kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg må ha tilgang på en bredt sammensatt 
kompetanse.”  
 
Romerike kontrollutvalgsekretariat IKS (Rokus IKS) ivaretar sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget i denne 
valgperioden, dvs. frem til september/oktober 2015.  
 



 
VEDLEGG 2 – Reglement for kontrollutvalget i Asker kommune 
S11/2378 
 

 

REGLEMENT FOR 

KONTROLLUTVALGET 

Vedtatt av kommunestyret  
24.05.2011 - sak 11/50 
 
Senere endret av kommunestyret 
11.10.2011 - sak 11/95 
19.11.2013 – sak 13/87 

Erstatter/endrer reglement vedtatt av kommunestyret  
04.11.1998 - sak 91/98 
28.10.2003 - sak 99/03 
25.11.2008 - sak 08/85 
 
 

 
1. KONTROLLUTVALGET - VALG OG SAMMENSETNING 

Kontrollutvalget skal ha 5 medlemmer med varamedlemmer. 
 
Kommunestyret velger medlemmene til utvalget, og blant dem leder og nestleder. 
Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer. 
 
Utelukket fra valg til kontrollutvalget er ordfører og varaordfører, medlem og varamedlem 
av formannskapet, klageutvalget og bygningsrådet samt ansatte i kommunen. 
 

2. KONTROLLUTVALGETS MYNDIGHET OG ANSVARSOMRÅDE 
Kontrollutvalget forestår det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen på 
kommunestyrets vegne i samsvar med reglene om dette gitt i kommuneloven, jf 
kommuneloven § 77 og forskrifter av 15. juni 2004 om kontrollutvalg. 
 
Kontrollutvalget rapporterer resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. 
Før en sak rapporteres til kommunestyret skal den være forelagt rådmannen til uttalelse. 
 
2.1.  Årsregnskap 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende 
måte. 

 
2.2.  Forvaltningsrevisjon 

Kontrollutvalget har myndighet til gjøre endringer i den plan for forvaltningsrevisjon 
kommunestyret har vedtatt for planperioden. 
  
Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, skal 
kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret om hvilke forvaltningsrevisjoner som er 
gjennomført og om resultatene av disse. 
 

2.3.  Selskapskontroll 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 
interesser i selskaper m.m. 

 
Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av selskapskontroll skal kontrollutvalget 
avgi rapport til kommunestyret om hvilke kontroller som er gjennomført og om 
resultatene av disse. 
 
 
 

 



2.4.  Budsjett for kontroll og tilsyn 
Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 
kommunen. 

 
3. SAKSBEHANDLING 

Kontrollutvalgets leder sørger for innkalling til kontrollutvalgets møter. Møteinnkalling 
gjøres kjent for utvalgets medlemmer i samsvar med gjeldende regler for dette. 
 
Ordfører har møte- og talerett i utvalget. 
 
Kommunens revisor skal rapportere resultatene av sin revisjon og kontroll til 
kontrollutvalget. Kommunens revisor har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter og kan 
forlange sine uttalelser på møtet protokollert 
 
Det generelle reglementet for folkevalgte organers virksomhet vedtatt av kommunestyret 
gjelder for kontrollutvalgets virksomhet så langt ikke annet følger av lov eller forskrift. 
 
Kommunestyret sørger for sekretærbistand til kontrollutvalget. Sekretariatet skal påse at de 
saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir 
iverksatt. Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til rådmannen eller revisor. 
 
Kontrollutvalget skal legge fram årlige rapporter om sin virksomhet for kommunestyret. 
 

4. IKRAFTTREDEN 
Dette reglementet trer i kraft 1. oktober 2011. 
 
Reglementet kan endres av kommunestyret selv. 

 
 



VEDLEGG 3 – Plan for forvaltningsrevisjon 

Plan for forvaltningsrevisjon er vedtatt i kommunestyret 8.5.12 i sak 37/12. 

Forvaltningsrevisjonsprosjekter 2012 – 2015 
Tabellen bygger på notat av 25.1.2013 som ble drøftet i kontrollutvalget 4.2 13. Hensikten er å lage 
en oversikt over aktuelle tema for forvaltningsrevisjon og mulige prioriteringer. Status 07.10.13. 

Planlagte prosjekter 
Hovedområde Utdyping av tema Prioritering 
Oppvekst Barne- og familietjenester H 2013 Utsatt 

Skolefritidsordning H 2014 
Grunnskoleopplæring V 2015 

Helse og omsorg Sosiale tjenester V 2014 
Tjenester til utviklings- og 
funksjonshemmede 

V2014 

Økonomisk situasjon og 
handlingsrom 

Kommunens eiendom H 2013 oppstart årsskiftet 
Selvkostregnskaper H 2014 
Kontraktsstyring 
Offentlige anskaffelser 

Igangsatte prosjekter 
Hovedområde Utdyping av tema Tidsskjema 
Oppvekst Barnevern FR-rapport H 2012. 

Behandlet i k-styret 29.1.13 
Helse og omsorg Psykiatri/rus FR-rapport V 2013. 

Behandlet i k-styret 10.09.13. 
Hjemmetjenester H 2013 Igangsatt. Behandlet 

i KU i desember. 
Økonomisk situasjon og 
handlingsrom 

Kommunens eiendeler Påbegynt november 2013. 



VEDLEGG 4 – Plan for selskapskontroll 

Plan for selskapskontroll er vedtatt i kommunestyret 30.10.12 i sak 83/12. 
Prioritering og gjennomføringsplan for selskapskontroll i Asker kommune 

Selskap Kontroll år Type kontroll 
Asker Eiendomsforvaltning AS 
og ev. datterselskap 

2012 og 2014 Eierskapskontroll 

Asker produkt AS 2013 2013 og 2015 Eierskapskontroll 
Asker og Bærum brannvesen 
IKS " 

I løpet av planperioden* Eierskapskontroll 

Bråset bo- og omsorgssenter 
IKS  

I løpet av planperioden* Eierskapskontroll 

Asker og Bærum vannverk IKS  I løpet av planperioden* Eierskapskontroll 
*Etter avtale med eier

Årsplan for 2014 Side 11 



Sak nr. Sak Møtedato 

62/2013 Rapportering fra kommunerevisjonen. 9.12.13 

Saksbehandler 
• Mona Moengen

Saksdokumenter 
Saken er satt opp i tilfelle revisjonen har andre saker å orientere om, ut over de som står på 
sakslisten. 

Saksopplysninger 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 

10 



Sak nr. Sak Møtedato 

63/2013 Referater, orienteringer og diskusjoner. 9.12.13 

Saksbehandler 
• Mona Moengen

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2013 for kontrollutvalget i Asker, med jnr. 128/13- 136/13.
2. Oversikt over oppfølging av kontrollutvalgets vedtak 2013, sist redigert 2.12.13.
3. Oversikt over saker til behandling, oppdatert november 2013.
4. Utskrift av kommunestyresak 82/13 Sak fra kontrollutvalget - Selskapskontroll Asker

og Bærum Brannvesen IKS.
5. Utskrift av kommunestyresak 87/13 - Reglement for folkevalgte organers virksomhet

og reglement for kontrollutvalget - forslag til endringer.
6. Utskrift av kommunestyresak 90/13 - Kvartalsrapporter 3. kvartal 2013.

Saksopplysninger 
Orienteringer/diskusjoner 
Under denne saken vil det bli gitt gjensidig orientering om aktuelle saker i henhold til 
vedleggene.  

Leder vil orientere om besøk hos Asker og Bærum brannvesen. 

Forslag til vedtak 
Sakene tas til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

Sign. Utskrift 

11 



Jnr. Reg.dato Dok.dato Inn Ut Avsender/Mottaker Innhold U.off. Arkiv Merknader

128 11.11.2013 11.11.2013 x Asker kommune Godtgjørelse KU 2. halvår 410.2.2
129 11.11.2013 11.11.2013 x Asker kommune Godtgjørelse KU 2. halvår 410.2.2

130 11.11.2013 11.11.2013 x Rådmannen
Særutskrift Oppfølging av forvaltningsrevisjon 
barnevern 410.5.5

131 11.11.2013 11.11.2013 x Rådmannen
Særutskrift Selskapskontroll Asker og Bærum 
brannvesen 410.5.5

132 08.11.2013 08.11.2013 x Asker kommunerevisjon
Særutskrift Diskusjon av nytt 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 410.5.5

133 25.11.2013 25.11.2013 x Asker kommunerevisjon
Helsetjenester i hjemmet - 
forvaltningsrevisjonsrapport 4/2013 410.5.2

134 25.11.2013 25.11.2013 x Asker kommunerevisjon
Prosjektskisse Kommunens eiendeler og oversokt 
over eiendeler ført i regnskapet 410.5.2

135 27.11.2013 27.11.2013 x Rådmannen Notat - nummerert brev nr. 5 410.5.2

136 02.12.2013 02.12.2013 x
Utvalgsmedlemmene, ordfører, 
rådmann, kommunerevisjonen Innkalling med saker 410.5.2
referert i møtet 9.12.13

Postliste 2013 for kontrollutvalget i Asker
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Møte Saknr

. 

Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandl

et 

Oppfølging Ferdig 

4.2.13 1/201
3 

Godkjenning av 
kommunestyrets 
protokoll 

Protokollen fra kommunestyrets møte 11.12.2012 godkjennes slik den 
foreligger 



2/201
3 

Forvaltningsrevisjon 
innen rusomsorg - 
prosjektplan 

Kontrollutvalget gir sin tilslutning til den fremlagte prosjektskissen. Asker 
kommunerevisjon 



3/201
3 

Forbundsbasert 
kvalitetskontroll 

Kontrollutvalget har tatt NKRF’s kvalitetskontroll av Asker 
kommunerevisjon til orientering. 



4/201
3 

Plan for gjennomføring av 
prosjekter 

Kontrollutvalget tar notat av 25.01.13 til orientering som 
retningsgivende arbeidsdokument for gjennomføring av 
forvaltningsrevisjonsprosjekter. 



5/201
3 

Årsplan for 
kontrollutvalget 

Årsplan for 2013 er drøftet. 

6/201
3 

Budsjettprosess for 
kontroll- og tilsyn 

Kontrollutvalget slutter seg til prosessen i budsjettarbeidet slik det 
fremgår av saksfremlegget. 



7/201
3 

Referatsaker Referatsakene er tatt til orientering. 

18.3.13 8/201
3 

Godkjenning av 
protokoll fra møte i 
kontrollutvalget 04.02. 
2013 

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 04.02.2013 godkjennes. 

9/201
3 

Kontrollutvalgets 
Årsrapport for 2012 

Kontrollutvalget oversender årsrapporten til kommunestyret og innbyr 
til å fatte følgende vedtak: 

”Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport om virksomheten i 
2012 til orientering.” 

Oversendt 
Kommunestyret 6.5.13 

Saken er purret 

23.5.13 

KS 

55/13 

10.9.16 



10/20
13 

Økonomirapport fra 
kommunerevisjonen 

Kontrollutvalget tar økonomirapport pr 31.12.2012 fra Asker 
kommunerevisjon til orientering. 



11/20
13 

Brev fra fylkesmannen - 
informasjonsutveksling 

Kontrollutvalget tar fylkesmannens brev til orientering. Fylkesmannen 
bes underrettet om at kontakten med kontrollutvalget ivaretas av 
kontrollutvalgets sekretariat og av kommunens revisjon. 

Fylkesmannen 

12/20
13 

Informasjon fra 
rådmannen 

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 

13/20
13 

Valg av sekretærløsning 1. Redegjørelse om anskaffelsesprosessen 696 – sekretærbistand
til kontrollutvalget  tas til orientering. 
2. Tilbudet fra Romerike kontrollutvalgsekretariat ( ROKUS )
antas - og ROKUS gis i oppdrag å ivareta rollen som sekretær for 
kontrollutvalget fra 1. april 2013 og ut gjeldende 
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. 

Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandl

et 

Oppfølging Ferdig 

kommunestyreperiode. 

29.4.13 15/20
13 

Godkjenning av protokoll 
fra møtet i 
kontrollutvalget 18.3.13. 

Protokollen godkjennes. 

16/20
13 

Presentasjon av nytt 
sekretariat.  

Kontrollutvalget vil heretter signere protokollen i møtet. 

17/20
13 

Nummerert brev nr. 5 for 
regnskapsåret 2012.  

Kontrollutvalget tar rådmannens brev av 23. april i år til etterretning. 
Kontrollutvalget noterer seg at revisjonen vil følge denne saken videre. 



18/20
13 

Årsregnskap og 
årsberetning 2012 – 
Asker kommune.  

Kontrollutvalgets uttalelse til Asker kommunes årsregnskap og 
årsberetning 2012 vedtas med de endringer som fremkom i møtet, og 
oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.  

Særutskrift sendt pol. 
Sekr. 

Behandle
s i ØEE 

06.05/FS
K 

07.05/K
OM 

14.05 



19/20
13 

Økonomirapport 1. 
kvartal fra 
kommunerevisjonen. 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering. 

20/20
13 

Oppfølging av 
rådmannens orientering 
om forebygging av 
korrupsjon og 
samhandlingsreformen.  

1. Kontrollutvalget ber revisjonen komme tilbake med en
prosjektplan for et forvaltningsrevisjonsprosjekt for
hjemmetjenesten med utgangspunkt i kontrollutvalgets
drøfting. Prosjektplanen legges frem på møtet 13. mai d.å.

2. Leder fikk i møtet fullmakt fra utvalget til å skriftlig forespørre
rådmann om rutiner knyttet til mistanke om misligheter og
korrupsjon, i samarbeid med sekretariatet.



21/20
13 

Referater orienteringer 
og diskusjoner.  

Kontrollutvalget tar et initiativ til å endre reglementet for 
kontrollutvalget. For øvrig tar kontrollutvalget sakene til orientering. 

Rådmannen er 
kontaktet og endret 
reglement for 
kontrollutvalgets vil 
være på plass etter 
sommeren. 

KS 
87/13 



22/20
13 

Klage på saksbehandling i 
Plan- og 
bygningsavdelingen  

Kontrollutvalget er tilfreds med den plan for oppfølging som 
rådmannen har redegjort for, og avslutter med dette sin behandling av 
saken. Klager tilskrives og informeres om dette.  
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Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandl

et 

Oppfølging Ferdig 

23/20
13 

Eventuelt. Kontrollutvalgsmøtet 30.9.13 flyttes til 7.10.13.  

13.5.13 24/20
13 

Godkjenning av protokoll 
fra møtet i 
kontrollutvalget 29.4.13. 

Protokollen godkjennes. 

25/20
13 

Budsjett for kontroll og 
tilsyn 2014.  1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og

tilsynsordningen for Asker kommune vedtas og
oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til
budsjett for kontroll og tilsyn for 2014.

Poster Budsjett 2014

Kontrollutvalget Godtgjørelser kontrollutvalget 384 776.-

Konferanser, bevertning etc. 150 000.-

Sum 534 776.-

Sekretariatet 190 000.-

Revisjonen 5 971 920.-

Totalt 6 696 696.-

2. Forslaget følger formannskapets innstilling til
kommunestyret vedrørende budsjettet for Asker
kommune 2014.

3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med
spesifisering av bevilgede beløp for kontroll- og
tilsynsarbeidet, sendes kontrollutvalget til orientering.

4. Kontrollutvalget vil påpeke at det er uheldig at ikke alle
utgifter til kontroll og tilsyn føres på 110 funksjonen i
regnskapet. Dette fører til at Asker kommune rapporterer
for lave tall til Kostra når det gjelder utgifter til kontroll og
tilsyn.

Sendt kommunen 
15.5.13 

26/20
13 

Prosjektplan 
forvaltningsrevisjonsprosj
ekt innen 
hjemmetjenesten. 

Kontrollutvalget godkjenner planen for forvaltningsrevisjonsprosjektet 
Helsetjenester i hjemmet i lys av samhandlingsreformen, med de 
endringer som fremkom i møtet. 

Sendt 
kommunerevisjonen 
15.5.13 



27/20 Rapportering fra Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering. 
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Behandl

et 

Oppfølging Ferdig 

13 kommunerevisjonen.  

 28/20
13 

Referater, orienteringer 
og diskusjoner. 

Kontrollutvalget bestiller selskapskontroll for Asker og Bærum 
Brannvesen IKS.  
For øvrig tas sakene til orientering.  
 

Sendt 
kommunerevisjonen 
15.5.13 

   

 29/20
13 

Eventuelt. Ingen saker. 
 

    

3.6.2013 30/20
13 

Orientering fra 
rådmannen om 
praktisering av eget 
regelverk i tillegg til 
retningslinjer fra 
Husbanken ved tildeling 
av 
formidlingslån/startlån. 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.     

 31/20
13 

Forvaltningsrevisjonsrapp
ort rusomsorg og 
ettervern. 

1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering. 
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til 
vedtak:  
a. Kommunestyret tar rapporten til orientering. 
b. Kommunestyret ber administrasjonen om å følge opp 
rapportens anbefalinger herunder: 

i. At det utarbeides skriftlige planer for oppfølging av 
klienter i en ettervernfase. Dette for å sikre systematikk i 
oppfølgingen og gjøre oppfølgingen mindre personavhengig. 
Det vil også gjøre det lettere å vurdere om klientene får den 
oppfølgingen de har krav på. 
ii. At SRT sikrer at aktuelle rusmiddelavhengige tilbys 
individuell plan og en enhetlig registrering av hvilke klienter 
som har individuell plan, slik at planarbeid ikke går tapt. 
iii. At kommunen ser på eventuelle årsaker til at 
personer med rusproblemer ikke ønsker å benytte seg av 
eksisterende aktivitetstilbud og å se på muligheten for å 
utvide typen tilbud. 

c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra 
administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 
31.12.2013. 

Sendt KS 4.6.13 

 

Behandle
t i KS 

10.9.13 
Sak 

56/13 

KU følger opp 
at tiltak er 

iverksatt pr. 
31.1.14 og 

rapporterer 
til KS 

 

 32/20
13 

Revisors 
uavhengighetserklæring. 

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til 
Asker kommune for revisjonsåret 2013/2014 tas til orientering. 
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 33/20
13 

Rapportering fra 
kommunerevisjonen. 

Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering.     

 34/20
13 

Referater, orienteringer 
og diskusjoner. 

Kontrollutvalget finner ikke grunnlag for å behandle saken om Holmen 
basishall slik den nå foreligger, og ber innsenderne om å begrunne 
påstanden om at administrasjonen har handlet i strid med god 
forvaltningsskikk. 
 
Kontrollutvalget har merket seg innholdet i notatet fra Plan- og 
bygningssjefen, og legger til grunn at lignende habilitetssituasjoner ikke 
gjentar seg. Kontrollutvalget avslutter med dette sin behandling av 
saken.  
 
For øvrig tas sakene til orientering. 

Innsenderne er 
underrettet om 
kontrollutvalgets 
vedtak 4.6.13 og purret 
14.8.13. 

   

 35/20
13 

Eventuelt. Ingen vedtak.     

26.8.2013 36/20
13 

Orientering fra 
rådmannen om 
oppfølging av fire 
tidligere 
forvaltningsrevisjoner.  

Kontrollutvalget har merket seg at kommunen er kommet godt i gang 
med å implementere og følge opp kommunestyrets vedtak om 
oppfølging av de fire tidligere forvaltningsrevisjonene. Kontrollutvalget 
ber rådmannen følge opp at avvik blir lukket og at dette rapporteres til 
kommunestyret og kontrollutvalget i forbindelse med årsmeldingen og 
eventuelt halvårsrapportering. 

Særutskrift sendt 
rådmannen 27.8.13 

   

 37/20
13 

Rapportering fra 
kommunerevisjonen.  

Kontrollutvalget ønsker informasjon om kommunens rutiner og 
kriterier for politianmeldelse av mislighetssaker i neste møte. 
Kontrollutvalget tar for øvrig rapporteringen til orientering. 

Særutskrift sendt 
rådmannen 27.8.13 

   

 38/20
13 

Økonomirapportering fra 
revisjonen 2. kvartal. 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.     

 39/20
13 

Referater, orienteringer 
og diskusjoner.  

Kontrollutvalget finner at det ikke er rette vedkommende for å 
behandle replikken fra Boxs Arkitektstudio videre. Dersom man ønsker, 
kan dette tas direkte opp med rådmannen.   
 
For øvrig tas sakene til orientering. 

Boxs arkitektstudio 
informert om Kus 
vedtak 27.8.13. 

   

 40/20
13 

Eventuelt. Ingen vedtak.     

07.10.2013 41/20
13 

Orientering fra 
rådmannen om rutiner 
knyttet til mistanke om 
misligheter og korrupsjon 
samt rutiner for 

Kontrollutvalget tar informasjon om rutiner knyttet til mistanke om 
misligheter og korrupsjon samt rutiner for politianmeldelse av 
mislighetssaker til orientering. 
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politianmeldelse av 
mislighetssaker. 

42/20
13 

Rutinesvikt angående 
tilskudd fra Husbanken til 
Borgenbråten 
bofellesskap. 

1. Kontrollutvalget gir sin tilslutning til revisors forslag til
forbedringer. 
2. Kontrollutvalget oversender saken til rådmannen, og ber om
tilbakemelding på hvilke tiltak som iverksettes på dette feltet innen 
utløpet av første kvartal 2014. 

Særutskrift sendt 
rådmannen 10.10.13 



43/20
13 

Drøfting av 
forvaltningsrevisjon av 
Barne- og familieenheten. 

1. Kontrollutvalget ber om å få oversendt rapporten fra
mellomevalueringen. 
2. Kontrollutvalget vil ta saken opp til ny vurdering når denne
foreligger. 

Særutskrift sendt 
rådmannen 10.10.13 

44/20
13 

Virksomhetsplan for 
kommunerevisjonen. 

Kontrollutvalget ber om å få skriftlig orientering fra revisjonen om 
mislighetssaker som revisjonen får kjennskap til. Kontrollutvalget tar 
virksomhetsplan for kommunerevisjonen til orientering. 

Særutskrift sendt 
kommunerevisjonen 
10.10.13 



45/20
13 

Overordnet plan for 
regnskapsrevisjon av 
kommuneregnskapet 
2013. 

Kontrollutvalget tar informasjon om Overordnet plan for 
regnskapsrevisjon av kommune-regnskapet 2013 til orientering. 



46/20
13 

Rapportering fra 
kommunerevisjonen. 

Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering. 

47/20
13 

Virksomhetsbesøk. Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre virksomhetsbesøk hos Asker og 
Bærum brannvesen, Plan og bygningsetaten samt VEAS og ber 
sekretariatet jobbe videre med planleggingen. 



48/20
13 

Referater, orienteringer 
og diskusjoner.  

Sakene tas til orientering. 

49/20
13 

Eventuelt. Ingen vedtak. 

50/20
13 

Rapport fra rådmannen 
om iverksatte tiltak innen 
barneverntjenesten. 

Kontrollutvalget har merket seg at arbeidet med å følge opp 
forvaltningsrevisjonen på barnevern har startet opp, men at det 
gjenstår en del før anbefalingene er oppfylt. Kontrollutvalget tar 
informasjon til foreløpig orientering, og ber om at rapporten fra Veritas 
oversendes når den foreligger. Kontrollutvalget vil be rådmannen 
komme tilbake per første kvartal 2014 med de tiltak som er iverksatt. 

Særutskrift sendt 
rådmannen 11.11.13 

51/20
13 

Diskusjon av nytt 
forvaltningsrevisjonsprosj
ekt.  

Kontrollutvalget ber revisjonen om å legge frem en prosjektskisse til en 
forvaltningsrevisjon innen kommunens eiendeler på neste møte. 

Særutskrift sendt 
revisjonen 11.11.13 



52/20
13 

Selskapskontroll Asker og 
Bærum Brannvesen IKS. 

Sekretariatet anbefaler på denne bakgrunn kontrollutvalget å fatte 
følgende vedtak:  

Særutskrift sendt 
rådmannen 11.11.13 

KS sak 
83/13 
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et 
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1. Kontrollutvalget tar rapporten om selskapskontroll i Asker og
Bærum brannvesen til orientering. Kontrollutvalget har
merket seg at arbeidet med å avpasse selskapsavtalen til
delegasjonsfullmakten er startet opp, og ber om en
tilbakemelding på dette arbeidet innen 1.6.14.

2. Rapporten sendes kommunestyret med følgende forslag til
vedtak:

 Kommunestyret tar rapporten om selskapskontroll i
Asker og Bærum brannvesen til orientering.

 Rådmannen bes om å gi kontrollutvalget
tilbakemelding på arbeidet med å avpasse
selskapsavtalen til delegasjonsfullmakten innen
1.6.14. 

53/20
13 

Økonomirapportering fra 
revisjonen 3. kvartal. 

Kontrollutvalget har merket seg kommunerevisors innspill til 
besparelse for 2014, og tar rapporten til orientering. 



54/20
13 

Rapportering fra 
kommunerevisjonen. 

Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering. 

55/20
13 

Referater, orienteringer 
og diskusjoner.  

Sakene tas til orientering. 

56/20
13 

Eventuelt. Ingen vedtak. 

3 rest 



ASKER KOMMUNE 

L.nr.: 73709/13 

S.nr.: 13/2827 

Arkivnr.: 033// 

Dato: 21.11.2013 

Saksbeh.:Tonje Sund 

____________________________________________________________________________ 

Utvalg Kommunestyret 

Møtedato 19.11.2013 Utvalgssak 82/13 

____________________________________________________________________________ 

Saksprotokoll: Sak fra kontrollutvalget - Selskapskontroll Asker og Bærum Brannvesen 

IKS 

Behandling: 

Voteringen ga følgende resultat:  

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

1. Kommunestyret tar rapporten om selskapskontroll i Asker og Bærum

brannvesen til orientering.

2. Rådmannen bes om å gi kontrollutvalget tilbakemelding på arbeidet med å

avpasse selskapsavtalen til delegasjonsfullmakten innen 1. juni 2014.

Vedlegg 4 sak 73/13



ASKER KOMMUNE 

L.nr.: 73714/13 

S.nr.: 11/2378 

Arkivnr.: 034// 

Dato: 21.11.2013 

Saksbeh.:Tonje Sund 

____________________________________________________________________________ 

Utvalg Kommunestyret 

Møtedato 19.11.2013 Utvalgssak 87/13 

____________________________________________________________________________ 

Saksprotokoll: Reglement for folkevalgte organers virksomhet og reglement for 

kontrollutvalget - forslag til endringer 

Behandling: 

Voteringen ga følgende resultat:  

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

1. Reglement for folkevalgte organers virksomhet § 3-2, fjerde avsnitt om at

Kontrollutvalgets møter holdes for lukkede dører, dersom ikke utvalget selv har

bestemt noe annet utgår.

2. Reglement for kontrollutvalget § 3, 2. avsnitt første setning i utgår.

Vedlegg  5 sak 63/13



Kvartalsrapport
3. kvartal 201

Kvartalsrapport 
2013

Vedlegg 6 sak 63/13
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1 Innledning 
 
Som varslet i sak om årshjulet for 2013 (sak 8/13), har rådmannen fra 2013 utarbeidet 
ny mal for politisk rapportering som understøtter oppbyggingen av handlingsprogrammet 
med fokus på målstyring og sentrale utfordringer innenfor fokusområdene og 
tjenesteområdene.  
 
Det legges opp til følgende struktur på den politiske rapporteringen:  
 
• Månedsrapport: Fokusområde Økonomi (drift).  

  
• 1. kvartalsrapport: Fokusområde Økonomi (drift og investering, samt fremdrift i 

investeringsprosjektene) og fokusområde Medarbeidere.  
 
• Halvårsrapport: Fokusområde Økonomi, fokusområde Medarbeidere, sentrale 

utfordringer og strategiske prosjekter innenfor tjenesteområdene, samt status for 
verbalvedtak og oversendelsesforslag fremmet ved kommunestyrets behandling av 
handlingsprogrammet.  

 
• 3. kvartalsrapport: Fokusområde Økonomi (drift og investering, samt fremdrift i 

investeringsprosjektene) og fokusområde Medarbeidere.  
 
• Årsrapport: Omfattende rapportering på handlingsprogrammet, inkludert status og 

måloppnåelse innenfor alle fokusområder og tjenesteområder.  
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2 Sammendrag  
 
Rådmannen legger med dette frem kvartalsrapport for 3. kvartal 2013.   
Kvartalsrapporten er utarbeidet i henhold til ny mal for rapportering, og rapporterer på 
status knyttet til fokusområde Økonomi og fokusområde Medarbeidere. Når det gjelder 
målene for de to fokusområdene, rapporteres det kun på utvalgte måleindikatorer. 
Fullstendig rapportering på BMS-målene blir gjort i forbindelse med årsrapporten.  
 
Asker kommune kan vise til en god skatteinngang, med en vekst på 8 prosent 
sammenlignet med samme periode i fjor. Skatt og rammetilskudd er på nivå med 
budsjett. Avkastningen på Energifondet har også vært god de første månedene, og 
finansinntektene ligger ved utgangen av 3. kvartal 77,9 mill. kroner over budsjett. 
 
I halvårsrapporten lå tjenesteområdene med et merforbruk på 46 mill. kroner og det ble 
tilført 13,5 mill. kroner. Til tross for styrkingen i halvårsrapporten, viste 
månedsrapporten for august fortsatt en negativ utvikling med et merforbruk på 
tjenesteområdene på 26,9 mill. kroner. 
Som en følge av dette er det iverksatt strakstiltak på følgende områder:  
 

• Bruk av eksterne vikarbyråer  
• Innleie av vikar  
• Overtidsbruk  
• Innleie av konsulenter 
• Kjøp av konsulenttimer  
• Varekjøp 
• Kurs, konferanser, seminarer, studieturer 

 
Det er i tillegg gjennomført en overordnet økonomisk analyse av virksomhetene i Asker 
kommune som et grunnlag for arbeidet med kvartalsrapporten for 3. kvartal. Analysen 
har hatt spesielt fokus på lønnskostnader, kostnader knyttet til eksterne avtaler, sikring 
av inntekter og refusjoner, korrekte periodiseringer, korrekte føringer mellom drift og 
investeringsregnskap samt generell utvikling av kostnader sett i forhold til tidligere års 
utvikling. Analysen viser at det er behov for endring av praksis og etablering av gode 
rutiner på noen områder, eksempelvis kompensasjon i forbindelse med lønnsoppgjør, 
oppfølging av sykelønnsrefusjoner og andre inntekter, periodisering av utgifter og 
inntekter og oppfølging av eksterne avtaler. Virksomhetene vil bli fulgt tettere opp i 
forhold til dette, og det vil også bli iverksatt nødvendig opplæring i økonomistyring.    
 
Rapporteringen for 3. kvartalviser et merforbruk på tjenesteområdene på 15,2 mill. 
kroner. Det arbeides kontinuerlig med fokus på økonomi- og budsjettoppfølging, og det 
er forventet at effekten av strakstiltakene vil få full effekt fra oktober og ut året. 
Iverksatte tiltak skal også bidra til å sikre styringsfarten inn i 2014 slik at en ikke drar 
med seg et for høyt aktivitetsnivå inn i neste handlingsprogramperiode der det er lagt 
opp til en innsparing på 30 mill. kroner.  
 
Budsjettmidler til Nesøya skole og omsorgsboliger Gullhella foreslås overført fra 2013 til 
2014 med 70 mill. kroner. I tillegg er det foreslått redusert opptak av startlån på 30 mill. 
kroner. Dette fører til et redusert lånebehov i 2013 på til sammen 100 mill. kroner. 
Gjennom halvårsrapporten og 3. kvartalsrapport er investeringsbudsjettet nå tatt ned 
med totalt 242 mill. kroner i 2013. Rådmannen foreslår disse midlene overført til 2014 
gjennom tilleggsinnstillingen til Handlingsprogrammet 2014 – 2017.  
 
Det legges frem forslag om budsjettendringer i driftsbudsjettet på 4,713 mill. kroner og 
på investeringsbudsjettet på 100 mill. kroner. 
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Det er i handlingsprogrammet for 2013 til 2016 budsjettert med et netto driftsresultat for 
Asker kommune på 4 prosent. Rådmannen styrer mot dette målet. 

Årlig økning i tilstedeværelse er på 0,4 prosentpoeng ved utgangen av august. 
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3 Fokusområde Økonomi 

3.1 Utvalgte mål for fokusområdet 

Det rapporteres i denne kvartalsrapporten kun på utvalgte måleindikatorer. Fullstendig 
rapportering på BMS-målene blir gjort i forbindelse med årsrapporten.  

Virksomhetene har per tredje kvartal et samlet merforbruk i forhold til budsjett på 0,72 
prosent. Avviket blir omtalt i rapportens punkt 3.3 Driftsbudsjett for tjenesteområdene. 

Netto driftsresultat for Asker kommune er budsjettert til 4 prosent i 2013. Rådmannen 
styrer mot dette målet.  

3.2 Driftsbudsjettet overordnet 

Fokusmål Sentrale 

utfordringer

Måleindikatorer Ønsket

resultat

Laveste 

aksepterte 

resultat

Ikke godkjent 

resultat

Resultat 2012 Status pr. 

30.09.13.

Ø.1. God 

økonomistyring.

Ø.1.1. Avvik i forhold til budsjett 

(virksomhetene). 

0 % negativt 

avvik

0,1 - 0,75 % 

negativt avvik

Mer enn 0,75 

% negativt 

avvik

0,26 % -0,72 %

Ø.2.1. Netto driftsresultat. 3 % eller bedre 2,5 - 2,9 % Mindre enn 

2,5 %

4,40 % Ikke målt

Ø.2.2. Andel investeringsprosjekter i vedtatt 

Handlingsprogram med tidsavvik. 

0 - 19 % 20 - 30 % 31 - 100 % 4,65 % Ikke målt

Ø.2.3. Kostnadsavvik mellom prognose og 

budsjett knyttet til investeringsprosjekter i 

vedtatt Handlingsprogram. 

0 - 4 % 5 - 10 % 11 - 100 % Ikke målt

Ø.2. Godt 

økonomisk 

handlingsrom.
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GJENNOMGÅENDE MÅLEKART - FOKUSOMRÅDE ØKONOMI

Tall i 1000 kroner

Regnskap pr 

september 

2013

Reg. budsj.  pr 

september 

2013

Avvik pr 

september 

2013

Reg. budsj. 

2013

Regnskap  

2012

Skatt og rammetilskudd -2 392 156 -2 392 156 0 -2 910 363 -2 729 082

Gebyrer og brukerbetaling -372 777 -357 900 14 877 -510 755 -512 688

Andre inntekter -299 401 -240 724 58 677 -381 373 -465 743

Sum driftsinntekter -3 064 334 -2 990 780 73 554 -3 802 491 -3 707 512

Lønn og sosiale utgifter 1 582 774 1 545 623 -37 151 2 142 221 2 038 557

Varer og tjenester 955 427 906 631 -48 797 1 137 942 1 139 840

Andre driftsutgifter 205 780 182 119 -23 661 445 529 415 574

Sum driftsutgifter 2 743 981 2 634 373 -109 608 3 725 692 3 593 970

Brutto driftsresultat -320 353 -356 407 -36 054 -76 799 -113 542

Eksterne finansinntekter -133 816 -76 147 57 669 -101 570 -148 594

Eksterne finansutgifter 224 613 221 882 -2 731 262 451 280 505

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 90 797 145 735 54 937 160 881 131 912

Motpost avskrivninger 0 0 0 -170 884 -183 755

Netto driftsresultat -229 555 -210 672 18 883 -86 802 -165 385

Bruk av avsetninger -66 747 -60 800 5 947 -80 955 -83 804

Avsetninger 30 013 30 247 233 167 757 194 900

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -266 289 -241 226 25 064 0 -54 288
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Driftsinntekter 

Skatt og rammetilskudd 

Skatt og rammetilskudd utgjør til sammen 2,4 mrd. kroner og er på nivå med budsjett. 
Skatteinngangen per september er på 1,687 mrd. kroner, og sammenlignet med fjoråret 
er det en økning på 124 mill. kroner (8,0 pst) hittil i år.  

Gebyrer og brukerbetalinger 

Gebyrer og brukerbetalinger ligger ca. 14,9 mill. kroner over periodebudsjett.Det er 
hovedsakelig Risenga svømmehall og VAR gebyrinntekter og som gir merinntekten. 

Andre inntekter 

Andre inntekter ligger 58,7 mill. kroner høyere enn budsjett.Merinntekter på 
sykelønnsrefusjoner og fødselspenger, beløper seg til 20 mill. kroner og 
momskompensasjon på 22 mill. kroner, og må sees opp i mot merforbruk på lønn og 
andre driftsutgifter. 

Driftsutgifter 

Lønns- og pensjonsutgifter 

Hovedoversikten per september viser et merforbruk på lønn og sosiale utgifter på 37,1 
mill. kroner.Merforbruket er hovedsakelig relatert til ekstrahjelp, vikar og overtid. Reelt 
merforbruk etter fradrag for på refusjon for sykelønn og fødselspermisjon er 17,1 mill. 
kroner, og er 3 mill. kr lavere enn ved rapporteringen for august. 

Overføringer og kjøp av varer og tjenester 

Regnskapet for kjøp av varer og tjenester og overføringer viser et merforbruk på 72,4 
mill. kroner, herav 22,2 mill. kroner relatert til momskompensasjon, og som har en 
tilsvarende merinntekt på inntektsbudsjettet.Resterende 50,2 mill. kronene i merforbruk 
relateres til bl.a. VAR-utgifter som skal salderes mot bruk av fond, konsulentkjøp, kjøp 
fra IKS og vikarutgifter.  

 
Det er ved utgangen av september for tidlig å se effekten av tiltakene som er satt i gang, 
da en del av tiltakene ble igangsatt med effekt fra 1. oktober. Det forventes effekt av 
tiltakene allerede ved neste rapportering og mot slutten av året.  
 

Finansforvaltning 

Eksterne finansinntekter 

Ved utgangen av september hadde kommunens totale kapitalforvaltning en verdiøkning 
lik 153,9 mill. kroner mot budsjettert 76 mill. kroner. Dette utgjør et positivt 
budsjettavvik på 77,9 mill. kroner. Merinntekten knytter seg hovedsakelig til 
avkastningen på Energifondet. 
Det har i perioden vært uttak til egenfinansiering investering, derfor er avkastningen på 
energifondet høyere enn differansen mellom 31.12.2012 og 31.09.2013.  
 
Det vises til egen kvartalsrapport for finansforvaltningen. 

Eksterne finansutgifter 

Per september har kommunen et merforbruk på avdrag på 23,7 mill. kroner. Dette 
skyldes innløsning av et lån i juli. Kommunen har et mindreforbruk på renteutgifter på 
21,7 mill. kroner.  
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Avsetninger 

Bruk av avsetninger 66,7 mill. kroner: 
av dette er 24,7 mill.kr disponert overskudd (mindreforbruk 2012) og 29,6 
meravkastning energifond 2012. I tillegg er det hentet ut 12,4 mill. kr som bruk av fond 
fra tidligere års avsetninger til bundne driftsfond.  
 
Avsetninger 30,0 mill. kr: 
Meravkastning av energifondet 2012 er 29,6 mill.kr 

3.3 Driftsbudsjettet tjenesteområdene 

 

 
Tjenesteområdene har et samlet merforbruk på ca. 15,2 mill. kroner ved utgangen av 
tredje kvartal. Det er foretatt en gjennomgang av økonomien på virksomhetene for å få 
oversikt og kontroll. Oppdrag er gitt til alle virksomheter at de skal kvalitetssikre 
styringsfarten inn i mot 2014-budsjettene, slik at aktiviteten er i tråd med budsjettene i 
Handlingsprogram 2014-2017. Det kan for enkelte virksomheter være en utfordring å 
komme i budsjettbalanse ved årets slutt, da noen av tiltakene nylig er igangsatt. 
 
Overordnet analyse tjenesteområdene 
Det er foretatt en analyse knyttet til lønnskostnader, eksterne avtaler, inntekter og 
refusjoner, periodiseringer, føringer mellom drift- og investeringsregnskap samt generell 
utvikling av kostnader sett i forhold til tidligere års utvikling. 
 
Analysen viser at det er behov for endring av praksis og etablering av gode rutiner på 
noen områder, eksempelvis kompensasjon i forbindelse med lønnsoppgjør, oppfølging av 
sykelønnsrefusjoner og andre inntekter, periodisering av utgifter og inntekter og 
oppfølging av eksterne avtaler. Virksomhetene vil bli fulgt tettere opp i forhold til dette, 
og det vil også bli iverksatt nødvendig opplæring i økonomistyring.    
 
 
Lønnskostnader 
Når det gjelder utviklingen i lønnskostnader er følgende forhold belyst: 
 

• Lønnsoppgjør inkl. overheng 
• Særskilte forhandlinger 
• Årsverksutvikling 
• Utvikling i timelønn og overtid 

 
 
Eksterne avtaler 
Eksterne avtaler blir i utarbeidelsen av handlingsprogrammet justert med kommunal 
deflator. I enkelte tilfeller er avtaler inngått med annen prisjustering, eller det forhandles 
fram nye priser ved videreføring av avtaler. Det vil da oppstå budsjettmessige avvik. Det 
anbefales at dette justeres gjennom året (kvartalsrapportene), eventuelt tas opp til 
inndekning i neste års handlingsprogram.  

Tall i 1000 kroner

Regnskap pr 

september 

2013

Reg. budsj. pr 

september 

2013

Avvik pr 

september 

2013

Reg. budsj.  

2013

Regnskap     

2012

Administrasjon og ledelse 156 948 155 778 -1 170 210 293 193 112

Oppvekst 952 052 949 451 -2 602 1 227 104 1 156 882

Helse og omsorg 782 476 775 251 -7 225 1 071 439 975 299

Kultur, frivillighet og fritid 115 860 108 291 -7 568 131 211 128 146

Teknikk og miljø 52 367 55 305 2 938 94 192 88 564

Eiendomsforvaltning 76 140 76 534 394 109 441 87 424

Sum tjenesteområdene 2 135 843 2 120 610 -15 233 2 843 680 2 629 426
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Refusjoner og andre inntekter 
Analysen viser at det på noen områder knyttes usikkerhet til føring og bruk av 
øremerkede midler og av bundne fond. Dersom midlene ikke benyttes etter intensjonen 
kan det medføre at disse må tilbakebetales til den som har utbetalt dem. Manglende 
budsjettering av refusjoner medfører også et budsjettmessig avvik dersom utgiften 
refusjonen skal kompensere løper som forutsatt. Tiltak som iverksettes er: veiledning og 
opplæring av virksomhetsledere og merkantilt personell, sterkere kontroll med 
budsjettering og oppfølging av refusjoner, inkludert sykepengerefusjoner.  
Rådmannen viser også til at det er iverksatt et prosjekt for sikring av alle kommunens 
inntekter.   
 
Periodisering 
Analysen viser at det har vært en del periodiseringsfeil gjennom året og at det er behov 
for et større fokus på korrekte periodiseringer av både inntekter og utgifter. Det er 
allerede iverksatt et program for opplæring og veiledning innenfor økonomistyring og 
rapportering. Dette utvides i forbindelse med tildeling av budsjett for 2014 der det vil bli 
lagt til rette for workshop med alle virksomheter i oppstarten av året.  
 
Forholdet drift/investering 
Det er et stort fokus på skillet mellom drifts- og investeringskostnader i Asker kommune, 
og analysen kan heller ikke vise til spesielle problemer knyttet til dette. Det er kun på en 
virksomhet det er ført kostnader på investering som viser seg å måtte dekkes over 
driftsbudsjettet i 2013. Dette er også redegjort for under tjenesteområdet.  
 

Administrasjon og ledelse 

Tjenesteområdet har et merforbruk på 1,2 mill. kroner. 
 
Det styres mot balanse ved årets slutt.  

Oppvekst 

Tjenesteområdet har et merforbruk på 2,6 mill. kroner. 
Det er foretatt investeringer som må dekkes av driftsmidler på barnehagene med 3 mill. 
kroner. Det er utfordringer i barne- og familieenheten med å komme i budsjettbalanse 
ved årets slutt. Rådmannen vil gjennomføre analyser med sikte på å avklare årsakene til 
budsjettavviket i den aktuelle virksomhet. Som et ledd i gjennomgangen vil rådmannen 
vurdere hvilken betydning dette skal få for den evaluering av enheten som nå er under 
arbeid. 
 
Det styres mot balanse ved årets slutt. 

Helse og omsorg 

Tjenesteområdet har et merforbruk på 7,2 mill. kroner. 

Det arbeides kontinuerlig med fokus på økonomi- og budsjettoppfølging, og det har 
særlig vært fokusert på å redusere utgifter til vikarer og overtid. Som varslet i august-
rapporten er det allerede før sommeren satt i verk tiltak i virksomhetene. Dette vises nå 
også i merforbruket som er redusert fra 16,5 mill. kroner forrige rapportering. 

Tjenesteavtalen med Risenga blir 1,8 mill. kroner dyrere enn deflatorjusteringen på 3 
prosent. Dette er en feil i budsjetteringen, som også vil bli korrigert i senere 
budsjetter.Rådmannen anbefaler at tjenesteområdet tilføres 1,8 mill. kroner til 
inndekning av den økte kostnaden.  
Rådmannen konstaterer at det er gjennomført tiltak som medfører reduksjon av 
kostnader i forhold til foregående rapporteringer. Det er et grunnlag for en klar 
nedjustering av årsprognosen i forhold til regnskapstallene for 3. kvartal. Rådmannen vil 
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i det videre arbeidet påse at et eventuelt merbruk blir lavere enn prognosen som pr 
01.10. er 4 mill.. Det foreslås på denne bakgrunn ikke korreksjoner, men at en venter til 
det endelige årsregnskapet foreligger. 
 

Kultur, frivillighet og fritid 

Tjenesteområdet har per september et merforbruk på 7,6 mill. kroner. Av dette kan 2 
mill. kroner knyttes til utbetalt tilskudd til kirken. Tilskuddet til kirkesektoren ble ved  en 
feil budsjettert for lavt.Rådmannen anbefaler at tjenesteområdet tilføres 2 mill. kroner til 
inndekning av den økte overføringen til kirken.  
 
Idrett og friluft har et merforbruk på 5,4 mill. kroner. Beløpet inkluderer både 
engangsutbetalinger (2 mill i vannavgift til Vardåsen) og et noe høyere aktivitetsnivå enn 
forutsatt.  
 
Rådmannen legger opp til at merforbruket blir vesentlig redusert, og avventer det 
endelige resultatet til årsregnskapet foreligger. 

Teknikk og miljø 

Tjenesteområdet har per september et mindreforbruk på 2,9 mill. kroner. Asker og 
Bærum brannvesen vil ha et mindreforbruk for 2013 på 1,8 mill. kroner knyttet til 
forsinkelser av leveranse av mannskapsbil og høyderedskap, hvor det var ønsket at 
utbetaling fra kommunene skulle reduseres for inneværende år og belastes neste år. 
Saken er omtalt under endringer av driftsbudsjettet punkt 3.4. Resterende mindreforbruk 
er hovedsakelig knyttet til VAR området og vil ikke påvirke kommunens driftsresultat. 
 
Det styres mot balanse ved årets slutt. 

Eiendom 

Tjenesteområdet har et mindreforbruk på 0,4 mill. kroner.  
 
Det styres mot balanse ved årets slutt. 
 

3.4 Driftsbudsjettet – forslag til endringer 

Overføring mellom tjenesteområder 

Overføring av oppgaver fra et tjenesteområde til et annet medfører også overføring av 
budsjettmidler mellom disse tjenesteområdene. Dette har ingen budsjettmessig 
konsekvens for Asker kommunes totale driftsramme, kun for det enkelte tjenesteområde. 
Rådmannen har ikke fullmakt til å flytte driftsmidler mellom tjenesteområder, og tar 
derfor opp disse endringene til politisk behandling.  
 
Tabellen viser rådmannens forslag til endringer i driftsbudsjettet mellom 
tjenesteområder.  
 

 
 
Økt åpningstid Bondi idrettshall 
Driftsbudsjettet tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid er tidligere økt med 1,65 mill. 
og 340 000 kroner flyttes til dekning av utvidet åpningstid i idrettshallen på Bondi skole 
der hvor tjenesten leveres. 
 

DRIFTSBUDSJETT - ENDRINGER MELLOM TJENESTEOMRÅDER Fra Tjenesteområde Til Tjenesteområde Beløp

i 1000 kr

Utvidet  åpningstid Bondi idrettshall (HP 2013-16) Kultur, frivillighet og fritid Oppvekst 340

Intern omorganisering, IKT soneveiledere Oppvekst Administrasjon og ledelse 1 957

SUM midler flyttet mellom tjenesteområder 2 297
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IKT soneveiledere 
Det er foretatt en intern omorganisering hvor 7 stillinger er flyttet fra grunnskole til IKT-
avdelingen fra 1. juli 2013. 

Endringer i driftsrammene 

Rådmannen legger frem enkelte forslag til budsjettendringer som medfører en endring i 
Asker kommunes totale driftsramme. Nedenstående tabell viser rådmannens forslag til 
endringer i driftsbudsjettet, samt inndekning av disse. 

Kulturskoletimen 
Regjeringen la inn i rammetilskuddet til kommunene en bevilgning for å dekke gratis 
kulturskoletilbud til elever på 1-4. trinn i tilknytning til skole og/eller SFO fra høsten 2013 
kalt Kulturskoletimen. Kommunestyret vedtok i sak K-sak 44/13 at rammetilskuddet  
på  913 000 kroner skal overføres kulturskolens budsjett for gjennomføring av 
Kulturskoletimer for høsten 2013. 

Tilskudd til kirken 
Kirken har et avvik mellom budsjett og regnskap på om lag 2,5 mill. kroner. Dette er en 
følge av at tilskuddet til kirken budsjettmessig blir justert med kommunal deflator, mens 
kirken gjennom avtalen har krav på en høyere kompensasjon. Rådmannen anbefaler at 
tjenesteområdet Kultur, frivillighet, fritid tilføres 2 mill. kroner til inndekning av økt 
overføring til kirken.

Tjenesteavtale med Risenga 
Det viser seg at tjenesteavtalen med Risenga blir 1,8 mill. kroner dyrere enn 
deflatorjusteringen på 3 prosent.  Rådmannen anbefaler at tjenesteområdet Helse og 
omsorg tilføres 1,8 mill. kroner til inndekning av den økte kostnaden. 

Forslag til inndekning 
Endringer i driftsbudsjettet foreslås saldert med disposisjonsfond. Eventuell inndekning i 
2014 tas opp i forbindelse med månedsrapport for desember.  

Asker og Bærum brannvesen 
Asker og Bærum brannvesen har forsinkelser i levering av mannskapsbil og 
høyderedskap. Det var ønsket at utbetaling fra kommunene skulle reduseres for 
inneværende år og belastes neste år. Rådmannen foreslår at 1,8 mill. kroner settes av til 
fond for å dekke utbetaling i 2014 når leveranse av utstyr vil forekomme. 

BOSO 
Tilskudd til Husbanken til Boligsosialt utviklingsprogram er avhengig av at kommunen 
også har en egenfinansiering. I år er egenandelen 40 prosent, i 2014 er den 50 prosent. 
Tilskuddet blir utbetalt etterskuddsvis. Sosialtjenesten har et mindreforbruk knyttet til 
kommunal husleiestøtte.  For å imøtekomme kommunens finansieringsansvar til 
Boligsosialt utviklingsprogram avsettes 0,85 mill. kroner av ubenyttet kommunal 
husleiestøtte inneværende år til disposisjonsfond. 

DRIFTSBUDSJETT - ENDRINGER Budsjett Budsjett

i 1000 kr Kostnad Inntekt

Kulturskoletimen ref K-sak 44/13 913

Prisjustering tjenestavtale Risenga utover deflator 1 800

Budsjettstyrking kirken 2 000

Disposisjonsfond -4 713

SUM midler endret budsjettramme 4 713 -4 713
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3.5 Investeringsbudsjettet 
 
I kvartalsrapporten rapporteres det på investeringer på samme nivå som det er vedtatt i 
kommunestyret, det vil si i henhold til hovedoversikt 2A og 2B i handlingsprogrammet 
2013-2016. 

Hovedoversikt 2A 

 
Tabell 2A viser regnskapet per tredje kvartal, bevilgninger for året og hvordan disse er 
budsjettert finansiert. 
 

 
 
Kostnader knyttet til investeringer føres fortløpende, mens finansieringen hovedsakelig 
føres i forbindelse med årsavslutningen. Investering i anleggsmidler ligger lavt i forhold 
til budsjett hittil i år. Dette skyldes hovedsakelig forsinkelser i fremdrift. 

Hovedoversikt 2B 

 
Tabell 2B viser investeringer per tjenesteområde. 
 

 

Regnskap Vedtatt Regulert Forbruk

Hovedoversikt 2A 3. kv 2013 budsjett 2013 budsjett 2013 i prosent Restbeløp

Investeringer i anleggsmidler 357 238 731 671 719 599 50 % 362 360

Utlån og forskutteringer 83 393 120 000 191 245 44 % 107 852

Avdrag på lån 44 443 12 000 12 000 370 % -32 443

Avsetninger 239 0 0 0 % -80

Årets finansieringsbehov 485 313 863 671 922 844 53 % 437 531

Bruk av lånemidler 0 -608 964 -503 009 0 % -503 009

Inntekter fra salg av anleggsmidler -844 -12 000 -22 000 4 % -21 156

Tilskudd til investeringer -2 464 -12 600 -29 560 8 % -27 096

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -61 676 -12 000 -32 483 190 % 29 193

Andre inntekter -689 0 0 0 % 689

Sum ekstern finansiering -65 673 -645 564 -587 052 11 % -521 379

Overført fra driftsregnskapet 0 -92 600 -67 600 0 % -67 600

Bruk av avsetninger -40 019 -125 507 -268 192 15 % -228 173

Sum finansiering -105 692 -863 671 -922 844 11 % -817 152

Regnskap Vedtatt Regulert Forbruk

Hovedoversikt 2B 3. kv 2013 budsjett 2013 budsjett 2013 i prosent Restbeløp

Administrasjon og ledelse 13 592 10 000 22 353 61 % 8 761

Oppvekst 80 192 249 400 200 955 40 % 120 762

Helse og omsorg 72 085 148 200 181 625 40 % 109 541

Kultur, frivillighet og fritid 67 122 99 750 110 112 61 % 42 990

Teknikk og miljø 92 299 194 621 148 060 62 % 55 761

Eiendomsforvaltning 29 770 29 700 56 493 53 % 26 723

Sentrale prosjekter 2 178 0 0 -2 178

357 238 731 671 719 599 50 % 362 360
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Status prosjekter i arbeid 

Som vedlegg til kvartalsrapporten følger prosjektrapporter for alle prosjekter med 
totalramme over 100 mill. kroner. Videre følger som vedlegg samlet statusrapport for 
øvrige prosjekter. Nedenfor kommenteres spesielt enkelte av disse prosjektene. 

Borgenbråten - omsorgsboliger utviklingshemmede/aktivitetssenter 
Prognosen for totalprosjektet viser et mindre forbruk på 9 millioner kroner, daHusbanken 
etter en ny vurdering har innvilget tilskudd. Søknad om utbetaling av 
investeringstilskudd til omsorgsboligene og aktivitetssenteret er utarbeidet og sendt til 
Husbanken.  

Østenstad kirkegård  
Sluttoppgjør med entreprenør er i sluttfasen. Det er oppstått uklarheter vedrørende de 
drenerende egenskapene til fyllmasser. Forslag til sluttoppgjør er mottatt fra 
entreprenør. Det er uenighet rundt dette. Forhandlingsmøte ble avholdt fredag 18. 
oktober. 

Heggedal skole 

Første utkast til prosjekt var vesentlig dyrere enn den vedtatte rammen for prosjektet. 
Forslaget er nå omarbeidet med følgende tiltak:Fjerning av parkeringskjeller under 
flerbrukshallen og flytting av denne til annet sted på tomten. Dette medfører at 
budsjettavsetning i HP sannsynligvis kan overholdes. Kostnadsramme må fastsettes 
endelig politisk når forprosjekt er ferdig gjennomarbeidet og kontrollert. 
Det er signalisert fra plan og bygningsavdelingen at eldre hvit bygning i tomtens sørøstre 
hjørne ønskes bevart. Konsekvensene for fremdriften av et eventuelt pålegg om 
bevaring, vil rådmannen redegjøre i sak til formannskapet om status og fremdrift i 
prosjektet. 

Vardåsen skianlegg 
Ved boring av hull for vanntilførsel har borstreng satt seg fast på grunn av dårlig fjell. 
Det legges midlertidig vannforsyning på bakkenivå fram til anlegget. Det vurderes 
permanent løsning på bakkenivå. Anlegget vil bli betjent i vinter med vann fra 
Bondivann, men endelig ferdigstillelse av permanent løsning må utstå til våren 2014. 
Kostnadsmessige konsekvenser er ikke endelig avklart. 

For prosjektene Skustadgata botiltak, Nesbru sykehjem, Esvika utfartsparkering og gang-
og sykkelvei Konglungen er det ikke noe nytt å melde og det henvises til status 
beskrevet i halvårsrapporten. 

3.6 Investeringsbudsjettet – forslag til endringer 

INVESTERINGSBUDSJETT - ENDRINGER Budsjett- Budsjett-

i 1000 kr kostnader Inntekter

Overføringer mellom 2013 og 2014 -70 000

Startlån -30 000

-100 000

Finansiering:

Bruk av lån (reduksjon) 100 000

SUM 100 000
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Overføringer 
Endret betalingsplan på to investeringsprosjekter, i forhold til budsjettert, reduserer 
behovet for midler i 2013. Tabellen viser rådmannens forslag til endring av 
investeringsbudsjettet i 2013. Endringene vil bli innarbeidet i handlingsprogrammet 
2014-2017. 

Det er igangsatt en gjennomgang av tjenesteområdet eiendom og 
investeringsprosjektene med sikte på å sikre fremdrift og kvalitet. 

Startlån  
Husbanken har rettet en henvendelse til alle kommuner og bedt om tilbakemelding på 
hvorvidt det godkjente låneopptaket til Startlån vil bli gjennomført som forutsatt. 
Bakgrunnen for henvendelsen er at Husbanken er i ferd med å gå tom for utlånsmidler, 
og ønsker at de kommunene som ikke kommer til å benytte seg fullt ut av 
forhåndsgodkjente låneopptak reduserer disse. Asker kommune er blant de kommunene 
som ikke kommer til å benytte seg fullt ut av lånerammen og reduserer lånerammen for 
Startlån med 30 mill. kroner i 2013.  

Overføring av midler mellom 2013 og 2014

Nes øya s kole 40 000

Oms orgsbol iger Gul lhel la 30 000

70 000
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4 Fokusområde Medarbeidere 
 

4.1 Utvalgte mål for fokusområdet 
 

 
 
 
Det rapporteres i denne kvartalsrapporten kun på utvalgte måleindikatorer. Fullstendig 
rapportering på BMS-målene blir gjort i forbindelse med årsrapporten. Årlig økning i 
tilstedeværelse er på 0,4 prosentpoeng ved utgangen av august. 
 

4.2 Årsverksutvikling 
 

 
Kilde: HRM. Oversikten viser antall årsverk i Asker kommune fordelt på tjenesteområde. Det er ikke tatt med 
ansatte i fødselspermisjon, permisjon uten lønn, timelønnede eller lærlinger. Tallene er tatt ut per siste dato i 
hver måned. Små variasjoner innenfor den enkelte virksomhet kan summere opp til en relativt stor økning i 
antall årsverk. Små variasjoner kan skyldes bl.a. vikarer som settes inn for langvarige syke, overlapping 
mellom ansatte som slutter og begynner m.m. 
 
Ved utgangen av september 2012 var det 2907 årsverk i Asker kommune. Ved utgangen 
av september 2013 er det 3044 årsverk, en økning på 137 årsverk i løpet av 1 år. 
 
Den største økningen har skjedd innenfor de store tjenesteområdene Helse og omsorg og 
Oppvekst. Opprettelsen av Søndre Borgen og Borgenbråten står for en god del av denne 
økningen.  
 

Fokusmål Sentrale 

utfordringer

Måleindikatorer Ønsket

resultat

Laveste 

aksepterte 

resultat

Ikke godkjent 

resultat

Resultat 2012 Status pr. 

31.08.13. 

MA.1.1. Medarbeidertilfredshet. 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,90 Ikke målt

MA.1.2. Årlig økning i tilstedeværelse. Minst 0,5 

%poeng bedre

0 - 0,4 %poeng 

bedre

Mindre 

tilstede-

værelse

-0,40 %poeng 0,4 %poeng

MA.2. God 

medvirkning og 

medbestemmelse.

MA.2.1.Opplevd god medvirkning og 

medbestemmelse. 

4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,58 Ikke målt

MA.3. Nødvendig 

kompetanse. 

MA.3.1. Opplevd nødvendig kompetanse til å 

utføre egne arbeidsoppgaver. 

4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 5,10 Ikke målt

MA.4. God ledelse. MA.4.1. Opplevd god ledelse. 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,88 Ikke målt

MA.5. Godt 

medarbeiderskap. 

MA.5.1. Ansatte i Asker kommune deltar aktivt i 

å utvikle et godt samarbeid og et inkluderende 

arbeidsmiljø. 

4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 Ikke målt

MA.6. Redusere 

uønsket deltid.

MA.6.1. Reduksjon i andelen deltidsansatte 

medarbeidere som oppgir å ha uønsket deltid. 

Minst 10 % 

reduksjon

0 - 9,9 % 

reduksjon

Økning Ikke målt

MA.1. Godt 

arbeidsmiljø. 
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GJENNOMGÅENDE MÅLEKART - FOKUSOMRÅDE MEDARBEIDERE

Økning fra 

sept-12 til 

sept-13

Årsverksutvikling Juli August September Juli August September

Administrasjon og ledelse 158 159 160 166 166 166 6

Eiendom 136 137 137 134 136 136 -1

Helse og omsorg 766 773 777 864 867 868 91

Kultur, frivillighet og fritid 113 117 114 121 123 120 6

Oppvekst 1 488 1 570 1 572 1 536 1 612 1 600 28

Teknikk og miljø 144 144 147 153 154 154 7

Totalsum 2 805 2 900 2 907 2 974 3 058 3 044 137

2012 2013



Innenfor tjenesteområdet Oppvekst er det små variasjoner innenfor de fles
virksomhetene som til sammen gir økning. Økningen innenfor Barneverntjenesten
skyldes i all hovedsak ansettelser i stillinger som har stått vakante, mens
årsverksøkningen innenfor barnehagene Solgården og Føyka skyldes overtakelse av den
private barnehagen Drengsrudtunet barnehage.

Økningen innenfor tjenesteområdet Adm. og ledelse skyldes i hovedsak overføring av
IKT-soneveiledere fra tjenesteområdet Oppvekst f.o.m. 1. juli 2013.

HR-avdelingen gjennomfører for tiden en lønnsanalyse hvor de overordnede tallene
brekkes ned på virksomhetsnivå for å se hvor årsverksøkningen finner sted. I tillegg
utarbeides rapporter over utviklingen i variabel lønn (timelønn og overtid) fra 2011 tom.
oktober 2013. Utviklingen viser en økning i variabel lønn i perioden for alle
tjenesteområdene. Tallene er i tillegg tatt ut på ansvarsnivå for å identifisere hvor
økningen skjer. En del av økningen skyldes opprettelsen av nye enheter.

Tabellen nedenfor viser utviklingen i Asker kommune for perioden 2011 tom oktober
2013: 

4.3 Sykefravær 
Sykefraværstall fra SSB over legemeldt sykefravær viser at Asker kommune lå 0,5
prosentpoeng over landsgjennomsnittet for kommunene 1. kvartal 2013. For 2. kvartal
viser tallene at Asker kommune ligger 0,5 prosentpoeng under landsgjennomsnittet.

Det samlede sykefraværet i Asker kommune både 1. og 2. kvartal 2013 viser en svak
reduksjon. Sykefraværet pr. 2 kvartal 2013 er 0,4 prosentpoeng lavere enn for 2. kvartal
2012.  Den positive tendensen forsetter også i juli og august 2013. Felles mål er økt
tilstedeværelse på 0,5 prosentpoeng. Måloppnåelse vil kreve ytterligere forbedringer.

Asker kommune

år

Gj.snittlig antall timer

overtid per

måned

2011 5 455

2012 5 614

2013 6 443

Innenfor tjenesteområdet Oppvekst er det små variasjoner innenfor de fles
virksomhetene som til sammen gir økning. Økningen innenfor Barneverntjenesten
skyldes i all hovedsak ansettelser i stillinger som har stått vakante, mens
årsverksøkningen innenfor barnehagene Solgården og Føyka skyldes overtakelse av den

gen Drengsrudtunet barnehage. 

Økningen innenfor tjenesteområdet Adm. og ledelse skyldes i hovedsak overføring av
soneveiledere fra tjenesteområdet Oppvekst f.o.m. 1. juli 2013. 

avdelingen gjennomfører for tiden en lønnsanalyse hvor de overordnede tallene
brekkes ned på virksomhetsnivå for å se hvor årsverksøkningen finner sted. I tillegg
utarbeides rapporter over utviklingen i variabel lønn (timelønn og overtid) fra 2011 tom.
oktober 2013. Utviklingen viser en økning i variabel lønn i perioden for alle
tjenesteområdene. Tallene er i tillegg tatt ut på ansvarsnivå for å identifisere hvor
økningen skjer. En del av økningen skyldes opprettelsen av nye enheter.

viser utviklingen i Asker kommune for perioden 2011 tom oktober

Sykefraværstall fra SSB over legemeldt sykefravær viser at Asker kommune lå 0,5
prosentpoeng over landsgjennomsnittet for kommunene 1. kvartal 2013. For 2. kvartal

allene at Asker kommune ligger 0,5 prosentpoeng under landsgjennomsnittet.

Det samlede sykefraværet i Asker kommune både 1. og 2. kvartal 2013 viser en svak
reduksjon. Sykefraværet pr. 2 kvartal 2013 er 0,4 prosentpoeng lavere enn for 2. kvartal

n positive tendensen forsetter også i juli og august 2013.  Felles mål er økt
tilstedeværelse på 0,5 prosentpoeng. Måloppnåelse vil kreve ytterligere forbedringer.

Gj.snittlig antall timer 

overtid per

måned

Økning i prosent 

overtid

Gj.snittlig antall timer 

timelønn/  ekstravakt 

per måned

5 455 46 456

5 614 2,9 % 48 307

6 443 14,8 % 51 927
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Innenfor tjenesteområdet Oppvekst er det små variasjoner innenfor de fleste 
virksomhetene som til sammen gir økning. Økningen innenfor Barneverntjenesten 
skyldes i all hovedsak ansettelser i stillinger som har stått vakante, mens 
årsverksøkningen innenfor barnehagene Solgården og Føyka skyldes overtakelse av den 

Økningen innenfor tjenesteområdet Adm. og ledelse skyldes i hovedsak overføring av 

avdelingen gjennomfører for tiden en lønnsanalyse hvor de overordnede tallene 
brekkes ned på virksomhetsnivå for å se hvor årsverksøkningen finner sted. I tillegg 
utarbeides rapporter over utviklingen i variabel lønn (timelønn og overtid) fra 2011 tom. 
oktober 2013. Utviklingen viser en økning i variabel lønn i perioden for alle 
tjenesteområdene. Tallene er i tillegg tatt ut på ansvarsnivå for å identifisere hvor 
økningen skjer. En del av økningen skyldes opprettelsen av nye enheter.  

viser utviklingen i Asker kommune for perioden 2011 tom oktober 

Sykefraværstall fra SSB over legemeldt sykefravær viser at Asker kommune lå 0,5 
prosentpoeng over landsgjennomsnittet for kommunene 1. kvartal 2013. For 2. kvartal 

allene at Asker kommune ligger 0,5 prosentpoeng under landsgjennomsnittet. 

Det samlede sykefraværet i Asker kommune både 1. og 2. kvartal 2013 viser en svak 
reduksjon. Sykefraværet pr. 2 kvartal 2013 er 0,4 prosentpoeng lavere enn for 2. kvartal 

n positive tendensen forsetter også i juli og august 2013. Felles mål er økt 
tilstedeværelse på 0,5 prosentpoeng. Måloppnåelse vil kreve ytterligere forbedringer. 

Gj.snittlig antall timer Økning i prosent 

timelønn/ ekstravakt

4,0 %

7,5 %
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Kilde: HRM 

Utviklingen innenfor tjenesteområdet Oppvekst viser fortsatt et høyt sykefravær., 
spesielt i barnehagene. Tiltak rettet mot barnehagene blir gjennomført, og et konkret 
nærværsprosjekt er under planlegging.   

Et positivt utviklingstrekk er en  økt tilstedeværelse over tid både i 
Eiendomsforvaltningen, Administrasjon og ledelse og Helse- og omsorg. 

Rådmannen viser til at sykefravær og nærvær var gjenstand for bred involvering og 
debatt i hele organisasjonen høsten 2012. Det jobbes videre med de tiltakene som da ble 
initiert. Videre jobbes det med et bredt spekter av tiltak for å styrke ledelse, kompetanse 
og HMS. Det er et mål at dette vil bidra til økt tilstedeværelse på sikt. 

Det gjennomføres følgende felles HMS satsinger for å styrke nærværs- og 
sykefraværsarbeidet: 

1. Aktiv mot Kreft

2. Felles HMS-opplæring med følgende fokusområder:
a. Vold og trusler
b. Konflikthåndtering
c. Tilretteleggingsplikt, medvirkningsplikt og styringsrett ved oppfølg av

sykemeldte
d. Grunnkurs i HMS for nye ledere og nye verneombud

3. Lovpålagte helsekontroller for alle risikogrupper. I tillegg er det høsten 2013
igangsatt helse/arbeidsmiljø kartlegginger av grupper der fraværet er spesielt
høyt.

4. Prosjektet gravid og i arbeid videreføres. Evalueres våren 2014.

5. Følgende felles HMS-prosesser er revidert: Omstilling, Oppfølging av sykemeldte,
Vold og trusler, Arbeidsulykker, Inneklima.  Det er utarbeidet en ny felles
prosedyre for bruk av bedriftshelsetjenesten.

6. Nærværsprosjekt rettet mot barnehagene er under planlegging.

7. Det utarbeides planer for bruk av BHT for alle virksomheter. Økt delegasjon og
myndighet for bestilling av BHT-tjenester. Ny web-basert bestillerportal tas i bruk.

Rådmannen vil fortsatt følge utviklingen innen dette området tett. 

---------------------------------------- 

2010-2. kv 2011-2 .kv 2012-2 .kv 2013-2.kv Pr aug 2012 Pr. aug 2013

Adm. og ledelse 6,70 6,80 4,90 3,70 5,60 4,30

Oppvekst 7,50 7,60 8,00 7,70 8,40 8,40

Helse og sosial 8,80 9,10 8,10 8,50 10,10 9,00

Kultur og fritid 8,00 8,20 2,60 6,40 4,40 6,80

Teknikk og miljø 3,60 4,40 6,00 7,40 6,30 8,30

Eiendomsforvaltningen 9,20 8,90 9,70 4,10 9,30 5,20

Asker kommune totalt 7,7 7,9 7,9 7,5 8,5 8,1
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