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MØTEINNKALLING   
 

Bærum kontrollutvalg 
 
Dato: 23.01.2017 kl. 17:00  
Sted: Møterom B114, Bærum rådhus  
Arkivsak:   
Arkivkode:   
 
 

SAKSKART  Ca.tid for 
behandling 

Saker til behandling 

1/17 17/00005-1 Godkjenning av protokoll 17:00 

2/17 17/00010-1 Forvaltningsrevisjon - Samhandlingsreformen 17:05 

3/17 17/00007-1 
Revisjonens serviceerklæring til kontrollutvalget 
2017 

18:00 

4/17 17/00006-1 Oppfølging av revisjonsmerknader for 2015 18:15 

5/17 17/00002-1 Årsplan 2017 Kontrollutvalget i Bærum 18:30 

6/17 17/00002-4 Årsrapport fra kontrollutvalget i Bærum 2016 18:50 

7/17 17/00011-1 Referater 19:05  

8/17 17/00012-1 Eventuelt 19:10 

 
 
Tidsangivelse for sakene er tentativ, og rekkefølgen av behandlingen kan endres.  
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Saker til behandling 

1/17 Godkjenning av protokoll 
 
Arkivsak-dok. 17/00005-1 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Bærum kontrollutvalg 23.01.2017 1/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 05.12.2016 godkjennes slik den foreligger. 
 
Vedlegg:  
Protokoll – Kontrollutvalget 05.12.2016 
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2/17 Forvaltningsrevisjon - Samhandlingsreformen 
 
Arkivsak-dok. 17/00010-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Bærum kontrollutvalg 23.01.2017 2/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Rådmannen bes følge opp anbefalingene 
2. Revisjonen bes følge opp saken og gi tilbakemelding til kontrollutvalget. 
3. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 Rådmannen bes følge opp de fem anbefalingene. 
 
Vedlegg:  
Samhandlingsreformen – forvaltningsrevisjon, Bærum kommunerevisjon 10.1.17 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget vedtok i sak 039/16 å gjennomføre en forvaltningsrevisjon om 
kommunikasjonen ved overføring av pasienter fra sykehuset til kommunen.  
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten Samhandlingsreformen er vedlagt saken. Rapporten 
er utarbeidet som et samarbeid mellom Svein Kvalvåg, Rogaland Revisjon IKS, 
Fredrik Slettmoen og Morten Mjølsnes begge Bærum kommunerevisjon. 
 
Undersøkelsen gir flere positive funn. En betydelig pasientvekst og sykere pasienter 
har gitt utfordringer, men kommunen har i all hovedsak håndtert disse på en god 
måte. Kompetansen i pleie- og omsorgssektoren er styrket og kompetansehevingen 
har vært målrettet. Samhandlingen med sykehuset fungerer i all hovedsak meget 
bra, og bedre i dag enn før samhandlingsreformen.  
 
Hovedutfordringer: 

 Mangelfull samhandling ved overføring av pasienter fra korttidsplass til 
hjemmetjeneste hindrer at brukerne blir mest mulig selvhjulpne hjemme. 

 Kommunens budsjettmodell stimulerer ikke hjemmetjenesten til å arbeide 
for at brukerne blir mest mulig selvhjulpne.  

 Reinnleggelsene øker i antall og en del av disse kan unngås ved bedre 
planlegging. 

 
 
 
 
Samhandling 
Den interne samhandling i kommunen ser ut til å ha et betydelig 
forbedringspotensial. I intervjuene peker flere på at de savner den røde tråden i 
pasientforløpet: 
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 Korttidsavdelingene er ikke gode nok til å forberede pasientene til å klare 
seg på egen hånd. Tidspresset gjør at de hjelpes for mye fordi det går 
saktere når brukeren skal gjøre aktivitetene selv (påkledning, smøre mat 
etc.). 

 Hjemmetjenestene er som regel fraværende i forbindelse med 
overføringen av pasienter fra korttidsplass til hjemmet. Dette svekker 
overgangene.  

 Vedtakene om hjemmetjenester er litt for rause like etter et korttidsopphold 
og burde vært bedre koordinert med hjemmetjenesten.  

 Tildelingskontoret har ingen styring over fysio- og ergoterapeutene ved 
overføring av utskrivningsklare pasienter til kommunen. Dette fører noen 
ganger til at man ikke får satt inn nødvendig hjelp hjemme fort nok, noe 
som resulterer i at pasienten trenger en korttidsplass.  

 Det tar tidvis svært lang tid å få nødvendige hjelpemidler hjem, noe som 
svekker mulighetene for at brukerne kan bo hjemme etter endt 
sykehusopphold.  

 Sviktende samhandling gjør det vanskeligere for kommunen å nå vedtatte 
mål om å gjøre brukerne mest mulig selvhjulpne og få effektive tjenester. 
Dette er negativt for brukeren og dyrt for kommunen. 

 
Budsjettmodellen i hjemmetjenesten  
Kommunenes pleie- og omsorgstjeneste har de siste årene endret karakter, i retning 
av mer kortvarig og spesialisert behandling, opptrening og hjelp til selvhjelp. Dette 
gjelder både korttidsplasser, rehabiliteringstjenester og hjemmetjenester. Flere 
revisjonen har intervjuet, både i Bærum og i andre kommuner, mener en i større grad 
burde rette oppmerksomheten mot gjennomstrømningen av brukere i 
hjemmetjenesten. Gjennomstrømming er en viktig styringsparameter på sykehus og 
på korttidsplasser, men ikke i hjemmetjenesten.  
 
Budsjettmodellen stimulerer ikke hjemmetjenesten til å arbeide for å gjøre brukerne 
mest mulig selvhjulpne. Brukernes pleiebehov ligger til grunn for antall vedtakstimer, 
som igjen ligger til grunn for budsjettene til de ulike hjemmetjenestedistriktene. 
Dersom pleiebehovet er stort, tildeles mange timer, mens lite pleiebehov utløser få 
vedtakstimer. Pleiebehov er imidlertid en påvirkelig størrelse. Sluttrapporten fra 
kommunens pilotprosjekt om hverdagsrehabilitering viser at pleietyngden og behovet 
for bistand gikk ned etter rehabiliteringsperioden. 
 
Dersom et hjemmetjenestedistrikt klarer å redusere pleiebehovet, blir budsjettene 
redusert tilsvarende. Eller satt på spissen: De som bidrar til å gjøre brukerne mer 
selvhjulpne, og bidrar til å redusere kommunens utgifter, bidrar samtidig til å 
redusere sine egne budsjetter.  
 
Mellom de ulike hjemmetjenestedistriktene, er forskjellene betydelig. Distriktet med 
høyest gjennomsnittlig antall vedtakstimer har 45 % flere vedtakstimer per bruker enn 
distriktet med lavest antall vedtakstimer. Rykkinndistriktet hadde pilotprosjektet om 
hverdagsrehabilitering og har lavest gjennomsnittlig antall vedtakstimer. Dette kan 
være tilfeldig, men det kan også være effekten av pilotprosjektet. I rapporten drøfter 
vi kort mulige løsninger på utfordringene i budsjettmodellen. 
 
Reinnleggelsene 
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Det har vært en klar økning i antallet reinnleggelser blant utskrivningsklare pasienter i 
Bærum. Det samme har skjedd i en rekke andre kommuner. Et fåtall av pasientene 
står for de aller fleste reinnleggelsene og pasientene blir gjerne reinnlagt flere ganger 
med samme problem.  For mange av disse pasientene bruker både kommunen og 
sykehuset mye ressurser, med tilsynelatende liten nytte. 
 
Både fra kommunen og fra sykehuset pekes det på at flere reinnleggelser er uheldige 
for pasienten og kan forhindres. Hovedinnvendingen er at forløpet blir for kortsiktig 
for enkelte pasienter, og at samhandlingen og kommunikasjonen rundt disse ikke er 
god nok. Tiltakene bærer gjerne preg av en ad hoc-tenkning i flere ledd. Revisjonen 
mener det er gevinster å hente ved å planlegge mer langsiktige behandlingsforløp for 
utsatte pasienter, i samarbeid med Bærum sykehus, for å forebygge unødvendige 
reinnleggelser. En kan her se nærmere på det såkalte VIP-prosjektet ved Stavanger 
sykehus.  
 
Gjennomgangen tyder på at kommunens samarbeid med fastlegene har et klart 
forbedringspotensial, og at fastlegene burde hatt en mer sentral rolle både i plan- og 
avtalearbeidet og i den konkrete pasienthåndteringen.  
 
Kommunene tilbyr døgnopphold for brukere med behov for øyeblikkelig hjelp, 
kommunale akutte døgnplasser. Intervjuene tyder på at pasientene er fornøyde med 
øyeblikkelig-hjelp tilbudet og enheten har tatt grep for å utvide pasientgrunnlaget. Til 
tross for dette er beleggsprosenten rundt 60 %. Selv om dette er høyere enn mange 
tilsvarende tilbud i landet, er det likevel lavere enn enhetens egne målsettinger (75-
80 %). Erfaringen andre steder er at en økt bruk av akutte døgnplasser for særlig 
utsatte pasienter kan forhindre enkelte reinnleggelser. Gjennomgangen tyder på at 
fastlegene står for en uforholdsmessig liten del av innleggelsene. 
 
Anbefalinger 
Revisjonen foreslår at de folkevalgte vedtar følgende anbefalinger til rådmannen: 

1. Overgangen fra korttidsplass til hjemmetjeneste, bør fokusere mer på å gjøre 
brukerne mest mulig selvhjulpne hjemme. 

2. Det bør vurderes tiltak som kan sikre at fysioterapeutene og ergoterapeutene 
kommer raskere inn i hjemmet. 

3. Samordning med NAV bør bedres slik at brukerne får nødvendige hjelpemidler 
raskere. 

4. Budsjettmodellen for hjemmetjenesten bør i større grad fokuseres mot å gjøre 
brukerne mest mulig selvhjulpne. 

5. Det bør planlegges mer langsiktige behandlingsforløp for utsatte pasienter, i 
samarbeid med Bærum sykehus og fastlegene, for å hindre unødige 
innleggelser. 

 
Prosess/medvirkning internt og eksternt 
Rådmannen slutter seg til rapportens hovedfunn og de anbefalinger som gis. 
Rådmannen angir tiltak for alle anbefalingene. De tre anbefalingene knyttet til intern 
samhandling (1,2, og 4), angis med frist i løpet av 2017. Rådmannen vil ta initiativ 
ovenfor eksterne samarbeids partnere for å følge opp anbefaling 3 og 5. 
 
Revisjonen mener de tiltak rådmannen angir vil kunne løse utfordringene som denne 
undersøkelsen har avdekket. 
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Svein Kvalvåg, Rogaland Revisjon vil legge frem rapporten i møtet. 
 
Beslutningspunkter 
De folkevalgte bør vurdere om de vil be rådmannen følge opp rapportens 
anbefalinger.  

 
Bakgrunn: 
Kommunestyret vedtok Mestrings- og omsorgsmelding 2013-2023 (sak 009/14) som 
grunnlag for videre utvikling av kommunes pleie-, omsorgs- og rehabiliterings-
tjenester. Meldingen angir tre hovedgrep der to av disse er Økt selvhjulpenhet og 
Effektive tjenester. 
 
 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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3/17 Revisjonens serviceerklæring til kontrollutvalget 2017 
 
Arkivsak-dok. 17/00007-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Bærum kontrollutvalg 23.01.2017 3/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar revisjonens serviceerklæring til orientering. 
 
Vedlegg:  

1. Revisjonens serviceerklæring 2017 
2. Virksomhetsplan 2017 fra Bærum kommunerevisjon 

 
 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget behandlet Virksomhetsplan 2017 fra Bærum kommunerevisjon i 
møte 05.12.16(se vedlegg 2 til saken). Av planen fremgår det at utvalget skal få 
revisjonens serviceerklæring til behandling i januarmøtet.  
 
Vedlagte forslag til serviceerklæring (vedlegg 1 til saken) skal avklare hvilken service 
kontrollutvalget og dets medlemmer skal kunne forvente fra revisjonen. 
Kommunerevisjonen ønsker med erklæringen å bidra til en god servicekultur i 
revisjonen, og en god serviceholdning hos den enkelte medarbeider.  
 
Beslutningspunkter 
Revisor har lagt inn de forhold antas kan være viktige for den service utvalget og 
dets medlemmer opplever.  
 
Det legges opp til at kontrollutvalget drøfter om det er ønskelig å legge inn andre 
forventninger til service.  
 

Bakgrunn: 
Kontrollutvalget vedtok i 2002 å innføre resultatledelse i revisjonen. Resultatledelse 
var like før innført som styringsmetode i Bærum kommunes administrasjon. Sentralt i 
dette er å fokusere på brukernes behov og på måling av resultater. Viktige styrings-
dokumenter er virksomhetsplan, serviceerklæring og ulike resultatkartlegginger. 

 
 

Vedlegg til sak 
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4/17 Oppfølging av revisjonsmerknader for 2015 
 
Arkivsak-dok. 17/00006-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Bærum kontrollutvalg 23.01.2017 4/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering. 
 

 
Saksframstilling: 
Ifølge forskrift om kontrollutvalg § 8 skal kontrollutvalget følge opp de merknadene 
revisjonen har hatt til årsregnskapet og gi rapport til kommunestyret om hvordan 
kommunestyrets merknader er blitt fulgt opp. 
 
Kommunestyret vedtok i sak 046/16 følgende: 

Kontrollutvalgets uttalelse om Bærum kommunes årsregnskap for 2015 vedtas 
slik det foreligger. 

 
I kontrollutvalgets uttalelse om Bærum kommunes årsregnskap for 2015 sies det 
følgende: 

Kontrollutvalget har ingen merknader til kommunens regnskap 2015, og 
revisjonsberetningen til dette. 

Det er ingen merknader til oppfølging. 
 
I kontrollutvalgets møte 05.12.2016 fremla revisjonen en orienteringssak vedrørende 
oppsummering etter gjennomført revisjon av kommunens regnskap for 2015. 
 
Det ble redegjort for følgende saker: 
 
Overføring av Aurevann-anlegget i 2012 
Etter gjennomført revisjon av 2015 påpekte revisor fortsatt manglende kontinuitet i 
kapitalkostnaden i selvkostregnskapet for vann knyttet til avskrivning av Aurevann 
anlegget. Økonomidirektør opplyser at Aurevann er inntatt i anleggsmodulen i det 
nye økonomisystemet med en avskrivningstid på henholdsvis 37 og 17 år.  Forholdet 
følges opp av revisjonen som del av årsoppgjøret vedrørende 2016.  
 
 
 
Tredjeparts opplysningsplikt for utbetaling av vederlag til selvstendig 
næringsdrivende 
Fristen for innrapportering av utbetalinger til selvstendig næringsdrivende ble ikke 
overholdt i 2016, noe som medførte mulkt. Økonomidirektør opplyser at 
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innrapporteringen er satt opp på planen for årsoppgjøret 2016 og vil bli rapportert 
innen frist, 15.02.2017. 
 
Justering av kompensert merverdiavgift 
Informasjon fra Eiendom og Regnskapsenheten i 2014 viser at kommunen ikke 
dokumenterer bruk av bygg, anlegg eller fast eiendom gjennom hele justerings-
perioden. Økonomidirektør opplyser at programvaren til hjelp i arbeidet er anskaffet, 
men at implementeringen ikke vil skje før i 2017. 
 
Kompensert merverdiavgift på helse- og sosialboliger 
Administrasjonen har endret praksis i forhold til merverdiavgiftskompensasjon for 
utleie av boliger til helse- og sosiale formål fra og med januar 2016.  Regelverket er 
etter administrasjonens oppfatning ikke klart definert fra lovgiver, og for å unngå 
foreldelse og tap av retten til merverdiavgiftskompensasjon, krever kommunen 
kompensasjon for flere typer utleieboliger enn det som har vært praktisert tidligere.  
En avklaring av tolkningen av gjeldene regelverk kan medføre at kommunen får et 
tilbakebetalingskrav fra skatteetaten ved et eventuelt ettersyn. 
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5/17 Årsplan 2017 Kontrollutvalget i Bærum 
 
Arkivsak-dok. 17/00002-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Bærum kontrollutvalg 23.01.2017 5/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for 2017, med de endringer 

som fremkom i møtet. 
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2017 til orientering. 
 
Vedlegg:  

3. Årsplan 2017 Kontrollutvalget i Bærum kommune 
4. Saker til behandling 2017 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har tidligere utarbeidet virksomhetsplan for det kommende året. Etter 
at kontrollutvalget har endret sekretariatsordning er det mer naturlig å benytte 
årsplan for å planlegge neste års arbeid. Planen angir hovedmålene for 
kontrollutvalgets arbeid, og hvordan utvalget ønsker å ivareta oppgavene sine. 
Planen inneholder også en oversikt over de områder som er prioritert og hvilke 
kontroll- og tilsynsoppgaver som vil stå i fokus. 
 
Årsplanen er et viktig styringsdokument for kontrollutvalget. I tillegg utarbeides det 
en detaljert oversikt over saker som er satt opp til behandling, se vedlegg 2 til saken. 
Denne oversikten legges frem under referatsakene i hvert møte, og er et 
planleggingsdokument for kontrollutvalget. 
 
Det legges opp til at kontrollutvalget kommer med sine innspill til forslaget til årsplan 
for 2017 i møtet. Sekretariatet vil i denne forbindelse be utvalget vurdere å planlegge 
virksomhetsbesøk og be rådmannen om å orientere. Sistnevnte kan være aktuelt i 
forbindelse med  

 rapportering på oppfølging av forvaltningsrevisjon. Dette som et supplement til 
kommunerevisjonens oppfølging. 

 fremleggelse av regnskapet for 2016. 

 andre aktuelle tema som kontrollutvalget ønsker å sette fokus på og/eller få 
informasjon om. 

 
Kontrollutvalgets årsplan for 2017 vil bli oversendt kommunestyret. 
 

Vedlegg til sak 
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6/17 Årsrapport fra kontrollutvalget i Bærum 2016 
 
Arkivsak-dok. 17/00002-4 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Bærum kontrollutvalg 23.01.2017 6/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2016 vedtas. 
2. Saken oversendes kommunestyret med innstilling: 

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2016 til orientering. 
 
Vedlegg:  
Kontrollutvalgets årsrapport 2016 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret føre det løpende tilsynet med den 
kommunale forvaltningen. 
 
I henhold til kommunelovens § 77 nr. 6 skal kontrollutvalget rapportere resultatene av 
sitt arbeid til kommunestyret. Rapportering fra kontrollutvalget til kommunestyret skjer 
i all hovedsak løpende gjennom året ved at saker og rapporter oversendes 
kommunestyret for videre behandling. I tillegg utarbeider kontrollutvalget hvert år en 
årsrapport som oversendes kommunestyret til orientering. 
 
Årsrapport for 2016 er vedlagt saken. Det legges opp til at eventuelle merknader fra 
utvalget innarbeides før rapporten oversendes kommunestyret. 
 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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7/17 Referater 
 
Arkivsak-dok. 17/00011-1 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Bærum kontrollutvalg 23.01.2017 7/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Vedlegg:  
Program NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2017 

 
Saksframstilling: 
I denne saken legges det frem referater og orienteringssaker. Vanligvis vil saken 
inneholde en oversikt over status på saker som har vært til behandling samt en 
oversikt over saker som planlegges satt opp til behandling resten a året. Sistnevnte 
er vedlegg til sak om Årsplan 2017.  
 
 
 

Vedlegg til sak 
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8/17 Eventuelt 
 
Arkivsak-dok. 17/00012-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Bærum kontrollutvalg 23.01.2017 8/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Ingen saker meldt inn. 
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Arkivsak-dok. 17/00005-1 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Bærum kontrollutvalg 23.01.2017 
 
 
 

   
 
 

GODKJENNING AV PROTOKOLL 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 05.12.2016 godkjennes slik den foreligger. 
 
Vedlegg:  
Protokoll – Kontrollutvalget 05.12.2016 
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BÆRUM KOMMUNE 

 

KONTROLLUTVALGET 
 
 

 

 
MØTEPROTOKOLL 
 
KONTROLLUTVALGET 
05.12.2016 kl. 17:00 - 18:00 

Dato: 06.12.2016 

 
 
 
Møteleder: Parti 
Per Arne Nyberg Ap 

 
 
Følgende medlemmer møtte: Parti 
Hilde Solberg Øydne H 
Hulda Tronstad V 
Carl Wilhelm Tyrén Frp 
Kaare Granheim KrF 
            
 
Antall representanter: 5 
 
Fra administrasjonen Tittel 
Per-Martin Svendsen Revisjonssjef 
Morten Mjølsnes Fagansvarlig for forvaltningsrevisjon 
Stig Olai Kapskarmo Spesialrådgiver/utvalgssekretær 
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062/16 
 

Godkjenning av protokoll  

063/16 
 

Vurdering av to valgte forvaltningsrevisjoner  

064/16 
 

Revisjonssjefens betingelser 2016  

065/16 
 

Eierskapskontroll utført i 2016  

066/16 
 

Virksomhetsplan 2017 revisjonen  

 

Eventuelt  
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062/16 : Godkjenning av protokoll 
 

Forslag til vedtak: 
Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 07.11.2016 godkjennes slik den foreligger.  
 
Behandlingen i møtet: 
 
Votering: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
KONT - 062/16 - 05.12.2016: 
Vedtak: 
Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 07.11.2016 godkjennes slik den foreligger.  
 
 
 

063/16 : Vurdering av to valgte forvaltningsrevisjoner 
 

Revisjonens forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget vedtar å gjennomføre følgende bearbeidete forvaltningsrevisjoner, i 
tillegg til de tre som ble vedtatt i forrige møte:  

· Er forrige klimaplanen effektivt fulgt opp? (ref. nr. 23 i saksfremlegget) 
· Brukes CAN effektivt? (ref. nr. 27 i saksfremlegget) 

 
Behandlingen i møtet: 
Ny vurdering av to valgte forvaltningsrevisjoner foretas til våren. 

 
 
 

064/16 : Revisjonssjefens betingelser 2016 
 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget fastsetter kommunerevisors betingelser (årslønn) for året 2016 i henhold 
til innstilling. Virkningstidspunkt settes til 01.01.2016. 
 
 
Behandlingen i møtet: 
 
Per Arne Nyberg (Ap) fremmet følgende forslag: 
Revisjonssjefens årslønn justeres med 2,4% fra 1.050.400 til 1.075.61 kroner med virkning 
fra 1.1. 2016. 
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Votering: 
Nybergs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
KONT - 064/16 - 05.12.2016: 
Vedtak: 
 
Revisjonssjefens årslønn justeres med 2,4% fra 1.050.400 til 1.075.61 kroner med virkning 
fra 1.1. 2016. 

 
 
 

065/16 : Eierskapskontroll utført i 2016 
 

Revisjonssjefens forslag til vedtak: 
1. Revisjonens rapport om Eierskapskontroll utført i 2016 tas til orientering. 
2. Saken oversendes kommunestyret. 
 
Behandlingen i møtet: 
 
Habilitetsvurdering: 
Per Arne Nyberg (Ap) opplyste at han har styreverv i selskaper som er omfattet av 
kommunens selskapskontroll men at han ikke anså seg som inhabil da saken dreier seg 
om kommunens kontroll av selskapene og ikke selskapenes kontroll av seg selv. 
 
Nyberg ble ansett som habil. 
 
 
Votering: 
Revisjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
KONT - 065/16 - 05.12.2016: 
Vedtak: 
1. Revisjonens rapport om Eierskapskontroll utført i 2016 tas til orientering. 
2. Saken oversendes kommunestyret, med punkt 1 i vedtaket som innstilling til 
kommunestyret. 
 
Innstilling: 
Revisjonens rapport om Eierskapskontroll utført i 2016 tas til orientering. 
 
 
Utvalgsleder tar kontakt med Eierutvalget om utarbeidelse av enhetlig rapportering og 
felles mal for års- og eierskapsmeldinger. 
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066/16 : Virksomhetsplan 2017 revisjonen 
 

Revisjonens forslag til vedtak: 
Revisjonens virksomhetsplan for 2017 tas til etterretning. 
 
Behandlingen i møtet: 
 
Votering: 
Revisjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
KONT - 066/16 - 05.12.2016: 
Vedtak: 
 
Revisjonens virksomhetsplan for 2017 tas til etterretning. 
 
 
 

Eventuelt 
 
Revisjonssjefen orienterte om omrokkeringer blant revisjonens medarbeidere, at to 
ansatte går over i andre stillinger i kommunen (økonomi/regnskap) og at det er ansatt en 
ny jurist. 
 
Per Arne Nyberg, Hilde Solberg Øydne, Carl Wilhelm Tyrén og Kaare Granheim påmeldes 
Norsk Kommunerevisorforbunds årskonferanse 1.-2. februar. 
 
Utvalgsleder orienterte om at det er skrevet kontrakt med Romerike 
Kontrollutvalgssekretariat (ROKUS) og at han skal møte ny utvalgssekretær 
førstkommende torsdag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Per Arne Nyberg 

utvalgsleder 
 

  Stig Olai Kapskarmo 
  utvalgssekretær 
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Arkivsak-dok. 17/00010-1 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Bærum kontrollutvalg 23.01.2017 
 
 
 

   
 
 

FORVALTNINGSREVISJON - SAMHANDLINGSREFORMEN 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Rådmannen bes følge opp anbefalingene. 
2. Revisjonen bes følge opp saken og gi tilbakemelding til kontrollutvalget. 
3. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 Rådmannen bes følge opp de fem anbefalingene. 
 
Vedlegg:  
Samhandlingsreformen – forvaltningsrevisjon, Bærum kommunerevisjon 10.1.17 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget vedtok i sak 039/16 å gjennomføre en forvaltningsrevisjon om 
kommunikasjonen ved overføring av pasienter fra sykehuset til kommunen. 
Forvaltningsrevisjonsrapporten Samhandlingsreformen er vedlagt saken.  
 
Undersøkelsen gir flere positive funn. En betydelig pasientvekst og sykere pasienter 
har gitt utfordringer, men kommunen har i all hovedsak håndtert disse på en god 
måte. Kompetansen i pleie- og omsorgssektoren er styrket og kompetansehevingen 
har vært målrettet. Samhandlingen med sykehuset fungerer i all hovedsak meget 
bra, og bedre i dag enn før samhandlingsreformen.  
 
Kommunestyret vedtok Mestrings- og omsorgsmelding 2013-2023 (sak 009/14) som 
grunnlag for videre utvikling av kommunes pleie-, omsorgs- og rehabiliterings-
tjenester. Meldingen angir tre hovedgrep der to av disse er Økt selvhjulpenhet og 
Effektive tjenester. 
 
Hovedutfordringer: 

 Mangelfull samhandling ved overføring av pasienter fra korttidsplass til 
hjemmetjeneste hindrer at brukerne blir mest mulig selvhjulpne hjemme. 

 Kommunens budsjettmodell stimulerer ikke hjemmetjenesten til å arbeide 
for at brukerne blir mest mulig selvhjulpne.  

 Reinnleggelsene øker i antall og en del av disse kan unngås ved bedre 
planlegging. 
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Samhandling 
Den interne samhandling i kommunen ser ut til å ha et betydelig 
forbedringspotensial. I intervjuene peker flere på at de savner den røde tråden i 
pasientforløpet: 

 Korttidsavdelingene er ikke gode nok til å forberede pasientene til å klare 
seg på egen hånd. Tidspresset gjør at de hjelpes for mye fordi det går 
saktere når brukeren skal gjøre aktivitetene selv (påkledning, smøre mat 
etc.). 

 Hjemmetjenestene er som regel fraværende i forbindelse med 
overføringen av pasienter fra korttidsplass til hjemmet. Dette svekker 
overgangene.  

 Vedtakene om hjemmetjenester er litt for rause like etter et korttidsopphold 
og burde vært bedre koordinert med hjemmetjenesten.  

 Tildelingskontoret har ingen styring over fysio- og ergoterapeutene ved 
overføring av utskrivningsklare pasienter til kommunen. Dette fører noen 
ganger til at man ikke får satt inn nødvendig hjelp hjemme fort nok, noe 
som resulterer i at pasienten trenger en korttidsplass.  

 Det tar tidvis svært lang tid å få nødvendige hjelpemidler hjem, noe som 
svekker mulighetene for at brukerne kan bo hjemme etter endt 
sykehusopphold.  

 
Sviktende samhandling gjør det vanskeligere for kommunen å nå vedtatte mål om å 
gjøre brukerne mest mulig selvhjulpne og få effektive tjenester. Dette er negativt for 
brukeren og dyrt for kommunen. 
 
Budsjettmodellen i hjemmetjenesten  
Kommunenes pleie- og omsorgstjeneste har de siste årene endret karakter, i retning 
av mer kortvarig og spesialisert behandling, opptrening og hjelp til selvhjelp. Dette 
gjelder både korttidsplasser, rehabiliteringstjenester og hjemmetjenester. Flere 
revisjonen har intervjuet, både i Bærum og i andre kommuner, mener en i større grad 
burde rette oppmerksomheten mot gjennomstrømningen av brukere i 
hjemmetjenesten. Gjennomstrømming er en viktig styringsparameter på sykehus og 
på korttidsplasser, men ikke i hjemmetjenesten.  
 
Budsjettmodellen stimulerer ikke hjemmetjenesten til å arbeide for å gjøre brukerne 
mest mulig selvhjulpne. Brukernes pleiebehov ligger til grunn for antall vedtakstimer, 
som igjen ligger til grunn for budsjettene til de ulike hjemmetjenestedistriktene. 
Dersom pleiebehovet er stort, tildeles mange timer, mens lite pleiebehov utløser få 
vedtakstimer. Pleiebehov er imidlertid en påvirkelig størrelse. Sluttrapporten fra 
kommunens pilotprosjekt om hverdagsrehabilitering viser at pleietyngden og behovet 
for bistand gikk ned etter rehabiliteringsperioden. 
 
Dersom et hjemmetjenestedistrikt klarer å redusere pleiebehovet, blir budsjettene 
redusert tilsvarende. Eller satt på spissen: De som bidrar til å gjøre brukerne mer 
selvhjulpne, og bidrar til å redusere kommunens utgifter, bidrar samtidig til å 
redusere sine egne budsjetter.  
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Mellom de ulike hjemmetjenestedistriktene, er forskjellene betydelig. Distriktet med 
høyest gjennomsnittlig antall vedtakstimer har 45 % flere vedtakstimer per bruker enn 
distriktet med lavest antall vedtakstimer. Rykkinndistriktet hadde pilotprosjektet om 
hverdagsrehabilitering og har lavest gjennomsnittlig antall vedtakstimer. Dette kan 
være tilfeldig, men det kan også være effekten av pilotprosjektet. I rapporten drøfter 
vi kort mulige løsninger på utfordringene i budsjettmodellen. 
 
Reinnleggelsene 
Det har vært en klar økning i antallet reinnleggelser blant utskrivningsklare pasienter i 
Bærum. Det samme har skjedd i en rekke andre kommuner. Et fåtall av pasientene 
står for de aller fleste reinnleggelsene og pasientene blir gjerne reinnlagt flere ganger 
med samme problem.  For mange av disse pasientene bruker både kommunen og 
sykehuset mye ressurser, med tilsynelatende liten nytte. 
 
Både fra kommunen og fra sykehuset pekes det på at flere reinnleggelser er uheldige 
for pasienten og kan forhindres. Hovedinnvendingen er at forløpet blir for kortsiktig 
for enkelte pasienter, og at samhandlingen og kommunikasjonen rundt disse ikke er 
god nok. Tiltakene bærer gjerne preg av en ad hoc-tenkning i flere ledd. Revisjonen 
mener det er gevinster å hente ved å planlegge mer langsiktige behandlingsforløp for 
utsatte pasienter, i samarbeid med Bærum sykehus, for å forebygge unødvendige 
reinnleggelser. En kan her se nærmere på det såkalte VIP-prosjektet ved Stavanger 
sykehus.  
 
Gjennomgangen tyder på at kommunens samarbeid med fastlegene har et klart 
forbedringspotensial, og at fastlegene burde hatt en mer sentral rolle både i plan- og 
avtalearbeidet og i den konkrete pasienthåndteringen.  
 
Kommunene tilbyr døgnopphold for brukere med behov for øyeblikkelig hjelp, 
kommunale akutte døgnplasser. Intervjuene tyder på at pasientene er fornøyde med 
øyeblikkelig-hjelp tilbudet og enheten har tatt grep for å utvide pasientgrunnlaget. Til 
tross for dette er beleggsprosenten rundt 60 %. Selv om dette er høyere enn mange 
tilsvarende tilbud i landet, er det likevel lavere enn enhetens egne målsettinger (75-
80 %). Erfaringen andre steder er at en økt bruk av akutte døgnplasser for særlig 
utsatte pasienter kan forhindre enkelte reinnleggelser. Gjennomgangen tyder på at 
fastlegene står for en uforholdsmessig liten del av innleggelsene. 
 
Anbefalinger 
Revisjonen foreslår at de folkevalgte vedtar følgende anbefalinger til rådmannen: 

1. Overgangen fra korttidsplass til hjemmetjeneste, bør fokusere mer på å gjøre 
brukerne mest mulig selvhjulpne hjemme. 

2. Det bør vurderes tiltak som kan sikre at fysioterapeutene og ergoterapeutene 
kommer raskere inn i hjemmet. 

3. Samordning med NAV bør bedres slik at brukerne får nødvendige hjelpemidler 
raskere. 

4. Budsjettmodellen for hjemmetjenesten bør i større grad fokuseres mot å gjøre 
brukerne mest mulig selvhjulpne. 

5. Det bør planlegges mer langsiktige behandlingsforløp for utsatte pasienter, i 
samarbeid med Bærum sykehus og fastlegene, for å hindre unødige 
innleggelser. 
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Prosess/medvirkning internt og eksternt 
Rådmannen slutter seg til rapportens hovedfunn og de anbefalinger som gis. 
Rådmannen angir tiltak for alle anbefalingene. De tre anbefalingene knyttet til intern 
samhandling (1,2, og 4), angis med frist i løpet av 2017. Rådmannen vil ta initiativ 
ovenfor eksterne samarbeids partnere for å følge opp anbefaling 3 og 5. 
 
Revisjonen mener de tiltak rådmannen angir vil kunne løse utfordringene som denne 
undersøkelsen har avdekket. 
 
Beslutningspunkter 
De folkevalgte bør vurdere om de vil be rådmannen følge opp rapportens 
anbefalinger.  
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Samhandlingsreformen Hovedutfordringer og anbefalinger 

Bærum kommune 1 Kommunerevisjonen 

 

 

1. HOVEDUTFORDRINGER OG ANBEFALINGER 
Kontrollutvalget vedtok å gjennomføre en forvaltningsrevisjon om kommunikasjonen ved 

overføring av pasienter fra sykehuset til kommunen.  

 

Undersøkelsen gir flere positive funn. En betydelig pasientvekst og sykere pasienter har gitt 

utfordringer, men kommunen har i all hovedsak håndtert disse på en god måte. Kompetansen 

i pleie-og omsorgssektoren er styrket og kompetansehevingen har vært målrettet. 

Samhandlingen med sykehuset fungerer i all hovedsak meget bra, og bedre i dag enn før 

samhandlingsreformen.  

 

Kommunestyret vedtok Mestrings- og omsorgsmelding 2013-2023 som grunnlag for videre 

utvikling av kommunes pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester. 1 Meldingen angir tre 

hovedgrep der to av disse er Økt selvhjulpenhet og Effektive tjenester. 2 

1.1 Hovedutfordringer 

 Mangelfull samhandling ved overføring av pasienter fra korttidsplass til 

hjemmetjeneste hindrer at brukerne blir mest mulig selvhjulpne hjemme. 

 

 Kommunens budsjettmodell stimulerer ikke hjemmetjenesten til å arbeide for at 

brukerne blir mest mulig selvhjulpne.  

 

 Reinnleggelsene øker i antall og en del av disse kan unngås ved bedre planlegging. 

 

 Som eneste kommunen i Helse Viken helseområde, har ikke Bærum kommune fått på 

plass elektronisk meldingsutveksling. Vi får opplyst at det skal være på plass første 

kvartal 2017.   

SAMHANDLING 

Den interne samhandling i kommunen ser ut til å ha et betydelig forbedringspotensial. I 

intervjuene peker flere på at de savner den røde tråden i pasientforløpet: 

- Korttidsavdelingene er ikke gode nok til å forberede pasientene til å klare seg på egen 

hånd. Tidspresset gjør at de hjelpes for mye fordi det går saktere når brukeren skal 

gjøre aktivitetene selv (påkledning, smøre mat etc.). 

- Hjemmetjenestene er som regel fraværende i forbindelse med overføringen av 

pasienter fra korttidsplass til hjemmet. Dette svekker overgangene.  

- Vedtakene om hjemmetjenester er litt for rause like etter et korttidsopphold og burde 

vært bedre koordinert med hjemmetjenesten.  

- Tildelingskontoret har ingen styring over fysio- og ergoterapeutene ved overføring av 

utskrivningsklare pasienter til kommunen. Dette fører noen ganger til at man ikke får 

satt inn nødvendig hjelp hjemme fort nok, noe som resulterer i at pasienten trenger en 

korttidsplass.  

                                                 
1 Kommunestyret 29.01.14 sak 009/14 Mestrings- og omsorgsmelding 2013-2023. 
2 Kommunestyret 29.01.14 sak 009/14 Mestrings- og omsorgsmelding 2013-2023, vedlegg kapitel 1.5. 
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- Det tar tidvis svært lang tid å få nødvendige hjelpemidler hjem, noe som svekker 

mulighetene for at brukerne kan bo hjemme etter endt sykehusopphold.  

 

Sviktende samhandling gjør det vanskeligere for kommunen å nå vedtatte mål om å gjøre 

brukerne mest mulig selvhjulpne og få effektive tjenester. Dette er negativt for brukeren og 

dyrt for kommunen. 

BUDSJETTMODELLEN I HJEMMETJENESTEN  

Kommunenes pleie- og omsorgstjeneste har de siste årene endret karakter, i retning av mer 

kortvarig og spesialisert behandling, opptrening og hjelp til selvhjelp. Dette gjelder både 

korttidsplasser, rehabiliteringstjenester og hjemmetjenester. Flere revisjonen har intervjuet, 

både i Bærum og i andre kommuner, mener en i større grad burde rette oppmerksomheten 

mot gjennomstrømningen av brukere i hjemmetjenesten. Gjennomstrømming er et viktig 

styringsparameter på sykehus og på korttidsplasser, men ikke i hjemmetjenesten.  

 

Budsjettmodellen stimulerer ikke hjemmetjenesten til å arbeide for gjøre brukerne mest 

mulig selvhjulpne. Brukernes pleiebehov ligger til grunn for antall vedtakstimer, som ligger 

til grunn for budsjettene til de ulike hjemmetjenestedistriktene. Dersom pleiebehovet er stort, 

tildeles mange timer, mens lite pleiebehov utløser få vedtakstimer. Pleiebehov er imidlertid 

en påvirkelig størrelse. Sluttrapporten fra kommunens pilotprosjekt om 

hverdagsrehabilitering viser at pleietyngden og behovet for bistand gikk ned etter 

rehabiliteringsperioden.  

 

Dersom et hjemmetjenestedistrikt klarer å redusere pleiebehovet, blir budsjettene redusert 

tilsvarende. Eller satt på spissen: De som bidrar til å gjøre brukerne mer selvhjulpne, og 

bidrar til å redusere kommunens utgifter, bidrar samtidig til å redusere sine egne budsjetter.  

 

Mellom de ulike hjemmetjenestedistriktene, er forskjellene betydelig. Distriktet med høyest 

gjennomsnittlig antall vedtakstimer har 45 % flere vedtakstimer per bruker enn distriktet med 

lavest antall vedtakstimer. Rykkinndistriktet hadde pilotprosjektet om hverdagsrehabilitering 

og har lavest gjennomsnittlig antall vedtakstimer. Dette kan være tilfeldig, men det kan også 

være effekten av pilotprosjektet. I rapporten drøfter vi kort mulige løsninger på utfordringene 

i budsjettmodellen. 

REINLEGGELSER 

Det har vært en klar økning i antallet reinnleggelser blant utskrivningsklare pasienter i Bærum. 

Det samme har skjedd i en rekke andre kommuner. Et fåtall av pasientene står for de aller fleste 

reinnleggelsene og pasientene blir gjerne reinnlagt flere ganger med samme problem.  For 

mange av disse pasientene bruker både kommunen og sykehuset mye ressurser, med 

tilsynelatende liten nytte. 

 

Både fra kommunen og fra sykehuset pekes det på at flere reinnleggelser er uheldige for 

pasienten og kan forhindres. Hovedinnvendingen er at forløpet blir for kortsiktig for enkelte 

pasienter, og at samhandlingen og kommunikasjonen rundt disse ikke er god nok. Tiltakene 

bærer gjerne preg av en ad hoc-tenkning i flere ledd. Revisjonen mener det er gevinster å hente 

ved å planlegge mer langsiktige behandlingsforløp for utsatte pasienter, i samarbeid med Bærum 
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sykehus, for å forebygge unødvendige reinnleggelser. En kan her se nærmere på det såkalte VIP-

prosjektet ved Stavanger sykehus.  

 

Gjennomgangen tyder på at kommunens samarbeid med fastlegene har et klart 

forbedringspotensial, og at fastlegene burde hatt en mer sentral rolle både i plan- og 

avtalearbeidet og i den konkrete pasienthåndteringen.  

 

Kommunene tilbyr døgnopphold for brukere med behov for øyeblikkelig hjelp, kommunale 

akutte døgnplasser. Intervjuene tyder på at pasientene er fornøyde med øyeblikkelig-hjelp 

tilbudet og enheten har tatt grep for å utvide pasientgrunnlaget. Til tross for dette er 

beleggsprosenten rundt 60 %. Selv om dette er høyere enn mange tilsvarende tilbud i landet, 

er det likevel lavere enn enhetens egne målsettinger (75-80 %). Erfaringen andre steder er at 

en økt bruk av akutte døgnplasser for særlig utsatte pasienter kan forhindre enkelte 

reinnleggelser. Gjennomgangen tyder på at fastlegene står for en uforholdsmessig liten del av 

innleggelsene. 

 

Rådmannen slutter seg til rapportens hovedfunn og de anbefalinger som gis. Rådmannen 

angir tiltak for alle anbefalingene. De tre anbefalingene knyttet til intern samhandling (1,2, 

og 4), angis med frist i løpet av 2017. Rådmannen vil ta initiativ ovenfor eksterne samarbeids 

partnere for å følge opp anbefaling 3 og 5. 

 

Revisjonen mener de tiltak rådmannen angir vil kunne løse utfordringene som denne 

undersøkelsen har avdekket. 

1.2 Anbefalinger 

Revisjonen foreslår at de folkevalgte vedtar følgende anbefalinger til rådmannen: 

 

1. Overgangen fra korttidsplass til hjemmetjeneste, bør fokusere mer på å gjøre 

brukerne mest mulig selvhjulpne hjemme. 

2. Det bør vurderes tiltak som kan sikre at fysioterapeutene og ergoterapeutene kommer 

raskere inn i hjemmet. 

3. Samordning med NAV bør bedres slik at brukerne får nødvendige hjelpemidler 

raskere. 

4. Budsjettmodellen for hjemmetjenesten bør i større grad fokuseres mot å gjøre 

brukerne mest mulig selvhjulpne. 

5. Det bør planlegges mer langsiktige behandlingsforløp for utsatte pasienter, i 

samarbeid med Bærum sykehus og fastlegene, for å hindre unødige innleggelser. 

 

 

 

Rapporten er utarbeidet av Svein Kvalvåg, Rogaland Revisjon IKS, samt Fredrik Slettmoen 

og Morten Mjølsnes i Bærum kommunerevisjon. 
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1.3 Rådmannens høringssvar 

Kommunerevisjonen 

Rådhustorget 4 

1304 SANDVIKA 

   

 

     

Deres ref.:  Vår ref.:     Dato: 

17/7022/SOP     10.01.2017 

 

 

 

Forvaltningsrevisjon samhandlingsreformen - rådmannens høringssvar  
 

Rådmannen takker for mottatt forvaltningsrevisjonsrapport om samhandlingsreformen og 

slutter seg til rapportens hovedfunn og de anbefalinger som gis.  

 

Rådmannens oppfølging av revisjonens anbefalinger:  

 

Ad 1. Overgangen fra korttidsplass til hjemmetjeneste bør fokusere mer på å gjøre 

brukerne mest mulig selvhjulpne hjemme 

Det er utarbeidet nye rutiner i forhold til overgang fra korttidsplass til hjemmebaserte 

tjenester. Disse rutinene vil bli implementert i løpet av 1. kvartal 2017. 

 

Ad 2. Det bør vurderes tiltak som kan sikre at fysioterapeutene og ergoterapeutene 

kommer raskere inn i hjemmet 

Deler av ergo- og fysioterapitjenestene skal fremtidig tildeles fra Tildelingskontoret, slik at 

prioriteringen av pasienter med størst hjelpebehov sikres.  Arbeidet har startet og ordningen 

trer i kraft i løpet av 2017.  

 

Ad 3. Samordning med NAV bør bedres slik at brukerne får nødvendige hjelpemidler 

raskere 

Rådmannen vil omgående se på egne rutiner for å sikre raskere intern saksbehandling. Det 

tas i tillegg initiativ til møte med NAV for å se på mulige løsninger for å redusere ventetiden 

for tildeling av hjelpemidler fra NAV. 

 

Ad 4. Budsjettmodellen for hjemmetjenesten bør i større grad fokuseres mot å gjøre 

brukerne mest mulig selvhjulpne 

Budsjettmodellen for hjemmebaserte tjenester vil bli gjennomgått for å sikre at brukere blir 

mest mulig selvhjulpne og at vi kan håndtere fremtidig vekst av brukere innenfor tildelte 

økonomiske rammer. Ny modell legges til grunn for budsjettering 2018.  

 

Ad 5. Det bør planlegges mer langsiktige behandlingsforløp for utsatte pasienter, i 

samarbeid med Bærum sykehus og fastlegene, for å hindre unødige innleggelser 

Bærum kommune har allerede et godt samarbeid med sykehusene i Vestre Viken. Det er 

utarbeidet pasientforløp mellom Vestre Viken og kommunene i forhold til KOLS, skadelig 
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alkoholforbruk og hoftebrudd. Kommunen er i gang med forløp for slagpasienter og det 

arbeides med generelt pasientforløp uavhengig av diagnose. Rådmannen vil også gå i dialog 

med de kommunale fastlegene for å redusere omfang av reinnleggelser og for å oppnå best 

mulig pasientflyt. Dette settes opp som egen sak i Samarbeidsutvalget mellom kommunen og 

fastlegene. Stavanger universitetssykehus sitt VIP–prosjekt for særlig utsatte pasienter vil bli 

sett på i forhold til om deres modell kan gjenbrukes hos oss.  

 

 

Rådmannen gjør oppmerksom på at elektronisk meldingsutveksling er forsinket. Dette 

forventes å være etablert i løpet av 1. halvår 2017 i forbindelse med innføring av nytt 

fagsystem (Profil). Elektronisk meldingsutveksling vil da være mulig mellom kommunens 

tjenester, mellom kommunen og helseforetakene og mellom kommunen og fastleger. Frem til 

nå har vi kun hatt elektronisk meldingsutveksling mellom kommunens bo- og 

behandlingssentre og helseforetaket.  

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Erik Kjeldstadli 

rådmann 

 

         Siri Opheim 

         controller 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur 

 

Kopi til: 

Bente Molvær Nesseth 

Bovild Tjønn 

Kristin Nilsen 

Morten Mjølsnes 

Morten Svarverud 

.  
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2. INNLEDNING 

2.1 Formål og problemstillinger 

Kontrollutvalget vedtok å gjennomføre en forvaltningsrevisjon om kommunikasjon og 

samhandling ved overføring av utskrivningsklare pasienter fra sykehuset til kommunen.3 

 

Problemstillinger: 

 Hvordan har utviklingen i antall pasienter som er meldt utskrivningsklare vært etter 

innføringen av samhandlingsrefomen? 

 Hvordan skjer pasientforløpet etter utskrivning fra sykehuset - hvilket tilbud får 

pasientene i kommunen og hvordan fungerer dette?  

 Hvordan fungerer den interne samhandlingen i kommunen? 

 Hvordan fungerer samhandlingen med fastlegene? 

 Hvordan fungerer samhandlingen med sykehuset? 

 Hvor mange reinnleggelser er det og i hvilken grad kan reinnleggelsene forhindres? 

 I hvilken grad benyttes kommunens akutte døgnplasser? 

 I hvilken grad har kommunen god nok kompetanse til å ta i mot pasientene fra 

sykehuset?   

2.2 Vurderingskriterier 

Revisjonskriteriene er krav eller forventninger som revisjonen bruker for å vurdere funnene i 

undersøkelsene. 

 

 Kommunestyret vedtok Mestrings- og omsorgsmelding 2013-2023 som grunnlag for 

videre utvikling av kommunes pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester. 4 

Meldingen angir tre hovedgrep der to av disse er Økt selvhjulpenhet og Effektive 

tjenester. 5 

 

 Kommunestyret inngikk en Samarbeidsavtale med helseforetaket, som skal sikre et 

systematisk samarbeid om helsetjenestene.6 

 

 Samarbeidsavtalen skal understøtte sammenhengende behandlingsforløp for 

pasientene.7 

 

 Kommuneloven har som formål å legge til rette for en rasjonell og effektiv 

forvaltning av de kommunale fellesinteresser.8 

 

 Samhandlingsreformen legger opp til elektronisk meldingsutveksling som foretrukket 

kanal i pasientrelatert kommunikasjon mellom partene. 

                                                 
3 Kontrollutvalget 15.06.16 sak 039/16 Valg av forvaltningsrevisjoner. 
4 Kommunestyret 29.01.14 sak 009/14 Mestrings- og omsorgsmelding 2013-2023. 
5 Kommunestyret 29.01.14 sak 009/14 Mestrings- og omsorgsmelding 2013-2023, vedlegg kapitel 1.5. 
6 Kommunestyret 29.01.14 sak 009/14 Mestrings- og omsorgsmelding 2013-2023, vedlegg kapitel 1. 
7 Kommunestyret 29.01.14 sak 009/14 Mestrings- og omsorgsmelding 2013-2023, vedlegg kapitel 1. kulepunkt 3. 
8 LOV-1992-09-25-107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), § 1. Lovens formål. 
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Revisjonen legger følgende kriterier til grunn: 

 

 Tjenestene skal fokuseres på økt selvhjulpenhet. 

 Tjenestene skal være effektive. 

 Tjenestene skal sikre sammenhengende behandlingsforløp. 

2.3 Avgrensninger og struktur 

I prosjektet har vi sett nærmere på pasientforløpet etter utskrivning av somatiske pasienter 

som er meldt utskrivningsklare til kommunen, og samhandlingen rundt disse. 

 

Vi ser på utviklingen i antall utskrivninger fra innføringen av samhandlingsreformen og frem 

til i dag, hvordan det kommunale tjenestetilbudet er rigget for å håndtere disse, samt 

utviklingen i antall betalingsdøgn. Dette kan både være sentrale rammer og forutsetninger for 

samhandlingen, men også et resultat av den.   

 

I løpet av prosjektet ble det klart at det var samhandlingsutfordringer internt i kommunen. Vi 

har derfor tatt med den interne samhandlingen som en egen del, i tillegg til samhandlingen 

med sykehuset.   

 

En mulig utilsiktet effekt av betalingsansvaret for utskrivningsklare pasienter er at antallet 

reinnleggelser på sykehus øker fordi pasientene skrives raskere ut og er skrøpeligere enn før. 

Vi ser derfor også på økning i antall reinnleggelser i kommunen og hvorfor det har vært en 

økning og hva som kan være viktige grep for å forhindre unødvendige reinnleggelser. 

 

Vi ser også nærmere på kommunens øyeblikkelig-hjelp-tilbud, som også er en sentral del av 

samhandlingsreformen. Siktemålet med øyeblikkelig-hjelp-tilbudet er å minske presset på 

sykehusene ved å etablere lokale behandlingstilbud 

 

Problemstillingene er belyst gjennom en rekke kilder, blant annet en rekke nøkkeltall, 

sentrale dokumenter og intervjuer med en rekke sentrale aktører i kommunen og på 

sykehuset. En beskrivelse av metode og datakilder finnes i vedleggsdelen. 
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3. PASIENTSTRØM FRA SYKEHUSET 
I januar 2012 trådte flere av de sentrale elementene i samhandlingsreformen i kraft, blant 

annet kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter. Pasienter som skrives ut fra 

sykehuset, som ikke kan komme seg hjem selv, og som vil ha behov for kommunale 

tjenester, meldes kommunen som utskrivningsklare. En pasient er utskrivningsklar når legen 

på sykehuset vurderer at det ikke er behov for ytterligere behandling i 

spesialisthelsetjenesten. 

 

Etter innføringen av samhandlingsreformen har kommunen fått en betalingsplikt for 

utskrivningsklare fra første dag etter at de er meldt utskrivningsklare. I 2016 må kommunene 

betale 4500 kroner fra første dag etter utskrivning. Før januar 2012 betalte kommunen 1600 

kroner fra den tiende dagen etter ferdigbehandling. Betalingsplikten gjelder somatikk og 

behandling av fysiske sykdommer. 

3.1 Når er en pasient utskrivningsklar? 

Pasienter som skrives ut fra sykehuset, og som ikke kan komme seg hjem selv, og som vil ha 

behov for kommunale tjenester, meldes kommunen som utskrivningsklare. En pasient er 

utskrivningsklar når legen på sykehuset vurderer at det ikke er behov for ytterligere 

behandling i spesialisthelsetjenesten. 

 

Dette betyr at det er sykehuslegene som har definisjonsmakten mht. når en pasient skal 

skrives ut fra sykehuset. Dette er som regel når pasienten har fått en diagnostisk avklaring og 

utredning og det ikke er behov for ytterligere behandling i spesialisthelsetjenesten. At en 

pasient er ferdig utskrevet innebærer ikke at pasienten er ferdigbehandlet. I mange tilfeller er 

det kommunens helsepersonell som fullfører behandlingen. 

3.2 Utviklingen i antall utskrivningsklare pasienter 

I figuren under viser vi hvordan utviklingen i antall pasienter som er meldt utskrivnings-klare 

har vært etter innføringen av samhandlingsreformen. Rundt 95 % av disse har kommet fra 

Bærum sykehus de siste årene, mens de øvrige har kommet fra andre sykehus, som Oslo 

universitetssykehus. 

 



2/17 Forvaltningsrevisjon - Samhandlingsreformen - 17/00010-1 Forvaltningsrevisjon - Samhandlingsreformen : RAPPORT SAMHANDLINGSREFORMEN (L)(4393998)

Samhandlingsreformen Pasientstrøm fra sykehuset 

Bærum kommune 9 Kommunerevisjonen 

 

Figur 3-1 Antall utskrevne pasienter fra sykehuset til Bærum kommune (Tall fra 

tildelingskontoret) 
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 Fra 2012 til 2015 har det blitt 31 % flere pasienter som skrives ut fra sykehuset, som 

har behov for helse- og omsorgstjenester fra kommunen.  

 Det kan se ut til at veksten er i ferd med å flate ut i 2016. Tallet for 2016 er et estimat. 

Her har vi tallene for de ni første månedene, mens tallet for de tre siste månedene er 

et snitt av fjorårets snitt for disse.  

3.3 Utvikling i antall betalingsdøgn 

Handlingsprogram 2016-2019 har som mål å opprettholde et lavt antall døgn for 

utskrivningsklare pasienter. Det er satt som mål at det skal være mindre enn 365 liggedøgn 

per år fremover.9 Tabellen under viser at Bærum har ligget godt under denne grensen i 2014 

og 2016, og dette ser ut til å fortsette i 2016 (99 per 6. oktober). 

 

Tabell 3-1 Utvikling i antall betalingsdøgn og utgifter for  

  2012 2013 2014 2015 

Antall døgn 569 550 170 261 

Betalingssats 4 000 4 125 4 255 4 387 

Sum utgifter for kommunen 2 276 000 2 268 750 723 350 1 145 007 
 

 

                                                 
9 Handlingsprogram 2016-2019, side 73. 
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Figur 3-2 - Utviklingen i antall betalingsdøgn for utskrivningsklare pasienter 
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Det er lite uenigheter og diskusjoner rundt betaling av liggedøgn etter at pasientene er meldt 

utskrivningsklare. Eventuelle uenigheter håndteres på ledernivå. 

 

Kommunen har et budsjett på 365 liggedøgn etter at pasientene er meldt utskrivningsklare, i 

2016 utgjør dette ca. 1,6 millioner kroner. Vi får opplyst at det er et bevisst valg at antall 

liggedøgn ikke er null eller ned mot null: Dette handler om pasientetikk, vi overfører ikke 

dersom det ikke er forsvarlig. 

 

Det er som regel planlagt dersom de ligger et ekstra døgn. Da trenger kommunen mer tid 

fordi det eksempelvis er en del utstyr en trenger å skaffe til veie, for å kunne ta i mot 

pasienten på en god måte. Dersom pasienter blir liggende et eller flere døgn på sykehuset 

etter ferdig utskrivning, er dette som regel resultat av et bevisst valg. Eksempelvis har en 

ikke den nødvendige medisinske kompetansen for å kunne følge opp pasienten på en 

forsvarlig måte.   

 

I en del tilfeller har kommunen behov for opplæring i bestemte prosedyrer/behandlinger for å 

kunne følge opp bestemte pasienter etter utskrivning. Sykehuset er pliktige til å gi 

kommunen opplæring, og som regel kommer de på kort varsel. Men noen ganger kommer 

pasientene om ettermiddagen og da rekker en ikke å organisere et opplæringsopplegg før 

dagen etterpå.  

 

Men hovedbildet er altså at hoveddelen av pasientene skrives ut fra sykehuset samme dag 

som de er meldt utskrivningsklar. Pasientene blir med andre ord langt raskere overført til 

kommunen. Andre viktige utviklingstrekk: 

 Pasientene som blir skrevet ut, er langt dårligere enn tidligere. De har mer 

kompliserte diagnoser, ofte flere på en gang (multisykdom). Dette er det bred enighet 

om i intervjuene, både blant sykehusrepresentantene og helse- og omsorgspersonellet 

i kommunen. 

 Pasientstrømmen til sykehuset har økt, sykehuset behandler langt flere 

pasienter en tidligere. Det er blitt langt større utskiftning av pasienter. En viktig 

årsak til dette er at det i dag ligger langt færre pasienter som er meldt utskrevet, og 
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som venter på få et kommunalt pleie- og omsorgstilbud, enn før reformen. For 

sykehuset betyr dette færre tunge sykehjemspasienter som blokkerer plassene for folk 

som trenger behandling.  

Dette har ført til at de pleiefaglige oppgavene har blitt lettere på sykehuset.  

 Tilbakemeldingene (og talldataene under) tyder på at også kommunen har fått en 

bedre utnyttelse av egne korttidsplasser. Vi får opplyst at det i kommunen har blitt 

en langt større oppmerksomhet rettet mot dekningsgrader, plassutnyttelse og liggetid i 

korttidsplasser.  

 

Vi går nærmere inn på implikasjonene knyttet til samhandling og kompetanse i avsnittene 

under.  

3.4 Vurdering 

Det har vært en betydelig vekst i utskrivningsklare pasienter etter at samhandlingsreformen 

trådte i kraft. Likevel er antallet liggedøgn på sykehuset etter utskrivning redusert kraftig 

etter 2012. Bærum har altså greid å ta i mot de aller fleste pasientene samme dag som de er 

meldt utskrivningsklare, til tross for en betydelig pasientvekst.  

 

Antallet betalingsdøgn har gått ned etter reformstart i 2012, og kommunen har de siste årene 

ligget godt under eget mål på maks 365 betalingsdøgn i året.
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4. PASIENTFORLØPET ETTER UTSKRIVNING FRA 

SYKEHUSET  

4.1 Oversikt over kommunale pleie og omsorgstjenester 

I figuren på neste side illustrerer vi hva som skjer etter utskrivning fra sykehuset. 

Tildelingskontoret fatter vedtak, og tildeler tjenester på lavest mulig omsorgsnivå.  

 

Det er saksbehandlerne ved tildelingskontoret som har den daglige kontakten med sykehuset 

og som er ansvarlige for å tildele pleie- og omsorgstjenester til disse brukerne. 

Tildelingskontoret er igjen delt inn i fire avdelinger, hvor en av disse har ansvaret for 

tjenestetildeling til hjemmetjenester eller bo- og behandlingssentre. 

 

 

4.2 Tjenestetilbudet til de som skrives ut fra sykehuset 

De som meldes utskrivningsklare fra sykehuset blir i all hovedsak enten skrevet ut til 

hjemmet, med oppfølging av hjemmesykepleien, eller får et tidsbegrenset opphold.10  

 

I tabellen under viser vi en oversikt over ulike typer tidsbegrensede opphold som finnes for 

denne pasientgruppen, såkalte korttidsopphold.11 Vi viser utviklingen i antall plasser, fra 

2010 og frem til i dag. Vi ser at det har vært en nedgang i antall tidsbegrensede plasser etter 

                                                 
10 Mange pasienter som får oppfølging fra hjemmesykepleie har også en rekke andre tjenester, som trygghetsalarm, praktisk 

bistand eller dagopphold. 
11 Bærum kommune har også tid trygghetsplasser, men de regnes ikke med her, ettersom utskrivningsklare pasienter ikke er 

i målgruppen for dette tilbudet. Vi har heller ikke tatt med KAD-plassene, ettersom dette er en annen type tilbud. 



2/17 Forvaltningsrevisjon - Samhandlingsreformen - 17/00010-1 Forvaltningsrevisjon - Samhandlingsreformen : RAPPORT SAMHANDLINGSREFORMEN (L)(4393998)

Samhandlingsreformen Pasientforløpet etter utskrivning  

Bærum kommune 13 Kommunerevisjonen 

 

innføringen av samhandlingsreformen. Samtidig har antallet langtidsplasser økt fra 768 til 

780 (12 plasser). Dette skiller seg fra den nasjonale trenden, som har vist en vekst i antall 

korttidsplasser i kommunene, men i all hovedsak på bekostning av langtidsplassene.  

 

Men Bærum har hatt et annet utgangspunkt enn mange andre kommuner. Til tross for 

utviklingen de siste årene, har Bærum relativt få institusjonsplasser, sammenlignet med 

andre storbykommuner.12 Til gjengjeld er en høy andel av disse midlertidige 

plasser/korttidsplasser. Bærum er sammen med Bergen den kommunen som har størst andel 

av institusjonsplassene satt av til tidsbegrensede opphold. 

Mange typer korttidsplasser 

I tabellen under viser vi utviklingen i antall midlertidige plasser, som tar i mot pasienter fra 

sykehuset. I tillegg til dette har kommunen egne trygghetsplasser (9), rehabiliteringsplasser i 

Spania (23) og KAD-plasser (øyeblikkelig hjelp plasser). Ingen av disse plassene er aktuelle 

for de som blir skrevet ut fra sykehuset. For mer om KAD-plassene, se under. Innenfor 

kategorien tidsbegrensede eller korttidsplasser finnes rullerings- (veksel) og 

avlastningsopphold. Dette er primært tilbud til de som kommer hjemmefra, og vi går ikke 

nærmere inn på det her. 

 

Tabell 4-1 Utvikling i antall korttidsplasser som tar i mot pasientene fra sykehuset 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Tidsbegrenset opphold i bo- og behandlingssentre 147 145 133 133 127 127 

Tidsbegrenset opphold rehabilitering  22 22 22 22 22 22 

Mottaksplasser   
  

20 20 18 10 
 

 

De som har behov for ekstra opptrening etter et sykehusopphold får korttidsplass på en av 

kommunens rehabiliteringsavdelinger. De som er for dårlige til å dra rett hjem, men som 

ikke har behov for ekstra opptrening, får korttidsplass på et av kommunens bo- og 

behandlingssentre. Pasientene får en mottaksplass dersom en er usikker på hvilken type 

oppfølging pasientene trenger etter at de er ferdig utskrevet. Mottaksplassene er 

overgangsplasser, ikke ordinære korttidsplasser. 

 

En liten digresjon her: Vi får opplyst at mottaksplasser er gratis mens det er egenbetaling for 

andre tidsbegrensede opphold. Flere av dem vi har intervjuet mener at kommunen burde ha 

krevd betaling for opphold i mottaksseng, og hevder at de gjør det flere andre steder. Det blir 

også pekt på at en del ligger i mottaksseng i drøyt to uker, dersom en vurderer at dette er best 

for pasienten. Det er også høy tverrfaglig kompetanse på disse avdelingene. Da mener en at 

det er rett og rimelig at de betaler for dette oppholdet, slik som for ordinære korttidsopphold. 

I Asker tar en eksempelvis 150 kroner i døgnet for denne type plasser.13 Dersom vi legger 

dette beløpet til grunn og tar utgangspunkt i et belegg på 95 prosent ville egenbetaling for 

kommunen utgjort drøyt 520 000 kroner.  

 

                                                 
12 Knapt 17 prosent i prosent av befolkningen over åtti. Snittet blant storbykommunene (minus Oslo) er 19,5. Bærum er 

sammen med Fredrikstad og Drammen de kommunene som har færrest plasser – alle på 16-tallet. 
13 Her kalles det forsterkede korttidsplasser (telefonsamtale med brukertorget i Asker kommune). Makspris for 

korttidsopphold er i forskrift om egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester begrenset til 150 kroner per døgn. 
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Figuren under viser antall pasienter per korttidsplass i løpet av et helt år. Vi ser at antallet 

pasienter per rehabiliteringsplass har fordoblet seg fra 2010 til 2015, mens antallet pasienter 

per mottaksplass har firedoblet seg. Antallet pasienter i vanlige korttidsplasser er nokså likt 

over tid. 

 

Tabell 4-2 Antall pasienter per korttidsplass, utvikling over tid14 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ordinære korttidsplasser 6,7 6,8 7,7 7,1 6,7 6,4 

Rehabiliteringsplasser  4,6 4,0 5,7 7,6 8,5 8,8 

Mottaksplasser   : : 13,4 22,2 31,7 55,6 
 

 

Det kan tenkes at en del pasienter har flere opphold, noe som ikke fanges opp av tallene i 

figuren over.  

4.3 Hvor skrives pasientene ut til? 

I figuren under ser vi nærmere på hvem som tar i mot de som meldes utskrivningsklare fra 

sykehuset. Selv om det er en del årlige variasjoner er hovedbildet at stadig flere tas i mot og 

håndteres av de hjemmebaserte tjenestene. Samtidig er det interessant å se at størstedelen av 

den sterke pasientveksten som kom fra 2012 til 2014, ble tatt av institusjonstjenestene. Fra 

2014 og frem til september 2016 endrer dette bildet seg, og langt flere blir skrevet ut til eget 

hjem, med oppfølging fra hjemmetjenestene (som regel hjemmesykepleie). 

 

Vi ser at en liten andel dør på sykehuset (MORS), og at denne andelen har vært synkende 

(fra 5 til 3,8 %). 

 

Figur 4-1 Antall pasienter skrevet ut til korttidsplass og til hjemmet, med oppfølging fra 
hjemmesykepleie15 

39 %

47 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

2012 2013 2014 2015 2016

Hjem Institusjon MORS

 

 

                                                 
14 Beregninger foretatt på bakgrunn av tall funnet i kommunale styringsdokumenter som forteller hvor mange plasser det er 

og hvor mange personer som har hatt opphold ved hver institusjonstype. 
15 Tall mottatt fra kommunen i november 2016. Tallene for 2016 er til og med oktober. 
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Gjennomgangen tyder på at dette i all hovedsak er en villet utvikling. Pasientene vil som 

regel hjem og tildelingskontoret vurderer alltid om pasienten kan reise hjem først. 

 

I enkelte perioder har det vært høyt press på korttidsplassene. Dette henger sammen med 

sesongmessige variasjoner i etterspørselen etter pleie- og omsorgstjenester spesielt, og 

korttidsplasser generelt. Tallene fra Helse Viken fra 2012 til 2015 viser eksempelvis at den 

største delen av kommunens betalingsdøgn kommer i januar.16  

 

En annen viktig faktor som påvirker presset på korttidsplassene er tilgangen på 

langtidsplasser, som igjen påvirkes av behovet for disse og sirkulasjonen i disse plassene. 

Høyt press på langtidssenger kan føre til at en del pasienter venter på langtidsplass i en 

korttidsseng, noe som går utover tilgjengeligheten til en korttidsplass.  

I figuren under viser vi utviklingen i såkalte blokkeringer ved de tre korttidsinstitusjonene. 

Vi ser at det er betydelige forskjeller mellom institusjonene, men forskjellene blir stadig 

mindre.  

Figur 4-2 Andel korttidsplasser blokkert av pasienter som venter på langtidsplass17 
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Samlet sett har det vært en nedgang i andelen blokkeringer. I 2013 var drøyt 22 % av 

korttidsplassene blokkert, mens andelen i 2016 er drøyt 18 %. Revisjonens erfaring er at 

dette ikke er spesielt høyt. I en tilsvarende forvaltningsrevisjon i Time kommune i Rogaland 

varierte andelen mellom 20 og 38 %, i tidsrommet 2012 til 2015. Et annet eksempel er 

Sandnes kommune fra januar 2014, som hadde 70 % av plassene blokkert med langtids-

pasienter (noe som vi tror er unormalt høyt). 

                                                 
16 Fra 2012 til 2015 kommer mellom 22 og 31 % av Bærum kommunes betalingsdøgnbetalingsdøgn i denne måneden fra 

2012 til 2015 
17 Andelene er beregnet ut fra tall mottatt fra kommunen i november 2016. Tallene fra 2016 er til og med oktober 2016. 

Beregningsenheten er antall døgn. 
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4.4 Gjennomsnittlig liggetid i korttidssengene 

Selv om tilgangen til korttidssenger er relativt god for målgruppen, er liggetiden relativt høy. 

Vi har fått tall fra kommunen som viser gjennomsnittlig liggetid i de ulike korttidsplassene. 

Dette illustreres i de to tabellene under. 

 

Kommunens mål for antall dager i ordinære korttids-, rehabiliterings-, og mottaksplasser er 

hhv. 18, 28 og 7. De siste årene har gjennomsnittlig liggetid vært langt over målet for 

korttidsplasser og rehabiliteringsplasser. 

 

Tabell 4-3 Gjennomsnittlig liggetid i korttidsplass, utvikling over tid (tall fra kommunen)18 

  2012 2013 2014 2015 

Ordinære korttidsplasser 25,2 26,2 25,5 27,6 

Rehabiliteringsplasser 68,3 37,2 36,7 35,3 

Mottaksplasser 6,1 7,6 6,6 7,1 
 

 

Normalt vil summen av antall pasienter per plass ganget med gjennomsnittlig liggetid være 

mindre enn 365 dager. Grunnen til dette er at en del pasienter har flere korttidsopphold. Dette 

tyder eksempelvis på at det er flest gjengangere i de ordinære korttidsplassene, og langt færre 

gjengangere i rehabiliteringsplassene. 

 

Det som er mest overraskende er at denne summen er høyere enn antall dager i året for 

mottaksplassene. Hvis vi legger sammen antall pasienter per mottaksplass i 2015, og ganger 

dette med antall mottaksplasser, blir dette 395 liggedager per plass. Gjennomgangen tyder på 

at dette kan forklares med at Dønski bo- og behandlingssenter, som både har mottaksplasser 

og kommunale akutte døgnplasser (se under), gjør en fleksibel bruk av disse plassene. Det 

innebærer i praksis at Mottaksavdelingen kan låne en KAD-plass, og omvendt, dersom det er 

ledig kapasitet og dersom det er behov for det. I praksis har lån av plasser nesten utelukkende 

gått den ene veien: Mottaksavdelingen har lånt KAD-plasser fordi det er flere slike og fordi 

det har vært ledig kapasitet.19  

 

Som nevnt skal mottaksavdelingen benyttes dersom en på utskrivningstidspunktet er usikre 

på hvilken type oppfølging pasienten trenger. Flere peker på at en del pasienter også skrives 

ut til mottaksavdelingen i tilfeller der en vet at de trenger et korttidsopphold. Dette skjer 

dersom det ikke er tilgjengelige korttidsplasser.  

 

I tabellen under viser vi kommunens måltall for de ulike avdelingene, og utviklingen i 

gjennomsnittlig liggetid per plass i løpet av 2015 og første halvdel 2016. 

 

                                                 
18 De som venter på en langtidsplass i korttidsseng er holdt utenfor statistikken. 
19 Opplyst i intervjuer. 
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Tabell 4-4 Gjennomsnittlig liggetid i korttidsplass, avdelingsvis – måltall, utvikling den 

siste perioden og snitt for hele perioden (tall fra kommunen)20 

 
Måltall 

1.kv 

2015 

2.kv 

2015 

3.kv 

2015 

4.kv 

2015 

1.kv 

2016 

2.kv 

2016 Snitt 

Korttidsplasser         

Vallerhjemmet avd A 18 
  

37 25 30 27 30 

Vallerhjemmet avd C 18 27 34 28 28 22 26 27 

Solvik 18 22 14 25 22 22 22 21 

Hennie Onstad 18 25 29 27 28 25 25 27 

         Rehabiliteringsplasser 
       Lønnås avd 1 28 36 44 33 28 38 28 34 

         Mottaksplasser 
        Dønski <7 7 7 6 6 7 6 7 

Solvik  <7 8 8 10 8 9 7 8 
 

 

Vi ser at målene for gjennomsnittlig antall dager i korttids- eller rehabiliteringsseng ikke nås. 

Det er ulike måltall for ulike typer opphold. Men vi ser også at det er en del skiller mellom 

de ulike korttidsavdelingene, selv om den gjennomsnittlige liggetiden varierer en del fra 

kvartal til kvartal. Ved Solvik er det gjennomgående lav liggetid. I intervjuene gis følgende 

forklaringer på hvorfor en ikke klarer å nå målet om gjennomsnittlig antall døgn: 

 

 Måltallet er en pekepinn og skal ikke følges for enhver pris 

 Er det behov for økt liggetid er dette noe som gjøres på bakgrunn av en tverrfaglig 

vurdering, det er ikke opp til den enkelte avdeling å avgjøre dette 

 For noen pasienter er 18 dagers liggetid helt urealistisk, og det er vanskelig å fastslå 

når de er klar for å reise hjem. 

 Det er som regel noen pasienter som drar opp snittet 

 Utfordringen er i første rekke knyttet til personer med kognitiv svikt/demens, 

multisykdommer og adferdsproblemer. Disse trenger ofte lengre tide på avdelingene. 

 

 En del er veldig syke når de kommer til korttidsavdelingen, og har ..fungert helt 

marginalt hjemme. 

4.5 Hjemmetjenestene 

Nesten halvparten av de som blir skrevet ut fra sykehuset skrives direkte ut til eget hjem, 

med oppfølging fra hjemmesykepleien.  

 

Kommunehelsetjenesten har de siste årene endret karakter, i retning av mer kortvarig og 

spesialisert behandling og pleie.21 Dette gjelder både korttidsplassene og hjemmetjenestene. 

Behandlingen og prosedyrene som utføres i kommunen er langt mer avanserte enn før 

                                                 
20 Det er også gjennomgående høy dekning i disse plassene (gjennomgående godt over 90 prosent), med unntak av KAD-

plassene (se under) 
21 Samhandlingsreformens konsekvenser for pleie og omsorgstilbudet Innlegg Fagråd forskning 13. april 2015, 

Forskningens hus, Stavanger universitetssykehus v/ Svein Ingve Nødland IRIS og forvaltningsrevisjonsrapport om 

samhandlingsreformen i Time kommune, 2016. 
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reformen, og det er langt vanligere nå enn før at pasientene blir skrevet ut fra 

hjemmesykepleien.22 

 

Ifølge kommunens Mestrings- og omsorgsmelding (2013-2023) ønsker kommunen å gi 

brukere mulighet til å utnytte og utvikle sine ressurser med sikte på økt selvhjulpenhet og 

opplevelse av mestring. 23 

 

Hverdagsrehabilitering er en nøkkelfaktor i dette arbeidet. Hverdagsrehabilitering er en 

metode hvor aktuelle brukere med funksjonssvikt  

 Får en tverrfaglig vurdering av ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleier 

 Tilbys tidlig, tidsavgrenset, målrettet og intensiv innsats  

 Vil oppleve en dreining fra hjelp og bistand til trening av funksjoner i dagliglivets 
aktiviteter  

 
Hverdagsrehabilitering beskrives av mange som et paradigmeskift, dvs. en endret tilnærming 

til innbyggere som søker om hjemmetjenester. .24 I april 2014 ble det besluttet å etablere et 

pilotprosjekt for utprøving av hverdagsrehabilitering, og Rykkin distrikt ble valgt som 

geografisk område for prosjektet. I 2016 er metoden innført i hele kommunen. 

 

Sentrale mål er at brukerne skal oppleve mestring av hverdagen ved å trene på dagliglivets 

aktiviteter fremfor å motta passiv bistand når de opplever en funksjonssvikt, meningsfullt 
for de ansatte å bidra til dette, og positivt for kommunens økonomi: Hjelp til selvhjelp skal 
bidra til at hjelpebehov reduseres og tidspunkt for heldøgnsomsorg utsettes. 
 
Utskrivningsklare pasienter fra sykehus, kommunens mottaks-, korttids- eller 

rehabiliteringsavdeling er blant de tre gruppene som er aktuelle for hverdagsrehabilitering.  

4.6 Gjennomsnittlig antall vedtakstimer 

Vi har mottatt tall fra kommunen som viser det gjennomsnittlige antall vedtakstimer 

brukerne mottar i forbindelse med hjemmesykepleie. Perioden er fra april 2015 til september 

2016. Vi har holdt omsorgsboligene utenfor (betydelig flere vedtakstimer) og kun sett på 

avdelingene som yter bistand i folks hjem. Vi har tatt vekk de med såkalte stasjonære 

tjenester, dvs. de som har pleier til stede store deler av døgnet. Dette for å redusere store 

utslag i gjennomsnittlig antall timer per bruker på grunn av svært tunge brukere. 

 

                                                 
22 Jf. Intervjuer i Time, Bærum og med spesialrådgiver i Stavanger kommune. 
23 Kommunestyret 29.01.14 sak 009/14 Mestrings- og omsorgsmelding 2013-2023. 
24 Sluttrapport – Hverdagsrehabilitering 2014-2015. 
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Figur 4-3 Gjennomsnittlig antall vedtakstimer ved de uike hjemmetjenesteavdelingene i 

tidsrommet april 2015-september 201625 
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Figuren viser at det er meget store forskjeller mellom de ulike avdelingene. Forskjellene blir 

noe mindre dersom vi ser på forskjellene mellom de ulike hjemmetjenestedistriktene, som 

inneholder flere avdelinger.  Likevel gir forskjellene store utslag. Eksempelvis er 

gjennomsnittlig antall vedtakstimer i Sandvika distrikt 45 % høyere enn i Rykkinn distrikt. 

Dette gir betydelige budsjettmessige utslag. 

 

Figur 4-4 Gjennomsnittlig antall vedtakstimer ved de uike hjemmetjenestedistriktene i 

tidsrommet april 2015-september 201626 
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25 Tall mottatt fra tildelingskontoret. Vi har holdt perioden før april 2015 utenfor. Grunnen til dette er at en har tatt bort 

pasienter med pasienter som får kontinuerlig tilsyn 
26 Tall mottatt fra tildelingskontoret. Vi har holdt perioden før april 2015 utenfor. Grunnen til dette er at en har tatt bort 

pasienter med pasienter som får kontinuerlig tilsyn  
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Forskjellene kan ha ulike årsaker, for eksempel ulik brukermasse. Eksempelvis kan det 

tenkes at enkelte distrikt har relativt få tjenestemottakere, men brukere som krever høy 

ressursbruk. Motsatt kan de tenkes at andre har relativt mange tjenestemottakere, men en høy 

andel lette brukere. Slike forhold vil spille inn på det gjennomsnittlige antallet vedtakstimer. 

 

Forskjellene kan også ha med kulturelle skiller og vedtakspraksis å gjøre. Eksempelvis er 

Rykkin det distriktet som har hatt pilotprosjektet innen hverdags-rehabilitering. Rykkin er 

også det distriktet som har lavest gjennomsnittlig antall vedtakstimer i den nevnte perioden. 

Dette kan være tilfeldig, men kan også være effekter av hverdagsrehabiliteringen. 

4.7 Gjennomstrømming av brukere 

Økt fokus på mestring og hjelp til selvhjelp fører ikke bare til redusert vedtaksstørrelse. Det 

fører også til at enkelte brukere blir helt selvhjulpne, dvs. at pleiebehovet opphører helt.  

 

Flere vi har intervjuet, både i Bærum og i andre kommuner, mener en i større grad bør rette 

oppmerksomheten mot gjennomstrømningen av brukere i hjemmetjenestene. 

 

Det foreligger dessverre ikke distriktvise tall på gjennomstrømning, men Rykkin hjemme-

tjenestedistrikt har gjort en del manuelle tellinger for å undersøke dette. Disse tellingene 

tyder på at gjennomstrømningen av brukere er betydelig i dette distriktet.  

En beregning som hjemmetjenesteleder gjorde i perioden september 2014 – mai 2015, tyder 

på at 60 % av de som hadde søkt om tjenester i perioden, hadde avsluttet tjenesten i slutten 

av perioden. Dette indikerer at gjennomstrømning av brukere vil kunne være en viktig 

styringsindikator i hjemmesykepleien i årene fremover.  

4.8 Budsjettfordelingsmodell og hverdagsrehabilitering 

Fra hjemmetjenestene pekes det på at insentivene i kommunens budsjettfordelingsmodell 

ikke stimulerer til å hverdagsrehabilitere og arbeide forebyggende.  

 

Kort fortalt er det gjennomsnittlig antall vedtakstimer ved hvert distrikt som ligger til grunn 

for budsjett-tildelingen i kommunen. Dette kan være basert på gjennomsnittlig antall 

vedtakstimer den siste måneden eller for flere måneder.27 

 

Det er brukernes pleiebehov som påvirker hvor mange vedtakstimer som tildeles. Dersom 

pleiebehovet er stort, tildeles mange timer, mens lite pleiebehov utløser få vedtakstimer. 

Dette er et tildelingsprinsipp som brukes i de fleste kommuner, og som er med på å sikre at 

de som har størst behov får mest hjelp.  

 

Pleietyngden er imidlertid en påvirkelig størrelse i mange tilfeller. Sluttrapporten i 

forbindelse med hverdagsrehabilitering 2014-15 viser at pleietyngden og behovet for bistand 

og tjenester gikk ned etter rehabiliteringsperioden. 

 

Men dersom et hjemmetjenestedistrikt klarer å redusere antall vedtakstimer, blir også 

budsjettene redusert tilsvarende.  

                                                 
27 Vi får opplyst at tidsrommet varierer litt fra år til år. 
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4.9 Vurdering 

Fra 2014 til 2016 har en stadig større andel av de utskrivningsklare blitt sendt rett hjem, med 

oppfølging fra hjemmebaserte tjenester, 47 % i 2016. Dette er i all hovedsak en villet 

utviklingen. Selv om Bærum har en lavere andel institusjonsplasser enn mange av de andre 

storbykommunene, ser det ut til at tilgangen på korttidsplasser er nokså god.  

 

Periodevis er det imidlertid høyt press på korttidsplassene, og presset er ofte høyest i 

vintermånedene. Dette henger sammen med sesongmessige variasjoner i etterspørselen etter 

pleie- og omsorgstjenester generelt, og korttidsplasser spesielt. Men det kan også henge 

sammen med en økning i antall såkalte blokkeringer, dvs. pasienter som venter på 

langtidsplass i en korttidsseng. Gjennomgangen tyder på at ca.18 % av korttidsplassene har 

vært blokkert i 2016. Dette er en nedgang fra 2013, og er ikke spesielt høyt, selv om det betyr 

at en betydelig andel korttidssenger ikke er tilgjengelig for målgruppen. 

 

Det periodevise presset på korttidsplassene kommer først og fremst til uttrykk gjennom klart 

flest betalingsdøgn i januar de siste årene, bruk av mottaksplasser for å bufre mangel på 

korttidsplasser, og gjennom bruk av KAD-plasser for å bufre for mangel på mottaksplasser.  

 

Dette er imidlertid ikke bare et uttrykk for høyt press på korttidsplassene, det er også et 

uttrykk for at kommunen utnytter sitt differensierte pleie- og omsorgstilbud til å håndtere den 

økte pasientstrømmen fra sykehuset.  

 

Målene om gjennomsnittlig liggetid i korttidsplassene nås ikke. Det er flere gode forklaringer 

på dette, men forskjellene er relativt store. Samtidig tyder gjennomgangen på at 

institusjonene har hatt ulik praksis for pasienthåndtering, og at det har vært liten samhandling 

mellom disse. Dette har tildelingskontoret i 2016 grepet fatt i, og etablert felles prosedyrer 

for midlertidige opphold. Siktemålet er at dette, samt jevnlig oppfølging av tall for liggetid, 

skal bidra til en likere praksis og et enhetlig pasientforløp, uavhengig av hvilken institusjon 

en bor på. 

 

I motsetning til de ordinære korttidsplassene, er mottaksplassene i Bærum gratis. Dette 

til tross for at det noen ganger er små skiller i oppholdslengde og til tross for tilbudet ved 

mottaksavdelingen er godt. Revisjonen mener at kommunen bør vurdere å kreve 

egenbetaling fra brukerne av dette tilbudet, slik en gjør i Asker.   

 

Pleie og omsorg har de siste årene endret karakter, i retning av mer kortvarig og spesialisert 

behandling og pleie. Mange brukere blir helt selvhjulpne, dvs. at pleiebehovet opphører helt. 

 

Revisjonen mener gjennomstrømning av brukere i hjemmetjenestene er en styringsparameter 

kommunen bør se nærmere på i den videre styringen av pleie- og omsorgssektoren. Dette er 

en viktig styringsparameter innenfor korttidsplassene, men ikke innenfor hjemmetjenestene. 

 

Kommunes budsjettfordelingsmodell stimulerer ikke hjemmebaserte tjenester til å 

arbeide forebyggende. Dagens budsjettfordeling foretas på bakgrunn av pleiebehov og 

vedtaksstørrelse. Stort pleiebehov utløser mye ressurser, lite pleiebehov utløser lite ressurser. 

Pleietyngden er imidlertid en påvirkelig størrelse, noe hverdagsrehabiliteringsprosjektet har 

vist.  
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Dersom et hjemmetjenestedistrikt klarer å redusere antall vedtakstimer, blir også budsjettene 

redusert tilsvarende. Eller satt på spissen: Er en gode til å hverdagsrehabilitere, risikerer en å 

måtte si opp de som har bidratt til å redusere pleietyngden: De har bidratt til å gjøre brukerne 

mer selvhjulpne, de har bidratt til å spare kommunen for utgifter, men bidrar samtidig til å 

redusere behovet for egen innsats.   

 

Motsatt vil de hjemmetjenestedistriktene med et høyt antall vedtakstimer få de største 

budsjettene. Faktisk vil de som gjør en dårlig jobb med hverdagsrehabiliteringen profitere på 

dette i form av større budsjetter. 

 

Vi har ingen grunn til å påstå at de ansatte lar seg påvirke av insentivene på denne måten. 

Poenget er at insentivene i budsjettmodellen kan gi slike utslag. 

 

Revisjonen mener kommunen bør se nærmere på budsjettfordelingsmodellen for 

hjemmebaserte/ambulerende tjenester, og undersøke om denne er forenlig med den pågående 

satsingen på forebygging og hverdagsrehabilitering. 

 

Det er imidlertid vanskelig å gi eksakte råd om hvilken finansieringsmodell som bør velges: 

Utfordringen for kommunen består i å utarbeide en modell med et innebygget paradoks:  

 På den ene siden å sikre at brukerne med størst behov får mest tjenester og  

 På den andre siden å stimulere til å jobbe for å redusere pleiebehovet. 

 

Og det bør fortsatt være slik at de med mest behov skal få mest hjelp.  

 

Innenfor sykehussektoren er finanseringen todelt. Helseforetakene får en basisbevilgning og 

en aktivitetsbasert bevilgning, som utløses gjennom antall behandlinger og typer 

behandlinger.  

 

Kommunehelsetjenesten har blitt mer lik sykehusene de siste årene, i form av mer kortvarig 

og spesialisert pleie. Til tross for dette er det fremdeles betydelige forskjeller mellom 

kommune og sykehus. Grovt sett kan vi dele kommunens pasientgrupper i tre: De som får 

hjelp en kort periode, der hjelpen avsluttes. De som får oppfølging og som får redusert 

pleietyngde for en periode, og til slutt de som har et konstant omfattende pleiebehov eller et 

pleiebehov som er økende, til tross for tett oppfølging.  

 

Kanskje løsningen innenfor hjemmetjenestene er å ha en modell som bærer i seg alle disse 

elementene, dvs. en basisdel, en del som ivaretar pleietyngde, og en som stimulerer til 

hverdagsrehabilitering.  

 

Men revisjonen mener en bør sikre en bred forankring i dette arbeidet, slik at en sikrer 

budsjettmodellen har tillit og legitimitet i hjemmetjenestedistriktene. 
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5. INTERN SAMHANDLING I KOMMUNEN 
Hovedbildet fra intervjuene er at samhandlingen med sykehuset fungerer bedre enn den 

interne samhandlingen. I dette avsnittet går vi nærmere inn på den interne samhandlingen i 

kommunen, mens vi behandler den eksterne samhandlingen med sykehuset i neste avsnitt. 

 

I intervjuene peker flere på at de savner den røde tråden i pasientforløpet internt i 

kommunen. 

5.1 Overganger fra korttidsopphold til hjemmetjenester 

Fra hjemmetjenestene og tildelingskontoret pekes det på at den interne samhandlingen i 

forbindelse med overgangen mellom korttidsopphold og hjemmetjenester ikke fungerer godt 

nok.  

 

Et av momentene som trekkes frem er at korttidsavdelingene ikke er gode nok til å forberede 

pasientene til å klare seg hjemme på egenhånd, dvs. drive mer hjelp til selvhjelp. Det blir 

pekt på at pasientene som har korttidsplass ofte får hjelp til aktiviteter de har klart hjemme 

tidligere, uten at noen har spurt seg om hvordan de klarte seg tidligere.  

  

Det hevdes at de kommunale institusjonene på denne måten bygger opp forventninger til 

nivået på hjemmetjenesten. 

 

Fra bo- og behandlingssentrene er en enige i at de kunne drevet mer hjelp til selvhjelp, men 

hevder at dette ofte er et tids- og ressursspørsmål: Som regel har de ikke tid til hjelp til 

selvhjelp i det daglige, og rekker ikke å rehabilitere slik en ønsker. En del ting går langt 

raskere dersom pleierne hjelper pasienten med oppgaven, for eksempel påkledning, å smøre 

mat osv. Det pekes på at en ideelt sett i langt større grad skulle stått med hendene på ryggen 

for å la pasientene gjøre en del av aktivitetene selv, men i praksis blir dette for tidkrevende.  

 

Fra flere hold pekes det på at overføringene fra korttidsavdelingene til hjemmet ikke fungerer 

godt nok. Hjemmetjenestene deltar sjelden i forbindelse med nettverksmøtene (se under), og 

flere tar til orde for at hjemmetjenestene bør komme tidligere inn i saken når pasienten har et 

korttidsopphold, slikt at overgangen blir bedre. Dette gjelder i første rekke pasienter som 

ikke har hatt hjemmetjenester fra før.  

 

Den nye prosedyren legger imidlertid opp til at hjemmetjenestene skal involveres tidligere.  

5.2 Tildeling av hjemmetjenester 

Fra hjemmetjenestene pekes det videre på at vedtak om hjemmetjenester ofte er litt for rause 

like etter et korttidsopphold. Etter deres mening burde det ikke bli fattet vedtak om 

hjemmetjenester før brukeren er vurdert hjemme. Argumentet for dette er at tjeneste-

mottakerne ofte virker sykere på sykehus eller på institusjon, og kvikner til når de kommer 

hjem. Det viser seg ofte at hjelpebehovet er langt lavere i brukerens eget hjem enn på 

institusjon der de får hjelp til en rekke gjøremål.  

 

Tildelingskontoret har også sett denne utfordringen, og mener dette kan skyldes flere forhold. 

Eksempler på dette er den enkelte saksbehandlers holdning, korttidsavdelingens søknad (der 
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brukerne får hjelp til ting de har klart før) og forventningene som er skapt på sykehuset (ikke 

alltid det er kartlagt hva pasienten har klart tidligere). 

5.3 Tildelingskontoret styrer ikke disponeringen av fysio- og 
ergoterapeuter  

Tildelingskontoret styrer ikke disponeringen av fysio- og ergoterapeutene. Tildelingskontoret 

er organisert under avdeling for pleie- og omsorg, mens fysio- og ergoterapeutene 

(rehabilitering, opptrening) er organisert under helse og sosial (og helse og friskliv). Dette 

innebærer eksempelvis at disponeringen og prioriteringen av fysio- og ergoterapeuter i 

hjemmet gjøres av rehabiliteringsteamene selv. Fra tildelingskontoret gis følgende eksempel 

på hvilke negative konsekvenser dette kan ha for pasientforløpet, etter utskrivning fra 

sykehuset: 

 En pasient med lårhalsbrudd blir skrevet ut fra sykehuset. Hun bør starte 

rehabilitering så fort som mulig, og tildelingskontoret mener hun kan reise hjem, 

under forutsetning av at hun får oppfølging fra fysioterapeut. Problemet er bare at 

rehabiliteringsteamene har andre prioriteringer ut fra andre hensyn, og pasienten må 

vente halvannen uke før fysioterapeut kan følge henne opp hjemme.  

 Dette blir kommentert på følgende måte: I stedet for at vi skriver pasienten hjem, med 

oppfølging fra hjemmesykepleie og fysioterapeut, må vi skrive vedkommende til 

korttidsopphold fordi det ikke er fysioterapeut tilgjengelig.  

5.4 Nødvendige hjelpemidler kommer noen ganger for sent 

I intervjuene pekes det på at hjelpemiddelutlånet gir pleierne god hjelp og støtte i arbeidet. 

Det er imidlertid delte meninger om hvorvidt en får hjelpemidlene raskt nok. Fra 

hjemmetjenestene får vi opplyst at det kan ta lang tid å få nødvendige hjelpemidler.  

 

Vi har vært i kontakt med Opptrening Øst for å få tall på hvor lang tid dette tar. Her skilles 

det mellom korttidsutlån og varig utlån via NAV. Det finnes ikke tall for korttidsutlån, men 

det foreligger tall for utlån via NAV. Tidsbruken varierer alt etter hvilken brukerkategori vi 

snakker om:  

 Prioritet 1 er tilfeller der rask intervensjon vurderes å ha særlig stor betydning for 

brukerens funksjonsnivå, lindring og livskvalitet. (Eksempler: Personer med brått 

funksjonstap og/eller akutte behov og akutte overgangsfaser)  

 Prioritet 2 er tilfeller der tidlig intervensjon vurderes å ha stor betydning for å sette 

brukeren i stand til å gjenvinne, utvikle eller opprettholde funksjonsnivå og hindre 

ytterligere funksjonstap (Eksempler: Personer med akutt sykdom/ skade/ lidelse, der 

funksjon eller smertetilstand vil bli vesentlig forverret dersom iverksetting av tiltak 

utsettes) 

 Prioritet 3 er tilfeller der intervensjon forventes å ha betydning for brukeren for å 

forbedre og/eller opprettholde funksjonsnivå og livskvalitet (eksempler: Brukere med 

begynnende funksjonstap) 

 Prioritet 4 er tilfeller der intervensjon ansees som hensiktsmessig for bruker, men kan 

vente.  

 

Tabellen under viser at det er svært lang ventetid for å skaffe til veie nødvendige 

hjelpemidler fra NAV. For brukere med akutte behov tar det nesten to måneder å skaffe til 
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veie det nødvendige hjelpemiddelet. For brukere med begynnende funksjonstap tar det 3 og 

en halv måned. 

 

Tabell 5-1 Gjennomsnittlig ventetid for hjelpemidler fra NAV – fra henvendelse til utkjøring 28 

Prioritet Gjennomsnittlig antall dager 

1 54 

2 75 

3 108 

4 159 
 

 

Vi får opplyst at årsaken til den lange ventetiden er at det er ventelister i alle ledd. Avdeling 

rehabilitering har mange henvendelser som må behandles, noe som fører til at 

saksbehandlingen der tar tid. Videre har NAV en venteliste, og når hjelpemiddelet har 

ankommet NAV sitt lager er det venteliste for utkjøring til kommunen, og når hjelpemiddelet 

har kommet til utlån i kommunen er det venteliste for utkjøring til pasient.  

 

I intervjuene pekes det på følgende konsekvenser av at det tar lang tid å fremskaffe 

nødvendige hjelpemidler:  

 

 Brukere som kunne ha blitt sendt hjem etter utskrivning fra sykehuset får i stedet et 

korttidsopphold. 

 Dette skaper også en del utfordringer for hjemmebaserte tjenester. Et av eksemplene 

som gis, er følgende: Hjemmetjenesten fikk ansvaret for å følge opp en tung bruker 

som nesten ikke klarte å stå på bena. Det var behov for hjelpemidler, men disse kom 

først på plass hjemme i løpet av tre-fire uker. Dette resulterte i at to pleiere måtte 

følge henne opp fire ganger om dagen i stedet for at en pleier gjorde denne jobben 

alene.  

 Enkelte pasienter blir liggende lenger i korttidseng fordi det ikke er godt nok 

tilrettelagt for å bo hjemme. Vi er imidlertid usikre på hvor utbredt dette er. Vi 

sjekket dette opp med representanter for to korttidsavdelinger ved den ene 

institusjonen. De husker ingen saker der det har vært forlengelse på grunn av 

manglende hjelpemidler. I tilfelle forlengelse har det også vært andre medisinske 

årsaker til dette. 

5.5 Differensiert tilbud, men for lite intern samhandling 

I likhet med en del andre kommuner, har Bærum differensiert og spesialisert helse- og 

omsorgstilbudet sitt. Det er blant annet egne KAD-plasser, egne mottaksplasser, 

rehabiliteringsplasser og ordinære korttidsplasser, lindrende enhet, avlastningsplasser, 

rulleringsplasser og trygghetsplasser. En slik oppdeling og spesialisering har mange fordeler, 

blant annet faglig spesialisering og et tilbud som er mer tilpasset de ulike brukernes behov. 

Eksempelvis er det i dag en egen rehabiliteringsavdeling på Lønnås, hvor en gir en bedre og 

mer effektiv tjeneste. Tidligere var rehabiliteringen spredt på flere institusjoner. 

 

                                                 
28 Disse tallene er fra mai 2016 og er hentet fra det såkalte Hjelpemiddelprosjektet. Statistikkgrunnlaget er 111 brukere. 
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I tillegg kommer de ulike langtidsplasser, hjemmebaserte tjenester, sykehus osv. For en del 

pasienter blir det mange stopp på veien Et eksempel: En bruker bor hjemme, blir innlagt på 

KAD, som henviser videre til sykehuset. Sykehuset skriver pasienten ut, og pasienten får en 

plass på Mottaksavdelingen. Etter å ha vært her noen få dager blir vedkommende sendt til en 

korttidsavdeling (som gjerne er en annen enn den vedkommende hadde før), for deretter å 

komme hjem igjen å få oppfølging av sykepleien. Ved mange reinnleggelser blir det fort 

mange stopp for pasienten.  

 

Tilbakemeldingene i intervjuene tyder på at en del opplever tilbudet som fragmentert og 

vanskelig å få oversikt over. Mange savner en bedre samhandling og kommunikasjon på 

tvers av nivåene. Ord som brukes for å beskrive dette er: Silotenkning, sitter på hver sin tue, 

liten sideveiskommunikasjon, og for få treffpunkter.  

 

Intervjuene tyder på at det er en del forskjeller i korttidsinstitusjonenes praksis for 

pasienthåndtering. En av de intervjuede sa det slik: Noen tar innkomstsamtale med en gang, 

andre venter noen dager. Noen har tverrfaglig møte etter tre dager, mens andre venter fem 

til seks dager. Det er ikke noe felles forståelse for forløpet. 

 

I 2016 har tildelingskontoret utarbeidet en felles prosedyrer og rutine for midlertidig opphold 

i institusjon (samt KAD). Målet med prosedyren er tredelt: Bedre funksjonsnivået i løpet av 

perioden, avklare videre omsorgsbehov og at pasienten opplever at det er trygt å komme 

hjem. I rutinen er det beskrevet hva som skal gjøres i tilknytning til korttidsoppholdet og 

hvordan det skal gjøres: Meldingsutveksling med tildelingskontoret, forberedelse før 

pasienten kommer, mottak av pasient, tverrfaglig vurdering etter ca. tre dager med mål og 

tiltak videre, evaluering tiltaksplan og til slutt utreise. 

 

Siktemålet er at dette skal redusere praksisforskjellene mellom institusjonene, og føre til en 

mer ensartet praksis.   

5.6 Vurdering 

Den interne samhandlingen i kommunen ser ut til å ha et betydelig forbedringspotensial.  

Tilbakemeldingene kan oppsummeres i følgende hovedpunkter:  

 

 Kommunens institusjonstilbud er spesialisert og differensiert, men flere mener det er 

for fragmentert, for lite enhetlig og at samhandlingen på tvers ikke er god nok. 

 Overgangene fra korttidsopphold til hjemmetjenester fungerer ikke godt nok.  

o Korttidsavdelingene er ikke gode nok til å forberede pasientene til å klare seg 

på egen hånd. Ved korttidsavdelingene er en enige i dette, men hevder at 

tidspresset gjør at de havner i den såkalte hjelpefellen fordi det går saktere når 

brukeren skal gjøre aktivitetene selv (påkledning, smøre mat etc.). 

o Hjemmetjenestene er som regel fraværende i forbindelse med overføringen av 

pasienter fra korttidsplass til hjemmet. Dette svekker overgangene, spesielt 

når brukerne er nye.  

o Tildelingskontoret har ingen styring over disponeringen av fysio- og 

ergoterapeutene ved overføring av utskrivningsklare pasienter til kommunen. 

Dette fører noen ganger til at en ikke får satt inn nødvendig hjelp hjemme fort 

nok, noe som resulterer i at pasienten trenger en korttidsplass. Det som i 
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praksis skjer her er at tildelingskontoret må tilpasse seg kommunens 

organisering i stedet for pasientens behov, med den konsekvensen at 

pasientene blir mindre selvhjulpne.  

o Det tar tidvis for lang tid å få nødvendige hjelpemidler hjem, noe som bidrar 

til å svekke overgangene ytterligere.  

 Gjennomgangen tyder også på at vedtakene om hjemmesykepleie er litt for rause like 

etter et korttidsopphold.  

 

Dette er forhold som bidrar til å svekke pasientforløpene fra sykehus til hjemmet, og gjør det 

også vanskeligere for kommunen å nå eget mål om legge til rette for å gjøre brukerne mest 

mulig selvhjulpne hjemme. Dette er negativt for brukeren og en dyrere løsning for 

kommunen. 

 

Det er avgjørende at kommunen utarbeider en fleksibel organisasjon og samhandlings-

struktur som er tilpasset pasientens behov, og som bidrar til å skape et bedre pasientforløp. 

Hjemmetjenestene bør involveres tidligere, for eksempel i nettverksmøtene i forbindelse med 

korttidsopphold. En tettere involvering tidlig vil kunne føre til at pasientene langt raskere 

forberedes til å klare seg selv hjemme, samtidig som hjemmetjenesten blir kjent med 

pasienten. Tildelingskontoret bør også kunne styre prioriteringen av fysio- og ergoterapeuter 

i forbindelse med utskrivning av pasienter fra sykehuset, slik at pasientene skal kunne 

skrives ut til eget hjem. Og sist, men ikke minst: Hjelpemidlene bør kunne skaffes til veie 

langt raskere. Som vi har vist er det forsinkelser i flere ledd her, og kommunen bør gå i 

dialog med NAV for å redusere ventetiden.  

 

Kort sagt: Det vi etterlyser er en langt større tverrfaglighet og tjenestekoordinering i 

overgangene. Da vil man ha langt større forutsetninger for å sette brukerne i stand til å klare 

seg selv. Dette er bra for brukerne og for kommuneøkonomien.  

 

I likhet med mange andre kommuner, forventes det også i Bærum kommune en betydelig 

vekst i pleie- og omsorgsmottakere. Det er der for viktig å rigge organisasjonen best mulig 

for å kunne håndtere denne veksten på en kvalitativt god og kostnadseffektiv måte. 
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6. SAMHANDLING MED FASTLEGENE 
Veksten i helsesektoren har hovedsakelig vært i spesialisthelsetjenesten, og med 

samhandlingsreformen ønsker en å bremse/reversere denne trenden. Dette innebærer å flytte 

oppgaver fra spesialisthelsetjenesten ut i kommunene, både mht. å forebygge innleggelser og 

mht. å ta i mot ferdigbehandlede pasienter. I noen tilfeller skrives pasientene ut til korttidsplass, 

i andre tilfeller skrives pasientene ut til hjemmet med oppfølging av hjemmetjeneste og fastlege. 

 

Samhandlingsreformen innebærer større og flere oppgaver for fastlegene. Eksempler her er 

koordinering og organisering av pasientforløp, økt behov for sykebesøk til sykere pasienter i 

hjemmet, oppfølging av pasienter som tidligere ble fulgt opp av spesialisthelsetjenesten, tettere 

samarbeid med hjemmetjenesten, utvidet kommunikasjon med sykehus og kommunal 

helsetjeneste, økt deltakelse i planlegging og kvalitetssikring av kommunale tjenester og 

innleggelse av pasienter til kommunale akutte døgnplasser.29  

  

Til tross for økte oppgaver for fastlegene og tettere samarbeid med den kommunale 

helsetjenesten, tyder gjennomgangen på at fastlegene har hatt en nokså perifer rolle i 

samhandlingsreformen.30 En av de intervjuene sa det slik: Fastlegene er litt på siden av 

samhandlingsreformen. De burde hatt en mer sentral rolle. 

6.1 Involvering i plan og avtalearbeid 

I forbindelse med utarbeidelse av samarbeidsavtalene i forbindelse med 

samhandlingsreformen var det representanter fra kommune, sykehus og brukere som var 

representert, ingen fastleger.31 I intervjuene er det flere som peker på at de burde vært 

representert, ettersom avtalene også forplikter fastlegene.  

 

En av de intervjuede i kommunen sa det slik: Legene får plutselig beskjed om hva som er 

bestemt for dem. Nå er det bestemt at fastlegene skal utføre de og de oppgavene. (…). En 

burde heller henvendt seg til fastlegene og spurt om de har ressurser og kompetanse til å 

håndtere dette. Det tas til orde for at kommunen i større grad burde gått i dialog med 

fastlegene for å undersøke om de har kompetanse og kapasitet til å håndtere nye oppgaver. 

 

Flere ønsker en tydeligere arbeidsfordeling mellom sykehus, kommune og fastleger, der 

fastlegene er mer delaktige i prosessen. 

 

Fastlege kan bl.a. være viktig for å unngå reinnleggelser av særlig utsatte pasienter og kan 

også være viktig for bruken av øyeblikkelig hjelp-plassene som også kan redusere antall 

reinnleggelser. 

  

Flere mener det er en stor svakhet at fastlegene ikke er involvert i de overordnede planene for 

helsearbeidet i kommunen. Dette fører til at fastlegene ikke har et eieforhold til den valgte 

retningene i kommunen, noe som gir en manglende felles forståelse og en viss motstand, 

hevdes det. Flere tar til orde for at kommunen bør tilrettelegge for en bedre for involvering 

                                                 
29 Plan for fastlegetjenesten 2013-2016 side 19 og samarbeidsavtaler. 
30 For eksempel når pasienter tilbakeføres fra sykehuset til eget hjem eller mht. bruk av KAD-plassene. 
31 Den overordnede og lokale samarbeidsavtalen er fulgt opp av et overordnet og lokalt samarbeidsutvalg jf. og lokale 

samarbeidsavtaler er fulgt opp. Kommunestyresak 25.09.13, saksnummer 077/13. Det ble også pekt på dette i intervjuene. 



2/17 Forvaltningsrevisjon - Samhandlingsreformen - 17/00010-1 Forvaltningsrevisjon - Samhandlingsreformen : RAPPORT SAMHANDLINGSREFORMEN (L)(4393998)

Samhandlingsreformen Samhandling med fastlegene  

Bærum kommune 29 Kommunerevisjonen 

 

av fastlegene i kommunens helsearbeid, for eksempel knyttet til utarbeidelse/revidering av 

sentrale planer.  

6.2 Involvering i pasienthåndteringen 

Flere mener også at fastlegene burde vært mer delaktige i vurderingene når de 

utskrivningsklare pasientene sendes hjem, spesielt de utsatte pasientene.  

 

Ifølge hjemmetjenestene er fastlegene ofte de siste som informeres om endring i 

medisinlister, dersom pasienten har vært på sykehus eller KAD. En annen sa det slik: Hvor 

ofte må vi ikke fakse epikriser til fastlegen. 

6.3 Samarbeidsklima 

Intervjuene kan tyde på at samarbeidsklimaet mellom kommunen og fastlegene kan bli 

bedre. Noen eksempler på dette: 

 Fra fastlegene: I forhold til fastlegene har kommunen stilt lite opp. Fastlegene er satt 

på sidelinjen. Det er opp til hver enkelt om kontakten er god. 

 Fra kommunen: …vi har et godt samarbeid med sykehuset, det er samarbeidet med 

fastlegene som er fastlåst. Det er mange som har gitt opp. Det blir samtidig pekt på at 

dette kan ha sammenheng med at ...fastlegene de siste årene er blitt pålagt en del 

oppgaver som sykehuset tidligere utførte, uten at noen spør dem om de har kapasitet 

og tid. Samtidig blir det pekt på at det stor forskjell på fastlegene: Noen løper så fort 

de får en telefon, mens andre nekter å dra hjem til pasienten. 

 

Det synes å være en bred enighet blant våre informanter at det er behov for et tettere og bedre 

samarbeid mellom kommunen og fastlegene. 

6.4 Vurdering 

Gjennomgangen tyder på at kommunens samarbeid med fastlegene har et klart 

forbedringspotensial, og at fastlegene burde hatt en mer sentral rolle både i plan- og 

avtalearbeidet og i den konkrete pasienthåndteringen. Tilbakemeldingene i intervjuene 

indikerer at samarbeidsklimaet mellom kommunen og fastlegene ikke har vært det beste. 

 

Revisjonen mener kommunen bør styrke samarbeidet med fastlegene. Kommunen bør gå i 

dialog med fastlegene, for å se nærmere på hva en kan gjøre for å styrke samhandlingen, på 

hvilke områder behovet er størst, og hvilke muligheter som finnes. En bedre samhandling vil 

være i tråd med intensjonen i samhandlingsreformen og vil være det beste for pasienten.  

 

Den kommunale arbeidshverdagens organisering og rammebetingelser er veldig ulik 

fastlegenes, noe som vanskeliggjør samhandlingen. Fastlegene er selvstendig 

næringsdrivende, har mange pasienter, er presset på tid og kan være vanskelige å få tak i.  

 

Derfor tror vi det er viktig å se nærmere på hva som er mulig å få til innenfor de eksisterende 

rammebetingelsene, og hva som bør prioriteres høyest. Aktuelle tema, basert på vår 

gjennomgang, kan være: Samarbeid rundt særlig utsatte pasienter, henvisninger til KAD, 

sterkere involvering i relevante kommunale planer og oppgavefordeling mellom kommune, 

fastleger og sykehus. 
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7. SAMHANDLING MED SYKEHUSET 
Samhandlingen med helseforetaket/sykehuset er regulert av en overordnet samarbeidsavtale, 

med tilhørende tjenesteavtaler, som følges opp jevnlig.32  

 

Intervjuene tyder på at samarbeid og samhandlingen mellom Bærum sykehus og kommunen i 

all hovedsak fungerer meget bra. Og det synes å være langt bedre nå enn før 

samhandlingsreformen. Hovedbildet fra intervjuene med kommune- og sykehusansatte er 

følgende: 

 

 Samhandlingen er blitt mer profesjonell, og det er en gjensidig interesse i å finne det 

rette pleie- og omsorgstilbudet for pasientene etter at de er skrevet ut fra sykehuset.  

 Bærum kommune oppleves å være serviceinnstilt og løsningsorientert. 

 

Samarbeidsavtalene og samhandlingsstrukturen rundt avtalene synes å være viktige 

suksessfaktorer her. Den daglige kontakten fungerer også bra. Kommunens sykehuskontakter 

ved tildelingskontoret og sykehusets kommunekontakter møtes fast to ganger i uken, og har 

hyppig kontakt utover dette. Det er også en felles arena for ledere ved Helse Viken HF og 

ledere i Bærum kommune, der partene møtes to ganger i året. 

 

Men vi finner også enkelte områder som har et betydelig forbedringspotensial. De to 

viktigste er elektronisk samhandling med sykehuset og planlegging og samhandling rundt 

pasienter med unødvendig mange innleggelser.  

7.1 Elektronisk meldingsutveksling 

Så tidlig som i 2004 vedtok kommunestyret ny IKT-strategi, der et punkt var: Egenutviklede 

systemer skal skiftes ut. 33 Rådmannen gikk inn for å skifte ut egne programmer med 

standardsystemer. I 2007 vedtok formannskapet kostnadsramme og igangsetter et prosjekt for 

utskifting av de egenutviklede systemene for lønn/personal og økonomi/regnskap. 34   

 

Samhandlingsreformen legger opp til elektronisk meldingsutveksling som foretrukket kanal i 

pasientrelatert kommunikasjon mellom partene.35  

 

Ifølge avtale om IKT-løsninger mellom Bærum kommune og Vestre Viken HF i 2012 er 

elektronisk meldingsutveksling et viktig bidrag til at pasienter får et faglig forsvarlig og 

helhetlig behandlingstilbud i overgangen mellom kommunehelsetjeneste og 

spesialisthelsetjeneste.36 Gjennom avtalen forplikter partene seg til å sikre at elektronisk 

meldingsutveksling skal benyttes som primær samhandlingsform for utveksling av 

pasientinformasjon innen utgangen av 2014.  

                                                 
32 Samarbeidsavtale mellom Bærum kommune og Vestre Viken HF. I tillegg er det en rekke delavtaler, som avtale om 

helhetlig pasientforløp mellom Bærum kommune og Vestre Viken HF, retningslinje for utskrivning av pasienter fra Bærum 

sykehus til Asker og Bærum kommuner, avtale om IKT-løsninger mellom Bærum kommune og Vestre Viken HF. Avtalene 

følges opp av et overordnet samarbeidsutvalg (rådmenn og ledere i Vestre Viken HF, samt representanter for brukere og 

ansatte) og lokale samarbeidsutvalg (for Bærums del sammen med Asker kommune, Bærum sykehus, Bærum DPS og Asker 

DPS). Jf. Kommunestyret 25.09.13 saksnr. 077/13: Vestre Viken HF – samarbeidsavtale – samhandlingsreformen. 
33 Kommunestyret 16.06.04 sak 045/04 IKT-strategi, prosjektbeskrivelser og budsjettrammer. (Ikke tilgjengelig på nett). 
34 Formannskapet 27. 06.07 sak 127/07 Utskifting av egenutviklede IKT-systemer. 
35 Avtale om IKT-løsninger mellom Bærum kommune og Vestre Viken HF, datert 18.06.2012, punkt fem. 
36 Avtale om IKT-løsninger mellom Bærum kommune og Vestre Viken HF, datert 18.06.2012, punkt to - formål. 



2/17 Forvaltningsrevisjon - Samhandlingsreformen - 17/00010-1 Forvaltningsrevisjon - Samhandlingsreformen : RAPPORT SAMHANDLINGSREFORMEN (L)(4393998)

Samhandlingsreformen Samhandling med sykehuset 

Bærum kommune 31 Kommunerevisjonen 

 

 

I en statusoppdatering i Bistand- og omsorgsutvalget den 09.12.14 ble dette endret til 

utgangen av 2015:37 Bærum kommune vil, som siste kommune i Vestre Viken helseområde, få 

elektronisk meldingsutveksling når nytt dokumentasjonssystem kommer på plass innen utgangen 

av 2015. Elektroniske meldingsutveksling innebærer i første omgang at de somatiske sykehusene 

kan sende melding til kommunen om at en pasient er innlagt eller varsle om at en pasient er 

utskrivningsklar. Når meldingsutveksling er fullt utbredt vil også fastlegene og psykisk helse/rus 

være med. 

 

Bærum kommune har i dag elektronisk meldingsutveksling mellom kommunens bo- og 

behandlingssentre og helseforetaket. I november 2016 har kommunen fremdeles ikke fått på 

plass et system for elektronisk meldingsutveksling. Vi får opplyst at innføring av nytt 

fagsystem (Profil) med elektronisk meldingsutveksling er forsinket og vil først være på plass 

innen 1. halvår 2017.38 Elektronisk meldingsutveksling vil da være mulig mellom 

kommunens tjenester, mellom kommunen og helseforetakene og mellom kommunen og 

fastleger. 

 

Til sammenligning var Stavanger kommune i gang med elektronisk meldingsutveksling ved 

årsskiftet 2003/2004. Vi får opplyst at kommunen fikk sin første elektroniske melding fra 

sykehuset like før nyttår 2004, og har utviklet dette løpende. Høsten 2007 ble en rekke 

sentrale rapporter sendt elektronisk.39 

 

Dagens system. Per i dag bruker Bærum det egenutviklede datasystem for pleie og omsorg, 

Helios. Dette systemet tilfredsstiller imidlertid ikke kravene til informasjonssikkerhet, og må 

derfor byttes ut.  

 

Våren 2011 gav rådmannen Pleie og omsorg i oppdrag å vurdere hvorvidt kommunen bør 

anskaffe en ny standard løsning eller fortsette med Helios (egenutviklet) som kommunens 

datasystem for pleie og omsorg.40 Ettersom det ble avdekket betydelig risiko knyttet til å 

fortsette videreutvikling av Helios, blant annet mht. samhandlingskrav med andre offentlige 

etater, anbefalte rådmannen at det ble igangsatt arbeid med utskiftning av Helios, og det ble 

bevilget penger til et forprosjekt. Dette ble gjort i desember 2011, i forbindelse med 

fremleggingen av handlingsprogrammet for 2012-2015.  

 

Når kommunen fremdeles ikke har fått nytt fagsystem innen helse og omsorg, gjenstår to 

sentrale spørsmål: Hvorfor har det tatt så lang tid? Og hvilke konsekvenser har dette hatt for 

samhandlingen? 

 

Tid. Anskaffelsen av et nytt system ble igangsatt i 2012 og kommunen inngikk kontrakt med 

leverandør i 2013 om et forprosjekt og innkjøringsperioden har vart fra 2013 og frem til i dag. 

Det pekes på to hovedforklaringer på hvorfor denne prosessen har tatt lang tid: 1) Kommunens 

                                                 
37 Sektorutvalget for bistand og omsorg 09.12.14 sak 100/14 Samhandlingsreformen – status. 
38 Epost 09.01.17 fra rådmannen til revisjonen. 
39 Epikrise, utskrivningsrapport (tverrfaglig epikrise), melding om utskrivningsklar pasient, fysioterapirapport/henvisning, 

ergoterapirapport (henvisning). Kilde. Medfører elektronisk meldingsutveksling styrket samhandling mellom 

kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten? Line Melby, HelsIT, 25. sept. 2007. Norwegian Research Centre for 

Electronic Patient Records. 
40 Kommunestyret 14.12.11 sak 077/11 Handlingsprogram 2012 - 2015., side 93.. 
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behov avviker en del fra det systemet som tilbys, og det tar tid å finne frem til et fagsystem med 

opplysninger som ivaretar kommunens behov. 2) I en periode på syv-åtte måneder i 2015 var det 

en uenighet mellom kommune og leverandør, som i praksis dreide seg om manglende samsvar 

mellom kommunens krav til innhold og hva leverandøren mente de mente de kunne levere. Det 

var ikke dialog mellom partene i denne perioden. Dette løste seg i desember i fjor, og vi får 

opplyst at implementeringen vil være på plass første kvartal 2017. 

 

Konsekvenser. Dette innebærer at kommunikasjonen foregår per telefon og fax. Dette 

innebærer en del merarbeid, både for sykehuset og for kommunen. Et annet moment, som 

flere peker på, er at det er en risiko mht. håndtering av pasientopplysninger, ettersom en må 

sladde deler av journalene før de kan sendes. Dette kan glippe og en risikerer også at viktig 

informasjon ikke kommer frem.  

7.2 Andre forbedringsområder 

 Å sikre en bedre planlegging og samhandling rundt pasienter med mange 

innleggelser. Dette går vi nærmere inn på i kapittelet under, om reinnleggelser. 

 

 Innleggelsesrapport blir ofte ikke sendt fra kommunen til sykehuset. Når 

kommunen mottar melding om innlagt pasient, skal kommunen snarest oversende 

meldingen innleggelsesrapport. Denne skal inneholde en oversikt over medisinske 

opplysninger, sykepleiedokumentasjon, tjenester pasienten mottar, IPLOS-

kartlegging og medisinkort. Tilbakemeldingen fra sykehuset er at de ofte ikke får 

innleggelsesrapporten fra kommunen.  

 

 Mer informasjon i epikrisen fra sykehuset og etter korttidsopphold, der stegene 

for den videre behandlingen beskrives bedre, slik at en sikrer et mer helhetlig 

pasientforløp. Dette peker både kommunekontaktene ved sykehuset og de intervjuede 

i kommunen på. Det blir videre pekt på at geriatrisk avdeling ofte har en tilstrekkelig 

detaljert og beskrivende epikrise, og at de andre avdelingene kan lære av geriatrisk 

avdeling på dette punktet. Ifølge informantene er ikke dette bare en utfordring når 

pasientene skrives ut fra sykehuset, men også når de skrives ut fra korttidsopphold i 

kommunen. Det blir også pekt på at utskrivningsrapporter og medikamentlister noen 

ganger er ufullstendige. 

 

 Sykehusansatte skaper noen ganger urealistiske forventninger til det pleie- og 

omsorgstilbudet pasienten skal få i kommunen. Det er kommunens ansvar å 

definere pasientenes omsorgsnivå i kommunen. I kommunen opplever en likevel at 

pasienten er blitt lovet en korttidsplass av sykehusansatte. Det pekes på at det da er 

krevende for kommunen å bygge ned forventningene, hvis de mener at pasienten kan 

klare seg hjemme, med oppfølging fra hjemmesykepleien. Det vises til at det generelt 

er høye forventninger til helse- og omsorgstjenestene i kommunen, noe som gjør det 

ekstra vanskelig å stå i mot en slik anbefaling.  

 

 Økt arbeidspress - mindre tid til å finne plasser til pasientene. En del pasienter 

skrives inn og ut samme dag, og da kan det være utfordrende å finne en ledig plass. 

Dette problemet forsterkes av at tildelingskontoret ikke har en elektronisk oversikt 
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over hvilke plasser som er ledige og av at kommunikasjonen med enhetene foregår 

per telefon og fax. 

 

 Ukurante tidspunkt for utskrivning, men som er innenfor rammen av avtalen (se 

avsnitt over). Flere peker på at uforholdsmessig mange meldes utskrivningsklare 

fredag etter lunsj, noe som kan være utfordrende å håndtere. Eller som en av de 

intervjuede formulerte det: Fredag skal sykehuset tømmes og vi opplever ekstra 

arbeidspress denne dagen. 

 

 Noen ganger tar det nokså lang tid fra pasientene meldes utskrivningsklare, til 

de blir transportert med ambulanse til sykehjemmet. Årsaken til dette er gjerne 

kommunikasjons- eller logistikkutfordringer internt i Vestre Viken HF. Dette fører til 

at pasienter som meldes midt på dagen gjerne ankommer sykehjemmet om kvelden, 

for eksempel seks eller åtte. Vi får opplyst at tilstanden da kan ha endret seg i forhold 

til slik den var midt på dagen. 

 

 Hospiteringsordning. Samarbeidsavtalene åpner for at kommune- og sykehusansatte 

kan hospitere hos hverandre. Vi får opplyst at denne ordningen ikke benyttes så mye. 

Flere peker på at det er ønskelig med mer hospitering og kompetanseutveksling, men 

ikke bare mellom sykehus og kommune. Flere tar også til orde for at en internt i 

kommunen bør hospitere hos hverandre, for å bli bedre kjent med hverandres hverdag 

og for å få en dypere forståelse av helheten i tjenestetilbudet i kommunen. 

7.3 Vurdering 

Samarbeid og samhandlingen mellom Bærum sykehus og Bærum kommune fungerer i all 

hovedsak meget bra. Men vi finner noen forbedringsområder. De viktigste 

forbedringsområdene er elektronisk samhandling med sykehuset og bedre planlegging og 

samhandling rundt særlig utsatte pasienter (se under).  
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8. REINNLEGGELSER 
Et sentralt siktemål med samhandlingsreformen og samarbeidsavtalen med helseforetaket og 

kommunene er å sikre gode pasientforløp og kostnadseffektive løsninger som kan gi 

pasientene et like god eller bedre tilbud.  

 

Ifølge samarbeidsavtalen mellom Bærum kommune og Helse Viken HF skal avtalen blant 

annet understøtte et sammenhengende pasientforløp, ha et særlig fokus på pasienter med 

kroniske lidelser og/eller behov for sammensatte tjenester og samarbeidet skal bidra til at de 

samlede ressurser stilt til rådighet for helsetjenester i regionen brukes på beste effektive 

behandlingsnivå. 

 

En mulig utilsiktet effekt av betalingsansvaret for utskrivningsklare pasienter er at antallet 

reinnleggelser på sykehus øker fordi pasientene skrives raskere ut og er skrøpeligere enn før.  

 

I debatten om samhandlingsformen har en del kommuner hevdet at sykehusene skriver ut 

pasientene tidligere enn før, noe som medfører sykere pasienter i primærhelsetjenesten, som 

igjen betyr flere reinnleggelser og svingdørspasienter. I denne gjennomgangen har vi sett 

nærmere på nøkkeltallene fra Stavanger universitetssykehus for å sjekke om det faktisk er 

slik. 

 

En reinnleggelse er definert som øyeblikkelig-hjelp innleggelse i løpet av de 30 første dager 

etter siste innleggelse. En reinnleggelse har altså en tidsdefinisjon, og fanger ikke opp om 

reinnleggelsen gjelder samme forhold som det en ble lagt inn for første gang.  

 

Dette innebærer at det regnes som en innleggelse dersom en person som har vært innlagt for 

blindtarmbetennelse, brekker foten tjue dager etterpå. Det bør samtidig understrekes at denne 

type hendelser forekommer sjelden, og at de fleste reinnleggelser er innleggelser som er 

knyttet til samme problem som vedkommende først ble innlagt for.41 

 

Dette er altså en metodisk svakhet i tallmaterialet, men den gir sannsynligvis nokså små 

utslag. 

8.1 Betydelig økning i antall reinnleggelser 

Antallet reinnleggelser har økt med drøyt 90 % siden 2010 for pasienter som defineres som 

utskrivningsklare, dvs. som har behov for pleie- og omsorgstjenester i etterkant av 

oppholdet.  

 

Siden innføringen av samhandlingsreformen, dvs. 2012, har antallet reinnleggelser økt med 

drøyt 60 %. Vi ser at økningen er blitt sterkere de to siste årene, og er spesielt sterkt i 2015. 

 

                                                 
41 Opplyst i intervjuer. 
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Figur 8-1 Antall reinnleggelser for utskrivningsklare pasienter fra Bærum kommune, utvikling 

over tid42 
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I figuren under sammenligner vi denne gruppen med øvrige pasientgrupper, dvs. de som ikke 

har behov for kommunale tjenester etter sykehusopphold (dvs. deg og meg). Vi ser at 

utviklingen i denne gruppen går i motsatt retning, dvs. færre reinnleggelser. 

 

 

Figur 8-2 Antall reinnleggelser for øvrige pasienter fra Bærum kommune, utvikling over tid43 
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Hvis vi derimot ser på antall reinnleggelse for utskrivningsklare pasienter i Helse Sør-Østs 

nedslagsfelt har det vært en ekstrem økning i reinnleggelser blant denne gruppen. Og langt 

sterkere økning enn i Bærum.  

                                                 
42 Tall fra helsedirektoratet, tatt ut i august 2016 
43 Tall fra helsedirektoratet, tatt ut i august 2016. 
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Figur 8-3 Antall reinnleggelser for utskrivningsklare pasienter i Helse Sør-Østs nedslagsfelt, 

utvikling over tid44 
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Selv om den faktiske veksten i antall reinnleggelser øker kraftig, er ikke den relative veksten 

så stor. Helse-direktoratets publikasjon Samhandlingsstatistikk viser at andelen 

reinnleggelser har økt fra 17,4 til 19,8 %, fra 2011 til 2015, blant de som er meldt 

utskrivningsklare samme dag/neste dag (dvs. de aller fleste utskrivningsklare pasienter).45 

For de som er meldt utskrivningsklare etter to eller flere dager har andelen økt fra 15,3 til 

16,6 %. 

 

For pasienter som ikke har behov for kommunale tjenester etterpå, har andelen reinnleggelser 

sunket fra 8,9 til 7,4 %, fra 2011 til 2015 i Helse Sør-Øst. 

 

Det har blitt langt flere reinnleggelser blant de utskrivningsklare pasientene i Bærum, men 

den faktiske økningen har vært betydelig lavere i enn i de andre kommunene i Helse Sør-

Østs nedslagsfelt. Dette kan altså tyde på at Bærum har langt færre reinnleggelser enn de 

andre kommunene i helseområdet, noe som er positivt.  

Samtidig er vi usikre på tallmaterialet her.  

 

Hvis vi ser antall reinnleggelser (helsedirektoratet) i % av andelen utskrevne pasienter til 

kommunen (Tall fra kommunen), er denne oppsiktsvekkende lav, mellom 6,7 og 9,4 %, noe 

som er på nivå med reinnleggelsesandel for folk flest. Dette er ikke særlig sannsynlig for 

denne pasientgruppen.46  

 

Vi har gjort beregninger på bakgrunn av helsedirektoratets tall for reinnleggelser og 

kommunens tall for de som er meldt utskrivningsklare. Det er betydelige forskjeller mellom 

                                                 
44 Tall fra helsedirektoratet, tatt ut i august 2016. 
45 Kilde: Samhandlingsstatistikk 2014-2015, Helsedirektoratet 
46 Andelen reinnleggelser for øvrige pasienter lå i 2015 på 8,1 prosent på landsbasis, noe som var en nedgang fra de 

foregående årene.  For Helse Sør-Øst var andelen reinnleggelser for øvrige pasienter på 7,4 i 2015, noe som var en nedgang 

fra de foregående årene.  
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kommunens tall og tallene fra Vestre Viken HF mht. hvor mange som er meldt 

utskrivningsklare. Gjennomgående er det langt flere som meldes utskrivningsklare til 

kommunen i kommunens egne tall enn tallene fra Vestre Viken HF. 

 

Gjennomgangen tyder på at tallene fra helseforetaket ikke er korrekte. Det vises til en dårlig 

registreringspraksis de første årene av samhandlingsreformen og en fortsatt dårlig 

registreringspraksis mht. nulldagsliggerne, dvs. de som overføres til kommunen samme dag 

som de er meldt utskrivningsklare.47 Men hvis disse tallene er feil, er det også grunn til å tro 

at de innrapportere reinnleggelsestallene for denne pasientgruppen er feil.  

 

Nasjonal helsestatistikk viser også at risikoen for reinnleggelse er høyest for de som blir tatt i 

mot av kommunen samme dag som de er meldt utskrivningsklar. 

 

Dersom vi sammenligner reinnleggelsestallene fra direktoratet med foretakets tall på antall 

utskrivninger, viser disse et annet bilde: Da varierer reinnleggelsesandelen fra 16 til 25 %, 

blant pasientene i denne gruppen. Dette er mer på nivå med Helse Sør-Østs geografiske 

nedslagsfelt, selv om det er høyst usikkert om dette gir et korrekt bilde.  

 

Kort oppsummert tyder gjennomgangen på at det har vært en klar økning i antallet 

reinnleggelser blant utskrivningsklare pasienter, spesielt fra 2013 til 2015. Vi er imidlertid 

mer usikre på hvordan Bærum kommune ligger an sammenlignet med de øvrige kommunene 

i Helse Sør-Øst.  

 

Intervjuene kan tyde på at det er de aller dårligste, dvs. kronikerne, som står for de fleste 

reinnleggelsene.48 I intervjuene blir disse beskrevet som taperne i samhandlingsreformen. 

Foruten reinnleggelsene på sykehuset skal disse gjerne innom kommunens mottaksavdeling, 

et korttidsopphold, før de kommer hjem og blir fulgt opp av hjemmetjenesten.  

8.2 Hvorfor flere reinnleggelser? 

Ifølge helsedirektoratet er det minst tre årsaker til at andelen reinnleggelser av 

utskrivningsklare pasienter har økt fra 2011 til 2015:49  
 

 Liggetid på sykehus før pasienten meldes utskrivningsklar har gått ned (8,8 til 6,5 

dager). Når liggetiden på sykehus reduseres, øker sannsynligheten for reinnleggelser.  

 Liggetiden på sykehus etter at pasienten meldes utskrivningsklar har gått ned (5,8 

liggedager i 2011 til 0,7 liggedager i 2015). Pasienter som blir tatt imot av 

kommunen samme dag som de meldes utskrivningsklar har noe høyere risiko for 

reinnleggelse enn pasienter som blir liggende på sykehus. Ifølge direktoratet kan dette 

indikere at kommunene ikke alltid har kunnet sørge for et godt nok pleie og 

omsorgstilbud.  

                                                 
47 Antall utskrivningsklare pasienter som er meldt utskrivningsklare er hhv, 1034, 931, 696, 1163 og 1673. Vi får opplyst 

fra Vestre Viken HF at nedgangen de første årene sannsynligvis et utslag av dårlig registreringspraksis. Vi får opplyst at 

forklaringen på den store forskjellen mellom helseforetakets og kommunens tall er dårlig registreringspraksis av 0-

dagsliggerne, dvs. de overføres til kommunen samme dag som de er meldt utskrivningsklare.  

48 Eksempler på pasienter som står for de fleste reinnleggelsene er: KOLS-pasienter, pasienter med hjertesvikt, 

kreftpasienter, pasienter som har somatiske, psykiatriske og/eller rusrelaterte lidelser og som kan være utfordrende å ivareta 

på en god måte.  
49 Kilde: Samhandlingsstatistikk 2014-2015, Helsedirektoratet 
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 Flere pasienter blir meldt utskrivningsklar: Det totale antallet reinnleggelser har vært 

stabilt fra 2011 til 2015, men det har vært en økning i hvor mange pasienter som 

registreres som utskrivningsklar. I gruppen med utskrivningsklare pasienter har andel 

og antall reinnleggelser økt, mens reinnleggelsene har blitt redusert tilsvarende blant 

pasienter som det ikke sendes varsel om utskrivningsklar status for.  

 

Ifølge samme rapport gjør disse endringene at det … er viktig å følge med på utviklingen i 

andelen reinnleggelser for utskrivningsklare pasienter. Dette er en sårbar pasientgruppe 

som ofte har et komplekst sykdomsbilde. Flere av dem vi har intervjuet i kommunen peker på 

det samme. En av de intervjuede sa det slik Vi burde fulgt statistikken, notert oss navn og 

hyppighet, vurdert disse, og satt oss ned med sykehus og/eller fastlege for å vurdere hva en 

kan gjøre for å unngå reinnleggelsen. 

 

Denne gjennomgangen peker på en rekke andre forklaringer enn direktoratets, som av 

plassmessige hensyn kun nevnes stikkordsmessig her:  

 For rask utskrivning fra sykehuset, ikke lang nok rehabilitering i kommunen, 

kompetanse/erfarenhet/trygghet både blant sykehus- og kommuneansatte og at en 

ikke alltid tar beslutningen om å avslutte den livsforlengende behandlingen. 

8.3 Bedre planlegging rundt særlig utsatte pasienter 

Det momentet som imidlertid går mest igjen i datamateriale, og som vi ønsker å fremheve 

her, er planleggingen og samhandlingen rundt særlig utsatte pasienter. Hoved-innvendingen 

er at behandlingsperspektivet ofte blir for kortsiktig, enten på sykehuset, på korttidsavdeling 

eller hjemme. Dette er også det forholdet som gikk mest igjen i en tilsvarende 

forvaltningsrevisjon i Time kommune i Rogaland. Begge steder peker både representanter fra 

sykehuset og kommunen på dette. 

 

Gjennomgangen tyder på at en ønsker en bedre planlegging og et tettere samarbeid mellom 

kommune, fastlege og sykehus i forbindelse med de såkalte svingdørspasientene. En ønsker 

et bedre tverrfaglig samarbeid rundt disse pasientene, der nøkkelaktører er med på å legge en 

plan for et mer langsiktig pasientforløp for den enkelte pasient. Det blir også pekt på at det er 

viktig at dette reflekteres i en bedre utskrivningsrapport/epikrise fra sykehuset (eller fra 

sykehjem), med et mer langsiktig pasientforløp.  

 

I perioden mai 2013 til juni 2014 ble det gjennomført et prosjekt som var rettet mot uønskede 

reinnleggelser. Prosjektet var initiert av Helse Sør-Øst Regionalt helseforetak, og var et 

samarbeid mellom Bærum sykehus og Asker og Bærum kommune.50 Målet med prosjektet 

var å redusere antallet uønskede reinnleggelser for hjertesviktpasienter fra Asker og Bærum 

kommune. Programmet bestod av en tiltakspakke for informasjon, støtte og oppfølging på 

sykehuset før utskrivning og i kommunene etter utskrivning. Det ble imidlertid ikke 

observert endringer i antall reinnleggelser i prosjektperioden. Reduksjon i liggetid på 

sykehuset skisseres som en mulig årsak til at en ikke klarte å oppnå målet: Prosjektet har 

imidlertid gitt verdifull læring med tanke på planlegging, implementering og oppfølging av ulike 

                                                 
50 Kan bedre kvalitet og samhandling i sykehus og kommune redusere antallet reinnleggelser av pasienter med hjertesvikt?  

Et pilotprosjekt ved Bærum sykehus og i Asker og Bærum kommuner. 2015. Prosjektet ble gjennomført i regi av 

Praksiskonsulentordningen (PKO) ved Bærum sykehus i nært samarbeid med Asker og Bærum kommuner med Vestre 

Viken helseforetak (VVHF) som prosjekteier. 
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forbedringstiltak i behandlingsforløp som krever bidrag fra både spesialist- og 

primærhelsetjenesten. Et overordnet mål må være å sikre økt trygghet for pasientene med bedret 

evne til mestring av kroniske sykdommer.51 

Very important patients 

Vi er kjent med at Stavanger universitetssykehus er i ferd med å ta tak i reinnleggelses-

utfordringen som er knyttet til de særlig utsatte pasientene.52 I samarbeid med kommunene er 

et nytt prosjekt under etablering, det såkalte VIP-prosjektet. VIP står for Very Important 

Patients.  

 

Bakgrunnen for prosjektet er at en mindre andel pasienter bruker en stor andel av ressursene. 

Dette gjelder både på sykehuset og i kommunen. For mange av disse er det gode faglige 

begrunnelser for en høy ressursbruk, og sånn skal det være.53 

 

Men for en del pasienter kan det se ut til at mye ressurser blir brukt med tilsynelatende liten 

nytte. De blir gjerne reinnlagt flere ganger med samme problem som sist og ofte like dårlige 

gang etter gang. Både kommunen og sykehuset bruker mye ressurser på disse pasientene, 

men ofte til liten nytte. Tiltakene bærer gjerne preg av en ad hoc-tenkning i flere ledd når 

pasienten etter en stund blir dårligere. Et eksempel på dette: Pasientens tilstand blir forverret 

og hjemmetjenesten klarer ikke mer og kontakter lege, lege legger pasienten inn på 

sykehuset, sykehus behandler og melder utskrivningsklar og korttidsavdelingen tar i mot 

pasienten og sender denne hjem etter endt opphold. Så blir pasienten gradvis dårligere, og 

det samme gjentar seg på nytt. 

 

Ad-hoc-tenkningen henger gjerne sammen med at sykehuset har press på seg for å få 

pasienten utskrivningsklar slik at en kan ta i mot nye pasienter, mens kommunen har press på 

seg til å ta i mot de utskrivningsklare pasientene.  

 

Målsettingen med VIP-prosjektet er å lage mer langsiktige planer for pasientene med mange 

uønskede innleggelser for å bedre nytten av ressursbruken, til beste for pasienten, pårørende 

og de ulike leddene i helsetjenesten (LEON-prinsippet). 

 

En del pasienter har gjerne rusproblemer og dårlige boferdigheter. Et sentralt siktemål er å 

sikre en arbeidsdeling og handlemåte som bidrar til å unngå at de kommer så langt ned i 

funksjonsnivå at det ender med en innleggelse som kunne ha vært forebygget. Dersom en 

legger planer når det går greit er en bedre rustet til å håndtere situasjonen når det topper seg.  

 

Et nettverksmøte/samarbeidsmøte med pasienten, kommunehelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten er utgangspunktet for å gi en pasient VIP-status, og ved hvilken 

sykehusavdeling pasienten skal være VIP. Det vil variere hvilke nøkkelpersoner som skal 

være med på dette møtet, men en ser for seg at pasienten alltid bør være med, dersom dette er 

                                                 
51 Side 7 i rapporten. 
52 En foreløpig beskrivelse av VIP-prosjektet, september 2016. Vår gjengivelse er kvalitetssikret av samhandlingslegen på 

SUS, den 17.10.16. 

53 Ifølge den nevnte rapporten fra Helse Viken HF har studier vist at om lag 1/3 av utgiftene ved somatiske avdelinger 

genereres av reinnleggelser, og at 1/4 av alle reinnleggelser er vurdert som unngåelige. Erfaringer fra tidligere studier har 

vist at antall reinnleggelser kan reduseres ved hjelp av relativt enkle tiltak som forbedret prosess ved utskrivelse samt 

oppfølging.  
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mulig, og også pårørende, om pasienten ønsker det. Andre aktuelle er fastlege og 

kommunerepresentant (er) (for eksempel saksbehandler, soneleder eller primærkontakt). 

 

En kan også se for seg faste primærkontakter i kommunen og på sykehuset og et eget VIP-

team på sykehuset. VIP-teamet vil ved nye innleggelser av VIP-pasienter ta kontakt med 

primærkontaktene for å høre om det er noe en kunne vært gjort annerledes, hva mer som kan 

gjøres og om pasientens individuelle plan må justeres.  

 

I prosjektet ser en også for seg å etablere en erfaringsbank der ulike tiltak som er forsøkt for 

enkeltpersoner vil oppsummeres i en idebank til bruk for nye pasienter, og for å dele 

erfaringer mellom kommunene.  

 

Effekter kan eksempelvis bli målt ved antall innleggelser og antall utskrivningsklare 

liggedøgn for disse pasientene året før og året etter at pasienten ble definert som VIP. Det 

kan også bli aktuelt å finne andre måleindikatorer, for eksempel for kommunens del. 

8.4 Vurdering  

Det har vært en klar økning i antallet reinnleggelser blant utskrivningsklare pasienter, 

spesielt fra 2013 til 2015. Det ser ut til at et fåtall av pasientene står for de aller fleste 

reinnleggelsene og at de fleste som blir reinnlagt kommer hjemmefra. 

 

Både fra kommunen og fra sykehuset pekes det på at flere reinnleggelser er uheldige for 

pasienten og kan forhindres. Et viktig tiltak for å motvirke dette er å styrke planleggingen og 

samhandlingen rundt utsatte pasienter, der flere relevante aktører deltar.  

 

Revisjonen mener kommunen bør se nærmere på det såkalte VIP-prosjektet ved Stavanger 

universitetssykehus, og undersøke om det er aktuelt og mulig å få til noe tilsvarende sammen 

med Bærum sykehus.  
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9. KOMMUNALE AKUTTE DØGNPLASSER 
Kommunene hadde fra januar 2016 hatt plikt til å tilby døgnopphold for pasienter og brukere 

med behov for øyeblikkelig hjelp.54 Siktemålet med dette er å minske presset på sykehusene 

ved å etablere lokale behandlingstilbud. Øyeblikkelig hjelp er for pasienter med kjent 

sykdom og avklart diagnose, hvor risikoen for akutt forverring er liten.  

 

Det kommunale tilbudet fullfinansieres av staten ved at midler blir overført fra de regionale 

helseforetakene til kommunene 

 

Bærum kommunes øyeblikkelig-hjelptilbud, Kommunale Akutte Døgnplasser (KAD) ble 

etablert i januar 2015, og er lokalisert i Dønski bo- og behandlingssenter. De første fire 

månedene hadde kommunen 5-KAD-plasser, men dette har økt til 15 plasser, fra desember 

2015. 

 

KAD-Bærum er et tilbud til somatiske pasienter som trenger innleggelse for behandling, 

observasjon og pleie og som kan behandles av leger med allmennmedisinsk kompetanse og 

av sykepleiere.  

 

KAD-Bærum er ikke tilrettelagt for behandling av mennesker med psykiske lidelser eller 

rusavhengighet.55 

 

Pasienter er aktuelle for innleggelse på KAD-Bærum hvis: 
• Han/hun er over 16 år gammel 

• Han/hun ikke er frisk nok til å behandles hjemme 

• Behandlingen kan gjennomføres med allmennmedisinske metoder og hjelpemidler 

• Tilstanden tilsier liten risiko for akutt forverring 

• Diagnose og/eller funksjonsnivå/pleiebehov er avklart 

• Behandling avgjort og forordnet 

 

Fellesnevneren er at legen mener at pasientene ikke trenger innleggelse på sykehus, men at 

de likevel trenger medisinsk oppfølging og hjelp. 

 

Vi har nylig gjennomført en forvaltningsrevisjon av samhandlingsreformen i Time 

kommune. Time kommune er med i et samarbeid med tre andre kommuner, blant annet 

Sandnes. Selv om det betydelige demografiske og geografiske forskjeller mellom Jæren og 

Bærum, dekker begge Ø-hjelpstilbudene omtrent samme befolkningsantall,56 selv om Jæren 

Ø-hjelp har kun tolv plasser (Bærum har15). Vi bruker Jæren Ø-hjelp som 

sammenligningsgrunnlag i den videre fremstillingen.  

                                                 
54 Ifølge lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. 
55 Bærum kommunes informasjonsbrosjyre om tilbudet. 
56 Jæren Ø-hjelp dekker noen få tusen flere innbyggere. 
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9.1 Liggedøgn 

Tidligere anslo man forventet gjennomsnittlig antall liggedøgn i en Ø-hjelpsseng skulle være 

rundt tre-fem døgn. Vi får opplyst fra kommunen at den nye veilederen legger opp til syv 

døgns forventet gjennomsnittlig liggetid, noe som har med sykdomskompleksitet å gjøre.57 

 

Fra mai 2015 til september 2016 har et gjennomsnittlig opphold på KAD-plassene i Bærum 

vart i 6,3 døgn, men det er betydelige månedlige variasjoner, fra 4 til 7,6 dager i snitt.  

 

Gjennomsnittlig opphold ved Jæren Ø-hjelp har vært rundt 4 dager. Vi får opplyst at 

tilsvarende tilbud i Asker har en gjennomsnittlig liggetid på cirka 3 dager, men at mange av 

disse henvises videre til korttidsopphold.58  

 

Det hevdes videre at relativt lang liggetid i Bærum gjør at en ferdigbehandler pasientene 

under oppholdet og slipper å sende dem på et korttidsopphold. Vi ser i figuren under at 64 % 

av pasientene skrives ut til eget hjem.  

9.2 Beleggsprosent 

I figuren under ser vi utviklingen i beleggsprosent ved KAD-plassene. Vi ser at det er 

betydelige variasjoner fra måned til måned og at den gjennomsnittlige beleggsprosenten over 

tid er på 61 %. Dette er litt høyere enn ved Jæren Ø-hjelp (56 %), som blir karakterisert som 

et veldig populært og godt tilbud.  

 

Noe av årsaken til dette kan være at den gjennomsnittlige liggetiden er om lag femti % 

høyere i Bærum. Samtidig er det flere plasser i forhold til innbyggertall i Bærum, noe som 

trekker i motsatt retning.  

 

Fra september til desember 2015 økte belegget fra 53 til 67 % (markert med rød skrift i 

figur), til tross for at kapasiteten økte fra 7 til 15 plasser i samme tidsrom. Selv om det er en 

nedgang i belegget i februar, er trenden en liten økning i beleggsprosent fra september 2015 

til september 2016. Dette til tross for at det er over dobbelt så mange plasser i september 

2016.  

 

Hvis vi ser bort fra de betydelige månedlige variasjonene og ser på trenden under ett, er 

trenden at belegget ligger nokså jevnt på rundt 60 % (stiplete linje).  

 

                                                 
57 Opplyst i samtale den 01.12.16 
58 Jf. Intervju. 
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Figur 9-1 Beleggsprosent ved Kommunale akutte døgnplasser (KAD), Dønski59 
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Vi får opplyst fra Dønski at målet er å ha et gjennomsnittlig belegg på mellom ca. 75 og 80 

%.60  

 

Som vi har vært inne på har Dønski bo- og behandlingssenter både Mottaksplasser (6 

plasser) og KAD-plasser. Vi får opplyst Dønski har fått til en fleksibel bruk av disse, i 

samråd med Tildelingskontoret. Dette innebærer at Mottaksavdelingen kan låne en KAD-

plass dersom det er behov for det, og motsatt. I praksis har lån av plasser nesten utelukkende 

gått den ene veien: Mottaksavdelingen har lånt KAD-plasser fordi det er flere slike og fordi 

det har vært ledig kapasitet. 

 

Informantene beskriver denne ordningen som fleksibel og god.  

9.3 Hvem står for innleggelsene?  

De som kan legge inn pasienter til KAD-plassene er fastleger, sykehjemsleger i Bærum 

kommune og Bærum legevakt. I 2016 ble det innført en ordning der også legene ved 

akuttmottaket på Bærum sykehus kan henvise til KAD-plassene.  

 

Pasientene kan bli lagt inn på KAD-avdelingen hele døgnet. Fra avdelingen får vi opplyst at 

de fleste pasientene blir lagt inn kveld og natt. 

 

Tallene fra kommunen viser at det er legevakten som står for de aller fleste KAD-

innleggelsene. Dette oppsummeres i punktene under: 

 

• Fra januar 2015 til september 2016 står legevakten for 82 % av innleggelsene (557 

innleggelser).  

                                                 
59 Tall mottatt fra kommunen. 
60 Kommentar: Årsaken til at en ikke ønsker opp mot hundre prosent er at en ønsker å opprettholde beredskapen, for å 

slippe å avvise pasienter.  
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• Fastlegene står for 14 % (95 innleggelser).61  

• Ved Jæren Ø-hjelp fordelte innleggelsene seg ganske jevnt mellom fastlege og 

legevakt, med en liten overvekt av innleggelser fra legevaktsleger. Dette gjaldt 

perioden 1.9.14 til 31.08.15.62  

 

Siden midten av 2013 har det vært gjennomført en utprøving av en elektronisk 

informasjonstavle, ved Tildelingskontoret, Dønski bo- og behandlingssenter og Bærum 

legevakt. Teknologien har blant annet vært brukt for å få oversikt over tilgjengelige KAD -og 

Mottaksplasser, prognose for ledig kapasitet og behov for korttidsplasser fremover i tid.  

 

Ifølge informantene har dette forenklet kommunikasjonen og samhandlingen, for eksempel 

mellom legevakt og KAD-avdelingen. Tilbakemeldingene i intervjuene er sammenfallende 

med oppsummeringen i en Sintef-evaluering fra januar 201663. Her konkluderes det med at 

Piloteringen har vist at systemet gir innsparinger i form av færre og kortere telefonsamtaler 

da informasjon om ledig kapasitet skjer via telefon i stedet. Bedre oversikt og færre 

avbrytelser via telefon har gitt mulighet til å redusere tid brukt til møter og telefon, 

strukturere arbeidsoppgaver bedre og jobbe mer effektivt. Samtidig oppleves noe 

dobbeltføring som følge av en del informasjon må skrives både i pasientjournal og i tavlen 

på grunn av manglende integrasjon mellom journal.. og informasjonstavlen. 

 

Vi får opplyst at informasjonstavlen er et prøveprosjekt ut 2016. 

 

Vi får opplyst at de to KAD-legene har informert og reklamert for KAD-tilbudet for 

fastlegene i kommunen i allmennlegeutvalget.64 Etter dette opplevde en at flere pasienter ble 

lagt inn av fastlegene.65 Tallene tyder på at det har vært en ørliten økning i antall innleggelser 

til KAD-plassene fra fastlegene det siste halvåret, men det er fremdeles en veldig lav andel 

som legges inn av fastlegene. 

9.4 Hvor skrives de ut til? 

I tidsrommet mai 2015 til september 2016 har om lag to tredjedeler av KAD-pasientene blitt 

skrevet ut til eget hjem (64 %). Om lag 23 % er skrevet ut til korttidsplass, mens 13 % av 

pasientene er henvist videre til sykehuset. Dersom legen er i tvil om pasienten vil få 

forsvarlig behandling ved KAD-avdelingen, skal pasientene henvises til sykehuset.66  

 

                                                 
61 Kommunen har tall også for henvisninger fra akuttmottaket fra april til og med juli 2016, men ikke månedene etterpå. 

Henvisningsfordelingen til KAD i denne perioden var ca. 70 prosent fra legevakten, 15 prosent fra fastlegene og 14 prosent 

fra akuttmottaket. 
62 Jæren Ø-hjelp har ikke eksakte tall på dette, men tilbakemeldingen er basert på en manuell telling av enhetsleder. 
63 Samhandling og IKT-støtte for pleie- og omsorgstjenesten i Bærum kommune, Sintef 2016. 
64 Allmennlegeutvalget er opprettet av kommunen og består av alle allmennleger i kommunen. Utvalget skal bidra til 

nødvendig samarbeid mellom legene i kommunene for å ivareta legenes oppgaver i fastlegeordningen. Utvalget skal ha 

møte minst halv- årlig og for øvrig etter behov. 
65 Opplyst i intervju. 
66 Bærum kommunes informasjonsbrosjyre om tilbudet. 
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Figur 9-2 Beleggsprosent ved Kommunale akutte døgnplasser (KAD), Dønski67 
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9.5 Vurdering 

Flere av dem vi har intervjuet forteller at pasientene er fornøyde med tilbudet på KAD-

plassene. Enheten har også tatt grep for å utvide pasientgrunnlaget, blant annet åpnet opp for 

at akuttmottaket ved Bærum sykehus kan henvise til KAD-plassene. 

 

Til tross for at antall plasser har økt kraftig det siste halvannet år, har også beleggs-prosenten 

vært relativt konstant på rundt 60 %, noe som er positivt. Likevel er beleggsprosenten et 

stykke unna KAD-avdelingens egne målsettinger. I Bærum har legevaktslegene stått for over 

åtti % av innleggelsene, mens fastlegene bare har stått for 14 % av innleggelsene. Ved Jæren 

Ø-hjelp fordelte innleggelsene seg ganske likt mellom disse gruppene.  

 

Sammenlignet med Jæren Ø-hjelp står altså legevakten for en uforholdsmessig stor del av 

KAD-innleggelsene, mens fastlegene står for en uforholdsmessig liten del. 

 

Revisjonen mener kommunen bør se nærmere på hva en kan gjøre for å øke kapasitets-

utnyttelsen ved KAD-plassene. 

 

Gjennomgangen tyder på at innsatsen i første rekke bør rettes mot fastlegene, og sørge for at 

de henviser oftere til KAD-plassene. Legene der har allerede markedsført tilbudet overfor 

fastlegene, men den lave henvisningsprosenten indikerer at kommunen bør gjøre mer for å 

senke legenes terskel for å henvise til tilbudet. 

 

I intervjuene blir det pekt på at det kan ta tid å få en optimal drift av KAD-plassene. Viktige 

momenter her, som er felles for mange kommuner, er at legene enkelte ganger handler på 

autopilot i kampens hete og henviser til sykehuset, og glemmer Øyeblikkelig-hjelptilbudet. 

 

                                                 
67 Tall mottatt fra kommunen. 
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Vi er kjent med at Jæren Ø-hjelp har promotert ordningen for fastlegene. Eksempler her, som 

også kan være aktuelle i Bærum, er; oppsøke legekontorene, spesielt de som aldri henviser, 

be leger som har henvist til KAD-plassene til å fortelle om egne erfaringer overfor de som 

ikke har gjort det, ha åpen avdeling - der legene inviteres inn for å se hvordan tilbudet er, 

eller la fastlegene hospitere noen dager. En annen mulighet er at leger som har erfaring med å 

henvise til KAD-tilbudet kan informere om dette til andre leger. 

 

Revisjonen mener at denne typen tiltak også kunne bidra til å styrke det generelle helse-

faglige samarbeidet mellom fastlegene og kommune. 

 

I forvaltningsrevisjonen i Time kommune mente flere at en økt bruk av KAD-plassene for 

særlig utsatte pasienter ville kunne forhindre enkelte reinnleggelser. Dette hadde en erfart i 

den ene nabokommunen, noe som ble forklart med at pasientene gjerne fikk ligge der en eller 

to dager ekstra, etter ferdigbehandling.  I Bærum er den gjennomsnittlige liggetiden relativt 

høy sammenlignet med Jæren Ø-hjelp og Asker. Vi tror derfor at en bedre bruk av KAD-

plassene vil kunne være et viktig virkemiddel for å forebygge reinnleggelser, også i Bærum.  

 

Når det gjelder kommunens fleksible bruk av KAD- og mottaksplassene virker dette å være 

fornuftig i et ressursmessig perspektiv, ettersom det har vært en del ledig kapasitet i KAD-

sengene.  

 

Samtidig er det en risiko knyttet til dette. Det er flere KAD-plasser (15) enn Mottaksplasser 

(6) ved Dønski. Så langt har fleksibel bruk av Mottaks- og KAD-plasser betydd at KAD-

plassene er brukt til å bufre opp for mangel på Mottaksplasser. Revisjonen mener det er en 

viss fare for at dette kan bli en vedvarende praksis, noe som vil svekke insentivet for å øke 

KAD-belegget ytterligere. Det er viktig å huske på at KAD-plassene er fullfinansiert av 

staten ved at midler blir overført fra helseforetaket, og da er det viktig at det brukes til dette 

og ikke til å bufre for mangel på Mottaksplasser.  
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10. TILSTREKKELIG KOMPETANSE? 
Det er ingen klare føringer mht. hva som regnes som tilstrekkelig kompetanse. Som regel vil 

behovet være avgjørende for hva som trengs, og behovet er igjen en funksjon av endringer i 

pasientmengde og kompleksitet i pasientens sykdomsbilde. Ettersom vi allerede har funnet at 

det skrives ut flere pasienter fra sykehuset og disse er sykere enn før, ser vi nærmere på 

utviklingen i høyskole- eller universitetsutdannede årsverk, primært sykepleiere og leger. Vi 

ser også på relevante kompetansehevingstiltak kommunen har gjennomført.  

 

I figuren under ser vi at andelen høyskoleutdannede i brukerrettede tjenester har økt, og er på 

nivå med de andre storbykommunene.  

 

Figur 10-1 Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra 
høyskole/universitet i pleie og omsorgstjenesten68 
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10.1 Utvikling i antall sykepleierårsverk 

Figuren under viser at det har vært en betydelig vekst i antall sykepleiere innen pleie og 

omsorg i kommunen. I perioden 2010 til 2019 har veksten vært på 29 %. Den sterkeste 

veksten kom i 2012, året da samhandlingsreformen ble innført (14 %)  

 

                                                 
68 Det foreligger ikke SSB-tall for 2015.  
68 Kilde: KOSTRA. Vi har holdt psykiatriske sykepleiere utenfor pga. prosjektets avgrensning. Her har antallet økt fra 33 til 

46 årsverk i samme periode. 



2/17 Forvaltningsrevisjon - Samhandlingsreformen - 17/00010-1 Forvaltningsrevisjon - Samhandlingsreformen : RAPPORT SAMHANDLINGSREFORMEN (L)(4393998)

Samhandlingsreformen Kompetanse 

Bærum kommune 48 Kommunerevisjonen 

 

Figur 10-2 Antall sykepleierårsverk innenfor pleie og omsorg i Bærum kommune69 
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I figuren under ser vi på utviklingen i andel sykepleiere på jobb i kommunen, fra 2013 til 

2016 (foreligger ikke tall før dette).  

 

Figur 10-3 Oversikt over andel sykepleiere til stede på jobb70 
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Vi ser at bildet varierer litt fra år til år, og at andelen over tid er nokså lik. 

 

I figuren under ser vi på utviklingen i antall legeårsverk i institusjon de siste årene. Antallet 

har økt, og den sterkeste økningen er kommet etter innføringen av samhandlingsreformen. 

Antall legetimer per beboer i sykehjem har økt fra 0,35 timer per beboer i 2010 til 0,52 timer 

per beboer i 2015. 

 

                                                 
69 Kilde: KOSTRA. Vi har holdt psykiatriske sykepleiere utenfor pga. prosjektets avgrensning. Her har antallet økt fra 33 til 

46 årsverk i samme periode. 
70 Tall mottatt fra Bærum kommune. Tallene for 2016 er foreløpige, per september 2016. Vi ønsket i utgangspunktet å få 

tall fra 2011 og 2012, slik at vi også fikk med oss andelen sykepleiere på jobb før samhandlingsreformen, dvs. 2011. Vi får 

opplyst fra kommunen at det ikke finnes tall for disse to årene, men det antydes at det ikke har vært vesentlige endringer fra 

2011 til 2013.  
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Figur 10-4 Årsverk av leger i institusjon (KOSTRA) 
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Fra kommunen får vi opplyst at det de siste årene er blitt færre institusjonsleger, men de har 

en langt høyere stillingsprosent (som regel 60-100 %). Tidligere var institusjonslegene 

fastleger, som hadde en mindre del av sin stilling som institusjonslege.  

10.2  Kompetansehevingstiltak 

Vi får opplyst fra kommunen at det har vært nødvendig å øke kompetansen innenfor helse og 

omsorgssektoren etter samhandlingsreformen. Vi gjengir noen av tiltakene under: 

 

 Kommunen har innført kartleggingssystemet Pro Act - et verktøy som 

informantene mener er veldig bra. Hensikten med dette er å øve opp pleiepersonellets 

kliniske blikk, ved å fokusere på vitale observasjoner og aktuelle tiltak. I kommunene 

står pleiepersonellet ofte alene i situasjoner når syke pasienter skal observeres og 

vurderes om de trenger hjelp. Derfor er det viktig at de utvikler kliniske blikk, og blir 

trygge i sine observasjoner og vurderinger. Målet er at de ansatte skal reagere mer 

kompetent i forbindelse med en forverring i en pasients helsetilstand, og rapportere 

dette strukturert og presist, både muntlig og skriftlig. 

 

 Generalistkompetanse. Med utgangspunkt i tema pasient- og brukersikkerhet, faglig 

forsvarlighet og ansattes mestringsopplevelse i sitt daglige virke, utarbeidet 

kommunen beskrivelse av hva pleiepersonellet skal kunne.71 Dette omtales som 

generalistkompetanse og denne kompetansen beskrives for sykepleiere, vernepleiere, 

helsefagarbeidere. Disse gruppene har hver sin sjekkliste der de skal krysse av for hva 

de mestrer/ ikke mestrer av områder, prosedyrer, praktiske oppgaver, legemiddel-

håndtering osv. Hver enkelt ansatts svar på disse sjekklistene inngår som en årlig del 

av medarbeidersamtalen, og individuell utviklingsplan etableres ut fra resultater i 

sjekklisten. Sjekklistene brukes også ved nyansettelser. Eksempelvis kan de benyttes 

i intervjusituasjonen og følger også nyansatte i nyansattprogrammet i prøveperioden.  

                                                 
71 Generalistkompetanse, helsepersonell PLO, Bærum kommune 2014. 
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Oppfølging av samtaler og framkomne læringsområder kan gjøres på flere vis. Det kan 

være lokale kurs med tradisjonell klasseromsundervisning, e-læringskurs, og mulighet til 

å gjøre avtaler om lokale opplæringsrunder med ressurser fra kommunen som forelesere. 

 

 Kompetansehevingen kan eksempelvis skje gjennom at pleiepersonell fra Bærum 

sykehus underviser i spesielle prosedyrer, noe som skjer relativt ofte. Hvis 

kommunen har behov for kompetanseheving i forbindelse med spesielle prosedyrer, 

får en tilbud om opplæring fra Bærum sykehus. Dette er regulert i spesialisthelse-

tjenesteloven § 6-3 og i samarbeidsavtalen med sykehuset. Ifølge avtalen skal 

veiledning gis til kommunalt personell slik at det over tid fører til kompetanse-

oppbygging i kommunene. Dette kan gis som praktisk opplæring, undervisning, 

hospitering, råd og veiledning.  

Tilbakemeldingene i intervjuene tyder på at dette i all hovedsak fungerer bra, og at 

dersom en har behov for kompetanseheving i forbindelse med spesielle prosedyrer, 

får pleiepersonellet tilbud om dette.  

 

 Økonomisk støtte til utdanning. Det er også mulig å få økonomisk støtte til 

utdanning. Dersom personellet ønsker å utdanne seg til helsefagarbeider, verne- eller 

sykepleier på deltid, tilbyr kommunen lønn under utdanning. Det samme gjelder 

dersom en ønsker å videreutdanne seg innen relevante fag.72 

 

 Det er i dag et språkkrav til personell innen pleie og omsorg. Et slikt krav eksisterte 

ikke i 2012. Dette innebærer at Norskskolen er obligatorisk for alle som arbeider 

innen pleie og omsorg, og som ikke har kompetanse i norsk tilsvarende B1.  

 

 Hospiteringsordning er tilgjengelig og tilbys, men brukes ikke så mye, ifølge 

dem vi har intervjuet. Enkelte ansatte ved institusjonene i kommunen har hospitert 

på sykehuset, men hospiteringen går ikke så mye den andre veien. Også enkelte av 

lederne i de hjemmebaserte tjenestene har hospitert på institusjonene i kommunen. I 

intervjuene pekes det på at det er ønskelig med mer hospitering, slik at en får mer 

kunnskap om hverandres hverdag. 

 

Gjennomgangstonen i intervjuene er at den reelle kompetansen blant pleiepersonellet er blitt 

betydelig høyere etter innføringen av samhandlingsreformen. Det vises til at behandlingen og 

prosedyrene som utføres i kommunen er langt mer avanserte enn før reformen.  

 

Flere mener at kommunens største utfordring er å få tak i sykepleiere. I likhet med mange 

andre kommuner har også Bærum vanskeligheter med å få tak i sykepleiere. Det blir pekt på 

at de aller fleste sykepleierne ønsker å jobbe på sykehuset. 

10.3  Vurdering 

Revisjonens mener kommunen kompetansemessig er godt skodd for å håndtere utfordringene 

i kjølvannet av samhandlingsreformen. Det skrives ut stadig flere pasienter fra sykehuset og 

pasientene er sykere enn før. Kompetansen i kommunen har også økt. Fra 2010 til 2015 er 

det blitt 29 % flere sykepleiere innen pleie og omsorgssektoren og det er også blir langt 

                                                 
72 Hentet fra strategisk kompetanseplan 2015-2016. 
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høyere legedekning på institusjon. Antall legetimer per beboer i sykehjem har økt fra 0,35 

timer per beboer i 2010 til 0,52 timer per beboer i 2015. 

 

Kommunen har også gjennomført en rekke kompetansefremmende tiltak, blant annet Pro 

Act, der målet er å utvikle pleiernes kliniske blikk slik at de skal reagere mer kompetent når 

en pasients helsetilstand forverres. Oppbyggingen av en slik type kompetanse vil etter 

revisjonens vurdering kunne bidra til å hindre unødvendige innleggelser på sykehuset. 

 

Kommunen får også opplæring fra sykehuset i forbindelse med utførelse av spesielle 

prosedyrer. Intervjuene tyder også på at kompetansen blant pleiepersonellet er blitt betydelig 

høyere etter innføringen av samhandlingsreformen.
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VEDLEGG 1 FØRINGER FOR SAMHANDLINGEN MELLOM 

KOMMUNE OG SYKEHUS 
Her er de sentrale føringene for samhandlingen mellom kommune og sykehus. 

 

 Samarbeidsavtaler. Her vurderte vi å gå gjennom enkeltpunkter i avtalen, for 

eksempel de ulike føringene for meldingsutveksling ved inn og utskrivning eller 

hvordan avvikssystemet mellom Bærum sykehus og Bærum kommune (se 

fremstilling under). Vi har intervjuet relativt mange både på sykehuset og i 

kommunen, og det viste seg relativt tidlig at samhandlingen knyttet til disse 

forholdene i all hovedsak fungerte bra.  

Vi har derfor fokusert på formålet og de overordnede føringene i forskrift om 

kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter og Samarbeids-avtale mellom 

Bærum kommune og Vestre Viken HF:  

 

 Forskriften om kommunale betaling for utskrivningsklare pasienter skal bidra til 

bedre arbeidsfordeling mellom tjenestenivåene i helse- og omsorgstjenesten, skape 

gode pasientforløp og kostnadseffektive løsninger som kan gi pasienter et like godt 

eller bedre tilbud i kommunens helse- og omsorgstjeneste som i 

spesialisthelsetjenesten (formålsparagraf). 

 Avtalen skal sikre et systematisk samarbeid for at helsetjenestene i Vestre 

Viken helseområde skal være av høy kvalitet og fremstå helhetlig. 

Helsetjenesten skal sette pasienten i sentrum og ivareta samfunnets ressurser 

på en god måte.  

 Avtalen baserer seg på nasjonale verdier for helsetjenesten og omfatter 

tjenester til hele befolkningen i Vestre Viken helseområde, blant annet: 

i. Samarbeidet skal understøtte sammenhengende pasientforløp 

ii. Samarbeidet skal et særlig fokus på pasienter med kroniske lidelser 

og /eller behov for sammensatte tjenester. 

iii. Samarbeidet skal bidra til at de samlede ressurser stilt til rådighet for 

helsetjenester i regionen brukes på beste effektive behandlingsnivå. 

iv. Samarbeidet skal bidra til tydelighet i ansvars- og oppgavefordeling 

 

 Avtalene skal sikre gode pasientforløp og kostnadseffektive løsninger som 

kan gi pasientene et like godt eller bedre tilbud. 
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VEDLEGG 2 AVGRENSNING OG METODE 
Formålet med prosjektet har vært å vurdere kommunikasjon og samhandling ved overføring 

av utskrivningsklare pasienter fra sykehuset til kommunen. 

 

Sentrale tema i prosjektet har vært: Samhandlingen med sykehuset, intern samhandling i 

kommunen, utvikling i antall utskrivningsklare pasienter, kommunens håndtering av disse, 

og kommunens kompetanse, kapasitet og utstyr. I tillegg har vi sett nærmere på utviklingen i 

antall reinnleggelser, samt årsaker til dette og hvordan unødvendige reinnleggelser kan 

forhindres. 

 

Et sentralt siktemål med samhandlingsreformen og samarbeidsavtalen med helseforetaket og 

kommunene er å sikre gode pasientforløp og kostnadseffektive løsninger som kan gi 

pasientene et like god eller bedre tilbud. Dette har vært det sentrale utgangspunktet for våre 

analyser og vurderinger. 

 

Vi har også sett nærmere på kommunens øyeblikkelig-hjelp-tilbud, de kommunale akutte 

døgn-plassene (KAD), som også er en sentral del av samhandlingsreformen. Siktemålet med 

øyeblikkelig-hjelp-tilbudet er å minske presset på sykehusene ved å etablere lokale 

behandlingstilbud 

 

Problemstillingene er belyst gjennom en rekke kilder, blant annet en rekke nøkkeltall, 

sentrale dokumenter og intervjuer med en rekke sentrale aktører i kommunen og på 

sykehuset (se vedlegg). 

 

I prosjektet har vi foretatt en såkalt metodetriangulering av data. Dette innebærer at de ulike 

problemstillingene belyses gjennom bruk av forskjellige datakjelder. Trianguleringen bidrar 

til å utvide og forsterka datagrunnlaget i analysen, og forskjellige innsamlingsmetoder gir 

ulike perspektiv på analysegrunnlaget. For eksempel er antakelser basert på intervjuer, 

dokument- og nøkkeltallsanalyser testet ut i de påfølgende intervjuene. Påstander i 

intervjuene ble deretter testet ut gjennom å hente inn nye data/oppfølgingssamtaler. 

 

I prosjektet har vi intervjuet representanter fra Bærum sykehus (Helse Viken HF), i tillegg til 

representanter fra kommunen. For å kunne vurdere hvordan kommunikasjonen og 

samhandlingen fungerer ved overføring av pasienter fra sykehuset til kommunen, mener vi 

det er helt nødvendig å intervjue et utvalg representanter fra sykehuset.  

Representanter fra sykehuset 

Det er den enkelte avdeling/seksjon/sengepost har den daglige kontakten med kommunen. 

Og hver enhet har en egen kommunekontakt, vanligvis avdelingssykepleier/assisterende 

avdelingssykepleier.  

 

Ved Bærum sykehus er det en rekke samhandlingskontakter, som har den daglige kontakten 

med kommunen i forbindelse med utskrivningsklare pasienter. Disse er som regel 

avdelingssykepleiere eller assisterende avdelingssykepleiere Vi har også intervjuet et utvalg 

samhandlingskontakter ved Bærum sykehus. Det sentrale utvalgskriteriet for oss var at de 

representerte avdelinger som hadde relativt mye erfaring med utskrivningsklare pasienter fra 
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kommunen, dvs. et nokså stort volum. Et annet utvalgskriterium var at de hadde nokså lang 

erfaring, dvs. både før og etter innføringen av samhandlingsreformen. De vi har intervjuet er: 

 Avdelingssykepleier og assisterende avdelingssykepleier ved seksjon for geriatri, slag 

og rehabilitering 

 Avdelingssykepleier og assisterende avdelingssykepleier ved kirurgisk sengepost 

 Avdelingssykepleier ved ortopedisk avdeling 

 Avdelings- og driftssykepleier ved hjerte-, lunge og medisinsk sengepost med 

intermediære senger. 

 To leger ved sykehuset, såkalte praksiskonsulenter (PKOer).  

o Praksiskonsulentordningen (PKO) er fastleger som tilsettes i deltidsstillinger 

som konsulenter på sykehusene73. PKO arbeider for å forbedre pasientforløp 

og utvikle felles retningslinjer og kultur for samarbeid mellom 

primærhelsetjenesten og sykehuset. Oppgaven deres er å styrke 

samhandlingen mellom fastleger og sykehus. Målet for PKO er å skape 

helhetlige og godt koordinerte pasientforløp innenfor enkeltnivåer og mellom 

fastleger, kommunehelsetjenesten og helseforetak. Ordningen er knyttet opp 

mot helseforetaksledelsen på ulike vis, og er i økende grad blitt del av 

sykehusenes samhandlingsenheter. 

Representanter fra kommunen 

I tillegg til de 9 representantene fra sykehuset har vi intervjuet 29 ansatte i kommunen 

og har hatt oppstartsmøte med 3 personer. Et viktig utvalgskriterium her var at det var 

enheter/fagfolk som hadde en sentral rolle i mottaket av de utskrivningsklare pasientene. 

Lang erfaring var dessuten et viktig utvalgskriterium. Vi har intervjuet følgende ansatte i 

kommunen: 

 

 Oppstartssamtale: Leder for tildelingskontoret, avdelingsleder ved tildelingskontoret 

og controller  

 Pleie- og omsorgssjef 

 Leder for hjemmebaserte tjenester 

 Leder for bo- og behandlingssentrene og leder for Dønski BBS 

 Samhandlingskoordinator 

 Fire tildelingskontakter (alle sykepleiere) fra tjenestetildeling for hjemmebaserte 

tjenester og bo- og behandlingssenter. Utvalgskriterium: Lang erfaring og gjerne 

erfaring fra før 2012 

 Controller pleie- og omsorg og avdelingsleder ved tildelingskontoret (avdeling for 

hjemmebaserte tjenester og behandlingssentre) 

 To tjenesteleder (sykepleiere) for hjemmetjenester (Distrikt Rykkin og distrikt 

Bekkestua) 

 Tre avdelingsledere i de hjemmebaserte/ambulerende tjenester (Kolsås/Skui, 

Lommedalen/Belset, Sandvika) 

 Kommunoverlege og smittevernlege.  

 Tre representanter for Mottaksavdelingen og Kommunale akutte døgnplasser (KAD) 

ved Dønski: Prosjektleder mottaksavdeling og KAD-sykepleier, koordinator og lege 

ved Mottaksavdelingen og KAD. 

                                                 
73 Kilde: Nettsiden til Bærum sykehus, samt generell informasjon om ordningen på nett. 
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 Avdelingsleder og overlege ved Solvik bo- og behandlingssenter – mottaks- og 

korttidsavdeling 

 Avdelingsleder Vallerhjemmet – korttid, avdelingsleder Vallerhjemmet rullerende 

korttid, avdelingsleder Henie-Onstad – korttid og avdelingsleder Lønnås – korttid. 

 Avdelingsleder Rehabilitering 

 Avdelingsleder Opptrening Øst og Hjelpemiddelutlånet i Bærum Kommune 

 Prosjektleder Hjelpeformiddlingsprosjektet,  
 

Vi hadde i utgangspunktet satt opp flere fra hjemmetjenesten på listen over de som skulle 

intervjues. For mange kolliderte intervjudagen med et seminar, slik at de ikke kunne delta på 

intervju med oss. Til tross for dette mener vi at hjemmetjenestene er greit representert i 

intervjudataene. 

Dokumenter 

 Samarbeidsavtale mellom Bærum kommune og Vestre Viken HF, med tilhørende 

delavtaler 

 Kommunestyret 29.01.14 sak 009/14 Mestrings- og omsorgsmelding 2013-2023. 

 Kontrollutvalget 15.06.16 sak 039/16 Valg av forvaltningsrevisjoner. 

 Siste års handlingsprogram og årsrapporter i Bærum kommune 

 Plan for fastlegetjenesten, 2013-2016 

 Siste års politiske saker som omhandler samhandlingsreformen, for eksempel 

Sektorutvalget for bistand og omsorg 09.12.14 sak 100/14 Samhandlingsreformen – 

status  

 Diverse rutiner og prosedyrer, midlertid opphold i institusjon, sjekkliste ved innkomst 

 Politiske saker/vedtak i tilknytning til samhandlingsreformen  

 Sluttrapport – Hverdagsrehabilitering 2014-2015, Bærum kommune 

 Kan bedre kvalitet og samhandling i sykehus og kommune redusere antallet 

reinnleggelser av pasienter med hjertesvikt?  Et pilotprosjekt ved Bærum sykehus og 

i Asker og Bærum kommuner. 2015. Prosjektet ble gjennomført i regi av 

Praksiskonsulentordningen (PKO) ved Bærum sykehus i nært samarbeid med Asker 

og Bærum kommuner med Vestre Viken helseforetak (VVHF) som prosjekteier 

 Informasjonsbrosjyre om innleggelse til KAD 

 Generalistkompetanse, helsepersonell PLO, Bærum kommune 2014 

 Strategisk kompetanseplan 2015-2016 

 Håndbok om hverdagsrehabilitering 

 Kompetanse og fagutvikling, sjekklister for sykepleier og helsefagarbeider 

 Opplæringshefter for nyansatte 

 Diverse informasjon om Pro Act 

 Rogaland Revisjon IKS 2016, Samhandlingsreformen, Time kommune, 

http://www.rogaland-revisjon.no/Nyheter/Samhandlingsreformen-Time-

kommune.aspx  

 Samhandlingsreformens konsekvenser for pleie og omsorgstilbudet Innlegg Fagråd 

forskning 13. april 2015, Forskningens hus, Stavanger universitetssykehus v/ Svein 

Ingve Nødland IRIS og forvaltningsrevisjonsrapport om samhandlingsreformen i 

Time kommune, 2016. 
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 Epikrise, utskrivningsrapport (tverrfaglig epikrise), melding om utskrivningsklar 

pasient, fysioterapirapport/henvisning, ergoterapirapport (henvisning). Kilde. 

Medfører elektronisk meldingsutveksling styrket samhandling mellom 

kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten? Line Melby, HelsIT, 25. sept. 

2007. Norwegian Research Centre for Electronic Patient Records. 

Nøkkeltall 

 Tall fra kommunen 

o Antall utskrevne pasienter fra sykehuset til Bærum kommune, samt fordeling 

o Utvikling i antall betalingsdøgn 

o Utvikling antall korttidsplasser og pasienter per korttidsplass (hentet fra 

årsmeldinger) 

o Antall korttidsplasser der det ligger en pasient med et langtidsvedtak 

o Gjennomsnittlig liggetid i ulike typer korttidsplasser 

o Gjennomsnittlig antall vedtakstimer i de ulike hjemmetjenestene 

o Hjelpemiddelprosjektet, mai 2016 

o Utvikling i beleggsprosent, KAD 

o Hvem står for innleggelsene til KAD?  

o Hvor skrives KAD-pasientene ut? 

o Beregning av gjennomstrømning i Rykkin hjemmetjenestedistrikt 

o Sykepleierårsverk 

 Tall fra Vestre Viken, antall utskrevne pasienter fra sykehuset til Bærum kommune 

 Tall fra nasjonal pasientregister (helsedirektoratet), utvikling i antall reinnleggelser 

 Samhandlingsstatistikk 2014-2015, Helsedirektoratet 

 KOSTRA-tall knyttet til kompetanse 
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VEDLEGG 3 TALL FOR ANTALL PLASSER 

Tabell 0-1 Antall plasser i alle typer institusjonsplasser74 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Langtidsopphold i bo- og behandlingssentre  768 768 768 764 774 780 

Tidsbegrenset opphold i bo- og behandlingssentre 147 145 133 133 127 127 

Tidsbegrenset opphold Altea (rehabilitering) 20 25 25 25 23 23 

Tidsbegrenset opphold rehabilitering  22 22 22 22 22 22 

Mottaksplasser   
  

20 20 18 10 
Akutt-, krise- og legevaktplasser i bo- og 
behandlingssenter   

17 17 17 

3 5 15 

Trygghetsplasser i bo- og behandlingssentre   14 9 9 

Dagopphold i bo- og behandlingssentre   111 108 108 108 108 108 

Dagopphold rehabilitering   10 10 10 10 10 10 

Yngre funksjonshemmede, avlastning i institusjon 32 32 32 
   Sum antall plasser 1127 1127 1135 1099 1096 1104 

 

                                                 
74 Hentet fra kommunens årsrapporter. 
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VEDLEGG 4 AREIDSFLYT MELLOM 

TILDELINGSKONTORET OG BÆRUM SYKEHUS 
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VEDLEGG 5 MELDINGSUTVEKSLING VED INN OG 

UTSKRIVNING FRA SYKEHUSET 
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Arkivsak-dok. 17/00007-1 
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato 

Bærum kontrollutvalg 23.01.2017 

REVISJONENS SERVICEERKLÆRING TIL KONTROLLUTVALGET 
2017 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar revisjonens serviceerklæring til orientering. 

Vedlegg: 
1. Revisjonens serviceerklæring 2017
2. Virksomhetsplan 2017 fra Bærum kommunerevisjon

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget behandlet Virksomhetsplan 2017 fra Bærum kommunerevisjon i
møte 05.12.16 (se vedlegg 2 til saken). Av planen fremgår det at utvalget skal få 
revisjonens serviceerklæring til behandling i januarmøtet.  

Vedlagte forslag til serviceerklæring (vedlegg 1 til saken) skal avklare hvilken service
kontrollutvalget og dets medlemmer skal kunne forvente fra revisjonen.
Kommunerevisjonen ønsker med erklæringen å bidra til en god servicekultur i 
revisjonen, og en god serviceholdning hos den enkelte medarbeider.  

Beslutningspunkter 
Revisor har lagt inn de forhold antas kan være viktige for den service utvalget og 
dets medlemmer opplever.  

Det legges opp til at kontrollutvalget drøfter om det er ønskelig å legge inn andre
forventninger til service.  

Bakgrunn: 
Kontrollutvalget vedtok i 2002 å innføre resultatledelse i revisjonen. Resultatledelse 
var like før innført som styringsmetode i Bærum kommunes administrasjon. Sentralt i
dette er å fokusere på brukernes behov og på måling av resultater. Viktige styrings-
dokumenter er virksomhetsplan, serviceerklæring og ulike resultatkartlegginger. 
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BÆRUM KOMMUNE 
 

 

KOMMUNEREVISJONEN 

 
 

 SERVICEERKLÆRING TIL KONTROLLUTVALGET 2017: 
 

Kontrollutvalget og dets medlemmer skal oppleve god service fra revisjonen. 
 
Revisjonen vektlegger: tilgjengelighet, kompetanse og resultatorientering.  
 
Kontrollutvalget og dets medlemmer kan forvente at tjenestene er tilgjengelige. Dette innebærer at: 

• revisjonen er til stede på møtene for å kunne gi utfyllende informasjon og bistand 

• revisjonens internettside er oppdatert og inneholder relevant informasjon for 
kontrollutvalget 

• Revisjonen er tilgjengelig dersom kontrollutvalget tar kontakt 

 
Kontrollutvalget og dets medlemmer kan forvente at revisjonen har den kompetanse som er 
nødvendig for å gi et raskt og riktig svar. Dette innebærer at: 

• revisjonen kjenner regelverket innen relevante fagområder 

• revisjonen har nødvendig fagkompetanse 

• revisjonen holder seg orientert om utviklingen lokalt og sentralt, og sørger for å 
tilrettelegge når det skjer endringer som berører fagområdene 

 
Kontrollutvalget og dets medlemmer kan forvente at revisjonen er resultatorientert. Dette innebærer 
at: 

• revisjonen utfører de oppgaver kontrollutvalget vedtar 

• oppgavene blir utført til avtalt tid, og enkeltsaker besvares så raskt som mulig. 

• revisjonen tilstreber effektiv ressursutnyttelse  

 
Hva gjør du hvis du ikke er fornøyd med servicen? 

Dine erfaringer som medlem er den viktigste kilden til hvordan vi skal forbedre vår service. Dersom 
dine forventninger til service, kvalitet eller annet fra revisjonen ikke innfris, eller hvis du har ideer til 
forbedringer, ber vi deg om å ta dette opp i utvalgets møter eller direkte med oss.  
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VIRKSOMHETSPLAN 2017 - REVISJONEN MÅL OG TILTAK 

BÆRUM KOMMUNE 1 KOMMUNEREVISJONEN 

 

 
 

 
 
 
 

1. MÅL OG TILTAK  

1.1 Brukerne 

Kontrollutvalg og kommunestyre skal få gode tjenester. Revisjonen skal i samarbeid med 
utvalgssekretæren, arbeide for at kontrollutvalget får best mulig bistand i sitt arbeid. Fristene 
vil gjennomgås på månedlige kontormøter. Vi vil også arbeide for god kommunikasjon med 
rådmann og administrasjonen, med bl.a. faste årlige møter med rådmannen og med 
oppstartsmøter ved hver forvaltningsrevisjon.  
 
Mål: 

 Kontrollutvalget skal få alle sakene innen fastsatt møte.  
 Revisjonsberetninger skal avgis innen pålagte frister. 

1.2 Medarbeiderne  

Revisjonen skal ha godt medarbeiderskap. Det er medarbeiderne som skal vurdere om dette 
er oppnådd gjennom medarbeiderundersøkelsen som gjennomføres hvert andre år.1 
  
Sykefravær er et satsingsområde i Bærum kommune. I 2015 var sykefraværet 1,8 % i 
kommunerevisjonen som var det laveste noen gang. Tallene for 2016 ser ut til å bli ca. det 
samme. For Bærum kommune totalt var sykefraværet 7,3 % 2 mens administrative stillinger 
hadde klart lavere sykefravær.  
 
Helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeidet  
HMS arbeidet skal bidra til utvikle sunne og trygge arbeidsplasser. Et trygt og stimulerende 
arbeidsmiljø er en forutsetning for å kunne løse samlede oppgaver på en effektiv og 
kvalitetsmessig måte.  Vi skal jobbe systematisk med HMS for å: 

- følge pålagte lover og forskrifter 
- forebygge ulykker, miljø- og helseskader på våre ansatte og våre brukere 
- skape trivsel på arbeidsplassen 

Revisjonssjefen vil sørge for å gjøre forbedringsarbeidet til en naturlig del av revisjonens 
daglig drift. Arbeidet med revisjonens totale arbeidsmiljø - er revisjonssjefens ansvar, men 
krever også bred medvirkning fra alle ansatte. I praksis betyr det at alle har et ansvar for 
arbeidsfellesskapet ved å vise gjensidig respekt og toleranse for hverandre.  

 

                                                 
1 Undersøkelsen som er tatt i bruk i år skiller seg fra den som er brukt tidligere og har en skala fra 1 til 5. Det opplyses at 
snittverdien bør ligge over 4 og helst rundt 4,5 for alle faktorer. Resultatene blir ikke kjent før slutten av uke 48. Vi har 
derfor som utgangspunkt satt målet til 4,5. 
2 HANDLINGSPROGRAM 2017–2020 side 107. 
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VIRK SOMHETSPLAN 201 7 - REVISJONEN MÅL OG TILTAK

BÆRUM KOMMUNE 2 KOMMUNEREVISJONEN

Mål :
I medarbeiderundersøkelsen skal revisjonen oppnå en score på

o 4,5 på Oppgavemotivasjon
o 4,5 på Mestringstro
o 4,5 på Selvstendighet
o 4,5 på Mestringsorientert ledelse
o 4,5 på Rolleklarhet
o 4,5 på Mestringsklima
o 4,5 på Nytteorientert motivasjon

Revisjonen skal holde sykefraværet lavere enn 5 % i 2017 .

1.3 Læring og fornyelse

Revisjonen skal ha en kultur for læring og fornyelse . Revisjonen har som mål å løse
oppgavene m ed færre timer. Vi vil derfor fokus ere på at alle ansatte må tenke nytt og
omstille seg til mer effektive måter å løse oppgavene.

Revisjonen ønsker å sikre god kompetanse blant de ansatte. Opplæringsplanen nedenfor e r
basert på revisjonens behov for kompe tanse , medarbeidernes ønsker og formelle krav til
etterutdanning3.

Anne Elisabeth Fredrik Hege Kanwel Morten Ole - Jørgen Per - Martin

Kontrollutvalgskonferanse X X
Fagkonferanse X X X X X X X
Arena forvaltningsrevisjon X X
Fagtreff regnsk apsrevisjon X X X
Lederkonferanse X
Momsdagene 2017 X X X
Oppdatering av rev. Metodikk X X X
Finans/ lån X X
Hvitvasking
Grunnkurs dataanalyse X X
Annen fagopplæring X

Mål :
Alle ansatte skal ha mini mum 63 timer opplæring i løpet av rullerende treårsperioder.
I medarbeiderundersøkelsen skal vi oppnå en score på :

3 N orges kommunerevisorforbund krever at alle revisorer skal ha minimum 63 timer opplæring i løpet av rullerende
treårsperioder.
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VIRK SOMHETSPLAN 201 7 - REVISJONEN MÅL OG TILTAK

BÆRUM KOMMUNE 3 KOMMUNEREVISJONEN

o 4,5 på Bruk av kompetanse .
o 4,5 på Relevant kompetanseutvikling .
o 4,5 på Fleksibilitetsvilje

1.4 Økonomi

Revisjonen skal ha god økonomisk styring og effektiv tjenesteproduksjon . Kontrollutvalget
vedtok i oktober å innstille ovenfor kommunestyret på et budsjett på 7,6 mill . for revisjonen .4

Sammenligning av kostnader
Det er naturlig å sammenligne kostnadene5 med de største kommunene i land et.6

Figur 1 - 1 Sammenligning kostnader til kontroll og revisjon , per innbygger i 2015

Fra 20 1 4 til 2015 ble Bærums kostande r redusert fra 84 kroner til 71 kroner per innbygger .
For 2017 er budsjett forsla get 69 kroner .

Effektivisering
Revisjonen vil arbeide med å effektivisere regnskapsrevisjonen. Revisjonen har iverksatt en
prosess som antakelig vil redusere kostnadene ytterliggere i 2017. Vi kommer tilbake med en
sak om dette.

4 Kontrollutvalget møte 10.10.16 sak 053/16 Bærum kommunerevisjon - Handlingsprogram 201 7 – 20 20.
5 Tallene er hentet fra KOSTRA og viser Brutto driftsutgifter til funksjon 110 Kontroll og revisjon, i kr. p e r innb ygger.
Tallene omfatter kontrollutvalg, revisjon og sekretær.
6 De 11 største kommunene er gjerne kalt ASSS kommunene og har et samarbeid for bl.a. sammenligning av kostander.
Revisjonskostnadene per innbygger synker med kommunestørrelse.
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VIRKSOMHETSPLAN 2017 - REVISJONEN MÅL OG TILTAK 

BÆRUM KOMMUNE 4 KOMMUNEREVISJONEN 

 

Revisjonen har tydeligere skilt ut kostnadene til revisjon av regnskapet og andre 
regnskapsrevisjonsoppgaver. Andre oppgaver omfatter etterlevelsesrevisjon,7 attestasjoner, 
tjenestebesøk etc. Disse er lagt inn under Annet. Kontrollutvalget vil få økt styring over 
ressursbruken innenfor oppgavene under Annet. I en egen sak vil utvalget få mulighet til å gi 
innspill til hvilke temaer og områder i regnskapet som spesielt ønskes belyst.  
 
For forvaltningsrevisjonen er det inngått en samarbeidsavtale med en større revisjonsenhet.8 
Målet er bedre rapporter og mindre sårbarhet. Samarbeidet innebærer at ressursene i begge 
enhetene settes inn på de bestillingene der de har best kompetanse, uavhengig av kommune. 
 
Tabellen viser forslag til fordeling av arbeidsressursen på oppgaver i 2017: 
 Andel  Timer 
Regnskapsrevisjon9 39 %  4 954  
Forvaltningsrevisjon 32 %  4 089  
Annet10 29 %  3 711  
 100 % 12 754 
 
Mål: 

 Avviket mellom budsjett og regnskap skal maksimalt være +/- 5 %. 
 Avviket på de ulike postene i timebudsjett skal maksimalt være +/- 10 %. 

1.5 Etikk og internkontroll 

Revisjonen skal ha god etisk standard og gode kontrollsystemer. God etisk standard skal 
prege revisjonens ansatte i møte med kontrollutvalg, kommunestyre og administrasjon. 
Etiske problemstillinger knyttet til revisjonen skal diskuteres i fellesskap minst en gang i 
året.  
 
Revisjonen skal gjennomføre årlig kvalitetskontroll for å kontrollere arbeidet opp mot faglige 
krav. I tillegg er vi underlagt ekstern kvalitetskontroll fra Norges kommunerevisorforbund.11 
Kontrollutvalget skal få resultatene av kvalitetskontrollene.  
 
Mål: 

 Revisjonen skal minst en gang i året diskutere etikk og etiske problemstillinger. 
 Den årlige kvalitetskontrollen skal ikke avdekke kritiske avvik. 

 

                                                 
7 Etterlevelsesrevisjon er oppfølging av om administrasjonen etterlever lover, forskrifter og vedtak. 
8 Kontrollutvalget 10.10.16 sak 055/16 Formelt samarbeid om forvaltningsrevisjon. 
9 Omfatter revisjon av kommunens regnskap og budsjett, samt attestering for momskompensasjon. 
10 Omfatter arbeid for kontrollutvalget, selskapskontroll, etterlevelsesrevisjon, andre attestasjoner og tjenestebesøk. 
11 Ekstern kvalitetskontroll for regnskaps- og forvaltningsrevisjon ble sist utført 2016. 



3/17 Revisjonens serviceerklæring til kontrollutvalget 2017 - 17/00007-1 Revisjonens serviceerklæring til kontrollutvalget 2017 : Virksomhetsplan 2017 Bærum kommunerevisjon

VIRKSOMHETSPLAN 2017 - REVISJONEN RESULTATMÅL MED FRISTER 

BÆRUM KOMMUNE 5 KOMMUNEREVISJONEN 

 

2. RESULTATER SOM SKAL NÅS I 2017  
 
Sakene til kontrollutvalget er uthevet Frist 
Serviceerklæring til kontrollutvalget for 2017  23.01 
Oppfølging av revisjonsmerknader for 2015 (KU-forskrift § 8).  23.01 
Forvaltningsrevisjon: Overføring av ferdigbehandlede  23.01 
Levere attestasjon for momskompensasjon 10.02 
Oversikt oppsummering av misligheter 2. halvår 2016  27.02 
Revisjonens årsrapport og årsregnskap for 2016, inkl. ressursbruk og 
måloppnåelse, jf. VP  

27.02 

Sak om budsjettendring for revisjonen.  27.02 
Forvaltningsrevisjon: Miljøet i barnehagene  27.03 
Revisjonsberetninger samt eventuelt Revisjonsnotat for Kirkelig fellesråd, 
menighetsregnskapene og menighetsbarnehagene  

31.03 

Revisjonsuttalelse samt eventuelt revisjonsnotat/brev til Akershus og 
Østfold fylkesrevisjon 

31.03 

Særlig ressurskrevende helse og omsorgstjenester i kommunen 31.03 
Levere attestasjon for momskompensasjon 10.04 
Tall på personer med psykisk utviklingshemning i kommunen 14.04 
Revisjonsberetning samt eventuelt revisjonsnotat/brev Bærum 
kommunes årsregnskap 201612   

24.04 

Forvaltningsrevisjon: Brukerstyrt personlig assistent  29.05 
Økonomimelding I – Revisjonens regnskap per 31.03.17  29.05 
Levere attestasjon for momskompensasjon 09.06 
Forvaltningsrevisjon: Kan byggesaksbehandlingen effektiviseres?  19.06 
Kontrollutvalget revurderer forvaltningsrevisjoner  19.06 
Kontrollutvalget gir innspill til hvilke temaer og områder i regnskapet 
som spesielt ønskes belyst.  

19.06 

Årlig forvaltningsrevisjonsmøte med rådmannen 30.06 
Oppdatere system for intern kvalitetskontroll 07.08 
Dokumentere at alle ansatte oppfyller kravene til etterutdanning 08.08 
Kontrollutvalget setter frister for forvaltningsrevisjoner  28.08 
Revisors egenvurdering av uavhengighet  28.08 
Rapport om rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjoner  28.08 
Levere attestasjon for momskompensasjon  31.08 
Oppdatere interne regler 01.09 

                                                 
12 Revisjonen har frist til 15.04 med å avlegge revisjonsberetningen for Bærum kommune. 
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VIRKSOMHETSPLAN 2017 - REVISJONEN RESULTATMÅL MED FRISTER 

BÆRUM KOMMUNE 6 KOMMUNEREVISJONEN 

 

Gjennomgang av etiske retningslinjer i kommunen med de ansatte (HMS) 12.09 
Revisjonsstrategi med planlegging, for regnskapsrevisjon 12.09 
Diskusjon om etikk og etiske dilemmaer. 20.09 
Forvaltningsrevisjon: Oppleves hjemmehjelpen som godt organisert?  25.09 
Rapport om intern kvalitetskontroll  25.09 
Oppsummering av misligheter 1. halvår 2017  25.09 
Økonomimelding II – Revisjonens regnskap per 31.07.17  25.09 
Idedugnad om forvaltningsrevisjoner i 2018  23.10 
Forslag til revisjonens budsjett for 2018 og Handlingsprogram 2018 – 
2021  

10.10 

Levere attestasjon for momskompensasjon 10.10 
Årlig møte med rådmannen om regnskapsrevisjon 31.10 
Gjennomføre medarbeidersamtale med alle ansatte 31.10 
Valg av forvaltningsrevisjoner for 2018  20.11 
HMS-plan skal revideres ved utarbeiding av VP (HMS) 25.11 
Gjennomgang resultatet av medarbeiderundersøkelse med de ansatte (felles 
undersøkelse i Bærum kommune)  

14.12 

Virksomhetsplan 2018 – revisjonen  04.12 
Oppfølging av revisjonsmerknader for 2016 (KU-forskrift § 8)  04.12 
Rapport fra utførte etterlevelsesrevisjoner. 04.12 
Levere attestasjon for momskompensasjon 08.12 
MÅL FOR ÅRET:  

   Kontrollutvalget skal få alle sakene fremlagt til fastsatt møte 31.12 
   Revisjonsberetninger skal bli avgitt innen pålagte frister 31.12 
   Revisjonen skal holde sykefraværet lavere enn 5 %  31.12 
   I medarbeiderundersøkelsen skal vi oppnå en score på:  
   - 4,5 på Bruk av kompetanse 31.12 
   - 4,5 på Relevant kompetanseutvikling.  31.12 
   - 4,5 på Fleksibilitetsvilje 31.12 
   - 4,5 på Oppgavemotivasjon 31.12 
   - 4,5 på Mestringstro 31.12 
   - 4,5 på Selvstendighet 31.12 
   - 4,5 på Mestringsorientert ledelse 31.12 
   - 4,5 på Rolleklarhet 31.12 
   - 4,5 på Mestringsklima 31.12 
   - 4,5 på Nytteorientert motivasjon 31.12 
   Avviket i forhold til budsjett skal være +/- 5 % 31.12 
   Avviket på postene i timebudsjett skal maksimalt være +/- 10 % 31.12 
   Kvalitetskontrollene skal ikke avdekke kritiske avvik 31.12 
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Arkivsak-dok. 17/00006-1 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Bærum kontrollutvalg 23.01.2017 
 
 
 

   
 
 

OPPFØLGING AV REVISJONSMERKNADER FOR 2015 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering. 
 

 
Saksframstilling: 
Ifølge forskrift om kontrollutvalg § 8 skal kontrollutvalget følge opp de merknadene 
revisjonen har hatt til årsregnskapet og gi rapport til kommunestyret om hvordan 
kommunestyrets merknader er blitt fulgt opp. 
 
Kommunestyret vedtok i sak 046/16 følgende: 

Kontrollutvalgets uttalelse om Bærum kommunes årsregnskap for 2015 vedtas 
slik det foreligger. 

 
I kontrollutvalgets uttalelse om Bærum kommunes årsregnskap for 2015 sies det 
følgende: 

Kontrollutvalget har ingen merknader til kommunens regnskap 2015, og 
revisjonsberetningen til dette. 

Det er ingen merknader til oppfølging. 
 
I kontrollutvalgets møte 05.12.2016 fremla revisjonen en orienteringssak vedrørende 
oppsummering etter gjennomført revisjon av kommunens regnskap for 2015. 
 
Det ble redegjort for følgende saker: 
 
Overføring av Aurevann-anlegget i 2012 
Etter gjennomført revisjon av 2015 påpekte revisor fortsatt manglende kontinuitet i 
kapitalkostnaden i selvkostregnskapet for vann knyttet til avskrivning av Aurevann 
anlegget. Økonomidirektør opplyser at Aurevann er inntatt i anleggsmodulen i det 
nye økonomisystemet med en avskrivningstid på henholdsvis 37 og 17 år.  Forholdet 
følges opp av revisjonen som del av årsoppgjøret vedrørende 2016.  
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Tredjeparts opplysningsplikt for utbetaling av vederlag til selvstendig 
næringsdrivende 
Fristen for innrapportering av utbetalinger til selvstendig næringsdrivende ble ikke 
overholdt i 2016, noe som medførte mulkt. Økonomidirektør opplyser at 
innrapporteringen er satt opp på planen for årsoppgjøret 2016 og vil bli rapportert 
innen frist, 15.02.2017. 
 
Justering av kompensert merverdiavgift 
Informasjon fra Eiendom og Regnskapsenheten i 2014 viser at kommunen ikke 
dokumenterer bruk av bygg, anlegg eller fast eiendom gjennom hele justerings-
perioden. Økonomidirektør opplyser at programvaren til hjelp i arbeidet er anskaffet, 
men at implementeringen ikke vil skje før i 2017. 
 
Kompensert merverdiavgift på helse- og sosialboliger 
Administrasjonen har endret praksis i forhold til merverdiavgiftskompensasjon for 
utleie av boliger til helse- og sosiale formål fra og med januar 2016.  Regelverket er 
etter administrasjonens oppfatning ikke klart definert fra lovgiver, og for å unngå 
foreldelse og tap av retten til merverdiavgiftskompensasjon, krever kommunen 
kompensasjon for flere typer utleieboliger enn det som har vært praktisert tidligere.  
En avklaring av tolkningen av gjeldene regelverk kan medføre at kommunen får et 
tilbakebetalingskrav fra skatteetaten ved et eventuelt ettersyn. 
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Arkivsak-dok. 17/00002-1 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato  
Bærum kontrollutvalg 23.01.2017 
 
 
 

   
 
 

ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET 2017 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for 2017, med de endringer 

som fremkom i møtet. 
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2017 til orientering. 
 
Vedlegg:  

1. Årsplan 2017 Kontrollutvalget i Bærum kommune 
2. Saker til behandling 2017 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har tidligere utarbeidet virksomhetsplan for det kommende året. Etter 
at kontrollutvalget har endret sekretariatsordning er det mer naturlig å benytte 
årsplan for å planlegge neste års arbeid. Forslag til årsplan for 2017 er vedlegg 1 til 
saken. Planen angir hovedmålene for kontrollutvalgets arbeid, og hvordan utvalget 
ønsker å ivareta oppgavene sine. Planen inneholder også en oversikt over de 
områder som er prioritert og hvilke kontroll- og tilsynsoppgaver som vil stå i fokus. 
 
Årsplanen er et viktig styringsdokument for kontrollutvalget. I tillegg utarbeides det 
en detaljert oversikt over saker som er satt opp til behandling i det enkelte møte, se 
vedlegg 2 til saken. Denne oversikten legges frem under referatsakene i hvert møte, 
og er et planleggingsdokument for kontrollutvalget. 
 
Det legges opp til at kontrollutvalget kommer med sine innspill til forslag til årsplan 
for 2017 i møtet. Sekretariatet vil i denne forbindelse be utvalget vurdere å planlegge 
virksomhetsbesøk, og vurdere å be rådmannen om å gi orienteringer i møtene. 
Sistnevnte kan være aktuelt i forbindelse med: 

 rapportering på oppfølging av forvaltningsrevisjon. Dette som et supplement til 
kommunerevisjonens oppfølging. 

 fremleggelse av regnskapet for 2016. 

 andre aktuelle tema som kontrollutvalget ønsker å sette fokus på og/eller få 
informasjon om. 

 
Kontrollutvalgets årsplan for 2017 vil bli oversendt kommunestyret. 
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Kontrollutvalgets utarbeider hvert år en 

årsplan. Planen angir hovedmålene for 

kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en 

strategi for hvordan utvalget ønsker å 

ivareta oppgavene sine. Planen 

inneholder også en oversikt over de 

områder som er prioritert og hvilke 

kontroll- og tilsynsoppgaver som vil stå i 

fokus. 

Årsplan 2017 
Kontrollutvalget i Bærum 

kommune 

Romerike kontrollutvalgsekretariat IKS 
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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.
 
Kontrollutvalget legger 

vekt på at kontrollen skal ha et læringsperspektiv, og skal bidra til å forbedre 

kommunens tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse. I samspillet mellom 

kommunestyret 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, administrasjon og revisjon. 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, 
administrasjonen og revisjonen. 

 

Kontrollutvalgets oppgaver er omfattende, og knytter seg både til tilsyn med 

den kommunale forvaltningen og til tilsyn med revisjonens arbeid og 

kommunale selskap. 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. 

 

I hvert møte legger sekretariatet frem en oversikt med saker som skal 

behandles i møtene fremover. Oversikten vil bli oppdatert fortløpende, og er et 

viktig plandokument for kontrollutvalget. Her kan også rådmannen og revisor 

foruten publikum følge med på når sakene er planlagt behandlet.  

Kontrollutvalget i Bærum 
Kontrollutvalget i Bærum består av 5 medlemmer. Følgende medlemmer er valgt 
for perioden 2015 - 2019:  
 

Medlemmer Parti Varamedlemmer 

Per Arne Nyberg  AP Dagny Kristine Anestad, Roar 

Snedkerud, Tine Lillemoen 

Asklund Carl Wilhelm Johannes 

Tyrén  

Frp Ellen Sigrid Hollerud Bradley, Jon-Roar 

Selenlius, Klara Marie Komperud Dyresen 

Hilde Solberg Øydne  H Jan Olsen, Merete Skaug 
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Hulda Tronstad  V Bernt Stilluf Karlsen, Inger Catrine 

Bangum, Turid Bergene Bahlman 

Kaare Granheim KrF Kari Husøy 

 

Møteplan 2017 
Kontrollutvalgets møter avvikles for åpne dører, i tråd med kommune-loven § 31. 

Kontrollutvalget har vedtatt følgende møteplan for 2017: 

23. januar 

27. februar 
27. mars 

3.   april (reservemøtet for eventuell behandling av kommuneregnskapet) 
24. april 
29. mai 

19. juni  
28. august  

25. september 
23. oktober  
20. november 

4.   desember 
 

Møtene starter kl. 17:00 og holdes i møterom B114, Rådhuset i Bærum.  

Kontrollutvalgets hovedfokus i 2017 

Generelt tilsyn med forvaltningen og orienteringer 

Utvalget vil ta stilling til i hvilken grad orienteringer fra administrasjonen kan 
være aktuelt for å supplere det generelle tilsynet med forvaltningen. 

 
Utvalgets egne observasjoner og initiativ, samt saker hvor kommunen har vært 

omtalt i media vil fortløpende bli fulgt opp. Kontrollutvalget følger også 
fortløpende opp alle kommunestyresaker som er initiert av kontrollutvalget.  
 

Virksomhetsbesøk 

For å bli kjent med den kommunale forvaltningen, og for at ansatte i kommunen 
skal bli kjent med kontrollutvalget, kan utvalget besøke ulike kommunale 
virksomheter og tjenesteproduksjon organisert i selskaper. Erfaring viser at slike 

besøk gir et godt innblikk i den aktuelle virksomheten. Kontrollutvalget ønsker å 
foreta besøk til følgende virksomheter: 

 Vår 2017:  
 Høst 2017:  

 

Følge opp tilsyn fra andre tilsynsinstanser 

Sekretariatet vil fortløpende legge frem aktuelle og relevante tilsynsrapporter fra 

Fylkesmannen og andre statlige tilsynsorganer. Ved behov vil slike tilsyn bli fulgt 
opp i kontrollutvalget.  
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Henvendelser til kontrollutvalget 

Kontrollutvalget behandler fortløpende henvendelser som utvalget mottar, og 

antall henvendelser er økende. Utvalget må i hvert enkelt tilfelle vurdere om 

saken faller inn under kontrollutvalgets mandat og om utvalget vil ta saken til 

behandling. Det står utvalget fritt å avvise saker som ikke kommer fra 

kommunestyret.  

Undersøkelser 

Kontrollutvalget bestiller mindre undersøkelser etter behov. En undersøkelse vil i 
all hovedsak dreie om et spesifisert område, saksfelt e.l.  

 

Uttalelse til årsregnskapet  

Kontrollutvalget har plikt til å påse at regnskapsrevisjonen skjer på en 

betryggende måte.  

 
I henhold til kontrollutvalgsforskriften § 7, skal kontrollutvalget avgi en uttalelse 

om årsregnskapet. Uttalelsen skal avgis til kommunestyret, med kopi til 

formannskapet før formannskapet behandler regnskapet.  
 

Kontrollutvalget har også 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. Kontrollutvalget fikk nummerert brev nummer 9 til 

oppfølging i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet 2015. Kommunen 
hadde avsatt et større beløp til disposisjonsfond enn det kommunestyret har 
vedtatt. Slike avsetninger skal være politisk behandlet før de iverksettes. 

Kontrollutvalget har avsluttet behandlingen av saken, men har oppmerksomhet 
på tema inn mot behandlingen av 2016-regnskapet. 

 

Forvaltningsrevisjoner 

Kontrollutvalget har utarbeidet en plan for gjennomføring av forvaltnings-

revisjon for perioden 2016 - 2017. Planen er vedtatt av kommunestyret 

(17.02.16, sak 017/16). 

 

For 2017 har kontrollutvalget prioritert følgende forvaltningsrevisjoner 
 Kan byggesaksbehandlingen effektiviseres?  

 Oppleves hjemmehjelpen som godt organisert?  
 Er veivedlikeholdet i samsvar med inngåtte kontrakter  

 
Ytterligere to prosjekter vil bli vurdert i løpet av våren 2017. 
 

Selskapskontroller 

Kontrollutvalget har utarbeidet en plan for gjennomføring av selskapskontroll 

for perioden 2016-2019. Planen ble behandlet i kommunestyret 16.03.16, sak 

028/16.  

 

Det er ikke planlagt eierskaps- eller selskapskontroll i 2017. 

 

Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 

Etter kontrollutvalgsforskriften § 18 skal kontrollutvalget utarbeide forslag til 
budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Dette forslaget bør 
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foreligge tidsnok til at kommunen kan få innarbeidet dette i sine budsjetter. 

Kontrollutvalget vil derfor behandle denne saken i septembermøtet 2017. 
 

I forslaget ligger rammen for kontrollutvalgets virksomhet, revisjonens 
virksomhet og sekretariatets virksomhet. Kontrollutvalgets forslag skal følge 
budsjettsaken til kommunestyret.   
 

Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen 

Kontrollutvalget skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, jf. 
Kontrollutvalgsforskriften § 4.  

 
For å ivareta sitt påse ansvar (tilsynsansvar) har kontrollutvalget behov for 

informasjon om revisors arbeid. Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsåret 
2017 planlegges lagt frem i oktober. Her vil revisor gi informasjon om status i 
arbeidet med årsoppgjørsrevisjonen, samt informere om risikoområder. 

 
Ved behandlingen av årsregnskapet vil revisor rapportere i henhold til overordnet 

revisjonsstrategi (maimøtet), og etter sommeren får utvalget en rapport om 
ressursbruken i revisjonsåret. 
 

I tillegg vil revisor avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet fra 

oppdragsansvarlig revisorer. 
 

Kontrollutvalgets rapportering 

Kontrollutvalget rapporterer direkte til kommunestyret. Utvalget rapporterer 

fortløpende til kommunestyret når det er viktig at kommunestyret blir holdt 
orientert og gitt mulighet til å drøfte eventuelle tiltak. 

 

Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 behandles i det første møtet i 2017, og 

oversendes deretter kommunestyret til orientering. Årsrapporten skal 

gjenspeile kontrollutvalgets samlede aktiviteter.  

 

Kontrollutvalgets årsplan for 2018 behandles i siste møte i 2017, og sendes 

deretter kommunestyret til orientering.  

 

 

Øvrige oppgaver og aktiviteter  

Kontrollutvalget har behov for en jevnlig oppdatering av sin kompetanse. Det 

er i budsjettet lagt opp til at utvalgets medlemmer har mulighet til å delta på 

konferanser. NKRFs kontrollutvalgs-konferanse som arrangeres i februar er en 

aktuell mulighet, en annen er NKRFs årskonferanse i juni. 

 

Kontrollutvalgets leder eller nestleder vil legge frem kontrollutvalgets saker i 

kommunestyret.  
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Kontrollutvalget og sekretariatet vil fortsette arbeidet med å informere om 

kontroll og tilsyn, blant annet gjennom hjemmesiden til sekretariatet – 

www.rokus.no  

 

 

 

Bærum 23.1.2017 

 

 

Per Arne Nyberg 

Kontrollutvalgsleder  

 

                                                          Mona Moengen 

                                                          Romerike kontrollutvalgsekretariat  

 
 

 
 

 



5/17 Årsplan 2017 - 17/00002-1 Årsplan 2017 Kontrollutvalget i Bærum : Saker til behandling 2017

                                                                      Oppdatert 11.1.17 
 
 

1 
 

Kontrollutvalget 

 

Oversikt over saker til behandling 2017  
Møte Saker 

Følgende 

rapportering legges 

frem fortløpende  

 Rapporter fra andre tilsynsorganer (f.eks Fylkesmannen) og kommunens 
svar/oppfølging. 

 Sekretariatets oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og 
oppfølgingen av disse. 

23. januar 
Fotografering til 
Bæringen 16.45 

 Godkjenning av protokoll 

 Revisors serviceerklæring til kontrollutvalget 2017 

 Oppfølging av revisjonsmerknader fra 2015 

 Forvaltningsrevisjon Samhandlingsreformen 

 VP 2017/Årsplan 2017 for kontrollutvalget 

 Kontrollutvalgets årsrapport 2016 

 Eventuelt 

27. februar 
 

 Oversikt oppsummering av misligheter 2. halvår 2016 

 Revisjonens årsrapport og årsregnskap for 2016, inkl. ressursbruk og 

måloppnåelse, jf. VP 

 Sak om budsjettendring for revisjonen. 

27. mars  Forvaltningsrevisjon: Miljøet i barnehagene 

3. april 
 

 Reservemøte for eventuell behandling av regnskapet/uttalelse fra 

kontrollutvalget 

24. april 
Kjell Nordengen 
vikarierer som 

sekretær 

 Revisjonsberetning samt eventuelt revisjonsnotat/brev Bærum 
kommunes årsregnskap 2016 

 Kontrollutvalgets uttalelse om Bærum kommunes årsregnskap 2015 

29. mai 

 

 Forvaltningsrevisjon: Brukerstyrt personlig assistent 

 Økonomimelding I – Revisjonens regnskap per 31.03.17 

 Rapportering på ressursbruk fra sekretariatet per 31.3.17 

 Kontrollrapport 2016 – skatteoppkreverfunksjonen for Bærum kommune. 

Årsrapport fra skattekontoret 

  19. juni  

Kjell Nordengen 

vikarierer som 

sekretær 

 Forvaltningsrevisjon: Kan byggesaksbehandlingen effektiviseres? 

 Kontrollutvalget revurderer forvaltningsrevisjoner 

 Innspill til hvilke temaer og områder i regnskapet som kontrollutvalget 

spesielt ønskes belyst. 

28. august   Kontrollutvalget setter frister for forvaltningsrevisjoner 

 Revisors egenvurdering av uavhengighet 
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Kontrollutvalget 

 

Møte Saker 

  Rapport om rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjoner 

25. september 

 

 Forvaltningsrevisjon: Oppleves hjemmehjelpen som godt organisert? 

 Rapport om intern kvalitetskontroll 

 Oppsummering av misligheter 1. halvår 2017 

 Økonomimelding II – Revisjonens regnskap per 31.07.17 

 Rapportering på ressursbruk fra sekretariatet per 31.7.17 

 Revisjonssjefens betingelser 2017 

23. oktober  

 

 Idedugnad om forvaltningsrevisjoner i 2018 

 Forslag til revisjonens budsjett for 2018 og Handlingsprogram 2018 –2021 

 Budsjett for arbeidet med kontroll og tilsyn 2018 

20. november  Valg av forvaltningsrevisjoner for 2018 

 Møteplan 2018 

4. desember  

 

 Kontrollutvalgets årsplan 2018 

 Virksomhetsplan 2018 – revisjonen 

 Oppfølging av revisjonsmerknader for 2016 (KU-forskrift § 8) 

 Rapport fra utførte etterlevelsesrevisjoner. 

Saker som ikke er 
berammet 

 Eierskapskontroll utføres en gang i perioden. Ikke aktuelt i 2017. 

2018   

 

Utvalget benytter møterom B114, som ligger en trapp opp og inn i gangen til venstre. 
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Arkivsak-dok. 17/00002-4 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Bærum kontrollutvalg 23.01.2017 
 
 
 

   
 
 

ÅRSRAPPORT FRA KONTROLLUTVALGET I BÆRUM 2016 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2016 vedtas. 
2. Saken oversendes kommunestyret med innstilling: 

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2016 til orientering. 
 
Vedlegg:  
Kontrollutvalgets årsrapport 2016 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret føre det løpende tilsynet med den 
kommunale forvaltningen. 
 
I henhold til kommunelovens § 77 nr. 6 skal kontrollutvalget rapportere resultatene av 
sitt arbeid til kommunestyret. Rapportering fra kontrollutvalget til kommunestyret skjer 
i all hovedsak løpende gjennom året ved at saker og rapporter oversendes 
kommunestyret for videre behandling. I tillegg utarbeider kontrollutvalget hvert år en 
årsrapport som oversendes kommunestyret til orientering. 
 
Årsrapport for 2016 er vedlagt saken. Det legges opp til at eventuelle merknader fra 
utvalget innarbeides før rapporten oversendes kommunestyret. 
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Årsrapport 2016 

for 

Kontrollutvalget 

 

 

 
Gulveis: Bærums kommuneblomst 
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1 Innledning 

Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget 
er med sitt sekretariat og revisjon sentrale hjelpeorganer for kommunestyret og skal 
utøve sitt arbeid i henhold til kommunelovens bestemmelse i kapittel 12 i Kommuneloven. 

 
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner omfatter kommunens og 
fylkeskommunens kontrollutvalg, og gjelder utvalgets ansvar og oppgaver, regler om 
saksbehandling m.m. jf. kommuneloven § 77. Forskriften har bestemmelser om 
kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon (kap.4), 
forvaltningsrevisjon (kap.5) og selskapskontroll (kap.6). I tillegg er kontrollutvalget gitt 
oppgaver i forbindelse med valg av revisor (§16), ansettelse, suspensjon og oppsigelse 
av revisor (§17) og budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen (§18). 
Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver 
tid tilfredsstiller utvalgets behov (§20). 

 

Årsrapporten omfatter tidsrommet 1.1.2016 til 31.12.2016. Rapporten gir oversikt over 
medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget, møter, opplysning om antall saker, 
og utvalgets arbeid. I hovedsak brukes saksnummer til kontrollutvalget. I enkelte tilfeller 
hvor det refereres til saksnummeret til kommunestyret, oppgis dette spesifikt. Der det gis 
referanse til kapitler eller paragrafer uten annen angivelse, viser disse til 
kontrollutvalgsforskriften. 

 

 

2 Kontrollutvalget i Bærum 

Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den 
kommunale forvaltning på sine vegne. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges 
blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. Utvalgets leder og nestleder har 
møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker behandles.

 
Utvalget skal bestå 

av minimum tre personer. 
 
Sammensetning 

I kommunestyrets konstituerende møte 20.10.2015, ble kontrollutvalget i Bærum 
bestemt endret fra 7 til 5 medlemmer. For perioden 2015-2019 er utvalgets 
sammensetning: 

 
 

Medlemmer Parti Varamedlemmer 

Per Arne Nyberg AP Dagny Kristine Anestad, Roar 
Snedkerud, Tine Lillemoen Asklund 

Carl Wilhelm Johannes 
Tyrén (**) 

Frp Ellen Sigrid Hollerud Bradley, Jon-Roar Selenlius, 
Klara Marie Komperud Dyresen 

Hilde Solberg Øydne  H Jan Olsen, Merete Skaug 

Hulda Tronstad  V Bernt Stilluf Karlsen, Inger Catrine Bangum, 
Turid Bergene Bahlman 

Kaare Granheim KrF Kari Husøy 
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Kontrollutvalgets arbeidsform 

Rammene for kontrollutvalgets arbeid er fastsatt i forskrift om kontrollutvalg i kommuner 
og fylkeskommuner fastsatt av kommunal- og regionaldepartementet 15. juni 2004.. 

 

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget organ når det gjelder tilsyn og kontroll, og det 
er bare kommunestyret som kan gi kontrollutvalget instrukser og konkrete oppdrag. 
Kommuneloven gir kontrollutvalget et vidtgående mandat. Kontrollutvalget kan hos 
kommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse, eller 
ethvert dokument, og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å 
gjennomføre sine oppgaver. Innsynsretten gjelder også heleide kommunale selskaper. 

 
Kontrollutvalget utøver sitt tilsyn og sin innsynsrett som et kollegium og ikke som 
enkeltpersoner. Rapporter om gjennomførte kontroller kan legges frem for kommunestyret, 
og et sammendrag av fjorårets virksomhet rapporteres i kontrollutvalgets 
å r s r a p p o r t  til kommunestyret. Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for 
demokratisk innsyn og kontroll i alle sider ved kommunens virksomhet. Det inngår ikke 
i kontrollutvalgets tilsynsansvar å overprøve politiske vedtak som er foretatt av 
kommunens folkevalgte organer. 

 

Kontrollutvalgets møter er åpne, og skal kun lukkes når enkeltsaker krever det. 
Kontrollutvalg og revisorer har rett til innsyn i alle interkommunale samarbeid etter 
kommuneloven § 27 og i alle aksjeselskap som er eid av kommunen alene, eller sammen 
med andre kommuner/ fylkeskommuner. 

 
Saker til behandling 

Gjennom året 2016 ble det avholdt 10 kontrollutvalgsmøter. Tilsammen 66 saker er 
behandlet. 

 
Arbeid i utvalget 

Kontrollutvalget besluttet å dra på virksomhetsbesøk til VEAS (sak 24/16). Det var første 
gang utvalget besøkte en virksomhet, noe som utvalget fant var lærerikt. 

 
Kontrollutvalget har utarbeidet et forslag til regelverk for høring i kontrollutvalget som er 
vedtatt av kommunestyret 7.12.16, sak 115/16. 

 
Kontrollutvalgets rapportering til kommunestyret 

Kontrollutvalget har i 2016 oversendt følgende saker til kommunestyret: 
 

Forvaltningsrevisjon 
Vedlikehold av skoler og øvrige bygninger sak 025/16 18.04.16. Kommunestyret 25.05.16 
sak 060/16. 

Investeringer som vedtatt? sak 036/16 09.05.16. Kommunestyret 31.08.16 sak 082/16. 

Investeringen i nytt økonomisystem (BØR) sak 050/16 12.09.16. Kommunestyret 28.09.16 
sak 088/16. 

Norskspråklig kompetanse i barnehagene sak 056/16 10.10.16. Kommunestyret 26.10.16 
sak 101/16. 

Behandling på korttidsplass? sak 060/16 07.11.16. (Oversendt kommunestyret men ikke 
behandlet ennå) 

Andre saker: 

Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 Kontrollutvalget 08.02.16 sak 010/16. 
Kommunestyret 16.03.16 sak 025/16 
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Plan for selskapskontroll 2016-2019 Kontrollutvalget 08.02.16 sak 012/16. Kommunestyret 
16.03.16 sak 028/16 

Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2017 Kontrollutvalget 08.02.16 sak 013/16. 
Kommunestyret 17.02.16 sak 017/16. 

Årsregnskap for kontrollutvalgssekretariatet 2015 Kontrollutvalget 07.03.16 sak 017/16. 
Kommunestyret 16.03.16 sak 027/16 

Årsrapport og regnskap revisjonen 2015 Kontrollutvalget 07.03.16 sak 018/16. 
Kommunestyret 16.03.16 sak 026/16 

Kontrollutvalgets uttalelse om Bærum kommunes årsregnskap 2015 Kontrollutvalget 
18.04.16 sak 023/16. Kommunestyret 25.05.16 sak 045/16. 

Eierskapskontroll utført i 2016 sak 065/16 05.12.16. (Oversendt kommunestyret men ikke 
behandlet ennå) 

3 Saksbehandling og sekretariat 

Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver 
tid tilfredsstiller utvalgets behov. Sekretariatet skal påse at de saker som behandles 
av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt. Sekretariatet 
bør holde seg oppdatert om saker som er relevante for kontrollutvalget. 

 

Sekretariatet var i 2016 bemannet med én person i 0,5 årsverk. Kontrollutvalget ønsket 
å endre sekretariatsordning fra 2017. Det ble foretatt en tilbudsforespørsel til 4 mulige 
leverandører, og Romerike kontrollutvalgsekretariat IKS ble valgt. 

 

Utvalgets sammensetning, møter, saksdokumenter og møteprotokoller legges løpende 
ut på utvalgets hjemmeside: www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk. Her kan en finne 
frem til saker som er behandlet, også i tidligere år. 

 

4 Tilsyn med revisjonens arbeid 

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen 
på vegne av kommunestyret, herunder påse at kommunen har en forsvarlig 
revisjonsordning. 

 

Den praktiske delen av tilsyns- og kontrolloppgavene ivaretas hovedsakelig av revisjonen 
på oppdrag fra kontrollutvalget. Dessuten kan også kontrollutvalgets sekretariat utføre 
deler av arbeidet. Derfor må kontrollutvalget ha tilsyn med revisjonen og utvalgets 
sekretariat. Kontrollutvalget har i 2016 holdt seg løpende orientert om revisjonens 
virksomhet, og fått seg forelagt de saker det har bedt om og fått svar på de spørsmål som 
er stilt. 

 

I revisjonens virksomhetsplan fremgår bl.a. revisjonens resultatmål og frister for året. 
Planen for 2017 ble behandlet i desembermøtet 2016 

 
Rapportering om revisjonens virksomhet 

Kontrollutvalget stilte seg positiv til at Bærum kommunerevisjon inngår et formelt samarbeid 
om forvaltningsrevisjon med Rogaland revisjon som en prøveordning (sak 55/16). 
Ordningen vil bli evaluert i 2017. 

Bærum kommunerevisjon ble i 2016 trukket ut for kvalitetskontroll av regnskapsrevisjon og 
forvaltningsrevisjon i regi av Norges Kommunerevisor-forbund. Kvalitetskontrollen medførte 
ingen merknader. 

Bærum kommunerevisjon leverte sin årsrapport og regnskap for 2015, og saken ble 
behandlet i møte 7. mars 2016. 
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Uttalelse om årsregnskap 

Kontrollutvalget avga sin uttalelse til kommunestyret om Bærum kommunes årsregnskap 
for 2015, i møte 18.4.15, sak 23/16. Kontrollutvalget hadde ingen merknader til 
kommunens regnskap 2015, og revisjonsberetningen til dette. 

 
Oppfølging av revisjonsmerknader 

Når revisor påpeker forhold i årsregnskapet, jf. forskrift om revisjon i kommuner og 
fylkeskommuner § 4, skal kontrollutvalget påse at dette blir fulgt opp. Det skal også 
rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en 
tilfredsstillende måte. Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret om hvordan 
kommunestyrets merknader er blitt fulgt opp. 

 
Kontrollutvalget har fulgt opp revisjonsmerknader fra 2014, og har intet å bemerke (sak 
5/16). 

 
Mislighetsforhold 

I septembermøtet orienterte revisjonen kontrollutvalget om at mislighetssaken fra 2014 
knyttet til et av kommunens tjenestesteder, er fremmet for tingretten i september 2016. 
Videre har kontrollutvalget fått informasjon om at revisor har bistått kommunens 
varslingssekretariat med en sak. Kommunerevisjonen følger saken og vil orientere 
kontrollutvalget om utfallet. Revisjonen har for øvrig ikke fått kjennskap til saker som 
gjelder misligheter i 2016. 

 
Kontrollrapport 

Skattekontoret har foretatt kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Bærum. I følge 
skattekontoret utøves det tilfredsstillende arbeid i henhold til gjeldende regelverk på 
følgende områder: 

 Intern kontroll 

 Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet 

 Skatte- og avgiftsinnkreving 

Arbeidsgiverkontroll gjøres ikke i tilstrekkelig omfang, og det er et avvik på 1,7 prosentpoeng 
i forhold til kravet (sak 16/16). 

 

5 Forvaltningsrevisjon 
 
Kommunestyret vedtok Plan for forvaltningsrevisjon 17.02.16, sak 017/16. I 2016 og 2017 
ønsker kontrollutvalget å vurdere forvaltningsrevisjoner på følgende områder: 

 Administrasjon 

 Barnehager 

 Grunnskoleopplæring 

 Helse og omsorg 

 Fysisk planlegging, kulturminne, natur 

 I enkelte selskaper. 
 
Kontrollutvalget behandlet 5 revisjonsrapporter i 2016. Alle sakene er oversendt 
Kommunestyret. Nedenfor følger hovedfunnene i revisjons-rapportene. 

 
Vedlikehold av skoler og øvrige bygninger  

Forvaltningsrevisjonen ble behandlet i kommunestyret i mai. De viktigste funnene i 
rapporten: 
 
Kostnadsestimatet for å hente inn vedlikeholdsetterslepet øker fra 0,9 mrd. i 1999 
til 2,4 mrd. i 2008, selv om det er en målsetting og redusere etterslepet i perioden. 
Avviket mellom de to estimatene skyldes at vedlikeholdsetterslepet har økt og eller 
at kostnaden med å hente inn vedlikeholdsetterslepet ble undervurdert i 1999.  
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Revisjonen har ikke funnet saker hvor det er gitt utfyllende informasjon om 
økningen til politisk nivå før i 2014/2015. 
Vedlikeholdsetterslepet ble ikke vesentlig redusert i perioden 2008 til 2013, selv 
om dette var en målsetting.  
Bygningsmassen er ikke tilstrekkelig tilstandsvurdert, og tilstandsvurderinger 
registreres ikke i kommunens FDVU-system. 
 

Investeringer som vedtatt? 
Prosjektet fokuserer på de folkevalgtes muligheter for styring av investeringer. 
Undersøkelsen omfatter 20 investeringer på til sammen 1 361 mill. Funnene avdekker et 
vesentlig forbedringspotensial i den overordnete styringen av investeringene. 
 
Hovedfunn i rapporten er: 

 Bare 30 % av investeringene ble gjennomført innenfor kommunestyrets 
opprinnelige kostnadsramme. 

 I snitt ble de 57 % dyrere enn opprinnelig kostnadsramme. 

 I snitt ble de ferdigstilt 16 mnd. etter opprinnelig frist. 

 De folkevalgte får mangelfull styringsinformasjon. 

 Det opplyses ikke om opprinnelig kostnadsramme og frist, når rammene endres. 

 Halvparten av investeringene er ikke mulig å finne igjen i objektregnskapet. 

 De folkevalgte får ikke alltid sluttrapportering for investeringer over 60 mill. 
 
Investeringen i nytt økonomisystem (BØR)  
Forvaltningsrevisjonen ble behandlet i kommunestyret 28.09.16, sak 088/16.  
Hensikten med prosjektet var å finne årsaker til overskridelsene og avdekke om 
administrasjonen har fulgt gjeldende bestemmelser. 
 
Hovedfunn i rapporten: 

 Åpningen for andre løsninger enn standard programvare medførte overskridelser. 

 Svak prosjektstyring medførte overskridelser. 

 Saksfremleggene om å åpne for andre løsninger var ikke forsvarlig utredet. 

 Budsjettforslag og informasjonen om økonomien var ikke forsvarlig utredet. 
 
Norskspråklig kompetanse blant ansatte i kommunens barnehager 
Forvaltningsrevisjonen ble behandlet i Kommunestyret 26.10.16 sak 101/16.  
 
Kontrollutvalget ønsket å undersøke om den norskspråklige kompetansen til de ansatte i 
kommunens barnehager støtter opp om barnehagenes formål, oppgaver og innhold. 
Revisjonens undersøkelser viser lite som tyder på at manglende norskferdigheter blant 
ansatte i Bærums barnehager er et vesentlig problem når det gjelder barnehagenes formål, 
oppgaver og innhold. 
 
Forvaltningsrevisjon - Behandling på korttidsplass? 
Saken er ennå ikke behandlet i kommunestyret. Undersøkelsen viser at kommunens 
institusjonstjenester har stor endringsvilje og endringsevne. Generelt er det svært godt 
samsvar mellom kommunestyret vedtatt mål for korttidsplassene og aktiviteten på området. 
Rapporten fokuserer på utfordringer på området. Hovedfunn: 

 Korttidsplassene brukes til behandling slik de skal. 

 Det er korttidsoppholdene på langtidsenhetene som drar gjennomsnittlig botid opp.  

 Registreringssystemet har uutnyttede potensialer for styringsinformasjon. 
 

Oppfølging av forvaltningsrevisjoner 
I august behandlet kontrollutvalget en sak om oppfølging av tidligere kontroller, og avsluttet 
sitt arbeid med følgende:  

 016/13 Forvaltningsrevisjon - Prognoser for elevtall 

 004/15 Forvaltningsrevisjon – Kulturhuset i kommunen 

 041/15 Forvaltningsrevisjon – Digitalisering av kommunens tjenester 
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Forvaltningsrevisjoner i 2017 
Utvalget vedtok i sak 54/16 at utvalget skal stemme over forslag til nye 
forvaltningsrevisjonsprosjekter. Kontrollutvalget prioriterte følgende prosjekter for 2017: 

 Kan byggesaksbehandlingen effektiviseres?  

 Oppleves hjemmehjelpen som godt organisert?  

 Er veivedlikeholdet i samsvar med inngåtte kontrakter  
 
Ytterligere to prosjekter vurderes i løpet av våren 2017. 

 
 

6 Selskapskontroll 

Kommuneloven fastslår at Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen 
av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.

 
Nærmere regler om 

selskapskontroll er gitt i kontrollutvalgs-forskriften
 
kapittel 6. 

 
Plan for selskapskontroll 2016 – 2019 er vedtatt av Kommunestyret 16.03.16, sak 028/16. I 
henhold til planen skal kontrollutvalget vurdere eierskapskontroll i kommunens selskaper 
minst én gang i perioden 2016-2019. Det skal kontrolleres om den som utøver kommunens 
eierinteresser, utøver myndigheten i henhold til lovverket og i samsvar med kommunestyrets 
vedtak og forutsetninger. Kontrollutvalget kan på bakgrunn av risiko- og 
vesentlighetsvurderinger selv vedta å gjennomføre forvaltningsrevisjoner i selskaper hvor det 
er adgang til det. 
 
I desembermøtet rapporterte kommunerevisjonen på eierskapskontroller utført i 2016. 
Revisjonen mener kommunen har etablert og fører god kontroll med sine eierinteresser i 
kommunale selskaper. 
 
Det er etablert rutiner for eierstyring som ivaretar kommunen som eier på en god måte. 
Eierutvalget følger opp relevante saker vedrørende eierstyring, og har tatt aktivt del i 
prosessen med utforming av eiermelding for kommunen. Gjennomgangen viser at 
Eierutvalget systematisk avholder dialogmøter med selskapene og gir råd til 
ordføreren/kommunens representant i forkant av selskapenes 
generalforsamlinger/representantskapsmøter. Gjennomførte kontroller viser at kommunens 
eierinteresser utøves i samsvar med gjeldende regelverk og politiske vedtak. 
 

7 Særlige oppgaver for kontrollutvalget 
 

Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid 
Kontrollutvalget skal etter § 18 utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet 
i kommunen. Der kommunen har egen revisjon avgir revisjonen innstilling til 
kontrollutvalget om budsjett for revisjonen. Revisjonens handlingsprogram 2017 – 2020 
med budsjett, samt sekretariatets budsjett for 2017

 
ble behandlet i møte 10.10.16.  

 

 
For kontrollutvalget i Bærum kommune, 
 
Per Arne Nyberg  
leder 

Mona Moengen 
                                                                                              sekretær 
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VEDLEGG 1 

 
SAKER BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 2016 

Møtedato Sakstittel Saksnr 

18.01.2016 Godkjenning av protokoll 001/16 

 Revisjonens serviceerklæring til kontrollutvalget 2016 002/16 

 Kontrollutvalgets risiko- og vesentlighetsanalyse og plan for selskapskontroll 2016- 003/16 

 
Kontrollutvalgets risiko og vesentlighetsvurdering og overordnete plan for 
forvaltningsrevisjon 

004/16 

 OPPFØLGING AV REVISJONSMERKNADER FRA 2014 005/16 

 Virksomhetsplan 2016 - Revisjonen 006/16 

 Virksomhetsplan 2016_Kontrollutvalget 007/16 

 Vurdering av forvaltningsrevisjon om nytt økonomisystem 008/16 

08.02.2016 Godkjenning av protokoll 009/16 

 Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 010/16 

 Oppfølging av mislige forhold 2. halvår 2015 011/16 

 Plan for selskapskontroll 2016-2019 012/16 

 Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2017 013/16 

 Forslag forvaltningsrevisjon om investeringen i økonomisystem 014/16 

07.03.2016 Godkjenning av protokoll 015/16 

 Skatteoppkreverfunksjonen for Bærum kommune - Kontrollrapport 2015 016/16 

 Årsregnskap for kontrollutvalgssekretariatet 2015 017/16 

 Årsrapport og regnskap revisjonen 2015 018/16 

 Idedugnad forvaltningsrevisjoner 2016 019/16 

18.04.2016 Godkjenning av protokoll 020/16 

 Revisjonens gjennomgang av Årsrapport 2015 for Bærum kommune 021/16 

 Bærum kommunes regnskap 2015 022/16 

 Kontrollutvalgets uttalelse om Bærum kommunes årsregnskap 2015 023/16 

 Virksomhetsbesøk våren 2016 024/16 

 Forvaltningsrevisjon - Vedlikehold av skoler og øvrige bygg 025/16 

 Forslag til regelverk for høring i kontrollutvalget 026/16 

 Kontrollutvalgssekretariatets arbeidsoppgaver 027/16 

 Utkastene til prosjektforslag 028/16 

09.05.2016 Godkjenning av protokoll 029/16 

 Orientering fra Follo og Romerike Kontrollutvalgssekretariater 030/16 

 Kontrollutvalgssekretariatets Økonomimelding I  - Regnskap pr 31.03.2016 031/16 

 Revisjonens regnskap pr. 31.mars 2016 - Øk.meld 1/2016 032/16 

 Etterlevelsesrevisjon 2016 033/16 

 Forslag til regelverk for høring i kontrollutvalget 034/16 

 Utkastene til prosjektforslag 035/16 

 Investeringer som vedtatt? 036/16 

15.06.2016 Godkjenning av protokoll 037/16 

 Utsettelse av frist for forvaltningsrevisjonen av BØR 038/16 

 Valg av nye forvaltningsrevisjoner 039/16 

 Godkjenning av protokoll 040/16 

 Revisors egenvurdering av uavhengighet 041/16 

 Frister for forvaltningsrevisjoner 2016 042/16 

 Rådmannens oppfølging av kontrollutvalgsvedtak 043/16 

12.09.2016 Godkjenning av protokoll 044/16 

 Forslag til møtedatoer for kontrollutvalget i 2017 045/16 

 Kontrollutvalgssekretariatets Økonomimelding II - Regnskap pr 31.07.2016 046/16 

 Revisjonens regnskap pr 31. juli 2016 - Øk.meld. 2/2016 047/16 
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 Oppfølging av mislige forhold 1. halvår 2016 048/16 

 Forsinket rapport om korttidsplassene 049/16 

 Forvaltningsrevisjonsrapport: Investeringen i nytt økonomisystem (BØR) 050/16 

10.10.2016 Godkjenning av protokoll 051/16 

 Kontrollutvalgssekretariatets budsjettforslag 2017 052/16 

 Bærum kommunerevisjon - Handlingsprogram 2017 - 2020 053/16 

 Idedugnad forvaltningsrevisjoner 2017 054/16 

 Formelt samarbeid om forvaltningsrevisjon 055/16 

 
Forvaltningsrevisjon - Norskspråklig kompetanse blant ansatte i kommunens 
barnehager 

056/16 

07.11.2016 Godkjenning av protokoll 057/16 

 Kvalitetskontroll av revisjonen 058/16 

 Anskaffelse av sekretærbistand til kontrollutvalget 059/16 

 Forvaltningsrevisjon - Behandling på korttidsplass? 060/16 

 Valg av forvaltningsrevisjoner for 2017 061/16 

05.12.2016 Godkjenning av protokoll 062/16 

 Vurdering av to valgte forvaltningsrevisjoner 063/16 

 Revisjonssjefens betingelser 2016 064/16 

 Eierskapskontroll utført i 2016 065/16 

 Virksomhetsplan 2017 revisjonen 066/16 
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Arkivsak-dok. 17/00011-1 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Bærum kontrollutvalg 23.01.2017 
 
 
 

   
 
 

REFERATER 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Vedlegg:  
Program for NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2017. 

 
Saksframstilling: 
I denne saken legges det frem referater og orienteringssaker. Vanligvis vil saken 
inneholde en oversikt over status på saker som har vært til behandling samt en 
oversikt over saker som planlegges satt opp til behandling i møtene resten av året. 
Sistnevnte er vedlegg til sak 5 Årsplan 2017.  
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Målgruppe
Ledere/medlemmer av kontrollutvalg, 

kontrollutvalgssekretærer, revisorer og andre som er 
interessert i tilsyn og kontroll i kommunesektoren

 

Hovedtemaer:

Svart økonomi, sosial dumping  >  
og arbeidslivskriminalitet  

Varsling og ytringsfrihet  >
Korrupsjon  >

Kommune-/regionreform  >
Kommuneøkonomi  >

 

NKRFs
Kontrollutvalgskonferanse

1-2 februar 2017
The Qube, Gardermoen

P R O G R A M

Følg konferansen 
på Twitter:
#ku17nkrf

www.twitter.com/nkrf
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Onsdag 1. februar
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16.30
  
  17.00

19.30

Møteleder: Daglig leder Rune Tokle, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)

Registrering og kaffe + noe å bite i  / utstilling

Velkommen
u Daglig leder Rune Tokle, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)

Åpning
u Tora Aasland, leder for Kommunesektorens etikkutvalg

Kommunenes arbeid med å bekjempe sosial dumping  
og arbeidslivskriminalitet
u Avdelingsdirektør Anne Fikkan, Riksrevisjonen

Lunsj / utstilling

Kan kommunene vedta seg bort fra svart økonomi  
og arbeidslivskriminalitet?
u Representant (annonseres senere) for Samarbeid mot svart økonomi  
    (KS, LO, NHO, YS, Unio og Skatteetaten) 
 

Pause / utstilling

Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv 2016
u Forskningssjef Sissel C. Trygstad, Forskningsstiftelsen Fafo

Pause / utstilling

Varsling – case fra Flyktningtjenesten i Tromsø kommune 
u Forvaltningsrevisor Margrete Mjølhus Kleiven og forvaltningsrevisor Astrid Indrebø, KomRev NORD IKS
u Kontrollutvalgsleder Rolleiv Lind (H), Tromsø kommune
u Debattredaktør Ragnhild Sved, Kommunal Rapport, i samtale med Cecilie Lanes (representant  
   for varslere) og Bjørn Willumsen, leder, Fagforbundet avd. 177, Tromsø kommune 

Pause / utstilling

Annonseres senere
 

Middag
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n

16.15
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Torsdag 2. februar

10.15

09.00

11.40

10.35

11.20

13.00

12.30

u Møteleder: Daglig leder Mona Moengen, Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (Rokus)  
og leder av NKRFs kontrollutvalgskomite 

Korrupsjon – en presentasjon av kontrollutvalgets  
granskning i Drammen kommune
u Kontrollutvalgsleder Eivind Knudsen (Ap), Drammen kommune

Pause / utstilling

Kommunesammenslutninger og grensejusteringer 
i kommuner og fylkeskommuner
u Daglig leder Orrvar Dalby, Vestfold Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat (VIKS)
u Leder for forvaltningsrevisjon Kirsti Torbjørson, Telemark kommunerevisjon IKS

Pause / utstilling

Kommunenes styringsdokumenter – årsmelding og økonomiplan
  > Hva er formålet med planene?

  > Hvilke krav bør politikerne stille til dem?

  > Hvordan er kvaliteten i praksis?
u Rådgiver Bjørn Brox, Agenda Kaupang og fast spaltist i Kommunal Rapport med  

   ukentlige anmeldelser av kommunale budsjetter og årsmeldinger

Kåseri 
u Kommentator Eva Nordlund, Nationen 

Lunsj

Det tas forbehold om endringer i programmet.
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Påmelding
• Påmeldingsfrist: 15. desember 2016. 

• Bindende påmelding skal skje via NKRFs nettsider

• Faktura vil bli tilsendt etter påmeldingsfristens utløp.

• Det tas forbehold om endringer i programmet. 

 

Konferansepriser*
• Kr 6 500  eks. mva. med overnatting (ikke-medlemmer: Kr 6 900)

• Kr 4 900  eks. mva. uten overnatting (ikke-medlemmer: Kr 5 300)

• Kr 1 200  eks. mva. for ekstra overnatting m/frokost fra 31. jan - 1. feb

*) Deltakere fra kontrollutvalg i kommuner/fylkeskommuner hvor sekretærtjenesten ivaretas 
    av virksomheter som er bedriftsmedlem i NKRF, oppnår medlemspris.

Avbestillingsbetingelser 

• Avbestilling må skje skriftlig.

• Det vil ved avbestillinger etter påmeldingsfristens utløp kreves et gebyr på kr 500 til dekning av 

 administrasjonsutgifter. Ved avbestilling senere enn en uke før konferansestart belastes 50 % av 

 konferanseavgiften.

• Avbestilling ved legitimert sykdom behandles særskilt.

• Avmelding på konferansedagen, eller ev. uteblivelse, medfører full konferanseavgift.

• Ved hotellreservasjon kommer i tillegg ev. ansvaret overfor hotellet.

• Deltakelse kan ved behov overføres til en annen kollega.

 

Konferansehotellet
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Ved behov vil også Comfort Hotel RunWay, som ligger rett ved siden av Clarion (og The Qube), 

bli benyttet til overnatting.

Forhåndsgodkjenning
11 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

  

  Norges Kommunerevisorforbund

  Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo

  Telefon 23 23 97 00, post@nkrf.no, www.nkrf.no

  www.twitter.com/nkrf  (#ku17nkrf)

faglig arena • nettverksbygging • inspirasjon

G E N E R E L L  I N F O

NKRFs
Kontrollutvalgskonferanse

1-2 februar 2017
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Arkivsak-dok. 17/00012-1 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Bærum kontrollutvalg 23.01.2017 
 
 
 

   
 
 

EVENTUELT 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Ingen saker meldt inn. 
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