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1. Avvikshåndtering ved Nesoddtunet i 2017-2019.

Formål
Undersøke arbeidsmiljøet ved
helseinstitusjoner i Nesodden
kommune med vekt på
forholdene ved Nesoddtunet.

a) Hvilke rutiner foreligger for melding og oppfølging av avvik,
og for beskyttelse av varsler?
b) I hvilken grad er retningslinjer for varsel om avvik gjort kjent
for alle ansatte?
c) Hvor mange avvik ble varslet?
d) Hvordan ble varslede avvik fulgt opp?
2. Sykefravær
a) Hvilke rutiner har Nesoddtunet for oppfølging av sykemeldte?
b) Hvor stor andel av sykefraværet anses å være jobbrelatert?
3. Rutiner ved oppsigelse/avskjedigelser?
a) Hvilke rutiner foreligger ved oppsigelse/avskjedigelsessaker?
Er rutinene i samsvar med lover og regelverk i kommunen?
b) I hvilken grad er rutinene blitt etterlevd?
c) Herunder bes om en oversikt over antall saker, resultatet av
saker og begrunnelse for saker (om det er forhold hos
arbeidstaker eller arbeidsgiver) i perioden 2017-2019.
4. Hvordan oppfattes arbeidsmiljøet på Nesoddtunet?
a) Har helseinstitusjonen et etablert HMS-arbeid i tråd med lov
og regelverk?
b) Hvordan er det fysiske arbeidsmiljøet?
c) Hvordan er det psykososiale arbeidsmiljøet?

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

2

Nesodden kommune 2020, Arbeidsmiljø ved helseinstitusjoner

Metode og praktisk gjennomføring
Prosjektet er gjennomført av Viken kommunerevisjon IKS (VKR) sine ansatte etter kravene som stilles til
utførelse av forvaltningsrevisjon som prosjekt i "RSK001 Standard for forvaltningsrevisjon".
Datakilder er kommunens ansatte, dokumenter og regnskap. Prosjektet har fokusert på Nesoddtunet
sykehjem (heretter bare benevnt Nesoddtunet), som holder til i Nesoddtunet helse- og omsorgssenter
sentralt på Nesodden. Revisor har intervjuet sentrale personer i kommunen og på Nesoddtunet.
Forvaltningsrevisjonen vurderer også de funn som kommuneadministrasjonen har gjort gjennom sin
arbeidsmiljøkartlegging ved Nesoddtunet (2020) i regi av Agenda Kaupang. I denne kartleggingen ble det
foretatt dybdeintervju av 28 nåværende ansatte og ledere, samt gjennomført en spørreundersøkelse
rettet mot alle ansatte. Revisjonen har i tillegg foretatt telefonintervju av fem tidligere ansatte samt fem
personer som er eller har vært langtidssykemeldte.
Revisjonskriterier
Som sentrale kilder for revisjonskriteriene i dette prosjektet er kommuneloven og arbeidsmiljøloven med
tilhørende forskrift blitt benyttet. I tillegg er skriftlige interne rutiner også benyttet.
Fakta og vurderinger
Viken kommunerevisjons overordnede vurdering er at det ikke er holdepunkter for å hevde at det generelt
er store utfordringer med dårlig arbeidsmiljø ved Nesoddtunet.
Det er utarbeidet rutiner både for melding av avvik og varsling av kritikkverdige forhold. Ansatte har fått
opplæring i disse rutinene. Fokus på skillet mellom avvik og varsling bør økes. I tillegg er det etterspurt
ytterligere opplæring i melding av avvik. Tilbakemelding på oppfølging og lukking av avvik bør økes
overfor de som har meldt avviket.
Avvik som er innmeldt er lukket. Kommunens rutine for varsling har fokus på beskyttelse av arbeidstaker
mot gjengjeldelse slik arbeidsmiljøloven kapittel 2A sier. Det er i 2020 kommet inn fem varsler som
vedrører Nesoddtunet. Alle disse varslene er behandlet i varslingsutvalget som har konkludert med at det
ikke har vært gjengjeldelse mot arbeidstakerne. Det kom inn ett varsel i 2017, men varslingsutvalget
konkluderte den gang med at dette ikke var et varsel, men en personalsak som skulle løses i
linjeorganisasjonen.
Rutiner for oppfølging av sykemeldte er utarbeidet. Det er ikke fremkommet indikasjoner på at det er
noen stor andel sykemeldinger som skyldes arbeidsforholdene ved Nesoddtunet. Ansatte som er
sykemeldte har oppgitt å være fornøyd med den oppfølgingen de har fått fra sine ledere.
Nesodden kommune benytter seg av lederhåndbok levert at eksternt selskap, og denne vedlikeholdes
løpende i samsvar med lovverket. Opplæring er gitt ledere ved Nesoddtunet. Kommuneadvokaten er en
sentral bidragsyter i forbindelse med håndtering av arbeidskonflikter i Nesodden kommune.
Rutinebeskrivelser og maler er utarbeidet. Kommunens rutiner og maler vurderes å være i samsvar med
lover og regler på området.
Siden 2017 er det foretatt seks oppsigelser av ansatte. Fire av disse har sin bakgrunn i lang tids
sykemelding (lengre enn 12 måneder), ref. AML § 15-8. To oppsigelser er knyttet mot forhold i arbeidet;
den ene saken er løst i minnelighet med bakgrunn i en formaliafeil. Den andre oppsigelsen har vært
gjenstand for et rettsforlik. Med unntak av oppsigelsen som førte til en minnelighet, har Nesoddtunet fulgt
kommunens rutiner på området.
Nesoddtunet gjennomfører systematisk arbeid med HMS-området. Vernerunder med påfølgende ROSanalyse og handlingsplan er sentrale elementer i dette arbeidet. Det fysiske arbeidsmiljøet er også
vurdert.
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Det er ikke fremkommet opplysninger som tyder på at det psykososiale arbeidsmiljøet ved Nesoddtunet er
dårlig og skiller seg fra andre sammenlignbare virksomheter.

Anbefalinger
Med bakgrunn i de gjennomførte undersøkelsene vil vi anbefale Nesodden kommune å vurdere følgende:







Tydeliggjøre forskjellen mellom en varsling og et avvik.
Styrke ytterligere opplæring av de ansatte i melding av avvik.
Bedre tilbakemeldingene mht. kommunens håndtering av meldte avvik.
Kartlegge og vurdere behovet for ytterligere fysiske hjelpemidler.
Fortsatt jobbe målrettet med å rekruttere personell med rett kompetanse.
Jobbe mot å øke stillingsstørrelser der dette er mulig.

Et utkast til rapport er blitt oversendt kommunedirektøren til uttalelse. Kommunedirektørens uttalelse i
brev av dd.mm.2020 er vedlagt rapporten.
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1. Innledning
1.1. Bakgrunn for prosjektet
Kontrollutvalget i Nesodden kommune vedtok i sitt møte 14.1.2020, sak 3/20, at Viken kommunerevisjon
IKS skulle gjennomføre en forvaltningsrevisjon av arbeidsmiljøet i helseinstitusjoner.

1.2. Formål og problemstillinger
Prosjektets formål er «å undersøke arbeidsmiljøet ved helseinstitusjoner i Nesodden kommune med vekt
på forholdene ved Nesoddtunet.»
Følgende problemstillinger og delproblemstillinger søkes belyst i forvaltningsrevisjonen:
1. Avvikshåndtering ved Nesoddtunet i 2017-2019.
a) Hvilke rutiner foreligger for melding og oppfølging av avvik, og for beskyttelse av varsler?
b) I hvilken grad er retningslinjer for varsel om avvik gjort kjent for alle ansatte?
c) Hvor mange avvik ble varslet?
d) Hvordan ble varslede avvik fulgt opp?
2. Sykefravær
a) Hvilke rutiner har Nesoddtunet for oppfølging av sykemeldte?
b) Hvor stor andel av sykefraværet anses å være jobbrelatert?
3. Rutiner ved oppsigelse/avskjedigelser?
a) Hvilke rutiner foreligger ved oppsigelse/avskjedigelsessaker? Er rutinene i samsvar med lover og
regelverk i kommunen?
b) I hvilken grad er rutinene blitt etterlevd?
c) Herunder bes om en oversikt over antall saker, resultatet av saker og begrunnelse for saker (om
det er forhold hos arbeidstaker eller arbeidsgiver) i perioden 2017-2019.
4. Hvordan oppfattes arbeidsmiljøet på Nesoddtunet?
a) Har helseinstitusjonen et etablert HMS-arbeid i tråd med lov og regelverk?
b) Hvordan er det fysiske arbeidsmiljøet?
c) Hvordan er det psykososiale arbeidsmiljøet?
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1.3. Avgrensning og presiseringer
Det er konkrete problemstillinger som søkes belyst gjennom forvaltningsrevisjonen. Prosjektet fokuserer
på Nesoddtunet, slik det fremgår av bestillingen og formålet for prosjektet, og tar kun for seg de områder
og temaer som faller inn under de nevnte problemstillingene, ref. kapittel 1.2.
Parallelt med forvaltningsrevisjonen har kommuneadministrasjonen gjennomført en arbeidsmiljøkartlegging i samarbeid med Agenda Kaupang. Denne kartleggingen har inkludert spørreundersøkelse og
intervju av ansatte ved Nesoddtunet. Revisjonen har gjort selvstendige vurderinger av de funn som er
gjort i denne kartleggingen, og viser i noen tilfeller til svar fra ovennevnte undersøkelse der dette er
relevant for problemstillingene i prosjektet.
Når det gjelder problemstilling 1, som omhandler avvikshåndtering, behandles avvik og varsling hver for
seg. Problemstillingen med underpunkter sammenblander i noen grad disse begrepene. Avvik meldes på to
måter; enten gjennom kommunens avvikssystem KSS Compilo eller gjennom fagsystemet CosDoc. Varsling
gjøres gjennom eget skjema og følger egne rutiner. Arbeidsmiljøloven kapittel 2 A regulerer varsling.
Melding av ordinære avvik i forhold til den daglige driften regnes ikke som varsling og kapittel 2 A i
arbeidsmiljøloven kommer ikke til anvendelse for melding av slike avvik. Personer som melder avvik
gjennom kommunens systemer anses ikke som «varslere».
I underpunkt 1b redegjøres det både for hvordan melding av avvik og varsling er gjort kjent for de
ansatte. I punkt 1c belyses antall avvik som er meldt og hvor mange varsler som er innkommet. I punkt 1d
redegjør vi for hvordan avvik som er meldt i kvalitetssystemet og fagsystemet er fulgt opp. Her blir det
også redegjort nærmere for innkommende varsler.
Vi vil presisere at vi ved gjennomgang av oppsigelser ikke har vurdert grunnlaget for og sakligheten ved
oppsigelsen. Når det gjelder gjennomgang av varslingssaker har vi ikke vurdert varslingsutvalgets
konklusjoner. Vi har heller ikke vurdert grunnlaget for innsendte varsler.

Definisjoner
Revisjonen har valgt å benytte seg av Arbeidstilsynets definisjoner på følgende begrep i denne
forvaltningsrevisjonen.
Avvik

Avvik er brudd på krav satt i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
Avvik kan dreie seg om at ansatte mangler verneutstyr, at ansatte blir
skadet på jobb, eller brudd på viktige prosedyrer, instrukser eller
rutiner i virksomheten.

Varsling

Arbeidstaker sier ifra om et kritikkverdig forhold ved egen
arbeidsplass.

Psykososialt arbeidsmiljø

Psykososialt arbeidsmiljø er først og fremst de mellommenneskelige
forholdene på arbeidsplassen, samt form og innhold i disse. Kravene til
psykososialt arbeidsmiljø er hovedsakelig regulert i arbeidsmiljøloven
§4-3. Det psykososiale arbeidsmiljøet kan være en konsekvens av
hvordan arbeidet er organisert, ledet og tilrettelagt.
Arbeidsmiljølovens bestemmelse om det psykososiale arbeidsmiljøet
skal forhindre at arbeidstakere utsettes for ulike negative forhold av
psykososial karakter, og at summen av ulike belastninger ikke må bli
for stor.
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Kritikkverdige forhold

Forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i
virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i
samfunnet. Eksempelvis: fare for liv og helse, myndighetsbruk,
uforsvarlig arbeidsmiljø, brudd på personopplysningssikkerheten.

1.4. Beskrivelse av Nesodden kommunes organisering
Nesodden kommunes administrative organisering fremgår av organisasjonskart. Kommunalområdene er
inndelt i 29 virksomheter, i tillegg kommer tre team i Kultur, næring og idrett og åtte team i
Digitalisering, utvikling og administrasjon.

Det utføres totalt 1180 årsverk fordelt på 1568 medarbeidere1 i Nesodden kommune. Totale driftsutgifter
var i 2019 om lag 1,42 mrd. kroner. Nesodden kommunes folketall vokste med 241 innbyggere (1,2 %) i
2019 til 19 584 ved utgangen av året.

1

Pr. 1.1.20
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Organisering Nesoddtunet

Virksomhetsleder

Sykehjemsoverlege
Sykehjemslege
Merkantilt personale/Lager/
Fotteraput/ Musikkterapeut/
Vaskeri/Lager

AVD A1/A2/B1

AVD B2 /B3

AVD A3/A4

AVD C1/C2

AVD Kjøkken og vaskeri

Avdelingsleder

Avdelingsleder

Avdelingsleder

Avdelingsleder

Avdelingsleder

Fagleder

Fagleder

Antall
plasser

Oppholdstyper

A1
A2

8
13

Langtidsopphold for pasienter med demenssykdommer
Langtidsopphold for personer med demenssykdom

A3

13

Somatisk langtidsavdeling

A4

16

Somatisk langtidsavdeling

B1
B2
B3
C1

8
16
16
16

Langtidsopphold for pasienter med demenssykdommer
Somatisk langtidsavdeling
Somatisk langtidsavdeling
Korttidsavdeling

C2

16

*En øremerket seng for pasienter med behov for lindrende behandling
Somatisk langtidsavdeling og 5 plasser for rullerende avlastning

Personalavdelingen har på forespørsel utarbeidet en oversikt over antall arbeidstakere i de ulike
arbeidsgrupper pr 24.6.2020 fordelt på stillingsstørrelser. Vikariater er medregnet, men ikke personer i
ulønnet permisjon. Vakante stillinger er heller ikke en del av oversikten. Pr. 12.6.2020 er det om lag 25
stillinger som er vakante:
1-24 %

25–49 %

50–79 %

80-99 %

100 %

Totalt

stilling

stilling

stilling

stilling

stilling

Pleiemedarbeider

71

7

7

4

2

91

Helsefagarbeider

4

3

27

24

23

81

1

1

2

4

3

2

15

21

1

1

1

3

Omsorgsarbeider
Sykepleier
Fagleder
Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no
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Miljøterapeut

1

1

Fotterapeut

1

1

Fysioterapeut

1

Klinisk ernæringsfysiolog

1

1

Lege

1
1

1

2

Sykehjemsoverlege

1

1

Rådgiver

1

1

1

2

Servicemedarbeider

1

Sekretær

1

Kokk
Lærling

2

1
3

3

4

6

Leder
Totalt

75

13

44

41

9

9

56

229

Totalt på sykehjemmet er det 26 sykepleierstillinger (25,34 årsverk). Av disse stillingen står om lag 10
stillinger ledige enten gjennom vakanser, sykemeldinger eller permisjoner per juni 2020. Dette utgjør 38 %
av det totale antall sykepleierstillinger ved sykehjemmet.
Virksomhetsleder har opplyst at alle manglende vakter for sykepleiere blir dekket opp gjennom vikarer.
Kommunen har langtidskontrakt med et bemanningsbyrå som er regulert av rammeavtale. En innleid
sykepleier har eksempelvis jobbet på Nesoddtunet i to år. Kontraktene har et langtidsperspektiv. Alle
innleide sykepleiere får samme opplæring som fast ansatte. Alle sykepleiere, også de innleide, skal ha
tilfredsstillende norskkunnskaper. Grunnet pandemien våren 2020 er det kjent at bemanningsbyrået ikke
har kunnet levere det nødvendige antall sykepleiere. Kommunen har av den grunn vært nødt til å gå
utenfor rammeavtalen for å dekke opp med sykepleiere gjennom sommeren 2020.
Pleiefaktoren, dvs. antall årsverk som jobber mot pasienter delt på antall pasienter, er på Nesoddtunet
oppgitt å være 0,83 for langtidsplasser og 1,02 for korttidsplasser. Det er ikke fastsatt krav for hvor høy
en slik pleiefaktor skal være. Flere har tatt til orde for at det nasjonalt ville ha vært et nyttig
hjelpemiddel dersom det ble utarbeidet minstenormer for pleiefaktoren i sykehjem som baserer seg på
brukernes pleiebehov. Revisor er kjent med at i artikkelen Hva er riktig bemanning? i bladet Sykepleieren
i 2015 ble det vist til at pleiefaktoren normalt lå på 0,71 på langtidsavdeling, og at den var noe høyere på
korttidsavdeling og for demente. Revisor har også gjennomgått en rapport som Sandnes kommune
gjennomførte i 2016 om Pleiefaktor sykehjem. I denne rapporten ble det gjort en sammenlignende
analyse mot andre kommuner, og tallene viste en pleiefaktor på mellom 0,7 og 0,8. De høyeste tallene
vedrørte demensavdelinger. Arbeidsgruppen som utarbeidet denne rapporten, påpekte at begrepet
pleiefaktor ikke har en entydig definisjon, slik at det kan være meget krevende å gjøre eksakte
sammenligninger når det gjelder pleiefaktor og at tallene derfor må leses med stor varsomhet.
De fremlagte dataene gir likevel ingen klar indikasjon på at bemanningen ved Nesoddtunet er under det
nivået som er vanlig på andre sykehjem rundt om i landet.
Virksomhetsleder har opplyst at de sykepleierne som ikke jobber i 100 % stilling ved Nesoddtunet, gjør
dette av eget initiativ. Av antall ansatte sykepleiere jobber om lag halvparten (15 stk) 100 %. De
resterende sykepleiere har, med ett unntak, en stillingsstørrelse mellom 50 % og 80 %.
Fordeling av stillinger på stillingskategorier ved Nesoddtunet
Tabellen under viser antall stillinger fordelt på stillingskategorier ved Nesoddtunet:
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Funksjon/stillingskategori

Antall årsverk

Faktisk ansatte på
jobb/årsverk

Ledelse og administrasjon
Virksomhetsleder

1

1

Avdelingsleder

5

5

Avdelingsleder kjøkken

1

1

Fagleder avdelinger

1,7

2

Fagleder kjøkken

1

1

Sykepleier dag/kveld

22,925

20,725

Sykepleier toppen

1,5

1,5 vikarbyrå

Sykepleier natt

2,43

0,78 fast

Pleiebemanning

1,65 vikarbyrå
Ernæring

1

Spesialhjelpepleier

1

Helsefagarbeider

54,8

Hjelpepleier

16

Omsorgsarbeider

3,6

Pleiemedarbeider

19,4

Assistent

5,7

0

Øvrige funksjoner
Lege

1,8

1,8

Fysioterapeut

1

1

Kjøkken

5,41

5,41

Vaskeri

1,8

1,8

Fotterapeut

0,6

0,6

Lageransvarlig

1

1

Merkantil

1

1

Sum

150,665
149,9

Turnover
Virksomhetsleder har i mail til Amta i juli 2019 lagt ved en oversikt over antall personer som har sluttet
ved Nesoddtunet de siste tre årene:
I 2016 var det 35 fast ansatte som sluttet. Dette utgjorde 13,8 %
I 2017 var det 19 fast ansatte som sluttet. Dette utgjorde 6,4 %

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

11

Nesodden kommune 2020, Arbeidsmiljø ved helseinstitusjoner

I 2018 var det 35 fast ansatte som sluttet. Dette utgjorde 12,4 %.
Det er blitt uttalt at de fleste som sluttet hadde mindre helgestillinger eller var ansatt i under 50 %
stilling. Til sammenligning oppgir KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i Norge) at
turnover for hele kommune-Norge var på 13,6 % fra 2017 til 2018. For sykepleiere var turnoveren 14 %, for
hjelpepleier 9,5 % og for assistenter 28 % (kilde: KS-turnover).
Turnus
Ansatte ved Nesoddtunet går i utgangspunktet i en seks ukers turnus med helgejobbing hver tredje helg.
Turnusplanleggingen gjøres i systemet Gat Ressursstyring. I forbindelse med endrede turnuser ved ferier
og helligdager blir turnusen godkjent av tillitsvalgte.
Virksomhetsplan
Virksomhetsplanen for Nesoddtunet sykehjem beskriver visjon og verdier:
«Visjon: Et godt sted å være.
Verdier: Profesjonalitet, glede, raushet, åpenhet
Visjonen skal sammen med verdiene være ledende for virksomheten og tjenesteutøvelsen. Verdiene skal
være veiviser for våre beslutninger og handlinger.
Vi har profesjonalitet når:
-

vi er ærlige og troverdige, er kompetente og opptrer faglig forsvarlig, er lojale til organisasjonen
og opptrer forutsigbart

Vi har glede når:
-

vi sprer glede og positive holdninger til pasienter, pårørende og helsepersonell

Vi har raushet når:
-

Vi respekterer hverandres ulikheter og er overbærende med oss selv og andre

Vi har åpenhet når:
-

Vi snakker om vanskelige og sårbare opplevelser. Vi er trygge nok til å snakke til – og ikke omhverandre. Vi snakker til hverandre med respekt.»

Kjerneoppgaven til sykehjemmet er:
- å gi personer med behov for heldøgns pleie og omsorg nødvendig helsehjelp og
- å sikre at fysiske-, psykiske-, sosiale-, og åndelige behov dekkes
- at den som mottar tjenesten skal oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet.
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1.5. Kjennetegn ved arbeidstidsordninger innen helsesektoren generelt
Flere studier forklarer utbredelsen av deltid blant sykepleiere med utgangspunkt i arbeidstidsordningene
innen helsesektoren2. Sykehjem har døgnkontinuerlig drift og dermed behov for arbeidskraft gjennom hele
døgnet, sju dager i uka. Når det normale er å arbeide hver tredje helg eller sjeldnere, kan deltid være en
forutsetning for å få turnusplaner til å gå opp3. Sykehjem har behov for nesten samme bemanning i
helgene som i ukedagene, og derfor må ansatte arbeide oftere enn hver tredje helg for at arbeidet skal
kunne organiseres med bare hele stillinger. Det blir for få ansatte i helgene, eller for mange på
ukedagene, dersom arbeidet organiseres med bare fulltidsstillinger med dagens arbeidstidsavtaler4.
Innføring av nye arbeidstidsforkortelser og arbeidsmiljøbestemmelser de siste 30–40 årene har ført til flere
omorganiseringer av arbeidstiden og gitt behov for mer fleksible arbeidstidsordninger. Varierende
arbeidsmengde og (syke)fravær gjør at sykehjemmene har behov for fleksible arbeidstakere som kan gå
inn som vikarer ved behov. Ansatte i deltidsstillinger vil trolig i større grad være villige til å arbeide
utover den avtalte arbeidstiden, i tillegg til at arbeidsgiver da unngår overtidsbetaling.
Deltidsarbeid kan gi arbeidsgiver flere fordeler i form av økt produktivitet og intensitet i arbeidet. Mange
deltidsansatte gjør at kommunene kan organisere arbeidet med korte vakter som dekker de mest
arbeidsintense periodene i løpet av døgnet. Studier ha vist at deltidsarbeid blir opprettholdt fordi det gir
mulighet for økonomiske innsparinger5.
Ingstad og Kvande6 beskriver i en artikkel hvorfor så mange velger å jobbe deltid på sykehjem. Studien
viser at en arbeidsstokk preget av mange ufaglærte ansatte i små stillinger, øker arbeidsbelastningen for
sykepleierne. Artikkelen peker samtidig på et paradoks, nemlig at sykepleiere som arbeider heltid på
flere områder opplever arbeidet mindre belastende enn sykepleiere som arbeider deltid. Dette kan
forklares med at sykepleiere i hele stillinger opplever større kontinuitet og oversikt i arbeidssituasjonen. I
tillegg har heltidsansatte lengre vakter, noe som innebærer at de får relativt færre oppmøtedager, og at
de er på jobb også i roligere perioder av døgnet.
Artikkelen konkluderer likevel med at det ikke bare er å øke grunnbemanningen innenfor dagens
turnussystem som skal til for å redusere belastningene ved arbeid i sykehjem. Like viktig er det å legge om
turnusplanene, slik at man får fleksible arbeidstidsordninger tilpasset den enkeltes ønsker og behov. I
tillegg er det pekt på at en arbeidsstokk preget av faglærte og stabile ansatte i store stillinger vil kunne
redusere belastningene for hver enkelt, fordi ansatte som er kjent med arbeidsrutinene i større grad kan
fordele arbeidsoppgaver og ansvar mellom seg. Derfor argumenteres det med at dersom flere arbeider
heltid blant sykepleiere i sykehjem, vil arbeidsvilkårene bli mindre belastende for den enkelte.

2

Abrahamsen 2002, 2010; Moland og Gautun 2002; Olsen 2002; Gullikstad og Rasmussen 2004, Amble 2008a, 2008b; Ingstad og Kvande 2010
Amble 2008b; Ingstad 2010
4 Amble 2008b
5 Delsen 1993; Maier 1994; Smith et al. 1998; Moland og Gautun 2002; Gullikstad og Rasmussen 2004
6 Kari Ingstad og Elin Kvande; «Arbeid i sykehjem – for belastende for heltid?» Artikkel fra publikasjonen «I SØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET |» NR
1–2 | 2011
3
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2. Metode
Prosjektet er gjennomført av revisjonens egne ansatte på bakgrunn av kravene som stilles til
gjennomføring av forvaltningsrevisjon som prosjekt. Det vil si at gjennomgangen er basert på "RSK 001
Standard for forvaltningsrevisjon"7 som er vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF).
Informasjonen som er presentert i dette prosjektet, er hentet inn gjennom metodetriangulering som
omfatter intervju, dokumentanalyse og spørreundersøkelse. Revisor har intervjuet kommunale ledere,
ansatte og også tidligere ansatte. Til sammen gir det et tilstrekkelig datagrunnlag til å svare ut
forvaltningsrevisjonens problemstillinger.
Kvalitetssikringen av prosjektet er ivaretatt gjennom de løpende interne prosjektprosessene i Viken
kommunerevisjon vedrørende metode, vurderinger og betydningen av funn underveis. Oppdragsansvarlig
revisor har gjennomgått og gitt innspill på den endelige rapportens utforming og innhold.
Revisjonen har vurdert de funn som kommuneadministrasjonen har gjort gjennom sin siste
arbeidsmiljøkartlegging våren 2020, utført i samarbeid med Agenda Kaupang. Deres mandat var å
gjennomføre en objektiv, anonym kartlegging av arbeidsmiljøet ved Nesoddtunet. Det ble lagt vekt på å
stille spørsmål som gjorde det mulig å sammenligne resultatene både med sammenlignbare virksomheter
og med yrkespopulasjonen i Norge som helhet.
Spørsmålene som inngikk i ovennevnte spørreundersøkelse var basert på kvalitetssikrede spørrebaterier
og/eller spørsmål hentet fra levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø til Statistisk sentralbyrå. Samtlige
ansatte ble invitert til å besvare spørreundersøkelsen. Totalt ble det avgitt 122 svar av 253 mulige, noe
som tilsier en svarprosent på 48 %. Agenda Kaupang har vurdert deltagelsen til å være tilstrekkelig til å
utføre deskriptive analyser. De har også vurdert at det ikke er grunn til å tro at det er systematiske
skjevheter mellom de som har svart og populasjonen som helhet. VKR støtter en slik vurdering.
Det ble videre gjennomført 22 intervjuer av ansatte samt et gruppeintervju med representanter fra MBA8
på Nesoddtunet. De ansatte ble tilfeldig plukket ut av Agenda Kaupang med likt antall fra de respektive
avdelinger som driver direkte pasientbehandling. Det ble i tillegg gjennomført intervju med seks
avdelingsledere.
Viken kommunerevisjon IKS har i denne forvaltningsrevisjonen valgt å bygge videre på de undesøkelser
som er gjort våren 2020 der dette er blitt vurdert som formålstjenlig. I tillegg har vi foretatt
telefonintervju av tidligere ansatte på bakgrunn av et tilfeldig utplukk. Utplukket ble gjennomført ved at
vi fikk oversendt liste over samtlige som har sluttet siste to år. For alle som deltok i denne del av
undersøkelsen ble det innhentet særskilt samtykke i forkant.
I forbindelse med besvarelsen av problemstillingen omkring sykefravær, er det gjennomført
telefonintervju av fem personer som pr juni 2020 var helt eller delvis sykemeldt. Nesodden kommune har
innhentet samtykke til at revisjonen kunne ta kontakt med den sykemeldte.
For ytterligere beskrivelse av metode, se vedlegg9.

7

Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon
Medbestemmelses apparatet
9 Vedlegg 3 – Metode
8
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3. Revisjonskriterier
Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for krav og forventninger som benyttes for å vurdere kommunens
virksomhet, økonomi, produktivitet, måloppnåelse, regeletterlevelse osv. Sammenholdt med
faktabeskrivelsen danner revisjonskriteriene basis for de analyser og vurderinger som foretas, de
konklusjoner som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik eller svakheter.
Som kilder for revisjonskriteriene10 har vi i hovedsak benyttet arbeidsmiljøloven, relevant faglitteratur og
interne dokumenter fra kommunen.

3.1. Problemstillinger og revisjonskriterier
Hovedproblemstillinger:


Avvikshåndtering ved Nesoddtunet i 2017-2019

Følgende revisjonskriterier er utledet11:










Nesoddtunet skal ha rutiner for å avdekke avvik
Nesoddtunet skal ha rutiner for å melde og håndtere avvik
Ansatte ved Nesoddtunet skal ha fått tilstrekkelig opplæring i å melde avvik
Nesoddtunet skal ha rutiner for å iverksette nødvendige tiltak for å lukke avvik
Kommunen skal ha rutiner for å følge opp at iverksatte tiltak har ønsket effekt
Kommunen skal ha rutiner for å behandle varsler fra ansatte i tråd med arbeidsmiljølovens
bestemmelser
Varsler skal følges opp av kommunen.

Sykefravær

Følgende revisjonskriterier er utledet:






Nesoddtunet skal gjennomføre oppfølgingsaktiviteter av sykemeldte som er å tråd med gjeldende
krav og rutiner.
Arbeidsgiver skal så langt det er mulig tilrettelegge for arbeidstakere med redusert arbeidsevne
Registrering og rapportering av sykefravær skal skje i samsvar med Forskrift om føring av statistikk
over sykefravær og fravær ved barns sykdom, jmf. folketrygdloven § 25-2.

Rutiner ved oppsigelse/avskjedigelser?

Følgende revisjonskriterier er utledet:


Bestemmelsene i arbeidsmiljølovens kap. 15 Opphør av arbeidsforhold, skal følges, herunder
informasjon om:
o adgangen til å kreve forhandlinger og reise søksmål.
o hvilke frister som gjelder for forhandlinger og søksmål.

10

Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for krav og forventninger som benyttes for å vurdere kommunens virksomhet, økonomi,
produktivitet, måloppnåelse, regeletterlevelse osv. Sammenholdt med faktabeskrivelsen danner revisjonskriteriene basis for de analyser og
vurderinger som foretas, de konklusjoner som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik eller svakheter.
11 Utledningen bygger på lovkrav i arbeidsmiljøloven § 3-1, Internkontrollforskriften § 5.
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o
o


hvem som et eventuelt søksmål skal rettes mot.
retten til å fortsette i stillingen mens forhandlinger eller søksmål pågår.

Hvordan oppfattes arbeidsmiljøet på Nesoddtunet?

Følgende revisjonskriterier er utledet:




Kommunen skal sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid på
Nesoddtunet i henhold til internkontrollforskriften.
Ansatte ved Nesoddtunet skal oppleve at det fysiske arbeidsmiljøet er tilfredsstillende.
Ansatte ved Nesoddtunet skal oppleve at de har et godt psykososialt arbeidsmiljø.
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4. Avvikshåndtering
Kapittelet fokuserer på følgende problemstilling:
o

Avvikshåndtering ved Nesoddtunet i 2017-2019.

Problemstillingen adresseres gjennom følgende delproblemstillinger:
Delproblemstilling a: Hvilke rutiner foreligger for melding og oppfølging av avvik, og for beskyttelse av
varsler?
Delproblemstilling b: I hvilken grad er retningslinjer for varsel om avvik gjort kjent for alle ansatte?
Delproblemstilling c: Hvor mange avvik ble varslet?
Delproblemstilling d: Hvordan ble varslede avvik fulgt opp?
Til denne problemstillingen er følgende revisjonskriterier utledet:










Nesoddtunet skal ha rutiner for å avdekke avvik
Nesoddtunet skal ha rutiner for å melde og håndtere avvik
Ansatte ved Nesoddtunet skal ha fått tilstrekkelig opplæring i å melde avvik
Nesoddtunet skal ha rutiner for å iverksette nødvendige tiltak for å lukke avvik
Kommunen skal ha rutiner for å følge opp at iverksatte tiltak har ønsket effekt
Kommunen skal ha rutiner for å behandle varsler fra ansatte i tråd med arbeidsmiljølovens (AML)
bestemmelser
Ansatte ved Nesoddtunet skal ha fått tilstrekkelig opplæring i retten til å varsle om kritikkverdige
forhold i virksomheten etter AML § 2 A-1 og plikten til å varsle om kritikkverdige forhold som kan
medføre fare for pasienters eller brukeres sikkerhet i henhold til helsepersonelloven § 17.
Varsler skal følges opp av kommunen i tråd med de vedtatte retningslinjene for intern varsling av
kritikkverdige forhold i Nesodden kommune.

4.1. Fakta
Avvik ved Nesoddtunet kan deles i to kategorier; avvik som er knyttet til pasientbehandling og avvik som
er knyttet til HMS. Avvik i pasientbehandlingen meldes i pasientjournalsystemet CosDoc, mens HMS-avvik
meldes i kommunens kvalitetssystem KSS Compilo.
Det er opplyst til revisjonen at alle innmeldte avvik i pasientjournalsystemet går til avdelingsleder som
kvitterer på at avviket er gått igjennom. Alle slike avvik blir deretter gjennomgått på personalmøter hver
4. uke.
Avvik som meldes i kommunens kvalitetssystem går til nærmeste leder. Dersom ikke avviket behandles av
nærmeste leder innen 10 dager, blir det automatisk sendt videre til virksomhetsleder. Dersom denne ikke
gjør noe med avviket, blir det sendt til kommunalsjef og senere til kommunedirektøren. Det er opplyst at
verneombud også får kopi av alle meldte avvik.
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Varsling
Kommunestyret i Nesodden vedtok 23.5.2018 Retningslinjer for intern varsling av kritikkverdige forhold i
Nesodden kommune. Retningslinjene skal ivareta kommunens ansvar for å legge forholdene til rette for
varsling etter reglene i arbeidsmiljøloven kapittel 2 A. Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i
strid med lov, forskrift, reglementer, kommunens etiske reglement eller alminnelige etiske standarder
som det er en bred tilslutning til i samfunnet.
I kommunens retningslinje er det redegjort for hvordan det skal varsles: Varsling skal gjøres til
Varslingsutvalget, som består av tre medlemmer:




Varaordfører – leder for utvalget
Hovedverneombudet
Kommuneadvokaten – utvalgets kontaktpunkt i administrasjonen og som også er sekretær for
utvalget.

Varslingsutvalget gjennomgår varselet, vurderer innholdet og vurderer tiltak som skal iverksettes,
herunder varsling til andre offentlige myndigheter og politi.
Etter AML § 2 A-3 (1) skal arbeidsgiver sørge for at et mottatt varsel blir undersøkt innen rimelig tid. I
henhold til retningslinjene skal melder (varsler) få skriftlig tilbakemelding innen to uker om når meldingen
(varselet) kan forventes behandlet av utvalget. Utvalget skal gi skriftlig melding til varsler om utfallet av
sin behandling av saken.
Det er i retningslinjen påpekt at varsler skal gis vern mot gjengjeldelse fra arbeidsgiver. Dette samsvarer
med AML § 2A-4. Vernet innebærer at arbeidstakeren skal beskyttes mot gjengjeldelse som følge av slik
varsling. Begrepet om gjengjeldelse skal forstås vidt.
Retningslinjene for intern varsling av kritikkverdige forhold i kommunen beskriver framgangsmåten for
intern varsling. Den angir også noen eksempler på hendelser og forhold det kan varsles på. Revisjonen vil
påpeke at de eksempler som er nevnt i retningslinjene ikke er identiske med eksemplene som AML
oppramser i § 2 A-1. I loven er i tillegg uforsvarlig arbeidsmiljø, fare for klima eller miljø, brudd på
personopplysningssikkerheten og myndighetsmisbruk nevnt som eksempler.
I retningslinjene går det tydelig frem at det skal varsles til utvalg for varsling. Varsling bør gjøres skriftlig,
men kan gjøres muntlig til personer i utvalget. Saksbehandlingen av varselet skal følge forvaltningslovens
bestemmelser. Det skal kalles inn til møte i utvalget straks et varsel foreligger.
På kommunens intranett er det link til skjema for varsling. Det er opplyst at i forbindelse med omtale av
arbeidsmiljøet ved Nesoddtunet i Akershus Amtstidene i 2019 ble det gitt særskilt beskjed til alle ansatte
på sykehjemmet at dersom de ikke visste hvordan avvik eller varsling skulle gjøres, måtte de ta kontakt
slik at nødvendig opplæring kunne bli gitt. Systemansvarlig har også gjennomført kurs for ansatte våren
2019.
I opplæringsperm for nyansatte skal det kvitteres for at det er gitt opplæring både i avviksmeldinger og i
varsling. Revisjonen har gjennomgått fem tilfeldige personalmapper og sett at den ansatte har kvittert for
at opplæring er gjennomført. Virksomhetsleder er av den oppfatning at alle ansatte skal være i stand til å
kunne sende inn varsel dersom de ønsker dette. Varslingsskjema er lett tilgjengelig på startsiden på
kommunens intranettside. Dette er også gjennomgått ved opplæring. Virksomhetsleder har også presisert
at det jevnlig blir gitt informasjon til de ansatte at dersom de har problemer med pålogging til
intranettsidene må de ta kontakt, slik at dette blir bragt i orden. Revisor har fått demonstrert hvordan de
ansatte får tilgang til å gjennomføre varsling.
Det er i 2020 innkommet fem varsler som berører Nesoddtunet. Varslingsutvalget har behandlet alle
sakene. Det er opplyst til revisjonen at det ikke er innkommet varsler som vedrører Nesoddtunet tidligere
år. Varslingsutvalget mottok imidlertid et varsel i 2017, men utvalget konkluderte med at dette ikke var
en varsling, men en personalsak som skulle løses i linjeorganisasjonen. Varslingsutvalget viste til
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tilgjengelig informasjon og dokumentasjon som ble gitt utvalget i intervju. Alle varslene i 2020 gjaldt
påstander om gjengjeldelse mot ansatte ved Nesoddtunet. For alle saker har varslingsutvalget konkludert
med at det ikke er grunnlag for å hevde at den ansatte har vært utsatt for gjengjeldelse. Utvalget har
gjennomgått relevante opplysninger og aktuell kommunikasjon i alle saker. I en av sakene ble det også
konkludert med at det må utarbeides en rutine for håndtering av tilbaketrekking av oppsigelse fra
ansatte.
Rutiner for melding av avvik
Virksomhetsleder opplyser at sykehjemmet har hatt sterkt fokus på å melde avvik. Det er utarbeidet en
rutinebeskrivelse for hvordan avvik skal meldes i CosDoc og i KSS Compilo. Denne beskriver i detalj
hvordan avvik meldes i systemene. Alle ansatte skal ha gjennomgått opplæring i systemet og i rutinen for
å melde avvik. Det er utarbeidet sjekkliste for opplæring av sykepleiere, og her skal det dokumenteres
opplæring i melding av avvik både i CosDoc og i KSS Compilo. I årshjulet for sykehjemmet framgår det
videre at det skal gjennomføres opplæring i fagsystemet hver måned. Innmeldte avvik skal følges opp av
nærmeste leder.
Det er utarbeidet steg-for-steg dokumentasjon for hvordan avvik skal meldes i begge systemene. Denne
viser i detalj hvordan den ansatte skal gå fram i systemet for å melde avvik. I rutinebeskrivelsen for
avviksmelding i CosDoc framgår det at pasientrelaterte avvik skal meldes her. Når det gjelder vold og
trusler fra pasienter skal det meldes i begge systemene. Brudd på rutiner, selv om det vedrører pasienter,
skal også meldes i kvalitetssystemet.
Det er videre beskrevet hvordan avvik skal behandles. Det er også gitt beskrivelse av hvordan Nesoddtunet
faglig skal behandle avviket. Her framgår det bl.a. at sykehjemmet skal:






Iverksette nødvendige korrigerende tiltak
Varsle tilsynsmyndighet dersom det er behov
Lukke avvik på lavest mulig nivå. Hvis det ikke kan lukkes, skal det sendes til virksomhetsleder.
Gjennomgå avvik som et fast punkt på avdelingsmøter
Iverksette nødvendig kvalitetsarbeider for å forebygge avvik, dvs. fjerne årsaken til potensielle
avvik.

Rutinebeskrivelsen beskriver også mulighet for å melde avvik mot eksterne parter som:




AHUS
Fastlege
Follo legevakt

I rutinebeskrivelsen for avvik i kommunens kvalitetssystem KSS framgår det at ved melding skal avvikets
alvorlighetsgrad angis. Denne kan være lav, middels eller høy. Det skal videre bl.a. gis en beskrivelse av
hendelsen, konsekvens av hendelsen og mulige forbedringsforslag.
Det er utarbeidet rutinebeskrivelse for melding og behandling av avvik på overordnet nivå. Formålet med
rutinen er bl.a. å sikre kontinuerlig forbedringsarbeid samt at ledelsen får nyttig styringsverktøy. Ansvar
for håndtering av avvik er beskrevet for alle nivåer fra ansatte til kommunedirektøren. Lokale
verneombud har lesetilgang til alle avvik som meldes på eget verneområde. Hensikten med avvikssystemet
er:






Å sikre at brudd på lover, forskrifter og virksomheters egne prosedyrer ikke gjentar seg.
Å bedre kvaliteten på tjenestene.
Å bedre arbeidsmiljøet og redusere risiko for helseskader hos de ansatte.
Å gi bedre vern av det ytre miljø.
Å tilrettelegge for at forslag til tiltak som kan forbedre arbeidsmiljøet og øke kvaliteten på
tjenestene blir håndtert på en systematisk og god måte.
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Videre er det beskrevet hvordan jobbe systematisk for å forbygge avvik og bedre kvaliteten på tjenesten.

Kvalitetsutvalg
Sykehjemmet har et kvalitetsutvalg som gjennomfører møter hver 6 uke. Kvalitetsutvalget gjennomgår
alle avvik som er meldt og vurderer hvordan disse er lukket. Dette gjelde både avvik i kvalitetssystemet
KSS og i fagsystemet CosDoc.
Kvalitetsutvalget består av virksomhetsleder, avdelingsledere og fagledere. Disse møtene er åpne for
tillitsvalgte og verneombud. Det er utarbeidet en funksjonsbeskrivelse for kvalitetsutvalget som beskriver
ansvarsområdene. Når det gjelder området kvalitetssikring av avvikshåndteringen fremgår det at utvalget
skal sikre tilnærmet lik behandling av tilnærmede like avvik. Ifølge virksomhetsleder fungerer
kvalitetsutvalget bra; tidligere ble enkelte avvik av lik karakter lukket på forskjellige måter.
Gjennomgangen i Kvalitetsutvalget gjør at Nesoddtunet nå får en mere ensartet håndtering av avvik som
meldes.
Tilsyn
Arbeidstilsynet gjennomførte et tilsyn våren 2019 ved Nesoddtunet. Formålet med tilsynet var å
undersøke om virksomheten fulgte arbeidsmiljølovens krav for å forebygge arbeidsrelatert sykdom og
skade. Forebygging av vold og trusler i helse og sosialsektoren var en av hovedprioriteringene i 2018-2019.
Sentralt tema var bl.a. avvikshåndtering i forhold til vold og trusler. Det ble ikke gitt noen pålegg til
kommunen i forbindelse med dette tilsynet.
Innmeldte avvik
Revisjonen har fått oversendt kopi av alle innmeldte avvik i kvalitetssystemet fra 2013. Totalt er det
meldt 171 avvik i perioden fram til og med 2019. Virksomhetsleder har opplyst at alle avvik følges opp
avhengig av hva avviket handler om. Avvikene skal løses på lavest mulig nivå. Avvik som handler om
arbeidsmiljø og konflikter må fortrinnsvis løses i linjen og aktuelle parter må stille til samtale med leder
og eventuelt HMS-rådgiver i kommunen. Innmeldte enkelt avvik kan noen ganger føre til endrede rutiner.
Ett eksempel på dette var innføringen av stille rapport som ble utløst av et tilfelle hvor det var
opplysninger som ble uteglemt ved vaktskifte. Virksomhetsleder oppgir at det i utgangspunktet skal gis
tilbakemelding på hvordan avviket er håndtert, men at for enkelte avvik vil det være vanskelig å gi
konkrete tilbakemeldinger. Virksomhetsleder er av den oppfatning at kunnskapen om innmelding av avvik
er god blant de ansatte og at de er flinke til å benytte avviksrapportering.
Det blir med jevne mellomrom sendt ut informasjon til alle ansatte om at de skal ta kontakt dersom de
har problemer med innlogging på enkelte systemer eller trenger mere opplæring.
Revisjonen har gjennomgått fem utvalgte avvik fra 2018 og 2019. Alle avvik er lukket. I avviksmeldingene
er hendelsen beskrevet, videre er det bl.a. angitt konsekvens og forbedringsforslag. Dato og tiltak for
lukking, og hvem som har lukket avviket, framgår i alle avvik.
For samtlige avvik framgår:









Dato for hendelse
Dato meldt avvik
Meldt til enhet
Hvem som har meldt avviket
Enhet som behandler
Sannsynlighet for gjentagelse
Konsekvens i verste fall
Alvorlighetsgrad
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Avvikskategori
Tiltak for lukking

Spørreundersøkelse Agenda Kaupang
I spørreundersøkelsen til ansatte ved Nesoddtunet ble det stilt spørsmål rundt håndtering av avvik og
varsler:

Av de 122 ansatte som svarte på undersøkelsen har 53 (43 %) oppgitt at de har opplevd kritikkverdige
forhold. Dette er en del høyere enn sammenlignbare tall12 hvor 20 % har oppgitt det samme. 36 av de 53
personene (68 %) som har opplevd kritikkverdige forhold har oppgitt at de varslet fra om dette.
Av de 36 som varslet om kritikkverdige forhold har fem personer oppgitt at varslingen gjorde at forholdet
ble verre. 20 personer har oppgitt at det medførte ingen endring.
I 2019 kom det som nevnt ikke inn formelle varsler på Nesoddtunet. På bakgrunn av svarene i tabellen
ovenfor ble dette spørsmålet ytterligere konkretisert i dybdeintervjuer som Agenda Kaupang gjennomførte
med ansatte. Det framkom her at majoriteten av respondentene som hadde opplevd kritikkverdige forhold
hadde rapportert om dette i avvikssystemet. Dette dreide seg da særlig om tilfeller av fallfare, håndtering
av medisiner, få ansatte på jobb, klyping/kloring fra beboere/pasienter, brannvarslere, leveranse fra
kjøkkenet og manglende oppfølging av rutiner. Det er videre påpekt at det oppleves at opplæringen av
nyansatte i å skrive avvik er begrenset. Flere oppgir også at de opplever ingen eller liten informasjon om
hva som er planlagt gjort med avvikene som er meldt inn. Dette oppleves som frustrerende og lite
motiverende til det å skulle skrive avvik.
I revisjonens telefonintervjuer av tidligere ansatte ble det også stilt spørsmål om de hadde oppleve
kritikkverdige forhold. Fire av fem svarte at de ikke hadde opplevd noen kritikkverdige forhold, mens en

12

Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2016, SSB
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person opplevde å ha blitt mobbet. Dette var muntlig blitt meddelt nærmeste leder uten at noe hadde
skjedd.

4.2. Vurderinger
Rutiner for melding av avvik og varsler om kritikkverdige forhold
Nesodden kommune har utarbeidet rutiner for hvordan varsling skal gjøres og hvordan kommunen skal
håndtere de varslene som kommer inn. Aller varsler skal behandles i kommunens varslingsutvalg.
Eventuelle varsler som vedrører Nesoddtunet behandles på samme måte som andre varsler i kommunen.
Kommunens rutine for varsling ivaretar etter vårt skjønn de reglene som arbeidsmiljøloven setter. Varsling
kan gjøres fra kommunens intranettside og denne skal være tilgjengelig for alle ansatte slik at alle har
mulighet til å gjennomføre en varsling. Retningslinjen er også tydelig på at det skal gis vern mot
gjengjeldelse fra arbeidsgiver ved varsling. Virksomhetsleder har opplyst at alle ansatte er informert om
hvordan varsling kan gjennomføres.
Gjennom arbeidsmiljøundersøkelsen som Agenda Kaupang har gjennomført er det framkommet en del
begrepsforvirring mellom det å melde avvik og det å varsle om kritikkverdige forhold. Revisjonen
registrerer at også kommunens retningslinjer for intern varsling av kritikkverdige forhold i Nesodden
kommune ikke skiller klart mellom begrepene «melder» og «varsler», og «melding» og «varsel».
Nesoddtunet, men også øvrige helseinstitusjoner i Nesodden kommune, må sørge for at alle ansatte har en
klar oppfatning av skillet mellom avvik og varsling. Ansatte må også i tilstrekkelig grad ha kjennskap til
hvordan varsling gjøres. Dette er temaer som må tas opp jevnlig i organisasjonen. Det er også viktig å ha
rutine for at nyansatte får tilstrekkelig opplæring på dette området.
Det er utarbeidet detaljerte rutinebeskrivelser for hvordan avvik skal meldes både i kommunens
kvalitetssystem og i fagsystemet. Rutinen beskriver steg for steg hvordan avvik skal meldes i begge
systemene. Forholdene bør derfor ligge til rette for at alle ansatte skal kunne melde avvik.

I hvilken grad er retningslinjer om avvik og varsling gjort kjent for ansatte
Varsling kan gjøres fra lenke på Nesodden kommunes intranett. Alle ansatte har tilgang til kommunens
intranett. Virksomhetsleder har opplyst at alle nyansatte har fått opplæring i varsling og kvittert for at
dette er gjennomgått i opplæringsperm for den ansatte. Revisjonen har gjennomgått et utvalg av
ansattpermer og sett at det er kvittert for at opplæring er gjennomført. Virksomhetsleder har også bedt
om tilbakemelding dersom det er personer som – mot formodning - ikke har tilgang til intranett, eller føler
de har behov for ytterligere opplæring.
Ansatte i helseinstitusjoner er normalt de som har mest fokus på melding av avvik. Dette er noe som bl.a.
inngår i deres grunnutdanning. Systemet med å melde avvik bør derfor være godt kjent for alle som har en
fagutdanning. I årshjul for Nesoddtunet er det jevnlig avsatt tid til gjennomføring av opplæring i å melde
avvik. Alle nyansatte skal ha fått tilstrekkelig opplæring til å melde avvik. De ansatte skal kvittere for
dette i ansattperm. Det er gjennomført en kontroll på at denne rutinen fungerer.
Selv om det er klare rutiner for hvordan avvik og varsling skal gjøres og jevnlig opplæring har funnet sted,
er det fremkommet opplysninger om at enkeltansatte likevel ikke opplever å ha tilstrekkelig kunnskap om
melding av avvik og gjennomføring av varsling. Nesoddtunet må derfor øke opplæringen og informasjonen
rundt dette ytterligere. Skillet mellom avvik og varsling er også viktig i denne forbindelsen.
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Oppfølging av avvik og varsler
Vi har fått tilsendt samtlige avvik som er meldt inn i kommunens kvalitetssystem KSS. Revisjonen har
gjennomgått et tilfeldig utvalg av meldte avvik. Alle utvalgte avvik er lukket med beskrivelse av
gjennomføring av tiltak.
Revisjonen vurderer det som positivt at Nesoddtunet har et kvalitetsutvalg som gjennomgår alle avvik og
kvalitetssiker de tiltak som er iverksatt. Avvik skal også være en kilde til endringer, forbedringer og
læring. Med en samlet og ensartet oppfølging og et fora som samlet har oversikt over alle innmeldte avvik
ligger det til rette for at avvik kan føre til forbedringer.
Det er gjennom undersøkelsen til Agenda Kaupang kommet fram informasjon om at ansatte som har meldt
avvik får for liten tilbakemelding på hvordan avviket er håndtert og hvilke endringer det har ført til. For å
stimulere til fortsatt melding av avvik er det viktig at det i tilstrekkelig grad gis tilbakemelding til den som
melder avvik. Av de som hadde meldt avvik var det flere som oppga at meldingen hadde ført til en
forverring. Dette er ikke et ønsket resultat. Om årsaken til at endringen opplevdes som en forverring var
at det var feil tiltak som ble iverksatt eller at tiltaket ikke fungerte etter intensjonen, er ikke brakt på
det rene. Oppfølging av iverksatte tiltak etter mottatte avviksmeldinger blir derfor viktig. Det bør også
oppfordres til å melde avvik på nytt dersom den ansatte ser at tiltaket ikke fører til forbedringer eller
ikke virker etter intensjonen. I de tilfeller hvor det er risiko for at tiltaket for å lukke avvikt kan oppleves
negativt for den som melder, er det viktig å redegjøre for årsaken til innføringen av tiltaket slik at det blir
forståelse for gjennomføringen av tiltaket.
Det er i 2020 kommet i fem varsler. Varslene er behandlet i varslingsutvalget som i alle sakene
konkluderte med at det ikke var grunnlag for de påstander som ble fremsatt. Etter vårt skjønn har
kommunen håndtert varslene i tråd med interne rutiner. Det presiseres at det har ligget utenfor
revisjonens mandat å vurdere varslingsutvalgets konklusjoner og grunnlaget for varslene som er sendt inn.
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5. Sykefravær
Dette kapittelet fokuserer på følgende problemstilling:
a) Hvilke rutiner har Nesoddtunet for oppfølging av sykemeldte?
b) Hvor stor andel av sykefraværet anses å være jobbrelatert?
Til denne problemstillingen har vi i kapittel 3 utledet13 følgende revisjonskriterier:




Nesoddtunet skal gjennomføre oppfølgingsaktiviteter av sykemeldte som er å tråd med
gjeldende krav og rutiner.
Arbeidsgiver skal så langt det er mulig tilrettelegge for arbeidstakere med redusert arbeidsevne
Registrering og rapportering av sykefravær skal skje i samsvar med Forskrift om føring av
statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom, jmf. folketrygdloven § 25-2.

5.1. Fakta
Sykefravær
Folketrygdloven stiller krav om at enhver arbeidsgiver skal føre statistikk over sykefravær. Denne plikten
er nærmere spesifisert i Forskrift om føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom. Det
skal føres statistikk for alle som har opparbeidet rett til lønn under sykdom, jfr. forskriften § 3.
Nesodden kommune har etablert et system for føring av sykefravær og fravær ved barns sykdom.
Kommunen har fastsatt mål for nærværet til sine ansatte. Dette nærværsmålet er samlet for kommunen
fastsatt til 93 %, dvs. et maksimalt sykefravær på 7 %.
Forskriften om føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom stiller ikke krav om at
arbeidsgiver skal føre statistikk over årsakene til sykefravær. Det er med andre ord ikke krav til å
registrere hva som kan ansees som jobbrelatert fravær og hva som skyldes andre forhold.
Virksomhetsleder ved Nesoddtunet har bekreftet at det på sykemeldingene fra de ansatte ikke blir gitt
informasjon om sykemeldingen er relatert til forhold på arbeidsplassen.
Nærværet totalt for Nesodden kommune i 2019 var på 91,3 %, dvs. et sykefravær på 8,7 %. Dette var
marginalt ned fra 2018. Sykefraværet på Nesoddtunet var i 2019 10,26 %. Langtidsfraværet utgjorde 7,82
% og korttidsfraværet 2,44 %. Mellom avdelingene på sykehjemmet er det variasjoner i sykefravær. For
noen avdelinger med få ansatte vil langtidsfravær blant enkelte ansatte slå stort ut på statistikken. For
2019 varierer tallene på avdelingene fra under 1 % til i overkant av 15 %. Det er langtidsfraværet som har
vært høyest. Dette har variert fra 0 % til 12,7 %. Korttidsfraværet på de enkelte avdelinger har variert fra
i underkant av 1,0 % til 3,6 %.
Rutiner
Nesodden kommune har utarbeidet flere rutiner og prosedyrer for sykefraværsoppfølging:

13

Utledningen bygger på lovkrav i arbeidsmiljøloven § 3-1, Internkontrollforskriften § 5-2 og § 5-3.
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Vurdering av fortsatt rett til å nytte egenmelding (intern prosedyre/lederverktøy)
Logg ved oppfølging av sykefravær (intern prosedyre/lederverktøy)
Innkalling til møte for oppfølging av sykefravær (intern prosedyre/lederverktøy)
Hjelpeskjema og funksjonsvurdering i oppfølging av ansatte (intern prosedyre/lederverktøy)
Arbeidstakers ansvar ved sykefravær
Prosedyre for oppfølging av sykemeldte arbeidstagere

Dokumentet Prosedyre for oppfølging av sykemeldte beskriver oppgaver og ansvarsforhold som ledere i
Nesodden kommune skal forholde seg til ved oppfølging av sykemeldte arbeidstagere. Prosedyren
beskriver:













Første arbeidsdag
Avventende sykemelding
Tre dagers fravær
Utover åtte dagers fravær
Sykepenge rettigheter
Oppfølgingsplan
Dialogmøte 1
Rapportering til NAV
Fravær utover sju uker
Dialogmøte 2
Dialogmøte 3
Fravær utover ett år.

Alle rutiner og prosedyrer er tilgjengelig i kommunens kvalitetssystem:









1. sykedag
4. sykedag
9. sykedag
Etter 4 ukers fravær
Etter 5-6 ukers fravær
Fra 12 uker
Etter 6 mnd.
3 mnd. fra maksimumsdato

Det er i rutinen påpekt bl.a. at dersom sykefraværet skyldes forhold i det fysiske eller psykiske
arbeidsmiljøet må dette tas opp med nærmeste leder, eventuelt med tillitsvalgt, verneombud eller
bedriftshelsetjenesten.
Den ansatte skal sende inn sykemelding via NAV sitt digitale sykemeldingssystem. Når arbeidstager har
sendt inn sykemelding får nærmeste leder tilgang til digital oppfølgingsplan. Både arbeidstager og leder
kan da skrive inn i samme plan. Denne kan også deles med både lege og NAV.
Leder med oppfølgingsansvar får mail når sykemelding blir sendt inn. Videre blir det sendt mail når:





den ansatte har startet på eller sendt oppfølgingsplanen til godkjenning
den ansatte skal vurderes for aktivitetskravet (ved 6 ukers sykmelding)
behovet for dialogmøte etterspørres (kommer i uke 16 av sykefraværet)
NAV-kontoret sender forslag om tidspunkt for dialogmøte

Ifølge virksomhetsleder har innføringen av dette systemet spart mye tid. Dette gjør at oppfølgingen blir
ensartet og ikke personavhengig. Alle ansatte blir fulgt opp på samme måte. Nesodden kommune har satt i
gang et nærværsprosjekt. Hver onsdag er en rådgiver fra personalkontoret tilgjengelig på sykehjemmet.
Den enkelte leder booker tid hvor de kan får veiledning i forhold til oppfølging av sykemeldte. Dette er
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satt i system de siste 6 måneder. Alle oppgaver i forhold til oppfølging av den sykemeldte dokumenteres i
det digitale systemet. Referat fra dialogmøter skal bl.a. skrives.
Det er en tett dialog med NAV og eventuelle mangler i gjennomført aktivitet mot den ansatte vil bli fulgt
opp av NAV. Det er også enkelte tilfeller hvor NAV har gitt tilbakemelding på at det ikke er behov for
utarbeidelse av tiltaksplaner. Dette kan eksempelvis være i forbindelse med graviditeter.
Telefonintervju med sykemeldte
Revisjonen har gjennomført telefonintervju med fem personer som er sykemeldte. Det er stilt likelydende
spørsmål til alle med følgende tema:






Arbeidsgivers plikter ved sykemelding
Grad av oppfølging fra arbeidsgiver
Sykemeldtes plikter
Årsak til sykefravær
Tilrettelegging av oppgaver

Ingen av de ansatte svarer at deres sykemelding har bakgrunn i arbeidsrelaterte forhold. I forbindelse med
intervju av fem tidligere ansatte opplyste også de at de ikke hadde hatt sykefravær ved Nesoddtunet som
skyltes arbeidsforhold.
På spørsmål til den sykemeldte om vedkommende kjenner sine plikter som sykemeldt, svarer alle
bekreftede. Alle oppgir også at de kjenner til de plikter og oppfølgingskrav som påhviler Nesodden
kommune som arbeidsgiver. Alle oppgir også å være fornøyd med den oppfølging som er gjort fra
arbeidsgiver ved deres sykemelding. Alle oppgir at de har hatt kontakt med den som har
oppfølgingsansvaret fra Nesoddtunet. En person svarte at hun sannsynligvis kunne jobbet litt lengre
dersom kommunen hadde fått til en avtale med NAV. Ingen av de andre oppgitt at mere tilrettelegging
hadde påvirket sykefraværet deres.
Vår gjennomgang av møter fra medbestemmelsesapparatet viser at sykefraværsoppfølging også har vært
tema der.

5.2. Vurderinger
Rutiner for oppfølging av sykemeldte
Nesodden kommune har utarbeidet et sett med rutiner og maler til bruk for oppfølging av sykemeldte.
Nesoddtunet benytter seg av de samme dokumentene. Etter vårt skjønn er dokumentene dekkende for de
plikter og oppgaver som Nesoddtunet har som arbeidsgiver. Dokumentene er tilgjengelig i
kvalitetssystemet og er således kjent for ledere med oppfølgingsansvar på Nesoddtunet. Flere oppgaver
rundt sykefravær løses nå elektronisk og NAV har også en oppfølging på dette området.
Revisjonen ser det også som positivt at personalavdelingen er tilgjengelig på Nesoddtunet en gang pr uke i
regi av kommunens nærværsprosjekt. Dette gjør at ledere ved Nesoddtunet kan støtte seg på
personalkontorets kompetanse når det gjelder å følge opp sykemeldte. Dette er med på å sikre den
oppfølging den enkelte skal ha og en ensartet oppfølging av sykemeldte. Aktiviteter dokumenteres også i
kommunens systemer. NAV følger også opp og etterspør aktiviteter dersom dette ikke gjennomføres i rett
tid.
Alle de sykemeldte som er intervjuet har oppgitt at de er fornøyde med den oppfølgingen de hadde fått
fra sin leder.
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Hvor stor andel av sykefraværet anses å være jobbrelatert?
Lovverket stiller ikke krav til at det skal føres statistikk over jobbrelatert sykefravær.
I Nesodden kommune foreligger det ikke informasjon om hvor stor andel av sykefraværet som er relatert
til arbeidet. Dette er informasjon som heller ikke er tilgjengelig i offentlige statistikker. De ansatte gir
heller ikke informasjon om dette i sin sykemelding.
Ingen av de sykemeldte som er blitt intervjuet har oppgitt at deres fravær skyldes arbeidsrelaterte
forhold. Heller ikke tidligere ansatte som er blitt intervjuet har oppgitt å ha hatt sykefravær som skyldes
arbeidsforhold.
Datagrunnlaget som er tilgjengelig for å vurdere denne problemstillingen er lite. De gjennomførte
undersøkelsene gir ingen indikasjon på at det er noen stor andel av sykemeldinger som må anses å være
jobbrelatert.
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6. Oppsigelser
Dette kapittelet fokuserer på følgende problemstilling og delproblemstillinger:

a) Hvilke rutiner foreligger ved oppsigelse/avskjedigelsessaker? Er rutinene i samsvar med lover og
regelverk i kommunen?
b) I hvilken grad er rutinene blitt etterlevd?
c) Herunder bes om en oversikt over antall saker, resultatet av saker og begrunnelse for saker (om det
er forhold hos arbeidstaker eller arbeidsgiver) i perioden 2017-2019.
Til problemstillingen og delproblemstillingene har vi i kapittel 3 utledet14 følgende revisjonskriterier:


Arbeidsmiljølovens kap. 15 krav til håndtering av oppsigelser skal følges, herunder informasjon om:
o adgangen til å kreve forhandlinger og reise søksmål.
o hvilke frister som gjelder for forhandlinger og søksmål.
o hvem et eventuelt søksmål skal rettes mot.
o retten til å fortsette i stillingen mens forhandlinger eller søksmål pågår.

6.1. Fakta
Rutiner
Nesodden kommune har siden 2017 benyttet lederhåndbok levert av Simployer. Alt lovverk og rutiner blir
oppdatert løpende. Det er opplyst at lederopplæring ble gitt kort tid etter at lederhåndboken ble tatt i
bruk.
Lederhåndboken beskriver bl.a. hvordan ansatte skal følges opp ved uønsket adferd. På forespørsel fra
revisjonen har HR i Nesodden kommune utarbeidet et notat hvor de har gjengitt utdrag av lederhåndboken
og beskrevet hvordan prosessen er i forhold til oppsigelser. De har bl.a. redegjort for årsaker som kan føre
til oppsigelser/avskjedigelse av arbeidstaker. Dette kan bl.a. være:








Uten rimelig grunn nekter eller bevisst unnlater å rette seg etter ordre fra overordnet.
Gjentatte ganger, og på tross av mottatt advarsel, unnlater å møte på arbeid.
Gjentatte ganger forstyrrer orden på arbeidsstedet.
Forsømmer seg grovt, eller gjentatte ganger forsømmer seg, på en måte som kan medføre fare for
liv og helse, eller større ødeleggelser og skade på gods.
Møter beruset på arbeidsplassen, eller nyter rusmidler på arbeidsstedet.
Har begått økonomiske misligheter, for eksempel underslag og tyveri.
Har begått handlinger som gjør at arbeidsgiver har mistet den nødvendige tillitt som må være i et
arbeidsforhold.

Gangen i en oppsigelse vil i hovedpunkter være:


14

Drøftingsmøte

Utledningen bygger på lovkrav i opplæringslova § 10-9, § 10-11.

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

28

Nesodden kommune 2020, Arbeidsmiljø ved helseinstitusjoner





Selve oppsigelsen/avskjeden
Forhandlinger
(Søksmål)

I tidlig fase, før punktene ovenfor blir iverksatt, kan det gis advarsel. I lederhåndboken er det henvist til
at det ikke er noen lovregel for advarsler i arbeidsforhold. Det er henvist til at det er på det rene at
advarsler i mange tilfeller bør gis arbeidstaker før oppsigelse. Advarsler bør dokumenteres skriftlig, og bør
inneholde:




En beskrivelse av de forhold det reageres på
En beskrivelse av det som forventes av arbeidstakeren
Hvilke konsekvenser det kan få dersom arbeidstakeren ikke retter seg etter advarselen.

Om det skal gi advarsel en eller to ganger, eller om det i det hele tatt skal gis advarsel, må vurderes fra
sak til sak.
I lederhåndboken er det beskrevet hvordan leder skal forberede seg og gjennomføre en samtale med
ansatte med uønsket adferd. Innkalling til møte bør skje skriftlig og det er henvist til at det kan være
hensiktsmessig å trekke f.eks. tillitsvalgte inn i samtalen. Samtalen skal gjennomføres av leder der det har
oppstått en situasjon som fra kommunens side representerer et problem. Dette kan være
samarbeidsproblemer, atferdsendringer, nedsatt arbeidsinnsats, begåtte feilvurderinger eller brudd på
arbeidsreglement. Korrigerende samtale er et «lavterskeltiltak» hvor formålet er å gi medarbeideren en
klar tilbakemelding på hvilke forventninger leder har til den ansatte – og sette krav til endring. Samtalen
skal dokumenteres.
Det er videre redegjort for hva som er leders ansvar i forhold til arbeidstakers adferd. Forhold som ikke
fungerer, skal tas opp og korrigerende tiltak skal iverksettes. Bl.a. skal veiledning og opplæring
gjennomføres der det er behov for dette. Referat skal skrives fra alle møter. Dersom det er forhold som
kan knytte medarbeiderne til formell ordenstraff eller oppsigelser, må personalkontoret varsles. Det er de
som skal vurdere om vilkårene for slike reaksjoner er til stede, samt gjennomføre prosessen i forhold til
arbeidstaker.
Kommuneadvokaten har utarbeidet dokumentet håndtering av personalsaker – noen tips og råd (2019).
I dokumentet blir det redegjort for skillet mellom varsling etter arbeidsmiljøloven kapittel 2A og avvik
som skal meldes gjennom kommunens avvikssystemer. Det er videre skrevet om konflikter og temperatur i
personalsaker. Det er også omtalt prøvetid hvor det er viktig å følge opp den ansatte godt. Det er påpekt
at forhold som ikke er avdekket i prøveperioden, er det vanskeligere å få gjort noe med seinere.
Møtereferater bør skrives i de tilfeller hvor forhold utover de dagligdagse ting blir tatt opp. Den ansatte
skal alltid ha gjenpart av referatet og gis mulighet til å komme med innspill til referatet.
Det er henvist til at det kan gis to former for advarsler: Den ene er tjenstlig tilrettevisning som er å anse
som en «muntlig advarsel», den andre er ordenstraff som er å betrakte som et enkeltvedtak etter
forvaltningsloven. Et slikt vedtak kan påklages. Det er videre beskrevet gjennomføringen av
drøftingsmøte. Ved oppsigelse er det kommunedirektøren som skal avgjøre dette. Våren 2020 ble dette
delegert til kommunalsjefene i kommunen med begrunnelsen at de kjenner sitt kommunalområde best og
lettere kan ha innsikt i de ulike forhold. Alvoret i saken avgjør om det er grunn til å gi avskjed, og
eksempler på slike hendelser er beskrevet. Arbeidstakere som blir oppsagt eller avskjediget kan alltid
kreve forhandlinger, og forhandlingsprotokoll skal skrives.
I dokumentet er det utarbeider maler/eksempler på dokumenter som kan utarbeides:





Advarsel
Innkalling til drøftingsmøte ved oppsigelser – arbeidstakers forhold
Innkalling til drøftingsmøte ved oppsigelse – pga. virksomhetens forhold
Innkalling til drøftingsmøte – suspensjon
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Innkalling til drøftingsmøte – avskjed
Referat fra drøftingsmøte – arbeidstakers forhold
Referat fra drøftingsmøte – virksomhetens forhold
Referat fra drøftingsmøte – arbeidstakers forhold – avskjed
Oppsigelse i prøvetid
Oppsigelse – arbeidstakers forhold
Oppsigelse – virksomhetens forhold
Suspensjon
Avskjed
Forhandlingsmøte – oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold
Forhandlingsmøte – suspensjon
Forhandlingsmøte – avskjed
Sluttavtale
Attest

Kommuneadvokaten har i juni 2019 presentert deler av innholdet i dokumentet ovenfor for
virksomhetsledere i Nesodden. Presentasjonen er distribuert til virksomhetsledere. Virksomhetsleder ved
Nesoddtunet opplyser å være godt kjent med innholdet i dokumentet og presentasjonen.
Virksomhetsleder har videre opplyst at kommuneadvokaten i Nesodden er rådgiver i alle saker som
vedrører håndtering av alvorlige personalsaker ved Nesoddtunet. Alle møteinnkallinger og skriftlige varsler
blir gjennomgått og kvalitetssikret av kommuneadvokaten.
Det er opplyst at kommunen i perioden 2017-2019 har fulgt et lederutviklingsprogram levert av KS
konsulent. Programmet omhandlet ulike temaer innen personalledelse. I tillegg til dette, holdes jevnlige
møter med ledere med personalansvar. Som eksempel ble det i juni 2019 avholdt ledersamling, hvor
advokat hos kommuneadvokaten gjennomgikk oppfølging av krevende HMS-saker - med vekt på
personalsaker. I forbindelse med foredraget ble det utarbeidet veileder som omhandlet håndtering av
vanskelige personalsaker. Dette dokumentet var ment å supplere informasjonen som ligger i
lederhåndboken. Dokumentet er sist revidert i juni 2020. I august 2019 ble det avholdt to dagers samling,
hvor siste dag var viet til forebygging av konflikter i regi av ekstern konsulent. Alle ledere fikk i tillegg til
seminaret utdelt en bok om emnet, med oppgave om å lese igjennom denne.
Kommuneadvokaten er organisert som et eget advokatkontor ledet av Kommuneadvokaten. Advokatene
bistår kommunen innen alle saksområder. Advokatene har særskilt kompetanse på arbeidsrett. Bistand
ytes til alle nivåer (til saksbehandlere, avdelingsledere, virksomhetsledere, kommunalsjefer og
kommunedirektør, i tillegg til personal-avdelingen), ut fra det behovet disse til enhver tid har. Det foretas
ingen internfakturering eller andre former for tilgangshindringer. I tillegg til rådgivning, foretar
kommuneadvokaten kvalitetssikring av dokumenter, og bistår ved behov i drøftingsmøter og
forhandlingsmøter. Kommuneadvokatene bistår også med internopplæring. Kommuneadvokatens kontor
har også utarbeidet arbeidsrettslige maler til støtte for lederne og administrasjonen.
Oppsigelser
Myndigheten til å si opp ansatte i Nesodden kommunen tilligger Kommunedirektøren. Fram til november
2017 var det stabssjef for Organisasjon og tjenesteutvikling som hadde denne fullmakten. Det er påpekt at
med bakgrunn av at alle saker er forankret hos kommunedirektøren (kommunedirektøren) har dette
bidratt til ekstra kvalitetssikring av saklikhetsvurderingene.
På forespørsel har vi fått en oversikt over de oppsigelser som er blitt gjennomført ved Nesoddtunet. Det
er blitt gitt to oppsigelser knyttet til arbeidsforhold. I tillegg er fire personer sagt opp med bakgrunn i et
vedvarende sykefravær utover to år.
Den første saken gjaldt en oppsigelse i prøvetiden, hvor årsaken var manglende språkkunnskaper. På
bakgrunn av en formaliafeil ble partene enige om en minnelig løsning. Klausul i avtalen var «partene er
enige om å bevare taushet om avtalens innhold, ut over at partene har løst saken i minnelighet».
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I sak nummer to foreligger det en dom fra Follo tingrett 17.12.2019. Dette er et rettsforlik hvor en
hjelpepleier fratrer sin stilling i Nesoddtunet og kommunen trekker oppsigelsen og tilbyr en ny stilling
innen en annen tjeneste i kommunen. Hver av partene bærer sine egne saksomkostninger. Follo tingrett
hadde opprinnelig avsagt en kjennelse på at den ansatte skulle fratre sin stilling i påvente av at saken fikk
en rettslig vurdering. Saken ble da hevet etter rettsforliket. Personen har senere sagt opp sin nye stilling.
Gjennomgang av personalsaker
Revisjonen har sammen med virksomhetsleder gått igjennom de tre personalsaker som har vært det siste
året. To av sakene er nevnt ovenfor under avsnittet oppsigelser. Med bakgrunn i at dette er
taushetsbelagte opplysninger gjengir vi ikke detaljer fra personalmappene. For to av sakene ble det sendt
ut skriftlig innkalling til møte først. Referat er skrevet og arbeidstaker har fått gjennomgått referat. Det
ble senere sendt ut skriftlig innkalling til drøftingsmøte. Referat er skrevet her også, arbeidstaker har fått
tilgang til referat og muligheter for å komme med innspill.
Den siste saken var det arbeidstaker selv som ba om et møte. Møtereferat er utarbeidet og signert av
arbeidstaker. Saken har ikke gått videre til drøftingsmøte.

6.2. Vurderinger
Rutiner ved oppsigelser/avskjedigelser
Nesodden kommune kjøper tjenester for vedlikehold av lederhåndboken fra et anerkjent firma. Disse
sørger for at alle rutiner alltid er oppdatert i samsvar med lovverket. Opplæring i bruk av systemet er gitt
ledere etter at systemet er tatt i bruk. Kommuneadvokaten har utarbeidet et dokument med råd og tips
til håndtering av personalsaker. Her beskrives flere forhold rundt håndtering av personalsaker. Det er også
utarbeidet flere maler og eksempler. Personalavdelingen har utarbeidet et notat til revisjonen hvor bl.a.
rutiner og ansvar er beskrevet inngående.
Etter vår vurdering har Nesodden kommune rutiner og maler på plass som er i samsvar med de lover og
regler som gjelder på området. Vi ser det også som en styrke at lederhåndboken oppdateres løpende.
Kommuneadvokatens involvering i håndtering av personalsaker er også med på å sikre kompetansen i
håndtering av slike saker.
Etterlevelse av rutiner ved oppsigelser
Fire personer har blitt sagt opp med bakgrunn i lengre tids sykemelding. Alle har vært syke over to år.
Arbeidsmiljøloven gir vern for oppsigelse de første 12 måneder etter at arbeidsuførheten inntraff.
Personene hadde derfor ikke lenger dette vernet. Det skal likevel være saklig grunn til oppsigelsen. At det
er liten sannsynlighet for at personen blir arbeidsfør i løpet av rimelig tid kan anses som saklig grunn.
Etter vår vurdering forelå det saklig grunn for oppsigelsene.
I tillegg er det foretatt to ordinære oppsigelser. I sak en ble det på bakgrunn av en formaliafeil i
forbindelse med oppsigelsen kommet til en minnelig løsning. Kommunens rutiner ble følgelig ikke fulgt på
alle punkter ved denne oppsigelsen. I sak to kom ble det et rettsforlik hvor den ansatte fikk annen stilling
i kommunen. Opprinnelig kjennelse i Follo tingrett var at personen skulle fratre stillingen før rettslig
vurdering ble foretatt. Etter vår vurdering ble kommunens rutiner fulgt ved bl.a. skriftlig innkallinger til
møte, møtereferat fra gjennomført møte som også arbeidstaker fikk gjennomgå. Drøftingsmøte er
gjennomført med referat slik lovverket tilsier før oppsigelse ble sendt. Vi presiserer at det har ligget
utenfor revisjonens mandat å vurdere sakligheten og grunnlaget for de oppsigelsene som er gjennomført.
Dette tilligger domstolene.

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

31

Nesodden kommune 2020, Arbeidsmiljø ved helseinstitusjoner

Vi har også gjennomgått to saker som pr. juni 2020 ikke har medført oppsigelse. Etter vår vurdering var
kommunens rutiner også fulgt her.
Antall saker
Som nevnt ovenfor har det vært seks oppsigelser ved Nesoddtunet; fire har vedrørt langtidssykemeldte
som det er vurdert ikke kan komme tilbake på arbeid i nær framtid. For de to andre sakene er det av
arbeidsgiver vurdert at det det har vært hendelser som ikke er forenelig med et videre arbeid ved
Nesoddtunet. Begge disse sakene har vært gjenstand for rettslig vurdering. Nesodden kommune har fulgt
de avgjørelser som er fattet.
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7. Arbeidsmiljø
Dette kapittelet fokuserer på følgende problemstilling og delproblemstillinger:
a) Har helseinstitusjonen et etablert HMS-arbeid i tråd med lov og regelverk?
b) Hvordan er det fysiske arbeidsmiljøet?
c) Hvordan er det psykososiale arbeidsmiljøet?
Til disse problemstillingene og delproblemstillingene har vi i kapittel 3 utledet15 følgende
revisjonskriterier:




Kommunen skal sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid på
Nesoddtunet i henhold til internkontrollforskriften.
Ansatte ved Nesoddtunet skal oppleve at det fysiske arbeidsmiljøet er tilfredsstillende.
Ansatte ved Nesoddtunet skal oppleve at de har et godt psykososialt arbeidsmiljø.

7.1. Fakta
HMS-plan for Nesodden kommune
Nesodden kommune har satt tre hovedmål for sitt HMS-arbeid for 2020-2022:




Alle ansatte skal oppleve helsefremmende arbeidsdag
93 % nærvær for Nesodden kommune samlet
Nesodden kommune skal ha gode rutiner for håndtering av vold og trakassering

For alle tre hovedmål er det utarbeidet overordnet tiltak. Tiltakene er satt inn i årshjul.
Virksomhetsplan for Nesoddtunet
Av avsnittet Helse, miljø og sikkerhet og personaloppfølging framgår det:
Alle ansatte skal ha et godt arbeidsmiljø med
sunne, trygge og stimulerende arbeidsplasser
Ansatte skal ha tilfredsstillende og utviklende
arbeidsoppgaver og inneha tilstrekkelig
kompetanse til å utføre dem
Medarbeiderne er motivert for å utføre
arbeidet i samsvar med kommunens mål

Økt inkludering i henhold til IA-avtalen. Øke
nærværsprosenten

15

- Sørge for at prosedyrer for å forebygge
truende og voldelige situasjoner er gjort kjent
hos de ansatte
Det skal være regelmessig internundervisning
og E-læringskursene skal være tilgjengelig for
alle.
Bevisstgjøre medarbeiderne om kommunens
grunnlag, visjon, verdier og mål.
Det skal gjennomføres medarbeidersamtaler en
gang årlig.
Sykemeldte arbeidstakere skal følges opp i
henhold til IA-rutinene. Det skal iverksettes
utviklingsprosesser i arbeidsmiljø etter at

Utledningen bygger på lovkrav i opplæringslova § 10-2, § 10-8, samt Kompetanse for kvalitet.
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Vi skal være best på service

Personalet er trygge på sine arbeidsoppgaver

resultatet av medarbeiderundersøkelsen
foreligger. Holdninger til sykefravær skal være
et tema på personalmøter
Vi skal opptre profesjonelt i møte med
pasienter, pårørende og interne og eksterne
samarbeidspartnere. Vi skal også gjennomføre
årlige brukerundersøkelser. Det skal være
enkelt å ta seg fram til de ulike avdelingene.
Lederne skal fremme og tilrettelegge for
holdningsdiskusjoner i personalgruppene

Som en del av virksomhetsplanen er det utarbeidet en informasjonsplan som beskriver de ulike
møtepunktene ved Nesoddtunet:
Informasjonsfora
Ledersamling

Avdelingsledermøter
Møte med
tildelingsteam

Tilstede
Kommunedirektør,
kommunalsjef,
virksomhetsledere,
avdelingsledere og
fagsjefer
Avdelingsledere og
virksomhetsleder
Virksomhetsledere,
avdelingsledere og
ansvarlige sykepleiere

Avdelingsvise
personalmøter

Ansatte i avdelingen

Møte med tillitsvalgte
og verneombud

Virksomhetsleder,
avdelingsleder,
tillitsvalgte og
verneombud
Ansatte på sykehjemmet

Internundervisning
Lederstøtte

Avdelingsledere og
virksomhetsleder.

Tidspunkt
4 ganger per år

Tema
Lederopplæring

Hver tirsdag 9-11

Drift, framgang og
status
Gjennomgang av nye
søknader og klager

En gang per ulke.
Møtene er delt.
Virksomhetslederen
møter tildelingsteam
hver onsdag
Etter fast møteplan,
ca. en gang per
måned
Hver 6 uke

En gang per måned
1-1 med
virksomhetsleder, en
time annenhver uke

Aktuelle saker, avvik,
trivsel på jobb osv.
Info fra
virksomhetsleder.
Avvik og arbeidsmiljø
Ulike prosedyrer og
rutiner
Behov for støtte i
vanskelige saker,
behov for avklaringer
osv.

Vernerunder
Virksomhetsleder har opplyst at det i forbindelse med HMS-arbeidet ved Nesoddtunet gjennomføres
vernerunder på avdelingene en gang pr år. Frist for gjennomføring av vernerunder framgår av årshjul for
Nesoddtunet. Undersøkelse om vold og trusler gjøres også årlig. Funn i disse undersøkelsene presenteres
på personalmøter hvor ledelsen og ansatte sammen utarbeider tiltak. Det er nylig avsluttet en slik
undersøkelse.
Det er utarbeidet en sjekkliste for vernerunder som fylles ut ved gjennomføring. Sjekklisten inneholder
punkter innenfor temaene:



Lokaler
Tilrettelegging for renhold/orden
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Inneklima/energi
Belysning
Støy
Ergonomi
Brannvern
Elektrisk utstyr
Ulykker og nestenulykker
Avfall
Papirforbruk
Valg av verneombud (VO)

For hvert tema er det beskrevet spesifikke emner som verneombud skal ta stilling til, herunder om det er
ok eller hvorvidt det må forbedres. Ved konklusjon om forbedring er det gitt et forslag til tiltak. I
etterkant av vernerunden, og basert på sjekkliste fra verneombud, er det gjennomført en ROS-analyse
hvor alle områder der det er konkludert med krav om forbedringer, er blitt vurdert. Antatte konsekvenser
er beskrevet sammen med sannsynlighet og konsekvens for at de oppstår. På bakgrunn av gjennomførte
vernerunder og ROS- analyser er det utarbeidet en handlingsplan for sykehjemmet. Her framgår hvilke
tiltak som skal gjennomføres, med angivelse av tidsplan og hvem som har ansvaret.
Når det gjelder det fysiske arbeidsmiljøet er både lokaler og ventilasjonsanlegg vurdert. Det er påpekt at
det er gamle lokaler og lenge siden oppussing. Ventilasjonsanlegget er også gammelt og støyer. Det er
likevel krysset av for ok på spørsmålet om man har egnede arbeidslokaler. Lokaler og inneklima er vurdert
til «lite farlig» i ROS-analysen. Det er imidlertid påpekt at noen pasientrom må pusses opp, da de er slitt.
På tema ergonomi er i hovedsak alle spørsmål på sjekkliste krysset av for ok. Det er påpekt at bad på
enkelte avdelinger er for trange for bruk av hjelpemidler.
MBA - medbestemmelsesapparatet
De ansatte kan gjennom medbestemmelsesapparatet påvirke HMS-arbeidet ved Nesoddtunet. Utvalget
gjennomfører om lag 10 møter i året. Møteplan framgår av årshjul for Nesoddtunet. I tillegg har er det
utarbeidet eget årshjul for 2020. Her framgår det hvilke temaer som skal tas opp på de enkelte møter.
Flere av temaene tas opp på flere møter gjennom året. Revisor har fått kopi av syv møtereferater.
Gjennomgangen viser at det tas opp et bredt spekter av temaer om bl.a.:









Arbeidsmiljøundersøkelse
Bemanning
Årshjul/ kompetansehjul
Tilbakemeldingskultur
Fravær
ROS-analyse
Virksomhetsplan
Sykefraværsoppfølging

Tilsyn fra Arbeidstilsynet
Etter internkontrollforskriften § 7 er det Arbeidstilsynet som er tilsynsmyndighet etter helse-, miljø- og
sikkerhetslovgivningen for helseinstitusjonene i Nesodden kommune. Det gir også veiledning om
gjennomføring og etterlevelse av internkontrollforskriften.
Arbeidstilsynet gjennomførte i mai 2019 et tilsyn om Nesoddtunet fulgte arbeidsmiljølovens krav for å
forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade. Hensikten med tilsynet var å kontrollere og bidra til at
virksomheten arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet for å forebygge forekomsten av vold og
trusler, herunder de arbeidsbetingelsene som er av betydning for dette. Sentrale temaer for tilsynet var:


Avvikshåndtering knyttet til vold og trusler.
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Organisatoriske forhold som kan påvirke risikoene for at ansatte kan bli utsatt for vold eller
trusler, herunder organisering av arbeidet, alenearbeid, kompetanse og arbeidstidsordninger.
Hvordan virksomheten ivaretar krav til forsvarlige arbeidslokaler.
Ledelse og medvirkning, samarbeid med verneombud og tillitsvalgte.
Informasjon og opplæring knyttet til risiko og håndtering av vold og trusler.
Bruk av bedriftshelsetjeneste.

Hovedpunktene fra oppsummering av tilsynet var:






Virksomheten kan i større grad trekke medarbeidere med i arbeidsmiljøspørsmål.
Overordnede rutiner som skal sikre systematisk HMS arbeid er på plass.
Virksomheten har kartlagt og risikovurdert vold og trusselsituasjoner
Kvalitetslosen benyttes for melding og håndtering av avvik.
Manglende konsensus rundt hva som er HMS-avvik

Arbeidstilsynet konkluderte med at det ikke var grunn til å gi varsel om pålegg for de temaene som ble
gjennomgått i tilsynet.
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Virksomhetsleder opplyser at det utarbeides ROS-analyser når ledelsen ser at det er behov for dette eller
ved endringer. Nesoddtunet har utarbeidet flere ROS-analyser, herunder bl.a. ROS-analyse av organisering
av sykepleierkompetanse ved Nesoddtunet helse- og omsorgssenter. ROS-analysen skal danne grunnlag for
å sikre sykepleiernes arbeidsmiljø og ivareta pasientsikkerheten. I planen er det gjennomført en vurdering
av 12 uønskede hendelser. Det er vurdert sannsynlighet og konsekvens for alle hendelsene. For fire
hendelser er det vurdert at summen av sannsynligheten og konsekvensen er så høy at risikoreduserende
tiltak må igangsettes. I planen går det fram at tre av tiltakene er lukket, mens ett fortsatt ikke er
gjennomført. Virksomhetsleder opplyser at dette per juli 2020 er lukket. Planen ble utarbeidet høsten
2019.
I forbindelse med utbrudd av Corona-viruset ble det gjennomført en ROS-analyse april 2020. I alt ble 24
mulige hendelser vurdert. Det er utarbeidet tiltak for å redusere risiko.
ROS-analyse for vold og trusler er utarbeidet i mars 2019; i alt ble 24 mulige hendelser vurdert. Totalt ble
13 hendelser vurdert til at sannsynlighet og konsekvens var så høy at tiltak må gjennomføres. Tiltaksplan
er utarbeidet.
10-faktor undersøkelse
10-faktor medarbeiderundersøkelse er utviklet av KS og er skreddersydd for kommuner og
fylkeskommuner. De ansatte skal svare på spørsmål som dreier seg om 10 temaer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Oppgavemotivasjon (indre motivasjon) - motivasjon for selve oppgavene
Mestringstro - tiltro til egen jobbkompetanse
Opplevd selvstendighet (autonomi) – opplevd tillit og mulighet til å jobbe selvstendig
Bruk av kompetanse (kompetansemobilisering) – opplevd bruk av egen kompetanse
Mestringsorientert ledelse - ledelse med vekt på å gjøre medarbeiderne best mulig ut fra sine
forutsetninger
Rolleklarhet – tydelig kommuniserte forventninger
Relevant kompetanseutvikling
Fleksibilitetsvilje – villighet til å være fleksibel på jobb
Mestringsklima - kultur for å samarbeide og gjøre hverandre gode
Nyttemotivasjon (prososial motivasjon) – ønske om å bidra til nytte og måloppnåelse for andre.

Spørsmålene er stilt som påstander og svarene angis på en skala fra 1 til 5 hvor 1 er svært uenig og 5 er
svært enig.
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Svarene fra undersøkelsen viser at det er litt spredning på de enkelte avdelinger. I tabellen under viser
gjennomsnittscoren for alle avdelingen ved Nesoddtunet.
Avdeling
A1

Gjennomsnittscore
4,31

A2
A3

4,66

A4

4,19

Natt

3,32

B2

4,15

B3

4,02

C1

4,10

C2

4,51

Gjennomsnittscoren på alle spørsmål for landet er 4,24. Vi ser av tabellen at flere avdelinger ligger under
gjennomsnittet. Spesielt nattavdelingen ligger betydelig under. Den skiller seg også ut sammenlignet med
alle avdelinger ved Nesoddtunet.
Sammenligner vi faktor for faktor mot gjennomsnittene for de enkelte faktorene, har alle avdelinger med
unntak av natt flere eller like mange faktorer som har høyere score enn snittet, enn faktorer som har
lavere score enn gjennomsnittet. Avdeling A3 har ni faktorer som er høyre enn snittet, mens for avdeling
C2 har alle faktorene høyere score enn snittet for landet.
Ser vi på de faktorene hvor Nesoddtunet har scoret lavere enn landsgjennomsnittet er det tre faktorer
som skiller seg ut: Faktor 5 mestringsorientert ledelse, faktor 9 mestringsfølelse og faktor 1 indre
motivasjon. For disse faktorene har hhv. fem, fire og seks avdelinger av åtte gitt lavere score enn
landsgjennomsnittet.

Spørreundersøkelse gjennomført av Agenda Kaupang
Diagrammene under er hentet fra den gjennomførte arbeidsmiljøkartleggingen ved Nesoddtunet utført av
Agenda Kaupang:
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Av diagrammet ser vi at prosentandelen som oppgir å være motiverte og engasjerte i arbeidet er litt
lavere enn andre ansatte i Pleie-/omsorgstjenester i institusjoner i landet for øvrig16.

Diagrammet viser at 77 % av medarbeiderne mener at de ofte eller alltid for god støtte fra sine kollegaer.

16

Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2016, SSB
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Av de som har svart oppgir 6 % at de sjelden eller aldri får støtte fra sine kollegaer.

Diagrammet viser at medarbeiderne på Nesoddtunet har gitt litt lavere score på støttende lederskap enn
sammenlignbare institusjoner. 22 % har oppgitt lav støtte fra nærmeste leder. På spørsmål om de får
tilbakemelding fra overordnede oppgir om lag halvparten av de ansatte at de sjelden eller aldri får dette.

Svarene fra spørreundersøkelsen viser at det ikke er mere konflikter ved Nesoddtunet enn ved
sammenlignbare institusjoner. Spørreundersøkelsen avdekker ikke at det er signifikante forskjeller mellom
de enkelte avdelingene. Videre viser spørreundersøkelsen at det kan forekomme noe mere konflikter
mellom kollegaer enn mellom leder og arbeidstaker. Om lag 22 % av de som har svart har oppgitt at de
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ofte eller av og til er involvert i ubehagelige konflikter med kollegaer. I forhold til ledere er det 17 % som
har oppgitt det samme.

Av de 122 ansatte som svarte på undersøkelsen har 53 (43 %) oppgitt at de har opplevd kritikkverdige
forhold. Dette er en del høyere enn sammenlignbare tall hvor 20 % har oppgitt det samme. 36 av de 53
personene (68 %) som har opplevd kritikkverdige forhold har oppgitt at de varslet fra om dette.
Av de 36 som varslet om kritikkverdige forhold har fem personer oppgitt at varslingen gjorde at forholdet
ble verre. 20 personer har oppgitt at det medførte ingen endring.

Diagrammet viser at flere som har meldt fra om kritikkverdige forhold har møtt negative reaksjoner både
fra kollegaer og ledelsen.
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Diagrammet viser at 75 % av de ansatte er ganske fornøyd eller svært fornøyd med jobben sin. Dette er
litt lavere enn sammenlignbare tall fra pleie og omsorgstjenester17 hvor om lag 88 % har oppgitt at de er
fornøyde med jobben sin. I underkant av 10 % oppgir at de er ganske misfornøyde eller misfornøyde med
jobben.

På spørsmålet om de er fornøyd med arbeidsmiljøet blir det svart relativt likt som på spørsmålet om man
var fornøyd med jobben. Om lag 16 % har oppgitt at de er svært misfornøyde eller ganske misfornøyde.
Det samme antallet har oppgitt at de har en høy intensjon om å lete aktivt etter ny jobb de neste 12
månedene.

17

Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2016, SSB
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Dybdeintervju
Med bakgrunn i resultatene fra spørreundersøkelsen utarbeidet Agenda Kaupang en intervjuguide som ble
brukt til intervju av 22 ansatte og seks ledere. Det ble satt fokus på følgende faktorene: rollekonflikt,
støttede lederskap og tilbakemelding på kritikkverdige forhold.
De ansatte og ledere gir samlet sett uttrykk for at de trives i jobben og med kollegaer og oppgir at
arbeidsmiljøet er godt. Det er noen variasjoner mellom respondentene fra forskjellige avdelinger. Et fåtall
respondenter uttrykte seg kritisk i forhold til enkelte ledere. Dette ble i hovedsak knyttet til hendelser
som ligger langt tilbake i tid. Flere personer mener at utfordringer i arbeidsmiljøet i andre avdelinger er
knyttet til enkeltpersoner og hendelser som ligger langt tilbake i tid. Gamle historier har medført mye
negativt snakk på arbeidsplassen, noe som har ført til unødvendig slitasje. Det er flere av de intervjuende
som har oppgitt at det er noen få som bidrar til å skape utfordringer i arbeidsmiljøet og at dette har
pågått over lang tid. Majoriteten av respondentene uttrykker at de ikke kjenner seg igjen i den negative
medieomtalen og at det oppleves som belastende å fortelle hvor man jobber. Flere respondenter har
fremhevet at den negative medieomtalen med stor sannsynlighet har påvirket antallet søkere på ledige
stillinger.
I spørreundersøkelsen ble det stilt spørsmål om de ansatte fikk oppgaver uten tilstrekkelig hjelpemidler og
ressurser. I dybdeintervjuet ble dette utdypet, svarene varierte mellom de ulike avdelingene. I avdelinger
hvor pasientene er mer funksjonsfriske, oppgis det at det ikke er behov for mer hjelpemidler. Informanter
fra avdelinger med mer pleietrengende pasienter, oppgir i større grad at det kan være mangelfullt med
hensyn til hjelpemidler. Det oppgis at det ofte tar lang tid før hjelpemidlene er på plass. Det oppgis at
hjelpemidlene ikke er på plass eller forberedt når pasientene kommer. Dette fører til unødig tunge
løft innen hjelpemidlene er på plass. Flere oppgir at toalettforhøyere ikke er tilpasset toalettene, og
at dette medfører mange tunge løft.
Rapporten fra Agenda Kaupang beskriver resultatene fra intervjuene på de faktorene det ble satt fokus
på:
Rollekonflikt: Flere oppgir at de av og til eller ofte opplever rollekonflikter. Enkelte mener at da det er
flere nye ansatte som er lite kjent i avdelingene og det derfor blir tillagt flere oppgaver til de erfarne
ansatte. Dette kan også medføre dobbeltarbeid. Enkelte har oppgitt at opplæringen ikke er tilstrekkelig i
forbindelse med at pasienter kommer inn med komplekse medisinske tilstander. Manglende hjelpemidler
blir av ansatte på avdelinger med mere pleietrengende pasienter påpekt. Dette er ikke et problem på
andre avdelinger.
Støttende lederskap: Resultatene fra intervjuene viser i varierende grad hvordan informantene opplever å
få tilbakemelding fra nærmeste leder. Et mindretall oppgir at de ofte, eller av og til får tilbakemelding
fra nærmeste leder mens de fleste oppgir at de sjelden eller aldri får tilbakemelding. Noen av
informantene forklarer dette med at leder er for lite ute i avdelingene og ikke kjenner til hvordan jobben
utføres. De aller fleste av informantene oppfatter at lederne behandler de ansatte rettferdig og upartisk.
Kritikkverdige forhold: Alle forhold som i spørreundersøkelsen er omtalt som kritikkverdige forhold er
knyttet til forhold som det rapporteres om i avvikssystemet. Dette kan dreie seg om fallfare, håndtering
av medisiner, få ansatte på jobb, klyping/kloring, manglende brannvarslere, leveranse fra kjøkkenet og
manglende oppfølging av rutiner. Opplæringen i å skrive avvik for nyansatte oppleves begrenset. Flere har
oppgitt at de opplever at det blir gitt liten eller ingen informasjon om hva som er planlagt gjort med
avvikene som er meldt inn. De opplever at dette er frustrerende og lite motiverende med hensyn til det å
skrive avvik. I den grad noe kan omfatte arbeidsmiljøet er språklige utfordringer og manglende opplæring
og oppfølging av ekstravakter som blir nevnt av informantene. Flere har pekt på høyt arbeidspress og at
tiden ikke strekker til for å få gjennomført alle arbeidsoppgaver.
I rapporten fra Agenda Kaupang er det i kapittel fire gitt avsluttende betraktninger. De overordnede
vurderinger er at arbeidsmiljøet er bra ved Nesoddtunet. De fleste er tilfredse, motiverte og engasjerte i
arbeidet sitt og opplyser at de har gode kollegaer som støtter og hjelper. Arbeidsmiljøet skiller seg ikke
vesentlig fra andre sammenlignbare virksomheter. Det er ikke holdepunkter for at det er en fryktkultur.
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Det er noen utfordringer knyttet til støttende ledelse. Det er imidlertid ingen holdepunkter for at det
foreligger en destruktiv lederstil ved sykehjemmet, men at ledergruppen trenger tid og rom for å utvikle
en mer enhetlig praksis knyttet til ledelse, synlighet og tilbakemeldingskultur.
MBA
Avslutningsvis ble det gjennomført et samleintervju med MBA på Nesoddtunet. Her ble det gitt innspill til
mulige tiltak med bakgrunn i de svarene som ble gitt av de ansatte. Tiltakene er delt i tiltak som kan
gjøres med en gang og tiltak som tar lengre tid.
Tar litt







lengre tid:
Synliggjøre hva som er varsling og avvik.
Ansatte får opplæring i hvordan skrive avvik
Etiske refleksjonsgrupper
Arbeide med et felles fokus på arbeidsmiljøet – hele organisasjonen smales.
Fokus på å bygge relasjoner mellom leder og ansatt.
Sette arbeidsmiljø på agendaen i avdelingene og at dette fokuset opprettholdes over tid.

Intervju med personer som har sluttet på Nesoddtunet
Revisjonen har gjennomført telefonintervju med fem personer som har sluttet ved Nesoddtunet. Det er
utarbeidet en intervjuguide i denne forbindelse slik at alle ble stilt de samme spørsmålene. Flere spørsmål
hadde samme tema som Agenda Kaupang hadde i sin spørreundersøkelse.
Ingen av respondentene oppgir at de har sluttet på grunn av dårlig arbeidsmiljø på Nesoddtunet. To
personer har oppgitt at de har flyttet og derfor valgte å slutte. To personer har blitt pensjonister. En
person var ikke fornøyd med turnus og sluttet bl.a. på grunn av det. Alle de tidligere ansatte opplyste at
de trivdes bra på Nesoddtunet. Flere av de intervjuede har oppgitt at de opplevde arbeidsmiljøet som
meget godt. En påpekte at det var flinke kollegaer og god kjemi med beboere. En person var av den
oppfatning at det varierte mye mellom avdelingene, og at det var mye snakk i korridorene. Det kunne
vært bedre samarbeid på avdelingene. Flere personer påpekte at det kunne oppleves å være et høyt
arbeidspress på Nesoddtunet spesielt ved sykefravær. Sykepleiere oppgir en opplevelse av høyere
arbeidspress enn de andre vi har intervjuet. Ingen av de intervjuede oppga å ha noe fravær som skyltes
forhold på arbeidsplassen.
Vi stilte åtte spørsmål hvor de intervjuede skulle angi på en skala fra 1 til 6 hvordan de opplevde
hendelsen. Meget sjelden tilsa 1 og alltid tilsa 6 på skalaen. Det er angitt gjennomsnittsscore på
spørsmålene:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Når du trengte det, hvor ofte fikk du støtte og hjelp fra din nærmeste leder?
Ble du behandlet rettferdig og upartisk av nærmeste leder?
Hvor ofte opplevde du å være i ubehagelige konflikter med overordnede?
Hvor ofte opplevde du å være i ubehagelige konflikter med arbeidskollegaer?
I hvilken grad var dine kollegaer opptatt av å ha et godt samarbeidsklima?
Det var stor grad av samarbeid mellom kollegaer der dette var naturlig etter din mening:
Hvor ofte fikk du oppgaver uten tilstrekkelige hjelpemidler og ressurser for å fullføre de?
Rutiner var tilstrekkelig kommunisert:
Fastsatte rutiner ble fulgt i det daglige arbeidet:
Hvor ofte følte du deg motivert og engasjert i arbeidet ditt?

3,4
4,4
1,8
2,4
4,1
4,5
3,4
3,9
4,1
5,0

Tabellen viser at det er gitt høy score i forhold til engasjement i arbeidet. Det er også gitt en høy score
for spørsmålene om samarbeid mellom kollegaer og samarbeidsklima. Respondentene var også enige i at
de stor grad ble behandlet rettferdig og upartisk av nærmeste leder. Respondentene har oppgitt at de var
litt oftere i konflikt med arbeidskollegaer enn de var med overordnede.
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7.2.

Vurderinger

HMS-arbeid
Arbeidsmiljøloven stiller krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Dette er nærmere
spesifisert i internkontrollforskriften. HMS-arbeid skal gjøres i samarbeid med tillitsvalgte.
Etter vår vurdering har Nesoddtunet et systematisk arbeid med HMS. Vernerunder er sentralt, flere
forhold ved Nesoddtunet vurderes her. På bakgrunn av vernerunder er det utarbeidet ROS-analyse som
igjen er grunnlag for en handlingsplan. Her beskrives de tiltak som skal gjennomføres for å redusere de
risikoene som er avdekket gjennom ROS-analysen. Medbestemmelsesapparatet har er også en kanal for
ansatte til å påvirke HMS-arbeidet ved Nesoddtunet. Vi registrerer også at det er utarbeidet ROS-analyse
på flere sentrale områder. Risikoreduserende tiltak er iverksatt på bakgrunn av analysen. ROS-analyse
gjennomføres når det vurderes at det er behov for dette
Arbeidstilsynet gjennomført tilsyn om Nesoddtunet har fulgt arbeidsmiljølovens krav for å forebygge
arbeidsrelatert sykdom og skade. Forebygging av vold og trusler var også et sentralt tema. Det ble ikke
gitt pålegg til Nesoddtunet med bakgrunn i dette tilsynet.
Fysisk arbeidsmiljø
Gjennom de vernerunder tillitsvalgte gjennomfører blir også det fysiske arbeidsmiljøet vurdert. Som nevnt
ovenfor gir vernerunder grunnlag for ROS-analyse på området. Det er påpekt at lokalene er gamle og slitt
og at det er støy fra ventilasjonsanlegg. Dette er likevel vurdert som lav risiko. Enkelte bad er for små til
bruk av hjelpemidler. Det bør vurderes om det er mulig å finne løsninger slik at relevante hjelpemidler
også kan brukes her.
Gjennom Agenda Kaupang sitt dybdeintervju kom det fram at det på enkelte avdelinger er behov for mere
hjelpemidler og dette gjelder spesielt der beboer er mere pleietrengende. I våre telefonintervjuer med
personer som har sluttet kom det også fram at det er et potensiale for bedre tilrettelegging for bruk av
hjelpemidler.
Psykososialt arbeidsmiljø
I rapport fra Agenda Kaupang er den overordnede vurderingen at arbeidsmiljøet ved Nesoddtunet er bra.
Arbeidsmiljøet skiller seg ikke vesentlig ut fra sammenlignbare virksomheter. Det er ikke holdepunkter for
at det er en fryktkultur ved Nesoddtunet. Dette er sammenfallende med den informasjonen vi har hentet
inn blant ansatte som har sluttet. Det er ingen vi har intervjuet som har sluttet med bakgrunn i dårlig
arbeidsmiljø. De ansatte har gitt høy score i forhold til engasjement i arbeidet. Både i Agenda Kaupang sin
undersøkelse og i vår er det gitt litt lavere score i forhold til støtte og hjelp fra nærmeste leder.
I 10-faktorundersøkelsen, som er utviklet av KS, ligger noen avdelinger noe under gjennomsnittet for
landet. Som helhet er ikke Nesoddtunet langt fra gjennomsnittet. Etter vårt skjønn skiller ikke
Nesoddtunet seg vesentlig fra andre virksomheter. Mestringsorientert ledelse gir litt lavere score enn
landsgjennomsnittet.
Agenda Kaupang har gitt et betydelig antall anbefalinger til forbedringer i sin rapport. Vi stiller oss bak
disse anbefalingene. Vi har ikke avdekket forhold som skulle tilsi at anbefalingene ikke er relevante.
Gjennom våre undersøkelser kommer det fram at både andelen av ufaglærte personell og mange ansatte i
små stillinger kan påvirke arbeidsmiljøet og arbeidspresset. Nesoddtunet bør fortsatt jobbe målrettet for
å rekruttere personell med riktig utdanning og kompetanse. Dette vil imidlertid i stor grad være et
økonomisk spørsmål og trolig være avhengig av større budsjetter for å kunne konkurrere med andre om
kandidatene.
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8. Oppsummering og konklusjon
Gjennom våre undersøkelser og Agenda Kaupang sin kartlegging er det ikke holdepunkter for å hevde at
det generelt er store utfordringer med dårlig arbeidsmiljø ved Nesoddtunet.
Det er utarbeidet rutiner både for melding av avvik og varsling av kritikkverdige forhold. Ansatte har fått
opplæring i disse forholdene.
Det er ikke avdekket at det er en stor andel sykemeldinger som skyldes arbeidsforholdene ved
Nesoddtunet.
Rutiner og maler som benyttes i forbindelse med arbeidskonflikter er i samsvar med arbeidsmiljøloven.
Kommuneadvokaten er en sentral bidragsyter for å håndtere slike saker. Fra 2017 er det foretatt seks
oppsigelser av ansatte. Fire av disse på grunn av lang tids sykemelding. To oppsigelser er knyttet mot
forhold i arbeidet; den ene saken er løst i minnelighet med bakgrunn i en formaliafeil. Den andre
oppsigelsen har vært gjenstand for et rettsforlik.
Nesoddtunet gjennomfører systematisk arbeid med HMS-området. Vernerunder med påfølgende ROSanalyse og handlingsplan er et sentralt element i dette arbeidet.
Det er ikke framkommet opplysninger som tyder på at det psykososiale arbeidsmiljøet ved Nesoddtunet er
dårlig og skiller seg fra andre sammenlignbare virksomheter.
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9. Anbefaling
Med bakgrunn i vår gjennomgang vil vi anbefale Nesodden kommune å gjennomføre følgende:







Tydeliggjøre forskjellen mellom en varsling og et avvik.
Styrke ytterligere opplæring av de ansatte i melding av avvik.
Bedre tilbakemeldingene mht. kommunens håndtering av meldte avvik.
Kartlegge og vurdere behovet for ytterligere fysiske hjelpemidler.
Fortsatt jobbe målrettet med å rekruttere personell med rett kompetanse.
Jobbe mot å øke stillingsstørrelser der dette er mulig.

Et utkast til rapport er blitt oversendt kommunedirektøren til uttalelse. Kommunedirektørens uttalelse i
brev av 10.8.2020 er vedlagt rapporten.

Ski, den 10 august 2020.

Steinar Neby (sign)
Oppdragsansvarlig revisor
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Vedlegg 1 – Uttalelse fra kommunedirektør, datert
10.8.2020
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Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon
Nedenfor følger et kort resyme av RSK 001, med de viktigste punktene som skal følges.
Standard for forvaltningsrevisjon18 ble fastsatt av styre i NKRF (Norges kommunerevisorers forening)
1. februar 2011. Standarden gjelder som god kommunal revisjonsskikk for forvaltningsrevisjonsprosjekter. Den
består av grunnleggende prinsipper og revisjonshandlinger i forvaltningsrevisjon.

Standarden er bygget opp med 47 punkter hvor noen er
anbefalinger og noen er obligatoriske krav.
Gjennomføring av forvaltningsrevisjon er en lovpålagt
oppgave i kommuner og fylkeskommuner, og
kontrollutvalget skal påse at det årlig blir gjennomført
forvaltningsrevisjon. Det skal utarbeides plan for
forvaltningsrevisjon basert på en overordnet analyse, og
denne skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget.
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet,
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller
fylkestingets vedtak og forutsetninger. Forvaltningsrevisjon
skal ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt
av kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte organer.

Krav til revisor:

Punkt

Innhold

1-5

Innledning

6-9

Krav til revisor

10-11

Bestilling

12-17

Revisjonsdialogen

18-19

Prosjektplan

20-21

Problemstilling(er)

22-25

Revisjonskriterier

26-30

Metode og data

31-33

Vurderinger og konklusjoner

34

Anbefalinger

35-41

Prosjektrapport

42-44

Dokumentasjon

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor må oppfylle gitte
45-47
Kvalitetssikring og kvalitetskontroll
kvalifikasjonskrav. Denne må også sørge for at
forvaltningsrevisjonen gjennomføres med tilstrekkelig kunnskap om og ferdigheter i relevant metodikk, og
med tilstrekkelig kunnskap om temaet som revisjonen omhandler.
Revisor skal være uavhengig og objektiv ved utførelsen av sine oppgaver. Dersom revisor benytter arbeid
utført av andre, skal revisor sikre at kravene til uavhengighet og objektivitet er oppfylt også for disse.

Bestilling:
Forvaltningsrevisjonen må gjennomføres i samsvar med kontrollutvalgets bestilling. Revisor må vurdere
om kontrollutvalgets bestilling lar seg gjennomføre, om revisor er faglig uavhengig, og dersom det er
nødvendig må bestillingen avklares med kontrollutvalget.

Revisjonsdialogen:
Så tidlig som mulig i prosjektet – og senest før datainnsamlingen starter – skal revisor sende oppstartsbrev
til kommunedirektøren. Det bør også avholdes oppstartsmøte med kommunedirektøren og reviderte
enheter hvor det redegjøres for prosjektet og planlagt gjennomføring.
Hvis det underveis i prosjektet oppstår behov for å endre prosjektets problemstilling(er) eller annet som
har vesentlig betydning i forhold til bestillingen, skal dette avklares med kontrollutvalget.
Kommunedirektøren skal gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som framgår av rapporten,
og høringssvaret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget.

18

http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Diverse_pdf-er/RSK_001_Standard_for_forvaltningsrevisjon_110201.pdf
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Prosjektplan, problemstillinger og revisjonskriterier:
Det skal utarbeides en skriftlig prosjektplan for hvert prosjekt, med problemstilling(er).
Med utgangspunkt i bestillingen fra kontrollutvalget må revisor operasjonalisere problemstillingen(e) slik
at de blir tilstrekkelig konkretisert og avgrenset til å kunne besvares.
Med utgangspunkt i problemstillingen(e) skal det etableres revisjonskriterier, som skal være begrunnet i,
og utledet fra, autoritative kilder innenfor det reviderte området. Revisjonskriteriene skal være
relevante, konkrete og i samsvar med de kravene som gjelder for forvaltningsrevisjonsobjektet innenfor
den aktuelle tidsperioden.

Metode og data:
Revisor må gjennom valg av metode sikre dataenes relevans (gyldighet, validitet) i forhold til
problemstillingene, og datainnsamlingen må gjennomføres på en måte som sikrer dataenes pålitelighet
(reliabilitet). Det må innhentes data i tilstrekkelig omfang til å kunne gjøre vurderinger og svare på
problemstillingene. Ved bruk av intervjuer skal som hovedregel data verifiseres.
Data som inneholder personopplysninger, må behandles i tråd med lovkrav.

Vurderinger, konklusjoner og anbefalinger:
Revisor må analysere de innsamlede dataene i forhold til revisjonskriteriene og vurdere om praksis eller
tilstand er i tråd med kriteriene. Vurderinger må være objektive og logiske. Revisor skal konkludere i
forhold til problemstillingene ved å se vurderingene av data opp mot revisjonskriteriene. Dersom det
avdekkes vesentlige avvik skal disse komme tydelig frem i forvaltningsrevisjonsrapporten.
Anbefalinger er ikke obligatorisk, men bør gis der dette er hensiktsmessig. Anbefalinger må aldri
formuleres som pålegg til administrasjonen, og det bør utvises varsomhet med å foreslå detaljerte
løsninger.

Prosjektrapporten:
Det skal skrives rapport til hvert forvaltningsrevisjonsprosjekt. Rapporten bør utformes så leservennlig
som mulig.
Rapporten skal vise sammenhengen ("den røde tråden") mellom problemstillinger, revisjonskriterier,
innsamlede data, vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbefalinger. Praksis eller tilstand innen det
reviderte området må beskrives i et omfang som i tilstrekkelig grad underbygger revisors vurderinger og
konklusjoner.

Dokumentasjon:
Forvaltningsrevisjon skal dokumenteres på en måte som er tilstrekkelig til å gi en totalforståelse av
utførelsen av prosjektet, og til å underbygge revisors vurderinger og konklusjoner. Forhold som tilsier at
det kan foreligge misligheter eller feil, skal dokumenteres særskilt.
Dokumentasjon (revisjonsbevis) skal oppbevares i tråd med lovkrav.

Kvalitetssikring og kvalitetskontroll
Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres, for å sikre nødvendig faglig og metodisk kvalitet i
undersøkelse og rapport, samt at det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier,
data, vurderinger og konklusjoner.
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Revisjonsenheten må dokumentere at det er system for kvalitetskontroll.
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Vedlegg 3 – Metode
Prinsipper for metodebruk i forvaltningsrevisjon følger av "RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon"19
som er vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). Denne bygger i stor grad på
samfunnsvitenskapelig metode om etterprøvbarhet av funn, og rettslige prinsipper om at revidert enhet
skal kunne få frem sitt syn (kontradiksjon) ut fra vår gjennomgang og vurdering av område vi ser på.
Sett i lys av en forvaltningsrevisjons begrensede ressursramme, samt hensiktsmessigheten i forhold til
dens formål, er dokumentasjonen og sikring av denne ikke så omfattende som kravene som settes til
vitenskapen og domstolene. Ut fra en vitenskapelig og filosofisk side er det ingen
informasjon/dokumentasjon som er helt objektiv eller kilde som er 100% pålitelig.
I forvaltningsrevisjon tilstreber vi at vurderinger og anbefalinger skal gjøres på et objektivt og
etterprøvbart grunnlag. Ofte er problemstillingene i en forvaltningsrevisjon mer lukkede og definerte enn
forskning og etterforskning. Dette påvirker også våre valg av metode. En av hovedhensiktene med
forvaltningsrevisjon er å få til læring og endring om det vurderes behov for dette. Ofte vil dette også skje
gjennom prosessen når vi gjennomfører en forvaltningsrevisjon. Ved at det settes fokus på et tema
og/eller område, vil ofte den reviderte selv se behov for endring.
Det å pålegge endring er en politisk prosess som er gjenstand for saksbehandling. Av den grunn vil ikke
våre vurderinger få direkte virkning for å sette i gang endringsprosesser. Gjennom å fremme vurderinger,
og eventuelt anbefalinger, som er relevante for problemstillingene søker vi å bidra til utvikling i den
reviderte enhet.
I prosjekter kan vi benytte oss av kvalitative og kvantitative metoder20. Kvalitativ metode vektlegger
forståelse og analyse av sammenhenger i en prosess hos den enkelte. De er viktige for å utvikle bedre
forståelse av individer, i forhold til for eksempel motivasjon, følelser, holdninger, kognitive prosesser.
Kvantitativ metode består av opptelling av fenomener eller kjennetegn ved en gruppe individer. Det
brukes for å analysere et stort antall enheter, som for eksempel land, personer eller bedrifter. Kvalitative
og kvantitative metoder er supplerende metoder som ikke kan erstatte hverandre.
I denne revisjonen har vi i hovedsak benyttet følgende metode:



Dokumentanalyse
Samtaler/intervju

Dokumentanalyse
Dokumentanalyse består av å hente informasjon fra planer, rapporter, rutiner, vedtak, referater og
lignende.
Styrkene ved dokumentanalyse er at informasjonen er skriftlig, og i mange tilfeller har flere personer
vært involvert i utarbeidelsen av den. Er dokumentasjonen utarbeidet av den reviderte kan den antas å ha
stor grad av pålitelighet. Er dokumentasjonen utarbeidet av, eller på vegne av, noen med en
saksinteresse, er det grunn til å være mer forsiktig i bruken av dem.
Dokumentanalyse er ofte hensiktsmessig i forvaltningsrevisjon, siden det ofte finnes mange dokumenter
med relevante data for våre undersøkelser. Svakheten er at dokumentanalyse i seg selv bare fanger opp
det som er skriftlig dokumentert. For å motvirke dette vil dokumentanalyse ofte benyttes i kombinasjon
med andre metoder.

19
20

Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon
Store norske leksikon – https://snl.no/kvalitativ_metode og https://snl.no/kvantitativ_metode
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Samtaler / intervju
Samtaler og intervju egner seg godt til å undersøke åpne, beskrivende problemstillinger, og særlig der det
er begrenset med skriftlig informasjon/dokumentasjon.
Utfordringer er å vurdere om det i tilstrekkelig grad gir et helhetlig og «korrekt» bilde av virkeligheten.
Utvalgets størrelse og hvordan man velger ut hvem som skal intervjues vil ha betydning for påliteligheten.
Ved gjennomføring av intervjuer skal det føres referat fra samtalen, og de som er intervjuet skal i ettertid
verifisere at referatet gir en riktig fremstilling av deres syn på et tema og/eller område.

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

55

Nesodden kommune 2020, Arbeidsmiljø ved helseinstitusjoner

Vedlegg 4 – Utledning av revisjonskriterier
HMS
I arbeidsmiljøloven framgår det at arbeidsgiver skal sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og
sikkerhet blir ivaretatt. Arbeidsgiver skal sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres
tillitsvalgte, jf. aml § 3-1.
Det framgår i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) at den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det er innføres og
utøves internkontroll i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres
representanter. Arbeidstakerne skal medvirke med innføring og utøvelse av internkontroll, jf.
Internkontrollforskriften § 4.
Internkontrollforskriften har satt krav til det systematiske helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeidet.
Internkontroll innebærer at kommunen skal kartlegge farer og problemer. På bakgrunn av dette vurdere
risiko og utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Det skal iverksettes rutiner
for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller som er i medhold til HMSlovgivningen. Internkontroll innebærer at virksomheten skal foreta systematisk overvåking og
gjennomgang av internkontrollen for sikre at den fungerer som forutsatt, jf. Internkontrollforskriften § 5.
Kommuneloven § 25-1 bokstav c fastslår at internkontrollen skal sikre at avvik og risiko for avvik avdekkes,
og at avvik og risiko for avvik som er avdekket, følges opp. Dette er kommunedirektørens oppfølgingsplikt.
Både konstaterte avvik og risiko for avvik skal følges opp. Allerede oppståtte feil skal korrigeres. Samtidig
må kommunedirektøren forebygge at feil oppstår. Kommunedirektøren må skaffe oversikt over områder i
kommunen hvor det er fare for manglende etterlevelse av lover og forskrifter, og sette inn relevante
forebyggende og risikoreduserende tiltak for å hindre og forebygge regelbrudd. Kommunedirektøren
vurderer og beslutter hva som konkret skal gjøres for å avdekke avvik og risiko for avvik, og på hvilken
måte oppfølgingen av avvik og risiko for avvik skal gjøres.

Arbeidsmiljøloven
Varsling
§ 2 A-1.Rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten
(1) Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet. Innleid
arbeidstaker har også rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten til innleier.
(2) Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer
i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet, for eksempel forhold som
kan innebære
a)

fare for liv eller helse

b)

fare for klima eller miljø

c)

korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
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d)

myndighetsmisbruk

e)

uforsvarlig arbeidsmiljø

f)

brudd på personopplysningssikkerheten.

§ 2 A-2.Fremgangsmåte ved varsling
(1) Arbeidstaker kan alltid varsle internt
a)

til arbeidsgiver eller en representant for arbeidsgiver

b)

i samsvar med virksomhetens rutiner for varsling

c)

i samsvar med varslingsplikt

d)

via verneombud, tillitsvalgt eller advokat.

(2) Arbeidstaker kan alltid varsle eksternt til en offentlig tilsynsmyndighet eller en annen offentlig
myndighet.
(3) Arbeidstaker kan varsle eksternt til media eller offentligheten for øvrig dersom
a)

arbeidstaker er i aktsom god tro om innholdet i varselet,

b)

varselet gjelder kritikkverdige forhold som har allmenn interesse, og

c)
arbeidstaker først har varslet internt, eller har grunn til å tro at intern varsling ikke vil være
hensiktsmessig.
(4) Arbeidsgiver har bevisbyrden for at varsling har skjedd i strid med §§ 2 A-1 og 2 A-2.

§ 2 A-3.Arbeidsgivers aktivitetsplikt ved varsling
(1) Når det er varslet om kritikkverdige forhold i virksomheten, skal arbeidsgiver sørge for at varselet
innen rimelig tid blir tilstrekkelig undersøkt.
(2) Arbeidsgiver skal særlig påse at den som har varslet, har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Dersom det er
nødvendig, skal arbeidsgiver sørge for tiltak som er egnet til å forebygge gjengjeldelse.
§ 2 A-4.Forbud mot gjengjeldelse
(1) Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i samsvar med §§ 2 A-1 og 2 A-2, er forbudt. Overfor
innleide arbeidstakere gjelder forbudet både for arbeidsgiver og innleier.
(2) Med gjengjeldelse menes enhver ugunstig handling, praksis eller unnlatelse som er en følge av eller en
reaksjon på at arbeidstaker har varslet, for eksempel
a)
trusler, trakassering, usaklig forskjellsbehandling, sosial ekskludering eller annen utilbørlig
opptreden
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b)

advarsel, endring i arbeidsoppgaver, omplassering eller degradering

c)

suspensjon, oppsigelse, avskjed eller ordensstraff.

(3) Første ledd gjelder tilsvarende ved gjengjeldelse mot arbeidstaker som gir til kjenne at retten til å
varsle vil bli brukt, for eksempel ved å fremskaffe opplysninger.
(4) Dersom arbeidstaker legger frem opplysninger som gir grunn til å tro at det har funnet sted
gjengjeldelse, må arbeidsgiver sannsynliggjøre at det likevel ikke har funnet sted slik gjengjeldelse.
Av helsepersonelloven § 17 framgår det at: helsepersonell skal av eget tiltak gi tilsynsmyndighetene
informasjon om forhold som kan medføre fare for pasienters eller brukeres sikkerhet. Det skal ikke gis
informasjon om taushetsbelagte opplysninger.
Oppsigelse
Kapittel 15. Opphør av arbeidsforhold
§ 15-1.Drøfting før beslutning om oppsigelse
Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes
med arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det. Både
grunnlaget for oppsigelsen og eventuell utvelgelse mellom flere ansatte av hvem som skal sies opp, skal
drøftes
§ 15-4.Formkrav ved oppsigelse
(1) Oppsigelse skal skje skriftlig.
(2) Oppsigelse fra arbeidsgivers side skal leveres til arbeidstaker personlig eller sendes i rekommandert
brev til arbeidstakers oppgitte adresse. Oppsigelsen skal anses for å ha funnet sted når den er kommet
fram til arbeidstaker. Oppsigelsen skal inneholde opplysninger om
a)
arbeidstakers rett til å kreve forhandling og reise søksmål,
b)
retten til å fortsette i stillingen etter bestemmelsene i §§ 17-3, 17-4 og 15-11,
c)
de frister som gjelder for å kreve forhandling, reise søksmål og for å fortsette i stillingen, og
d)
hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt i en eventuell tvist.
§ 15-8.Oppsigelsesvern ved sykdom
(1) Arbeidstaker som helt eller delvis er borte fra arbeidet på grunn av ulykke eller sykdom kan ikke av
denne grunn sies opp de første 12 månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte.
§ 15-13.Suspensjon
(1) Dersom det er grunn til å anta at en arbeidstaker har gjort seg skyldig i forhold som kan medføre
avskjed etter § 15-14 og virksomhetens behov tilsier det, kan arbeidsgiver pålegge arbeidstaker å fratre
arbeidsforholdet mens saken undersøkes.
(2) Det skal vurderes fortløpende om vilkårene etter første ledd er oppfylt. Dersom dette ikke er tilfelle,
skal suspensjonen straks oppheves. Suspensjon utover tre måneder må være begrunnet i forholdets
særlige art.
(3) Arbeidstaker beholder den lønn vedkommende hadde på suspensjonstidspunktet frem til suspensjonen
opphører.
(4) Ved suspensjon gjelder bestemmelsene i §§ 15-1, 15-4 og 15-12 tilsvarende så langt de passer.
§ 15-14.Avskjed
(1) Arbeidsgiver kan avskjedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom denne har
gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.
(2) Ved avskjed gjelder bestemmelsene i §§ 15-1 og 15-4 tilsvarende.
(3) Dersom avskjeden er urettmessig, skal retten kjenne den ugyldig etter påstand fra arbeidstaker. I
særlige tilfeller kan retten likevel, etter påstand fra arbeidsgiver, bestemme at arbeidsforholdet skal
opphøre dersom den etter avveining av partenes interesser finner at det vil være åpenbart urimelig at
arbeidsforholdet fortsetter. Retten kan også bestemme at arbeidsforholdet skal opphøre når den finner at
vilkårene for saklig oppsigelse er til stede.
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(4) Arbeidstaker kan kreve erstatning dersom avskjeden er urettmessig. Erstatningen fastsettes i samsvar
med § 15-12 andre ledd.
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