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Forord
Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Hemne
kommune. Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i henhold til RSK 001: Standard for
forvaltningsrevisjon (Norges kommunerevisorforbund (NKRF). Vi vil benytte anledningen til å
takke ledelse og ansatte for å ha lagt tilrette for gjennomføring av forvaltningsrevisjonen.

Trondheim, 29.3.2016
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Sammendrag
Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Hemne
kommune. Kontrollutvalget vedtok å bestille en forvaltningsrevisjon innenfor temaene
personalpolitikk og kompetanse (KU-sak 14/15). Etterpå vedtok kontrollutvalget i sak 18/2015
å avgrense revisjonen til å gjelde skolene og pleie- og omsorgstjenestene. Videre vedtok de å
innrette forvaltningsrevisjonen etter følgende temaer:


Rekruttering og kompetanseutvikling



Organisering av personalressursene (arbeidstid og arbeidsforhold)



Avviks- og varslingshåndtering

Vi konkluderer med at Hemne kommune i all hovedsak er i stand til å ivareta nødvendig
kompetanse i skole- og omsorgsektorene. Kommunen har likevel utfordringer med å til enhver
tid ha den riktige kompetansen i de ulike tjenestene. Hemne kommune vil dessuten stå overfor
et forholdsvis omfattende rekrutteringsbehov framover, og det kan bli utfordringer med å
rekruttere personell med viktige fagkompetanser. Hemne kommune har lagt til rette for at
personalressursene i oppvekst- og omsorgsektorene er organisert i tråd med gitte
forutsetninger om arbeidstid, men vi har merket oss at brudd på arbeidstidsbestemmelser
likevel kan finne sted. Den administrative kommuneledelsen har lagt godt til rette for
avviksrapportering gjennom prosedyrebeskrivelser, men det ser likevel ut til at det blir
mangelfullt fulgt opp. På bakgrunn av det, så anbefaler vi rådmannen til å:


Se på muligheter for ressursutveksling for å gjøre skolene mindre sårbare ved f.eks.
fravær



Legge tilrette og bevisstgjøre ansatte på avviksrapportering



Ha jevnlig gjennomgang av og bevisstgjøring av varslingsbestemmelsene

Til grunn for disse funnene og anbefalingene ligger intervjuinformasjon med sentrale ledere og
tillitsvalgte, gjennomgang av dokument og system og statistikk fra KOSTRA og Grunnskolens
informasjonssystem (GSI). Vurderingene er gjort mot føringer opplæringsloven, helse- og
omsorgstjenesteloven, arbeidsmiljøloven og lokale vedtak, for å nevne noe. Dette er beskrevet
i kapittel 2.
Data fra intervju, dokumenter og statistikk er presentert i kapitlene 3 – 5, sammen med revisors
vurderinger.
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Et utkast til rapport har vært på høring hos rådmannen. Det er har ikke vært grunn til å gjøre
vesentlige endringer i rapporten på bakgrunn av rådmannens gjennomgang. Rådmannens
tilbakemelding er vedlagt rapporten (vedlegg 1), og beskrevet i kapittel 6.

I kapittel 7 inneholder mer utdypende konklusjoner og anbefalinger.
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1 Innledning
Dette er en forvaltningsrevisjon på oppdrag fra kontrollutvalget i Hemne kommune. I dette
kapitlet beskriver vi kontrollutvalgets bestilling, og hvordan dialogen mellom revisjonen og
kontrollutvalget har vært i bestillingsprosessen.

1.1 Bestilling
Kontrollutvalget i Hemne kommune har vedtatt å bestille en forvaltningsrevisjon innenfor
temaene

personalpolitikk

og

kompetanse

(KU-sak

14/15).

I

gjeldende

plan

for

forvaltningsrevisjon1 begrunnes bestillingen på denne måten:

Å rekruttere, utvikle og beholde kompetanse står frem som en gjennomgripende
utfordring i kommunens virksomhet, og er et viktig underliggende premiss for å oppnå
gode tjenester. Hemne kommune har derfor behov for å fremstå som en attraktiv
arbeidsgiver. Endrede krav til kommunene medfører kontinuerlige endrings- og
effektiviseringsprosesser

som

både

kan forbedre

og

forverre

de

ansattes

arbeidssituasjon. Aktuelle temaer kan være systematisk arbeid med ulike faktorer som
hjelper kommunen å skaffe, beholde og utvikle kompetanse, slik som ledelse og
medvirkning, rekruttering, medarbeidertilfredshet, kompetanseplanlegging, opplæring
med mer.

I oversendelsesbrevet til bestillingen framgår det at kontrollutvalget har diskutert følgende
innfallsvinkler:

I møtet ga utvalget muntlige innspill om at temaet medbestemmelse og medvirkning
virket lite aktuelt, mens det ble uttrykt særlig interesse for spørsmål om varsling,
kompetanseutvikling og overholdelse av lovverk innen arbeidstid og arbeidsforhold.

Ut i fra det som er beskrevet ovenfor tolker vi bestillingen som at det er varsling, rekruttering
og ivaretakelse av kompetanse, arbeidstid og arbeidsforhold som kontrollutvalget er spesielt
opptatt av. I et møte den 3.9.2015 la revisor fram et forlag til innfallsvinkler til undersøkelsen.
Vi foreslo å avgrense revisjonen til skole og pleie og omsorgssektoren. Kontrollutvalget
godkjente revisors forslag i sitt vedtak i sak 18/15. Forvaltningsrevisjonen har blitt utført i
henhold til det revisor og kontrollutvalget ble enige om.

1

KS-sak 13/2014: Plan for forvaltningsrevisjon, 2014-2015, Hemne kommune
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1.2 Den generelle utviklingen på området for skole og oppvekst
I kapittel 2.3, 3.1, 4.1 og 5.1 vil vi redegjøre nærmere for kravene og forventningene som
gjelder for disse tjenestene når det gjelder kompetanse, ressursorganisering, avvikssystem og
varsling. Vi vil her kort beskrive hvorfor disse temaene er satt på dagsorden, og hva som er
utfordringene generelt på disse områdene.

Temaene har blitt satt på dagorden med jevne mellomrom i kommunesektoren. Særlig når det
gjelder kompetanse og kompetanseutvikling, vil kommunene stå overfor et stort behov for
kompetansesatsing i både i oppvekstsektoren og i pleie og omsorg. Med Kunnskapsløftet, som
er den siste reformen innenfor skolesektoren, ble tidlig innsats og styrking av regneferdigheter,
leseferdigheter, norsk og samisk språk, samt engelsk løftet fram som viktige områder.
Kompetansesatsingen «Kunnskap for kvalitet» er et ledd i dette. Fremdeles har statlige
myndigheter store forventninger til kompetansen i skolene, og det siste er vedtaket om å styrke
den faglige kompetansen for å undervise i ulike fag, som vil få tilbakevirkende kraft, slik
vedtaket er nå.

Innen pleie og omsorg er det Samhandlingsreformen som er den siste store reformen. Den, i
tillegg til endring i brukersammensetning og tjenestebehov, vil medføre at kommunene må
styrke kompetansen på det generelle pleie- og omsorgsområdet, men også innenfor
spesialområder, som psykisk helse, demensomsorg og kreftomsorg, for å nevne noe.

Organisering av personalressurser er også et tema som har vært i fokus med jevne
mellomrom. Det er har vært i søkelyset i forbindelse med brudd på arbeidstidsbestemmelser,
og det har vært diskutert i forbindelse med arbeidstidsforhandlinger, både i skolesektoren og i
pleie og omsorgssektoren. Sist i forbindelse med at arbeidsmiljøloven er endret med tanke på
mer fleksibilitet for arbeidsgivere når det gjelder rammene for å disponere personalet.

Internkontroll og overvåking av regelbrudd er også et mye belyst tema. Vi har sett eksempler
fra kommuner som har hatt åpenhet rundt avvikssystemet sitt, og kommuner som ikke har det.
Det vil ikke være tema i denne forvaltningsrevisjonen, men i forbindelse med den diskusjonen,
har synliggjøringen av at det er viktig med avvikssystem og avdramatisering av
avviksrapportering vært i søkelyset. Det er en av tingene vi vil fokusere på i denne
undersøkelsen.

Varsling er et annet tema som får oppmerksomhet med jevne mellomrom. Arbeidsmiljøloven
ble endret for snart ti år siden, ved at den fikk inn bestemmelser som skulle beskytte
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arbeidstakere mot gjengjeldelse dersom de varslet om kritikkverdige forhold på
arbeidsplassen. Det kom inn flere bestemmelser som la til rette for ansatte sin rett og plikt til å
varsle om kritikkverdige forhold. Vi har sett på hvordan det er håndtert i Hemne kommune.
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2 Undersøkelsesopplegget
I dette kapitlet gjør vi rede for hvordan vi har gjennomført undersøkelsen.

2.1 Avgrensning
Kontrollutvalgets

bestilling

er

omfattende.

Selv

om

problemstillingene

omfatter

personalområdet, er det et vidt område med mange ulike bestemmelser knyttet til seg. I denne
undersøkelsen har vi ikke gått inn på tema som gjelder riktig prioritering av ressurser mellom
sektorer. Vi har heller ikke sett på utfordringer når det gjelder prioritering mellom enheter
innenfor samme sektor.

I en forvaltningsrevisjon kan en ønske å komme til bunns i alle spørsmål. Vi har dessverre ikke
hatt mulighet til å belyse alle sider ved de problemstillingene vi har reist innenfor revisjonens
rammer. Vi har sett om kompetansesatsing skjer, men vi har ikke sett på om, eller hvilke
virkninger den gir for undervisningen og den læringen som skjer blant elevene, eller de
tjenester som gis til brukere av pleie- og omsorgstjenester. Vi har sett på om kommunen legger
til rette for at personalressursene kan brukes i tråd med lov- og avtaleverk, men vi har ikke sett
på om brudd på regelverket skjer, og eventuelt hvilket omfang. Vi har heller ikke sett på om
det er, eller hvor utbredt det er, med avvik og varslingssaker som rapporteres.

Som tidligere nevnt har vi avgrenset undersøkelsen til skole og pleie og omsorg.

2.2 Problemstillinger
Problemstillinger for denne revisjonen har vært:

1. Er kommunen i stand til å ivareta nødvendig kompetanse i skole- og omsorgsektorene?
- Rekruttere og beholde kompetanse
- Gi nødvendig kompetaseutviklende tiltak til ansatte

Her vil minimumskrav til kompetanse i opplærings- og helse- og omsorgslovene være sentralt,
i tillegg til føringer for kompetanseutvikling i avtaleverk (mellom partene i arbeidslivet).

2. Er personalressursene i oppvekst- og omsorgsektorene organisert i tråd med gitte
forutsetninger om arbeidstid?
- Rammer og forutsetninger gitt i lov- og avtaleverk, og kommunens planer (grenser og
muligheter)

- Kompetanse og personalressurser -
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Her vil arbeidsmiljøloven og avtaleverket (mellom partene være sentralt), i tillegg til de
økonomiske rammene som gjelder for kommunen, innenfor disse tjenestene.

3. Ligger det til rette for oppfølging av avvik og kritikkverdige forhold?
- Registrere, melde og følge opp
- Varslingssystem
- System for avviksrapportering

Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven om varsling vil ligge til grunn for denne problemstillingen.

2.3 Revisjonskriterier
I dette avsnittet gjør vi kort rede for de kildene som har vært utgangspunkt for utledning av
revisjonskriterier. Kriteriene er i hovedsak hentet fra lover og forskrifter, avtaler mellom partene
i arbeidslivet og lokale vedtak, planer og prosedyrer.

2.3.1 Lov, forskrift og lokale vedtak og føringer
For problemstillingen om kompetanse og kompetanseutvikling har vi utledet kriterier fra:


Opplæringslova2
o

§§ 10-1 og 10-2: Krav om kompetanse ved tilsetting av undervisningspersonell
og krav om relevant kompetanse ved tilsetting i undervisningsfag.

o

Forskrift til opplæringslova3: Kapittel 14 inneholder mer detaljerte bestemmelser
om kompetanse ved tilsetting og undervisning på de ulike årstrinnene.



Helse- og omsorgstjenesteloven4
o

§ 4-1: Her er bestemmelsen om at kommunen skal sikre at c) helse- og
omsorgstjenesten og personell som utfører tjenestene blir i stand til å overholde
sine lovpålagte plikter og d) tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene.



Helsepersonelloven5
o

§ 4 handler om forsvarlighet og at helsepersonell må utføre sitt arbeid utfra sine
kvalifikasjoner og hva om er forsvarlig helse- og omsorgshjelp.

2

LOV-1998-07-17-61 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæring (opplæringslova), sist endret 1.10.2015

3

Forskrift til opplæringslova, FOR-2006-06-23-724. Sist endret fra 7.2. 2016

4

LOV-2011-06-24-30 Helse- og omsorgstjenesteloven. Sist endret fra 1.10.2015

5

LOV-1999-07-02-64 Lov om helsepersonell. Sist endret fra 1.1.2016
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ESA 12/1380-17 (kommunens sak- og arkivsystem): Vedtatte kompetansemål for
grunnskolen. Dette er føringer som gjelder for kompetanseutviklingssatsing i
grunnskolene i Hemne kommune.



Strategisk kompetanseplan 2013 – 2016 for pleie og omsorg. Hemne kommune.
Vedtatt (administrativt) 7.2.2012. Denne strategien inneholder føringer som gjelder for
kompetanseutvikling i pleie- og omsorgssektoren i Hemne kommune.

For problemstilling 2, om organisering av personalressurser vil følgende lovverk ligge til grunn:


Arbeidsmiljøloven6
o

Kapittel 10 – arbeidstid. I dette kapitlet er det satt rammer for arbeidstiden for
ansatte innenfor ulike arbeidstidstyper (alminnelig arbeids tid, turnus osv.)

For problemstilling 3, om avvikssystem og varslingssystem, tar vi utgangspunkt i:
Kommuneloven pålegger administrasjonssjefen (f.eks. rådmannen) å sørge for at
administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordna instrukser, og at den er
gjenstand for betryggende kontroll (§ 23-2). Dette ansvaret innebærer f.eks. å sørge for at det
er etablert et system for å avdekke, rapportere og følge opp feil, eller avvik.

Den andre delen av denne problemstillingen, varsling, har føringer i arbeidsmiljøloven. Kapittel
2 omhandler arbeidsgiver og arbeidstakers plikter og rettigheter når det gjelder varsling av
kritikkverdige forhold i virksomheten, og oppføling av dette på en trygg måte, uten
gjengjeldelser.

2.3.2 Andre føringer og bestemmelser
For problemstillingen om personalressurser er avtaleverket mellom partene i arbeidslivet et
viktig utgangspunkt for kriterier:


Hovedavtalen – KS-området78:

Hovedavtalen inngås mellom partene i arbeidslivet sentralt. For kommunesektoren er KS
representant for arbeidsgiversiden, kommunene, og arbeidstakerne er representert ved sine
respektive sentrale organisasjonsledd. Sentrale særavtaler mellom KS og den enkelte
arbeidstakerorganisasjon kan inngås med hjemmel i Hovedavtalen. Lokale særavtaler mellom
arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoners lokale ledd kan inngås med hjemmel i

6

LOV-2005-06-17-62 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern. Sist endret 1.1.2016

7

KS Hovedavtale, 1.1.2014 – 31.12.2015

8

KS Hovedavtale, 1.1.2016 – 31.12.2017
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Hovedavtalen. For undervisningspersonale i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring
gjelder sentral forbundsvis særavtale SFS 2213 (se nedenfor). Ingen sentrale generelle eller
forbundsvise særavtaler er inngått med betydning for arbeidstid eller arbeidsforhold innen
helse og omsorg, utover arbeidsmiljøloven og lokale avtaler.


Arbeidstidsavtalen i skole (SFS 2213)9

Denne avtalen omhandler blant annet undervisningspersonalets arbeidstid og tidsressurser.
Arbeidstid på skolen fastsettes ved partsenighet ved den enkelte skole. Arbeidstiden på skolen
kan maksimalt være 9 timer pr. dag og inntil 37,5 timer pr. uke og fremkommer av oversikt
med start og sluttidspunkt som angir arbeidstid på skolen den enkelte dag og/eller uke for den
enkelte lærer.


Balansert målstyring (BMS)

I kommunens styringssystem, BMS, er det angitt målsetting for faglig og personlig utvikling,
avvikshåndtering, deltidsstillinger og sykefravær (nærvær). Disse målene vil være
utgangspunkt for vurderingen av noen av dataene.

2.4 Metode for datainnsamling og -analyse
Summen av problemstillinger for denne forvaltningsrevisjonen går nokså vidt. Det betyr at vi
har gått bredt ut for å samle informasjon og dokumentasjon som kan gi tilstrekkelig grunnlag
for vurderingene og konklusjonen. Med utgangspunkt i skolesektoren og pleie og omsorg har
kildene våre vært:


Den administrative ledelsen i Hemne kommune



Nøkkelpersonell i administrative funksjoner



Enhetsledere (inkl. rektorer) i skoler og pleie og omsorg



Tillitsvalgte for fagpersonell i skole og pleie og omsorg



Kommunens styringssystemer



Styringsdokument, prosedyrer, avtaler og rapporter



Nøkkeltall fra ssb.no/kostra og Grunnskolens informasjonssystem (GSI)

Ved å anvende flere typer datakilder har vi sikret et datagrunnlag som er gjensidig bekreftende,
men som også er nyanserende overfor hverandre.

9

Arbeidstidsavtale i skole (2213), 1.8.2015 – 31.12.2017
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Vi har gjennomført oppstartmøte med daværende fungerende rådmann og personalkonsulent.
Oppstartsmøtet ga et overordna bilde på føringer og oppfølging fra den sentrale delen av
kommuneorganisasjonen. Videre har vi gjennomført individuelle samtaleintervju med i alt 10
personer, som tilsvarer 4 enhetsledere og 1 seksjonsleder, i tillegg til 3 hovedtillitsvalgte og 2
lokalt tillitsvalgte:


Rektorene ved Sodin, Svanem og Vinjerøra skoler (enhetsledere)



Enhetsleder for pleie og omsorg



Seksjonsleder (med et særskilt ansvar for kompetanseutvikling innen pleie og
omsorg)



Hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet



Hovedtillitsvalgt for Fagforbundet



Hovedtillitsvalgt for sykepleierforbundet (tillitsvalgt for helsesenteret)



Tillitsvalgt for Utdanningsforbundet ved Vinjeøra skole



Tillitsvalgt for Utdanningsforbundet ved Svanem skole

Gjennom intervjuene har vi fått utdypende beskrivelser og kvalifiserte synspunkt på
kompetansesituasjonen, organisering av personalressurser og avviks- og varslingssystem i
skoler og pleie- og omsorgstjenester i Hemne kommune.

Det er en rekke elektroniske system som ivaretar planlegging og oppfølging av de temaene vi
har behandlet i de tre problemstillingene. Vi har fått en gjennomgang av systemene og innsyn
i informasjonen som ligger der fra ressurspersonene for systemene. Det gjelder:


Kvalitetssystemet Wisweb (styrende dokument, prosedyrer, data i Balansert
målstyringssystemet (BMS)



Visma HRM (turnusplanlegging i pleie og omsorg)



Visma Flyt (timeplanlegging i skole)



Sak- og arkivsystemet ESA (arkivverdig dokumentasjon, politiske saker)



Hemne.kommune.no (organisasjonsinformasjon)

I tillegg til disse har vi fått tilsendt dokumentasjon som ikke har vært tilgjengelig for oss i
systemene.

Vi har også hentet data fra ssb.no/kostra, i hovedsak informasjon for å sammenligne med
andre kommuner og kommunen over flere år. Vi har dessuten innhentet utdypende data fra
GSI.
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Alt i alt mener vi at vi har et informasjonsgrunnlag som dekker problemstillingene på en god
måte. Som tidligere nevnt har det vært en bred undersøkelse, og bredden i problemstillingene
gjør at vi ikke har kunnet gå helt i dybden, rammene for prosjektet tatt i betraktning.
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3 Rekruttering, stabilitet og utvikling av kompetanse
I dette kapitlet ser vi nærmere på problemstillingen om kommunen er i stand til å ivareta
nødvendig kompetanse i skole- og omsorgsektorene.

3.1 Revisjonskriterier
Det er tjenesteområdene grunnskole og pleie og omsorg som er gjenstand for denne
forvaltningsrevisjonen. Føringer for kompetansen i disse tjenestene ligger først og fremst i
henholdsvis opplæringsloven og helse- og omsorgstjenesteloven10. Til begge lovene er det
knyttet forskrifter som omhandler krav til kompetanse i disse tjenestene.

For de som skal tilsettes i grunnskolen gjelder det krav til pedagogisk kompetanse, i tillegg til
faglig kompetanse. Når det gjelder kravene til faglige kompetansen er det forskjellig, avhengig
av hvilket trinn det skal undervises på:


1.-4. årstrinn: Grunnskolelærerutdanning for 1. – 7. årstrinn, eller
førskolelærerutdanning med videreutdanning for undervisning på barnetrinnet.



5.-7. årstrinn: Grunnskolærerutdanning for 1.-7. årstrinn, grunnskolelærerutdanning
for 5.-7. årstrinn, eller fordypning



8.-10. årstrinn: Grunnskolelærerutdanning, eller fordypning i de fagene det skal
undervises i.

De som skal utføre pleie- og omsorgstjenester skal legge tilrette for forsvarlighet,
pasientsikkerhet og kvalitet. I det ligger det bl.a. at det skal legges tilrette for at tjenestene
utføres med tilfredsstillende kompetanse. Det er ingen absolutte lovkrav utover dette, når det
gjelder kompetanse i pleie og omsorg. Likevel er det lover, som f.eks. Forskrift om
legemiddelhåndtering, hvor det heter at virksomhetsleder skal sørge for at helsepersonell som
håndterer legemidler, har tilstrekkelig kompetanse. Helsepersonellets kompetanse må
vurderes individuelt ut fra vedkommendes formelle og reelle kvalifikasjoner og oppgavens art,
før legemiddelhåndtering kan utføres.

Med Samhandlingsreformen er ansvar og oppgaver overført fra spesialisthelsetjenesten (f.eks.
sykehusene) til kommunene. Dette har medført et behov for å ha spesialisert kompetanse
tilgjengelig for å yte forsvarlig helsehjelp.

10

Se kapittel 2.3
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I styringssystemet, BMS, er det angitt mål for faglig og personlig utvikling. Vi har brukt
innrapporterte resultat på disse indikatorene, og sett om de er i tråd med kommunens
målsettinger.

Utfra dette vil vi i dette kapitlet vurdere om:


Kommunen har den kompetansen som kreves i skole og pleie- og omsorgstjenestene



Kommunen har strategi og tiltak for å møte eventuelle utfordringer med kompetanse
o

Rekruttering

o

Kompetanseutvikling

3.2 Data
3.2.1 Tilfredsstillende fagkompetanse
I dette avsnittet presenterer vi data for situasjonen i kommunen, og om kommunen tilfredsstiller
kravene til kompetanse i grunnskole og pleie og omsorg, slik de framgår i lovverket.

Videre, presenterer vi noen talloversikter fra KOSTRA for Hemne, utvalgte kommuner i
kommunegruppe 2 i Sør-Trøndelag, gjennomsnittet for hele kommunegruppe 2 og
landsgjennomsnittet utenom Oslo.

I figur 1 viser vi kompetanseoversikt for det pedagogiske personalet i grunnskolene. Figuren
viser at Hemne kommune har lavest andel lærere med universitets- høyskoleutdanning med
pedagogisk utdanning (72 %) av kommunene og gjennomsnittstallene som inngår i oversikten,
mens Åfjord kommune har høyest andel lærere med denne kompetansen (88 %). Vi ser at
Hemne har forholdsvis høy andel lærere med universitets-/høyskoleutdanning uten
pedagogisk utdanning (ca. 12 %), og Åfjord kommune er den med lavest andel lærere med
denne kompetansen (3 %). Andelen lærere med kompetanse fra videregående skole, eller
lavere, varierer fra 6,5 (landsgjennomsnittet) til 18 % (Frøya). Andelen for Hemne var ca. 16
%.

- Kompetanse og personalressurser -
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Andel lærere med utdanning på ulike nivå.
Hemne kommune og sammenlignbare kommuner. 2014. Prosent
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

14,3
3,9

9
3

7,3
5,2

6,5
5,6

75,6

81,8

88,1

87,5

87,8

Frøya

Bjugn

Åfjord

K2

LG u/O

16,1

17,9

11,8

6,4

72

Hemne

Andel lærere med videregående utdanning eller lavere
Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning uten pedagogisk utdanning
Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning
Kilde: Grunnskolenes informasjonssystem (GSI)

Det har vært en utvikling i kompetansesammensetning for Hemne kommune de siste årene,
iallfall fra 2012, jf. figur 2. Andelen lærere med pedagogisk utdanning har vært synkende, mens
det har vært størst økning i andelen lærere med videregående utdanning, eller lavere (fra 12,5
i 2012 – 16,1 i 2014). Det er viktig å være oppmerksom på at det er snakk om forholdsvis få
personer, og at endring for en ansatt gir høyere prosentvis utslag for en kommune med få
ansatte enn for kommuner med mange ansatte.
Andel lærere med utdanning på ulike nivå.
Hemne i perioden 2012 – 2014. Prosent.
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Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning uten pedagogisk utdanning
Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning
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I tabell 1 framgår det hvor stor del av undervisningspersonalet i Hemne kommune som
tilfredsstiller kompetansekravene for tilsetting, jf. opplæringsloven. Vi ser av tabellen at
årstimetallet som utføres av personell uten denne kompetansen varierte fra 1 – 5 % i
skoleårene 2012-13 – 2015-16. Ser vi på den enkelte skole, er det de to 1-7-skolene som har
hatt høyest andel personell som ikke tilfredsstiller kompetansekravene. Ved Vinjeøra skole har
andelen variert fra 2 % i inneværende skoleår til 27 % i skoleåret 2013/14. Ved Svanem har
andelen personell uten denne kompetansen variert fra 0 % (2015/16) til 10 % (2012/13), mens
den har ligget rundt 0 – 1 % alle årene ved Sodin. Det er likevel viktig å merke seg at alle
skolene i større grad tilfredsstilte kompetansekravene ved rapporteringstidspunktet for
inneværende skoleår.

Tabell 1. Undervisningspersonalets kompetanse, jf. opplæringsloven. Årstimetall

Navn

Hemne

Sodin skole

Svanem skole

Vinjeøra skole

År

Undervisningspersonale Undervisningspersonale
Sum lærertimer som gis
som oppfyller
som ikke oppfyller
til undervisning ved
kompetansekravene for kompetansekravene for
skolen inneværende
tilsetting
tilsetting
skoleår
opplæringsloven
opplæringsloven

2015-16

33664

99 %

299

1%

33963

100 %

2014-15

33957

97 %

1016

3%

34973

100 %

2013-14

34373

95 %

1825

5%

36198

100 %

2012-13

35008

99 %

500

1%

35508

100 %

2015-16

25805

99 %

209

1%

26014

100 %

2014-15

27391

99 %

142

1%

27533

100 %

2013-14

27317

99 %

285

1%

27602

100 %

2012-13

27104

100 %

0

0%

27104

100 %

2015-16

3848

100 %

0

0%

3848

100 %

2014-15

3658

95 %

190

5%

3848

100 %

2013-14

3978

91 %

399

9%

4377

100 %

2012-13

4330

90 %

500

10 %

4830

100 %

2015-16

4011

98 %

90

2%

4101

100 %

2014-15

2908

81 %

684

19 %

3592

100 %

2013-14

3078

73 %

1141

27 %

4219

100 %

2012-13

3574

100 %

0

0%

3574

100 %

Intervjuinformasjon bekrefter det bildet som disse oversiktene gir. Det er særlig ved vikarbehov
at det er vanskelig å fylle undervisningen med den riktige kompetansen. Tilbakemeldingene
tyder også på at alle tre skolene har utfordringer med å få fagkompetanse i fag som engelsk,
fransk, musikk og kroppsøving. Tidligere har det vært vanskelig å få kompetanse i basisfag
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som matematikk og norsk. Disse fagene har det blitt satset en god del på, både nasjonalt og
lokalt, så der er det ikke så store utfordringer i de fagene nå lenger.

Går vi til pleie og omsorg, viser figur 3 andel årsverk i brukerretta tjenester med og uten
fagutdanning. Vi ser at Hemne kommune har høyest andel årsverk med fagutdanning fra
høyskole/universitet av de utvalgte kommunene (34 %), og ligger likt med landsgjennomsnittet.
For de andre kommunene varierer denne andelen fra 21 til 31 %. Når det gjelder fagutdanning
fra videregående skolen er andelen for Hemne kommune lavere (44 %) enn for Frøya, Åfjord
og gjennomsnittet for kommunegruppen (47 – 59 %), og noe høyere enn for Bjugn og
landsgjennomsnittet (41 – 43 %). Andelen uten fagutdanning ligger nokså likt for Hemne og
de andre kommunene (21-22 %), med unntak av Bjugn og landsgjennomsnittet (25 – 26 %).
Andel årsverk11 i brukerretta tjenester med og uten fagutdanning.
Hemne kommune og sammenlignbare kommuner.
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70 %
60 %
50 %
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0%

22

21

22

22
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41
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Åfjord
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Gj.sn
u/Oslo

26

21
34

44

Hemne

31

59

Frøya

25

34

Andel årsverk i brukerrettede tjenester u/fagutdanning
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universite
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra videregående skole

Figur 4 viser utviklingen i Hemne de siste årene, og da har det vært en generell økning i
andelen årsverk i brukerretta tjenester med fagutdanning. Det er andel årsverk med
fagutdanning fra videregående skole som har økt mest, fra 39 – 44 %, mens andelen med
fagutdanning fra høyskole/universitet har variert fra 33 – 35 % fra 2013 til 2014, og var på 34
% i 2014. De er viktig å være oppmerksom på at det er forholdsvis få årsverk, og at endring
med ett årsverk gir forholdsvis stort utslag i prosent.

11

Både personer med fravær og deres eventuelle vikarer inngår i avtalte årsverk med sin avtalte arbeidstid
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Andel årsverk12 i brukerretta tjenester med og uten fagutdanning.
Hemne kommune 2012 – 2014. Prosent.
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Intervjuinformasjon fra ansatte og tillitsvalgte innen de ulike pleie- og omsorgstjenestene
bekrefter langt på vei dette bildet. Ifølge enhetsleder har det vært omorganisering av tjenestene
i løpet av de siste 1-2 årene. Fra en flat struktur, er ledelsen nå organisert i flere nivå.
Kompetansemessig er ledelsen styrket med 11 fagledere innenfor ulike fagområder. Det
faglige ansvaret kan være innenfor et sykepleiefaglig avgrensa område, som psykisk
helsevern, det kan være for en tjeneste innenfor en sone og det kan være for merkantilt område
eller for et system. En fagleder kan ha ansvar for flere fagområder. Fagledelse utgjør 20 % av
stillingen til faglederne. Ansvaret er skriftlig delegert fra enhetsleder, og ligger på Wisweb.
Hemne kommune skiller seg ut fra mange andre kommuner ved at alle ansatte i
hjemmesykepleien har sykepleierutdannelse. Intervjuinformasjonen bekrefter også at
kommunen har forholdsvis høy andel med helsefagarbeidere med formalkompetanse fra
videregående skole.

Utfordringen er likevel sykemeldinger, permisjoner og vakanser. Det har vært en del
permisjoner blant de ansatte, i tillegg til at flere har sluttet for å gå over i andre jobber eller
pensjonert seg. Derfor, ifølge tilbakemelding fra enhetsleder og tillitsvalgt, kan det være
utfordrende å opprettholde tallet på kvalifisert personell til enhver tid. Kommunen har avtale
med, og bruker en del vikarer fra et vikarbyrå.

12

Både personer med fravær og deres eventuelle vikarer inngår i avtalte årsverk med sin avtalte arbeidstid
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3.2.2 Rekruttere og beholde kompetanse
For å ha lovpålagt kompetanse til enhver tid, er tilgang på kvalifisert personell ved utlysing av
stillinger en viktig faktor. Det vil alltid være ansatte som slutter, enten for å begynne i annen
jobb, eller for å pensjonere seg. Det vil også være et visst sykefravær. Likevel er det viktig at
omfanget av dette ikke er for stort, og at det er stabilitet og forutsigbarhet i personalet. I dette
kapitlet ser vi på om kommunen er i stand til å rekruttere den kompetansen som er nødvendig,
og om det er tilstrekkelig stabilitet i personalet.

Intervjuinformasjonen fra skolene tyder på at det i hovedsak har vært stabilitet i personalet,
men, som vi beskrev ovenfor, vil det bli en del som slutter de nærmeste årene. Sodin og
Svanem skoler har hatt god tilgang på søkere når de har hatt ledige stillinger. Ved Vinjeøra
skole har det vært litt tyngre. På intervjutidspunktet var skolen i en rekrutteringsprosess, etter
at to ansatte, som begge hadde delte stillinger, hadde sluttet. Rektor ga uttrykk for at det har
vært vanskelig å rekruttere til disse stillingene, og at delte stillinger ikke er så attraktivt.
Stillingene ble slått sammen og lyst ut for tredje gang på intervjutidspunktet.

Utfordringene med å rekruttere, særlig til vikariater, forklares både med at de konkurrerer med
asylmottaket i kommunen om arbeidstakere, men også at det har vært flere ledige
stillinger/vikariater i kommunen på grunn av at det er flere lærere som er frikjøpt for å ta
videreutdanning. Ved Sodin skole har de tilsatt to ekstra lærere for å ha lærere «i beredskap»
ved sykefravær og permisjoner.

Ved alle tre skolene ble det det økte fokuset på styrking av kompetanse i basisfagene trukket
fram som en framtidig utfordring mot rekruttering av undervisningspersonell, både innen
språkfag og fag som musikk og kroppsøving.

Innen pleie og omsorg har det de siste årene vist seg vanskeligere å rekruttere sykepleiere,
mens det har vært bra tilgang på helsefagarbeidere. Det er færre som tar sykepleierutdanning,
og i Hemne kommune mener de at de konkurrerer med St.Olavs Hospital i Orkanger.
Kommunen samarbeider videre med Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen for å få
desentralisert sykepleierutdanning til regionen. Ifølge enhetsleder vil kommunen på sikt også
mangle fysioterapeut, sykepleiere med spesialisering i psykisk helse og helsefagarbeidere.
Når det gjelder det siste har kommunen i samarbeid med den videregående skolen gjennomført
et utdanningsløp for 8 fremmedspråklige elever/lærlinger, som har resultert i at de har tatt fagbrev
innfor helse og omsorg.
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3.2.3 Kompetanseutvikling
Både opplæringsloven og helse- og omsorgstjenesteloven forplikter kommunene til å
sørge for nødvendig opplæring og kompetanseutvikling av personalet. I opplæringsloven
(§10-6) framgår det at undervisningspersonale skal ha nødvendig kompetanse i de fagene
de underviser i, men at skoleledelsen for enkelte fag og midlertidig ansatt personale kan
fravike denne bestemmelsen. Videre framgår det at skoleeier skal ha et system som gir
undervisningspersonale, skoleledere og personale med særoppgaver i skoleverket
mulighet til nødvendig kompetanseutvikling. I skole har det vært en kompetansesatsing de
siste årene – «Kompetanse for kvalitet», som har vært et samarbeid mellom partene i KSområdet og Kunnskapsdepartementet. Fagene leseopplæring, matematikk, engelsk og norsk
er prioriterte satsingsområder. Satsingen er et samarbeid der staten kompenserer for
vikarutgifter (inntil 75 % i matematikk og naturfag) og 60 % i øvrige fag. De resterende 15 % i
øvrige fag skal finansieres av skoleeier. Det er dessuten en stipendordning som alternativ til
vikarordningen. Gjennom stipendordningen får lærere inntil 100 000 kroner for å gjennomføre
inntil 30 studiepoeng. Staten finansierer studieplassene i både vikar- og stipendordningen,
mens skoleeieren dekker kostnader til reise, opphold, læremidler og lignende.

Den lokale strategien for kompetanseutvikling i skolene i Hemne kommune er nedfelt i en
avtale om kompetansemål. Gjeldende avtale ble vedtatt av den administrative skoleeieren,
de tre skolelederne og hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet i felleskap. I avtalen, som
gjelder for 2015/2016 og 2016/2017, framgår følgende mål for kompetanseutvikling:

1. Skolebasert kompetanseutvikling med vekt på grunnleggende ferdigheter i skriving
2. Skolebasert kompetanseutvikling knyttet til praktisk, variert og relevant undervisning med
vekt på pedagogisk bruk av IKT
3. Skolebasert kompetanseutvikling med vekt på grunnleggende ferdigheter i regning

Vurdering og organisasjonsutvikling skal inngå som en del av utviklingsarbeidet. Som en del
av organisasjonsutviklingen skal det jobbes med en forsterket delingskultur mellom skolene.

I kommunens styringskort (BMS) er faglig og personlig utvikling en av styringsindikatorene, og
informasjon om indikatoren er basert på tre spørsmål i medarbeiderundersøkelsen.
Gjennomsnittsskåren for resultatene på disse spørsmålene (skala 1 – 6) viser status. I tabell
2 framgår resultatene for de tre skolene.
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Vi gjør igjen oppmerksom på at gjennomsnittstall for skoler med få ansatte kan endres mye
ved at få ansatte svarer avvikende i forhold til resten. Både Sodin og Vinjeøra har økt målet
sitt siden 2012, mens Svanem har redusert målet fra og med 2014. Både Svanem og Sodin
skoler har høyere resultat enn målet for de fleste årene, mens Vinjeøra ikke har oppnådd
resultat som er i samsvar med målet.
Tabell 2. Gjennomsnittsskår for faglig og personlig utvikling.
Skala 1 – 613 (mål i BMS). Grunnskolene.
2012

2013

2014

2015

Sodin skole

4,6 (4,5)

4,9 (4,6)

4,9 (4,8)

4,8 (4,9)

Svanem skole

4,9 (5,1)

5,0 (5,3)

5,0 (5,0)

5,1 (5,0)

Vinjeøra

3,3 (4,2)

3,8 (4,3)

4,7 (4,4)

- (4,7)

Kilde: Wisweb: BMS

I intervju med rektorene går det fram at alle tre skolene har deltatt i kompetanseutviklende
tiltak i større eller mindre grad. Det gjelder både tiltak som gir formalkompetanse (studiepoeng)
og andre kompetanseutviklingstiltak. Når det gjelder satsingen «Kompetanse for kvalitet» har
Sodin skole 7 deltakere i inneværende år. Skolen har hatt stor nytte av kompetansesatsingen
«Kompetanse for kvalitet». De 7 deltakerne tar videreutdanning i grunnleggende ferdigheter i
regning, matematikk, norsk og norsk som andrespråk. Kompetanseutviklingen skjer primært
på bakgrunn av behovsvurdering for skolen og i tett dialog med PPT og skoleeier, ifølge rektor.
Også ved Svanem skole er det to lærere som tar videreutdanning inneværende år; en i
spesialpedagogikk og en i matematikk. I tillegg har de ansatte som deltar i et
kompetanseutviklingstiltak i autisme i regi av St. Olav Hospital. Ved Vinjeøra skole er det ingen
som tar videreutdanning i inneværende år, men i løpet av de to årene før, var det to ansatte
som tok videreutdanning.

Den nylig avtalte kompetansestrategien, «Kompetanse for kvalitet» har som formål å legge til
rette for at skoleeiere over en tiårsperiode skal bygge opp kompetansekravene som ble
vedtatt fra 1. august 2015. Da ble det innført krav, med tilbakevirkende virkning, om at alle
lærere som skal undervise i skolen skal ha formalisert kompetanse i undervisningsfagene, i
form av formell utdanning, for etter loven å være kvalifisert for å undervise. For barnetrinnet
vil det si minimum 30 relevante studiepoeng for å undervise i fagene matematikk, norsk,
norsk tegnspråk og samisk. For ungdomstrinnet er kravene 60 relevante studiepoeng i de
13
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samme fagene, i tillegg til engelsk, og 30 relevante studiepoeng for å undervise i de fleste
andre fag.

Det er litt ulike tilbakemeldinger om hvordan kommunen som skoleeier har tenkt å møte
disse forventningene. Flere av de vi intervjuet, både rektorer og tillitsvalgte, mente at
kommunen ikke hadde noen strategi for dette. Andre trakk fram Orkdal/Øyregionsamarbeidet, og det i den sammenheng var diskutert hvordan regionen kan møte
nye kompetansekrav sammen.

For pleie og omsorg er det bestemmelser om kompetanseutvikling i kapittel 4 i helse- og
omsorgstjenesteloven. Den inneholder bestemmelser om kommunens ansvar for at
helsepersonell som utfører tjenestene blir gjort i stand til å overholde sine lovpålagte plikter
og at tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene. Også i helsetjenestene har det vært
statlige kompetansesatsinger. I 2006 presenterte den daværende regjeringen St. meld. nr.
25 (2005-2006) ”Mestring, muligheter og mening, framtidas omsorgsmuligheter”. I denne
stortingsmeldingen ble det satt fokus på fremtidige utfordringer i de kommunale helse- og
omsorgstjenestene, og på hvilke strategier som kunne tas i bruk for å komme disse
utfordringene i møte. Den kanskje største utfordringen for fremtidens pleie- og
omsorgstjenester er knyttet til endringer i behovet for tjenestene, går det fram av en rapport
fra Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), som har evaluert deler av
kompetansesatsingen «Kompetanseløftet 2015». Også med denne satsingen har det fulgt
statlige midler til videreutdanning og annen kompetanseutvikling.
Hemne kommune har en strategisk kompetanseplan for pleie og omsorg for 2013 – 2016.
Med planen følger en årlig handlingsplan med tiltak. Fem områder er pekt ut i strategiplanen,
hvor Hemne kommune vil ha behov for styrket kompetanse. Kommunens egen vurdering er:


Demensomsorg – god kompetanse, men behov for spredning i organisasjonen



Etikk – videreføring av refleksjonsgrupper



I stedet for sykehusinnleggelse/samhandlingsreformen – her framgår det at pleie og
omsorg har behov for videreutdanning. Det er behov for tydelige behovsvurderinger
fra ansatte.



Forebygging/habilitering/rehabilitering – mangler videreutdanning innen forebygging



Psykisk helsearbeid – god kompetanse, men behov for spredning
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Kompetansestrategien legger vekt på at kunnskapsutviklingen i større grad må skje i
felleskap, og at det skal settes av arenaer for refleksjonsgrupper. Kollegaveiledning og læring er også beskrevet som viktige virkemidler i kompetanseutviklingen.

Faglig og personlig utvikling er styringsindikator også for pleie og omsorg (tabell 3).

Tabell 3. Gjennomsnittsskår for faglig og personlig utvikling.
Skala 1 – 614 (mål). Pleie og omsorg.

Pleie og omsorg

2012

2013

2014

2015

4,3 (4,5)

4,6 (4,5)

4,7 (4,5)

4,6 (4,8)

Kilde: Wisweb: BMS

Vi ser at gjennomsnittsskåren var høyere enn målet i 2013 og 2014, og lavere i 2012 og
2015.

Ifølge enhetsleder oppstår tiltakene i handlingsplanen ved endringer som kommer utenfra og
innspill fra medarbeidersamtalene. Ressurser begrenser hvilke kompetansetiltak som kan
iverksettes. Akkurat nå er det iverksatt et opplæringstiltak – ABC-modellen - som kommunen
har fått støtte fra Helsedirektoratet for å gjennomføre. ABC-modellen er et opplæringstilbud til
helse- og omsorgspersonell i kommunene. Opplæringen foregår i tverrfaglige studiegrupper
på arbeidsplassen. Dette er et stort satsingsområde, og det er mange i pleie- og
omsorgstjenestene i Hemne kommune som er involvert i denne satsingen.

Hemne kommune fikk kr 225 000 i statlige midler til kompetanseutviklingstiltak i 2015, som er
fordelt på:

14

-

1 videreutdanning innen demens,

-

2 helsefagarbeidere innen psykisk helse

-

1 innen brukerstyrt personlig assistanse

-

(Eldreomsorgens ABC med 10 som har startet 2014 og 34 som starter 2016

-

1 videreutdanning innen aldring og eldres helse

-

1 master på aktivitet

-

1 videreutdanning innen diabetesomsorg
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Tidligere har 2 blitt videreutdannet til kreftsykepleiere. Ifølge enhetsleder er kommunen ajour
med tiltak innenfor handlingsplanen. Involveringen av ansatte i kompetansetiltakene bekreftes
av flere ansatte. Det er god involvering av ansatte rundt internundervisningen, mens når det
gjelder videreutdanningstiltakene er det mer styrt av enhets-/seksjonslederne og brukernes
behov litt fram i tid. Det knytter seg litt spenning til responsen hos ansatte, altså hvem som
ønsker videreutdanning i de ulike retningene når de går ut med pleie og omsorg sine
prioriteringer i ny plan. Det er usikkerhet knyttet til hvor mye midler som vil stilles til rådighet til
formålet. Ifølge en av informantene er det områder (diabetes) hvor kommunen har gjort det
mulig å ta videreutdanning, men hvor det ikke har vært interesse blant de ansatte. Det er også
områder, ifølge en annen informant, hvor ansatte har ønsket videreutdanning, og kommunen
ikke har ønsket å prioritere det.

3.3 Revisors vurdering
Kommunen må ha den kompetansen som kreves i skole og pleie- og omsorgstjenestene.
For skolene er det §§ 10-1 og 10-2 i opplæringsloven som viser krav til kompetanse for
undervisningspersonale. De som skal tilsettes i undervisningsstillinger må ha relevant faglig
og pedagogisk kompetanse.

Personalet som er tilsatt i undervisningsstillinger har i all hovedsak riktig kompetanse til å
utføre undervisningen. Likevel vil revisor trekke fram at det er noen unntak, og at skolene i
perioder har hatt noen utfordringer med å ha riktig kompetanse i henhold til opplæringsloven.
Det gjelder ansatte uten pedagogisk kompetanse og ansatte uten fagkompetanse på
universitets- eller høyskolenivå. Etter revisors vurdering har enkeltskoler hatt større
vanskeligheter enn andre, men det har ikke nødvendigvis sammenheng med størrelsen på
skolen. Det faste personalet tilfredsstiller i stor grad kravene i opplæringsloven, men det er
vanskeligere å få vikarer som tilfredsstiller disse kravene.

Når det gjelder fagkompetanse i de ulike fagene, har Hemne kommune klart å holde på og
utvikle kompetanse i realfag og norsk, slik forventningene har vært fra nasjonale myndigheter
de siste årene. Etter det revisor ser mangler skolene nødvendig kompetanse i fag som
engelsk, fransk, musikk og kroppsøving, fag som det ikke har vært nasjonale eller lokale
satsinger på.

Innen pleie og omsorg viser tallmaterialet vårt fra KOSTRA at Hemne kommune har vært godt
skodd med kompetanse på universitets- og høyskolenivå. Det gjelder i all hovedsak
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sykepleiere, men også kompetanse som fysioterapeuter, ergoterapeuter osv. I likhet med
skolene er det vanskeligere å skaffe vikarer med riktig kompetanse, men her kjøper Hemne
kommune tjenester av vikarbyrå. Revisor har videre inntrykk av at det er positiv utvikling i
andelen ansatte med fagutdanning på videregående nivå, helsefagarbeidere.

Etter revisors vurdering er det gjort gode grep ved styrking av ledelsen med seksjonsledere og
fagledere på en rekke områder. Det betyr en forholdsvis høy andel nyansatte i en periode,
men på sikt vil det trolig styrke den faglige kompetansen innen pleie- og omsorgstjenestene i
kommunen.

Det vil alltid være ansatte som slutter, enten det for å begynne i annen jobb, eller det for å
pensjonere seg. Det vil også være et visst sykefravær. For å ha lovpålagt kompetanse til
enhver tid, er tilgang på kvalifisert personell i rekrutteringssammenheng en viktig faktor. Etter
det revisor kan se, står skolene i en litt ulik situasjon når det gjelder rekruttering. Svanem og
Sodin skoler har hatt tilgang på søkere i forbindelse med rekruttering, mens ved Vinjeøra har
det vært litt tyngre. Det er få ansatte ved de 1-7-skolene, så det gir utfordringer når det er
vanskelig å rekruttere i 1-2 stillinger.

Ved Sodin skole har de tilsatt to ekstra lærere for å ha lærere i «beredskap» ved sykefravær
og permisjoner. Etter det revisor har fått informasjon om, så er ikke disse personalressursene
tilgjengelige for de to andre skolene.

Pleie og omsorg har også utfordringer når det gjelder rekruttering, og revisor har merket seg
at det i overskuelig framtid kan bli vanskeligere å rekruttere sykepleiere. Det er positivt at
kommunen samarbeider med andre kommuner i regionen for å bedre tilgangen på sykepleiere.

Etter det revisor vurderer, har kommunen bra tilgang på helsefagarbeidere. Kommunen har
samarbeidet med den videregående skolen om styrking av tilgangen på helsefagarbeidere, og
har bl.a. hatt et tiltak som har vært rettet mot fremmedspråklige elever/lærlinger.

Både opplæringsloven og helse- og omsorgstjenesteloven forplikter kommunene til å sørge for
nødvendig opplæring og kompetanseutvikling av personalet. Skoleeier skal ha et system som
gir undervisningspersonale, skoleledere og personale med særoppgaver i skoleverket
mulighet til nødvendig kompetanseutvikling.

Revisor konstaterer at Hemne har en kompetansestrategi ved skolene med tre utviklingsmål.
Målene gjelder skolebasert kompetanseutvikling med vekt på skriving, undervisning med
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vekt på pedagogisk bruk IKT og grunnleggende ferdigheter i regning. Det framgår der at
vurdering og organisasjonsutvikling skal inngå som en del av utviklingsarbeidet, og at det
jobbes med en forsterket delingskultur mellom skolene.

Etter revisors vurdering jobber skolene målrettet med kompetanseutvikling innen de områdene
som myndighetene forventer. Alle skolene har hatt ansatte under videreutdanning, med delvis
finansiering gjennom stipendordning eller kompensasjon for vikarutgifter. Vi ser likevel at en
av rektorene nevner motivasjon blant personalet som en av utfordringene mot
kompetanseutvikling.

Den nylig avtalte kompetansestrategien, «Kompetanse for kvalitet» har som formål å legge til
rette for at skoleeiere over en tiårsperiode skal bygge opp kompetansekravene som ble
vedtatt fra 1. august 2015. Da ble det innført krav, med tilbakevirkende kraft, om at de som
skal undervise i skolen skal ha formalisert kompetanse i undervisningsfagene, i form av
formell utdanning, for etter loven å være kvalifisert for å undervise. Revisor konstaterer at
skolelederne har oppmerksomhet på dette, men kan på nåværende tidspunkt ikke vurdere
om skolene i Hemne kommune vil være i stand til å møte det kravet i løpet av tiårsperioden
som er satt av til å bygge opp denne kompetansen.

I helse- og omsorgstjenesteloven er det krav om at kommunene har ansvar for at
helsepersonell som utfører tjenestene blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter og at
tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene. Også i helsetjenestene har det vært statlige
kompetansesatsinger.

Hemne kommune har en strategisk kompetanseplan for pleie og omsorg, med årlig
handlingsplan. I planen er det nevnt en rekke områder der kommunen har behov for å styrke
kompetansen. Også kompetanseutviklingen i pleie omsorg er innrettet mot
kompetanseutvikling i fellesskap. Etter revisors vurdering er det en målrettet satsing på
kompetanseutvikling innen pleie og omsorg. Endringer i sammensetning av brukergruppene
og behov for tjenester, gjør at det vil være store behov for kompetanseutvikling innen flere
ulike områder i tiden framover. Etter det revisor vurderer er det litt forskjeller i kommunens
behov og de ansattes motivasjon for å ta videreutdanning innen de riktige områdene.
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4 Organisering av personalressurser
I dette kapitlet vil vi se på problemstillingen om organisering av personalressursene.

4.1 Revisjonskriterier
Arbeidsmiljøloven setter rammer for hvordan personalressursene kan brukes. Kapittel 10 i
loven har bestemmelser om arbeidstiden, og plan for organisering av arbeidstiden.


Det skal utarbeides en arbeidsplan for arbeidstakere som arbeider til ulike tider på
døgnet (typisk arbeidstakere i turnus), som viser hvilke uker, dager og tider den
enkelte arbeidstaker skal arbeide.



Arbeidsplanen skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte, og
drøftes med de tillitsvalgte så tidlig som mulig og senest to uker før iverksettelsen.

Når det gjelder arbeidstid, er det rammer i løpet av døgn og uke for:


den alminnelige arbeidstiden



døgnkontinuerlig arbeid og turnusarbeid i løpet av døgn og uke.

Videre regulering av arbeidstiden er nedfelt i særavtaler (for undervisningspersonell) og lokale
arbeidstidsavtaler med utgangspunkt i Hovedavtalen innen KS-området.

Sykefravær og stillingsandeler kan også virke inn på muligheten for å organisere
personalressursene på best mulig måte. Her har vi lagt til grunn styringssystemet BMS, og
kommunens mål for nærværsprosent og økte stillingsandeler.

I dette kapitlet har vi undersøkt om kommunen har lagt tilrette for at arbeidstiden innen skole
og pleie og omsorg er i henhold til lov- og avtaleverk. Vi har i liten grad undersøkt om den
faktiske gjennomførte arbeidstiden har vært i tråd med dette.

4.2 Data
I dette avsnittet legger vi fram det vi har samlet inn av informasjon fra intervju, kvalitetssystem,
time- og turnussystem og andre dokument, som vedrører organisering av personalressursene
i Hemne kommune.
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4.2.1 Arbeidstidsavtaler
Arbeidsmiljøloven har bestemmelser som setter rammer for hvor mye arbeidsgiver kan bruke
arbeidstakernes tid over en gitt periode, f.eks. et døgn, en uke osv. Videre inngås det avtaler
mellom partene i arbeidslivet i ulike sektorer i forbindelse med forhandling av lønn og
arbeidstid.

For undervisningspersonale i kommunal grunnskoleopplæring gjelder sentral forbundsvis
særavtale SFS 2213. Denne omhandler blant annet undervisningspersonalets arbeidstid og
tidsressurser. Utgangspunktet er at arbeidstiden på skolen er 7,5 timer, men det er unntak
dersom de fysiske arbeidsforholdene ikke har tilfredsstillende arbeidsplasser og tilgjengelig
utstyr.

Det er inngått arbeidstidsavtaler ved hver enkelt skole. Ved Sodin skole er det arbeidsavtale
med bunden tid på 35 minutter og 15 minutter i uken. På barnetrinnet kan
undervisningspersonalet verne 60 minutter av den undervisningsfrie tiden og forlate
arbeidsplassen. På ungdomstrinnet kan lærerne verne 120 minutter av den undervisningsfrie
tiden. Lærerne må gi beskjed til respektive avdelingsleder om når den verna tiden skal tas ut.
Det er satt av 220 minutter i uke til samarbeidstid, og 60 minutter til felles informasjon. Ved
kompetanseheving kan det avtales endringer i bundet tid.

Ved Svanem skole er følgende avtale protokollført for vårhalvåret i skoleåret 2015/2016.
Avtalen er delt inn i arbeidsplanfesta tid (til rektors disposisjon) og ikke arbeidsplanfesta tid.
Den arbeidsplanfesta tiden er på 34 timer og 30 minutter pr. uke for alle ansatte i full stilling.
Grensen er 1300 timer for hele årsverket, så 1,0 time blir trukket ut pr. uke mellom 8.30 –
14.00, som kan disponeres som «ikke arbeidstid» (avspasering). Den arbeidsplanfesta tiden
er fordelt på de fem ukedagene, slik at det faste undervisningspersonalet (i full stilling) skal
være ved på skolen fra 8.00 hver dag). Videre skal de være tilstede i 7,30 timer en dag i uken
(mandag), 7,0 timer to dager i uken (tirsdag og torsdag) og 6 timer de to øvrige dagene i uken.
Det er inngått egne arbeidsavtale med ansatte i deltidsstillinger, utfra stillingsprosent.

Alle ansatte i 100 % stilling ved Vinjeøra skole har 33 timer arbeidsplanfestet tid pr. uke.
Arbeidsplanfestet tid og kjernetid til felles samarbeid/kompetanseheving for kollegiet avvikles
innenfor angitte tidsrom i løpet av uka etter avtale for hver enkelt. Rektor disponerer inntil 3
timer og 25 minutter pr. uke som kjernetid. Arbeidsavtalen inneholder beskrivelse av
tidsramme og innhold i den arbeidsplanfesta tiden hver arbeidsdag.
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I tillegg til undervisning og annet arbeid med elevene, består denne arbeidstiden av samarbeid
og samhandling med kollegaer, ledelse og eksterne samarbeidspartnere, inklusive foreldre.
Den ikke arbeidsplanfesta tiden, resten av årsverket består av for- og etterarbeid og faglig
ajourføring/kompetanseheving.

I pleie og omsorg inngås det en rammeavtale for grunnturnuser, som er signert av alle
hovedtillitsvalgte som har medlemmer som går i slike turnuser. I tillegg utarbeides det
sommerturnuser og helligdagsturnuser som signeres av de samme partene. Det er også en
egen avtale om «langvakter» i medleverturnus15, der arbeidstilsynet er avtalepartner. Det
framgår av avtalen at turnusplanen skal gjøres kjent for de ansatte senest en måned før
iverksettelse.

Det er videre inngått avtale for hjemmehjelpere ved pleie- og omsorgstjenestene. Her vises
det til § 10-3 i arbeidsmiljøloven, og at arbeidslister utarbeides individuelt med hver enkelt
ansatt.

4.2.2 Stillingsandeler
Størrelse i stillingsprosent for de ansatte har innflytelse på hvordan kommunen kan organisere
tjenestene sine. Det har vært en uttalt målsetting i arbeidslivet at det skal legges til rette for
høyere stillingsandeler. Føringen ligger på arbeidsgiver, og at det i størst mulig grad legges
tilrette for at arbeidstakere som ønsker det skal få større stillinger. Det skal gjerne legges tilrette
for full stilling dersom arbeidstakere ønsker det. Samtidig er det fortsatt slik at det skal legges
tilrette for at de som ønsker redusert stilling skal få det.

Figur 5 viser andelen ansatte i skolene og i pleie og omsorg som har 50 % stilling, eller
høyere. Vi ser at denne andelen jamt over har ligget på mellom 75 – 80 %. Unntaket er ved
Svanem skole der, andelen ansatte med stilling over 50 % har ligget på mellom 83,3 og 92,3
%. Målet har alle tre årene vært 100 % for de tre skolene, mens det har vært mellom 75 % 100 % ved pleie og omsorg (i 2015; 100 %)16. Det er viktig å være oppmerksom på at ett
tilfelle ved de små skolene gir store utslag i prosent.

15

Turnuser der man i praksis flytter inn til/lever med bruker i en periode nsf.no (Norsk sykepleierforbunds

nettsider)
16

Går fram av BMS, men er ikke tatt med i figuren.
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Andel med over 50 % stilling pr. 31.12.2015. Skoler og pleie og omsorg.
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Kilde: BMS, Hemne kommune

Deltidsstillinger gir litt utfordringer både ved skolene og pleie- og omsorgstjenestene. En av
utfordringene er ved utlysing, ifølge en av rektorene. Innenfor pleie og omsorg, der omfanget
av ansatte i små stillinger generelt har vært utbredt, også i Hemne, anstrenger de seg for å
legge til rette for at flere skal få større stillinger. For noen år siden var det noen ansatte som
fikk oppjustert stillingsstørrelsen. De det gjaldt fikk velge stillingsstørrelse selv. Etter en tid
hadde alle, unntatt en, gått tilbake til redusert stilling. Rådmannen ga signal om at det ikke var
mulig å dele opp stillingene igjen, men det utløste sykmeldinger og uførekonsekvenser.
Tilbakemeldingen fra legene er at det er belastende å gå annenhver helg, og legene sykmelder
pga. det. De siste årene har andelen reduserte stillinger økt innen pleie og omsorg.

4.2.3 Sykefravær
Vi så i kapittel 3 at sykefravær er en av faktorene som skaper utfordringer med å ha riktig
kompetanse til enhver tid. Reduksjon av sykefraværet er et av de mest sentrale målene for
partene i arbeidslivet.
Hemne kommune bruker nærværsbegrepet i framstillingen av tilstedeværelse/fravær, altså
andelen ansatte som har vært til stede i en gitt periode. I figur 6 viser vi gjennomsnittlig andel
som har vært tilstede i 2014 og 2015. Vi ser at den gjennomsnittlige tilstedeværelsen
gjennomgående var rundt 95 % ved skolene, og ca. 90-91 % ved pleie og omsorg.
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Gjennomsnittlig nærværsprosent
(det motsatte av legemeldt fravær) for årene 2014 og 2015. Skolene og pleie og omsorg.
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Tilbakemeldinger er at det er ulike utfordringer ved skolene når det gjelder håndtering av
fravær. Ved de små skolene kan det være vanskelig å håndtere fravær innenfor den faste
staben, mens ved den store skolen kan det løses innenfor personalet. Vi så dessuten tidligere,
i kapittel 3, at Sodin har to stillinger som brukes nettopp til å tre inn ved fravær og vakanser.

4.2.4 Organisering av tjenestene innenfor avtalt arbeidstid
Arbeidsavtalene, virksomhetsplan og årshjul ligger til grunn for hvordan arbeidet organiseres,
både i skole og pleie og omsorg. Dialogen mellom ledelsen og de plasstillitsvalgte skjer
løpende i drøftingsmøter. En av rektorene ga uttrykk for at godt samarbeid med de tillitsvalgte
er fundamentet for skoleledelsens handlingsrom. Et godt samarbeid gir større handlingsrom.
Ved alle skolene er det satt av tid hvor alle lærerne skal møte hverandre. Ved Sodin skole er
det forskjell i omfang av tid for lærere i barneskolen og lærere i ungdomsskolen. Rektor mente
at det i prinsippet burde være likt. Fra skoleledelsens side er det ikke nødvendigvis den tiden
som den enkelte lærer bruker til å rette prøver og sette karakterer som er den best utnytta
tiden for elevens del, men vel så mye de prosessene skolen har i fellesskap. Lærerne er ikke
nødvendigvis uenige i det prinsippet. Hovedtillitsvalgt for utdanningsforbundet ga likevel
uttrykk for at lærerne har vel så mye behov for å diskutere fag med de innenfor samme
fagområde, som generelle skolespørsmål.
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En viktig gruppe, hvor ledelse og ansatte styrer skolehverdagen sammen, er plangruppen.
Ved Sodin skole er det ledelsen og teamlederne på alle trinn som har møter annenhver uke. I
disse møtene planlegges fellestida på skolen. Skolens fellestid skal alltid være planlagt og
forutsigbar. Tema, arbeidsmåte og organisering er alltid planlagt og kjent på forhånd.
Rektorene hadde forståelse for at de fysiske arbeidsplassene til de ansatte har begrensninger
som det må tas hensyn til når det gjelder lærernes tilstedeværelsesplikt.

Intervjuinformasjon

tyder på at det er størst enighet om arbeidstidsavtalen ved de to 1-7-skolene.

Ved de to 1-7-skolene har rektorene 80 % tid til ledelse, og det er de eneste administrative
ressursene på skolene. De har stedfortreder ved fravær. En av rektorene ga uttrykk for at det
kan være krevende, ettersom alle skoler har samme oppgaver og må delta i de samme
møtearenaene. Det har vært ytret ønske om at de to minste skolene kan dele på en merkantil
ressurs i perioder.

Tilbakemeldinger fra rektorer og tillitsvalgte er at de ikke har opplevd situasjoner der
arbeidstidsavtalen har blitt brutt.

Innenfor pleie og omsorg er det administrasjonen ved sykehjemmet på Kyrksæterøra som er
navet som styrer ressursbruken innenfor de ulike tjenestene. De ulike turnusene planlegges i
et eget turnussystem. En gjennomgang viste at systemet har innebygde varslinger og skranker
dersom arbeidstiden planlegges i strid med lov- og regelverket. Tilbakemelding fra
enhetsleder, seksjonsleder og tillitsvalgte tyder på at dette systemet fungerer godt. Lederne
har jevnlige møter med det administrative personalet for å drøfte eksempelvis fravær,
vikariater, kompetanse osv. Det er også jevnlig dialog mellom seksjonslederne og de som
utarbeider turnus i forhold til faglig forsvarlighet på enkeltvakter. Systemet er godt tilrettelagt
for å flytte ansatte ut i fra kompetansebehov, eller at ting ikke fungerer. De vi intervjuet innenfor
pleie og omsorg hadde heller ikke kjennskap til brudd på arbeidstidsbestemmelsene, men
enhetsleder ga i en epost skriftlig tilbakemelding om at brudd skjer, mest fordi ansatte har
ønsker om å bytte vakter, og som gjør at den totale arbeidstiden overskrider lov- og avtaleverk.
Hun ga også tilbakemelding om at kommunen ikke etterspør om vikarer har hatt vakter hos en
annen arbeidsgiver før de kommer på jobb i Hemne kommune.

4.3 Revisors vurdering
Arbeidsmiljøloven har bestemmelser som setter rammer for hvor mye arbeidsgiver kan bruke
arbeidstakernes tid over en gitt periode, f.eks. et døgn, en uke osv. Videre inngås det avtaler
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mellom partene i arbeidslivet i ulike sektorer i forbindelse med forhandling av lønn og
arbeidstid.

Revisor har vurdert det slik at Hemne kommune har inngått arbeidstidsavtaler ved hver enkelt
skole og innen pleie og omsorg som er i tråd med lov- og avtaleverk.

Revisor konstaterer at den tiden som skal gå felles informasjon og samhandling i kollegiet går
tydelig fram. Etter revisors vurdering har de tre skolene en oversikt over arbeidstiden som er i
tråd med bestemmelsen om arbeidsplan.

I pleie og omsorg er det inngått rammeavtale for grunnturnuser, sommerturnuser og
helligdagsturnuser som er signert av partene. I tillegg er det en egen avtale for hjemmehjelpere
ved pleie- og omsorgstjenestene og en for «langvakter» i medleverturnus. Etter revisors
vurdering er avtalene innenfor rammene som lov og avtaleverk har satt.

Størrelse i stillingsprosent for de ansatte har innflytelse på hvordan kommunen kan organisere
tjenestene sine. Det har vært en uttalt målsetting i arbeidslivet at det skal legges til rette for
høyere stillingsandeler. I styringssystemet i Hemne kommune er det satt opp mål for
stillingsandeler. Målene for alle skolene er at 100 % av de ansatte skal gå i full stilling, men
ingen av skolene har oppnådd dette i løpet av de siste årene fram til 2015. Ved pleie og omsorg
har målet variert fra 75 – 100 %, men heller ikke der har en nådd høyere enn om lag 76 % i 50
% stilling eller høyere. Etter revisors vurdering har det fra kommunens side vært jobbet for å
legge til rette for høyere stillingsandeler, men det har vært tilfeller der personalet har gått
tilbake til mer redusert stilling.

Som vi har sett tidligere er sykefravær en av faktorene som skaper utfordringer med å ha riktig
kompetanse til enhver tid. Også reduksjon av sykefraværet er et av de mest sentrale målene
for partene i arbeidslivet. På grunnlag av tallmaterialet for denne undersøkelsen, er det revisors
vurdering at sykefraværet ikke har vært unormalt høyt de siste årene, hverken innenfor skole
eller pleie og omsorg. Likevel konstaterer revisor at fravær skaper utfordringer, særlig ved
enheter med få ansatte. Revisor har ikke informasjon som tilsier at det utveksles ressurser på
tvers av skolene. Pleie og omsorg bruker et vikarbyrå, og tilbakemeldingen er at de i hovedsak
er fornøyde med de tjenestene.

Kommunen har system og kompetanse som fungerer godt for å overholde lovpålagt og avtalt
arbeidstid. Vi merker oss likevel at brudd på bestemmelsene finner sted. Vi har også merket
oss at kommunen ikke sjekker om vikarer har arbeidet for andre arbeidsgivere, noe som kan
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øke risikoen for at den totale arbeidstiden bryter rammene for lov- og avtaleverk. Det kan i
neste omgang øke risikoen for feil og avvik i tjenestene til brukerne.
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5 Avviks- og varslingshåndtering
I dette kapitlet gjennomgår vi kommunens avviks- og varslingssystem.

5.1 Revisjonskriterier
I dette kapitlet ser vi på avvikssystem og varslingssystem. For avvikssystem tar vi
utgangspunkt i bestemmelser i Kommuneloven, om administrasjonssjefens ansvar for at
administrasjonen er gjenstand for betryggende kontroll (§ 23-2).

Her vil vi vurdere om det er etablert et system, om de det er aktuelt for er informert om
systemet, og at de det gjelder følger opp systemet slik det er tenkt. Det gjelder både skolene
og pleie og omsorg.

Når det gjelder varsling er det Arbeidsmiljølovens kapittel 2 og 3 som er lagt til grunn, og
arbeidsgivers plikt til å legge tilrette for at ansatte kan varsle om kritikkverdige forhold på en
forsvarlig og trygg måte.

5.2 Data
I dette kapitlet presenterer vi data fra kvalitetssystemet, rapporterte data i BMS og intervjudata
om problemstillingen om avvikssystem og varslingssystem.

5.2.1 Avvikssystem
Kommuneloven pålegger rådmannen å ha betryggende kontroll over administrasjonen og
tjenester. Betryggende kontroll innebærer at det er etablert et internkontrollsystem, som bla.
har en form for overvåkning av om eventuelle feil eller avvik skjer, og hvorvidt disse blir
lukket. Både opplæringsloven og helse- omsorgstjenesteloven har bestemmelser som
vedrører internkontroll og kvalitetssystem. Selv om det ikke eksplisitt er uttalt at grunnskolen
skal ha avvikssystem, går det fram av § 13-9 i opplæringsloven at skoleeier og skoleledelse
skal ha et forsvarlig system for å følge med på om elevenes rettigheter blir fulgt opp. Pleieog omsorgstjenestene skal også ha et internkontrollsystem, og i kvalitetsforskriften framgår
det at kommunen skal ha et system for å rapportere og følge opp avvik.

Hemne kommune har en prosedyrebeskrivelse for avvik, sist datert 2.9.2015. Det framgår
der at rådmannen har det overordnede ansvaret, og at det er innført krav til
internkontroll/kvalitetssikring på alle områder som dekkes av kommunens lovpålagte
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oppgaver. Videre framgår det at enhetsledere har særskilt ansvar på egen enhet, og at de
skal fordele avvik til behandling på egen enhet dersom avviksfordeling ikke er delegert til
andre. Avviksbehandling kan delegeres til avdelingsledere, fagledere og andre med delegert
ansvar for behandling av avvik for sine områder. Alle ansatte har et selvstendig ansvar for å
melde avvik.

Vi har gått i kvalitetssystemet Wisweb og hentet ut prosedyre for avvikshåndtering i Hemne
kommune. Når det gjelder melding, oppfølging og lukking framgår beskrivelse av det i
boksen nedenfor:
Prosedyre for avvikshåndtering. Hemne kommune.
5.2.2

Melde avvik

1.

Avvik oppdages.

2.

Ved alvorlige avvik iverksettes nødvendige tiltak umiddelbart.

3.

Den som oppdager avviket plikter å melde fra via kvalitetssystemet.

4.

Registrering av avvik vil også skje gjennom vernerunder (HMS-runder), møtevirksomhet
og ved kontroll, maskiner og utstyr.

5.

Beskriv avviket så korrekt som mulig, men ikke bruk navn eller andre sensitive data.

6.

Melderen kan alltid følge behandlingen av sin avviksmelding.

7.

Enhetsleder skal alltid kunne følge behandlingen av avviksmeldinger i egen enhet selv om
den også er sendt til saksbehandler til annen enhet.

5.2.3
1.

Fordeling
Melding kommer automatisk opp på startsiden til den/de som er definert til å fordele til
riktig saksbehandler.

2.
5.2.4
1.

Avviksmelding gjennomgås og fordeles til saksbehandler minimum 2 ganger pr. uke.

Behandling
Det skal alltid vurderes om den som har meldt avviket bør få tilbud om å delta i
gjennomgang av meldingen.

2.

Vurder alltid hva som må iverksettes for å unngå slike hendelser.

3.

Saksbehandler gjennomgår og fyller ut alle feltene i avviksmodulen.

I styringssystemet BMS, som også ligger på Wisweb, har vi hentet oversikt over meldte og
lukka avvik i de enhetene vi har gjennomført revisjonen i.

Figur 5 viser oversikt over antall meldte avvik og antall lukka avvik fordelt på enhetene som
har vært gjenstand for denne forvaltningsrevisjonen. Det er ikke meningsfullt å sammenligne
mellom enhetene, men vi ser at ved de to største enhetene (Sodin skole og pleie og omsorg)
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har antall meldte avvik økt fra år til år. Ved de to minste har antallet meldte avvik gått ned fra
år til år. Det gjenstår avvik som ikke har vært lukka de fleste årene. Vi ser videre at ikke alle
avvikene har vært lukket ved utgangen av flertallet av årene. Det kan ha sammenheng med
at de har oppstått sent på høsten. Ved pleie og omsorg var 124 av 170 avvik lukket ved
utgangen av 2015 (tilsv. 73 %). Ved de tre skolene samlet var tallet på lukka avvik 59, av 69
meldte (86 %).

Svanem

Vinjeøra

Pleie og
omsorg

Antall meldte og lukka avvik i de ulike tjenestene. Skole og pleie og omsorg.
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Avviksmelding skjer i kvalitetssystemet Wisweb. Ansatte får opp avvikssiden når de logger
seg på sin egen bruker på kommunens server.

Vi har fått tilsendt rapporter fra rektorene og enhetslederne som viser hvilke typer avvik som
har funnet sted, alvorlighetsgrad og status for behandling. Vi har oppsummert dette i tabellen
nedenfor, og i første omgang for skolene.

Når det gjelder type avvik har vi tatt med en oversikt i vedlegg 3, som kategoriserer avvikene
i typer, hvem de omfatter, årsak mm. Avvik som benevnes som «forbedring» har størst
omfang, deretter er det det uønska hendelser. Når det gjelder hva avviket omfatter er det
materiell som har høyest omfang. Årsakene til avvik ser i stor grad ut til å være inventar og
utstyr og ytre påvirkning. Avvik som gjelder drift ser ut til å være det mest hyppige tema.
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Ellers kan en merke seg at avvik som involverer personal er av relativ stor utbredelse.

Tabell 5 viser at de aller fleste avvikene er lukket, men det er 4-5 avvik som er i en prosess.
Ved Sodin er det 3 avvik som er meldt, men ikke behandlet, og ved Vinjeøra er det 1 avvik
som er meldt, 1 som er under behandlet og 2 som er lukket.

Tabell 4. Status for oppfølging av avvik. Skole. Antall.
Status

Sodin

Meldt, ikke behandlet

3

Under behandling

2

Svanem

Behandlet

Vinjeøra
1

1

1

3

Klar fro lukking
Lukket

57

4

2

Annullert
Sum meldte avvik

Tabell 6 viser alvorlighetsgrad for avvikene. Alvorlighetsgraden kategoriseres slik vi har
illustrert nedenfor. Ingen av skolene har hatt avvik som har vært kategorisert som kritisk, eller
alvorligere.

Når det gjelder alvorlighetsgrad (tabell 5), er det delt i 5 kategorier, i tillegg til kategorien
ukjent. De to første kategoriene er «ufarlig» og «farlig». De tre øvrige er «kritisk», «meget
[kritisk?]» og «katastrof[e]». Det er innen kategoriene ufarlig at det har blitt rapport avvik. Vi
viser disse i tabell 5. Det er det 5 avvik ved Sodin som har betegnelsen farlig, mens det er ett
for Svanem. Det er innenfor saksbehandling, beredskap, personal og drift som det har vært
farlige avvik ved Sodin, mens det er innen drift ved Svanem. Vinjeøra skole hadde ett avvik i
kategorien farlig (brannvern). De hadde ett avvik under kategorien ukjent.
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Tabell 5. Alvorlighetsgrad for avvik. Skole. Antall
Sodin
Ufarlig
Eiendom

2

IKT

2

Svanem
Farlig

Ufarlig

Vinjeøra
Farlig

Ufarlig

Brannvern

Farlig

1

Saksbehandling

3

1

2

Beredskap

2

1

7

1

3

32

2

1

Ukjent
Personal
Drift
Anlegg

2

2

1

Medikamenthåndtering
Sum

De tre rektorene bekrefter at det er mer bevissthet rundt avviksrapportering, og at det er en
tydelig holdning i kommuneledelsen om at avviksmelding er bra. Det er noe som skal danne
grunnlag for læring, og ikke fokusere på at ansatte har gjort noe feil. Likevel er
tilbakemeldingen fra dem at ansatte fortsatt vegrer seg mot å melde. Rektor ved Vinjeøra
mente at det sannsynligvis ble meldt for lite avvik ved skolen. Det ble meldt mer avvik for noen
år siden, ifølge rektor, og de var knyttet til enkeltelever. Nå følges det ikke så systematisk opp,
og det er ikke alt som blir regnet som avvik. Det skjer en del i friminuttene som ikke blir tatt
opp. Det kan bli uteglemt, fordi de fleste ikke logger seg på Wisweb før mot slutten av dagen.
Tidligere, da det var en del avvik rundt enkeltelever, hadde de som var rundt den aktuelle
eleven med seg noe å notere på. I perioden med mye avvik, ble det utarbeidet en plan, og det
ble satt i gang ekstra tiltak. Rektor ved Svanem beskrev avviksrapporteringen omtrent på
samme måte. Det blir meldt mange avvik ut fra skolen, i hovedsak avvik som er rettet mot
tekniske tjenester, men lite internt. Hun mente at avvik blir oppdaget, men at det blir glemt
utover dagen når den enkelte ansatte logger seg på avvikssystemet. Dette bildet bekreftes av
de tillitsvalgte. En av de tillitsvalgte pekte på at det hadde vært noe negativ erfaring med at
rapporterte avvik ikke ble fulgt opp. Det var noen år tilbake, ifølge henne, så det var kanskje
ikke situasjonen nå. Hun trakk fram at det ikke hadde vært diskusjon rundt avvikssystemet ved
hennes skole på en stund. Ellers mente de tillitsvalgte at det også er fort å glemme å rapportere
når en avdekker et avvik.

Vi fikk litt delte tilbakemeldinger om hvordan avvikene blir diskutert på overordna nivå.
Hovedtillitsvalgt savnet en gjennomgang og diskusjon rundt avvikene i Arbeidsmiljøutvalget.
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Rektor ved Sodin skole fortalte at avviksrapportene blir tatt opp og diskutert med tillitsvalgte
og verneombud ved den skolen.

Når det gjelder oversikten for pleie og omsorg, tar den utgangspunkt i avvik som ble meldt i
2015, totalt 171.

I vedlegg 3 viser vi kategorisering av avvikene. Uønska hendelser utgjør 2/3 av avvikene. Ellers
er det avvik av typen forbedring som er oppgitt som omlag 16 % av avvikene. Klager, ulykker
og nesten-ulykker utgjør 1 % hver. Neste del gjelder hvem/hva avviket omfatter: Her omfatter
den største andelen avvik brukere, mens den nest største andelen omfatter personalet. 8 %
er materielle avvik. Resten er ukjent. Den andre delen viser årsaker til avvikene. Omlag en
tredel av avvikene er brudd på regelverk. Uhell og ytre påvirkninger utgjør 14 % hver av
oppgitte forklaringer, mens manglende kunnskap, inventar, utstyr og trusler/vold utgjør 4 %
hver. Medikamentbehandling utgjør over 1/3 av temaene som avvikene gjelder, mens temaet
drift er oppgitt som 27 % av avvikene. Eiendom, brannvern og IKT utgjør 1-2 % hver. Avvik i
saksbehandlingen utgjør 6 % av avvikene, resten er ukjent.
I tabell 6 viser vi oppgitt alvorlighetsgrad for avvikene. Av de 171 avvikene var 145 lukket og
20 annullert pr. 31.12.2015. 3 avvik var meldt, men ikke behandlet, mens de 3 øvrige var enten
under behandling eller behandlet, men ikke lukket/klar for lukking.
Tabell 6. Status for oppfølging av avvik. Pleie og omsorg. Antall
Status

Antall

Meldt, ikke behandlet

3

Under behandling

1

Behandlet

2

Klar fro lukking
Lukket

145

Annullert

20

Sum meldte avvik

171

Tabell 7 viser alvorlighetsgrad for de ulike avvikene (tema). Det er tre kategorier som er
alvorligere enn farlig på denne skalaen, og ingen avvik er vurdert i noen av disse kategoriene.
31 av avvikene er vurdert i kategorien farlig, og av disse er 11 knyttet til medikamenthåndtering.
7 farlige avvik er knyttet til henholdsvis personal og drift. Det har vært ett farlig avvik knyttet til
saksbehandling, og henholdsvis 2 og 3 til eiendom og IKT. Foruten de tre som er ukjente, er
de øvrige 118 avvikene vurdert som ufarlige.
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Tabell 7. Alvorlighetsgrad for avvikene. Pleie og omsorg. Antall
Ufarlig

Farlig

Eiendom

2

IKT

3

Brannvern

4

Saksbehandling

9

Ukjent

2

Meget

Katastrof

Ukjent

Sum
2
4

1

4
1

1

11
2

Personal

14

7

Drift

40

7

Medikamenthåndtering

49

11

118

31

Sum

Kritisk

21
1

48
60

3

152

Enhetsleder for pleie og omsorg og seksjonsleder bekrefter begge i intervju at det er en positiv
utvikling i melding av avvik fordi avvik i større grad meldes. De ansatte har blitt bevisstgjorte
på det og har fått rutiner med å melde. Holdningen er at avvik ikke er «farlig» eller negativt for
arbeidstakeren, men skal være gjenstand for læring. De ansatte er «tvunget» inn i Wisweb og
andre digitale verktøy ved innlogging på kommunens IKT-område. Det har vært et prinsipp at
det skal ligge en nyhet der minimum en gang i uka. Ledelsen kan følge med på hvem som ikke
bruker det, og det blir fulgt opp i medarbeidersamtalene. Denne uttalelsen bekreftes langt på
veg av seksjonsleder og de tillitsvalgte. Avvikene blir gjennomgått og diskutert med den
aktuelle faglederen, f.eks. den som er faglig ansvarlig for medikamenthåndtering.

De vi intervjuet var også langt på vei enige i at en forklaring på at andelen lukka avvik har gått
ned i løpet av disse årene, kan være en periode med mange vakanser og høy vikarbruk. Det
har også vært mange nyansettelser i lederstillinger, som ikke har kommet inn i alle rutiner og
system.

5.2.5 Varsling etter arbeidsmiljøloven
Varslingsbegrepet ble sentralt i forbindelse med at Arbeidsmiljølovens kapittel 2 og 3 ble endret
i og trådte i kraft fra 2007, vedrørende arbeidstakers rett og plikt til å varsle om kritikkverdige
forhold i virksomheten. Av dette fulgte også vernet mot gjengjeldelse ved varsling, og
arbeidsgivers plikt til å legge til rette for forsvarlig varsling. Det er varsling med hjemmel i
Arbeidsmiljølovens §§ 2.4, 2.5 og 3.6 som ligger til grunn for denne problemstillingen. Disse
bestemmelsene har sitt utgangspunkt i Grunnlovens § 100 og menneskerettskonvensjonene
om ytringsfrihet. Retten til å ytre seg omfatter også ytringer som gjelder egen arbeidsplass.
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Hemne kommune har rutiner for varsling etter arbeidsmiljøloven. Disse ligger på
kvalitetssystemet Wisweb. Til rutinene hører det også med et skjema som skal fylles ut og
signeres av varsleren. I rutinene går det fram at kommunens prinsipp for varsling er at:
Hemne kommune skal være en åpen organisasjon, der allmennheten gis fullt innsyn i
virksomheten. Åpenhet kan bidra til å fjerne mistanke om for eksempel korrupsjon, lovbrudd
eller andre uetiske handlinger.
Spesielt ledere, men også den enkelte ansatte, har en viktig rolle når det gjelder å bidra til en
kultur der åpenhet, innsyn og rom for kritikk er grunnleggende. I saker som det er vanskelig å
ta opp i den daglige virksomheten eller i ordinær dialog med leder, skal varslingsrutinene
være et verktøy for å bringe fram slike saker til belysning og håndtering i organisasjonen.
Kommunens holdning er at:


Alle varsler skal tas på alvor og undersøkes



Kritikkverdige forhold må endres eller stoppes



Åpenhet og ærlighet er viktig



Alle saker bør som hovedregel tas opp med nærmeste leder



Den som varsler skal ivaretas på en god måte



Den/de det varsles om har krav på rettssikkerhet

Prinsippene er at organisasjonen skal kjennetegnes av åpenhet, innsyn og rom for kritikk.
Videre er prinsippene for varsling at framgangsmåten i hovedsak skal følge linjen.

I rutinene går det fram en beskrivelse av hva som anses som forsvarlig framgangsmåte:
For å unngå at varsling fører til unødig skade, skal framgangsmåten være forsvarlig. Det vil
være forsvarlig å varsle internt til en ansvarlig person. Kommunens etiske regler legges til
grunn i vurderingen av om det skal varsles om et forhold.
Den som vurderer å ta opp en varslingssak må klargjøre følgende problemstillinger for seg
selv:


Foreligger det kritikkverdige forhold?



Er de faktiske forhold tilstrekkelig klarlagt?



Er mulige konsekvenser for en selv, kollegaer og den det varsles om vurdert?



Er hensyn til kommunens saklige interesser ivaretatt?



Hvem skal det varsles til og hvordan skal varselet utformes?



Er språket og formen på varselet saklig?



Hva er gjort for å løse saken på arbeidsstedet?

Som vi ser er tilstrekkelig klarlegging av forholdet, konsekvenser for en selv og andre, språk,
hensynet til kommunens saklige interesser og tiltak for å løse saken på arbeidsstedet forhold
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som bør vurderes i forbindelse med varsling. Vi ser videre at prinsippene og framgangsmåter
gjengitt i rutinene.

Det framgår også hvordan varsel kan/skal håndteres av den som mottar varsel:
Den som varsler kan forvente at leder vil:


Møte slike henvendelser på en åpen og løsningsorientert måte



Sørge for at det iverksettes nødvendige tiltak og følge saken til den er avsluttet



Ivareta informasjons- og oppfølgingsansvaret overfor den som varsler – bl.a. om
videre saksbehandling og hvem som eventuelt må informeres



Følge opp uformelle henvendelser og avklare om det er en varslingssak



Gi nødvendig informasjon til den/de det varsles om



Følge opp de impliserte etter noe tid for å minske mulige negative konsekvenser

Åpenhet, informasjon til varsler og den det blir varslet på og oppfølging med løsninger og tiltak
er blant forventningene til ledere som mottar varsel.

Forventningene til tillitsvalgte som mottar varsel er:
Den som varsler kan forvente at tillitsvalgte og verneombud vil:


Være rådgivere og diskusjonspartnere



Sørge for at varsler blir kanalisert til rette instanser i Hemne kommune



Bidra med informasjon og avklaringer dersom det er behov for tilleggsinformasjon



Bistå den/de det varsles om



Ivareta sin spesielle rolle i saker om arbeidsmiljøspørsmål i tråd med
bestemmelsene i AML

I tillegg til å motta varsel og kanalisering av det videre til rette instanser, forventes det av
tillitsvalgte at de bistår varsleren som rådgiver og diskusjonspartnere.

En av informantene våre har opplevd en varslingssak (jf. Arbeidsmiljøloven og kommunens
varslingsprosedyrer) som leder. De andre hadde ikke det. Vedkommende sa at det var god
støtte i rådmannen og den sentrale administrasjonen i saken. Vedkommende syntes det var
vanskelig å svare på om saken pekte seg klart ut som varslingssak, men rådmannen var tydelig
på at det var varslingssak, og saken ble fulgt opp i henhold til kommunens varslingsprosedyrer,
ifølge lederen.
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Det var ingen andre som hadde opplevd varslingssaker, men de hadde erfaring med
personalsaker, hvor resultatet var oppsigelse. Også i slike situasjoner, ble det tilbakemeldt,
har det vært god støtte i kommunens prosedyrer, ledelse og ansatte. Ellers ble det vist til
eksempler hvor eksterne hadde meldt om kritikkverdig oppførsel av ansatte, men som ikke var
varsling som hadde karakter av det varslingsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven tilsier.

Ingen av de tillitsvalgte vi intervjuet hadde vært involvert i varslingssaker, og de var heller ikke
kjent med at det hadde vært varslingssaker ved deres arbeidsplass.

Det var delte tilbakemeldinger fra de vi intervjuet om hvorvidt varslingsbestemmelsene er kjent
blant ansatte, og om det er lagt til rette for at potensielle varslere kan oppleve terskelen som
tilstrekkelig lav for å varsle. Det ble informert om at rådmannen hadde vært tydelig på
kommunens rutiner for dette i ulike fora, og at ansatte skal være informert om bestemmelsene
og at de ligger på Wisweb.

Noen av de vi intervjuet, både ledere og tillitsvalgte, ga uttrykk for at det var lenge siden
varsling hadde vært tema. De stilte seg også tvilende til om alle ansatte følte seg trygge på
kollegaer eller ledelse til å varsle.

5.3 Revisors vurdering
Rådmannens ansvar for betryggende kontroll innebærer at det skal være etablert et
internkontrollsystem, som bla. har en form for overvåkning av om eventuelle feil eller avvik
og hvorvidt disse blir lukket. Pleie- og omsorgstjenestene skal også ha et
internkontrollsystem, og i kvalitetsforskriften framgår det at kommunen skal ha et system for
å rapportere og følge opp avvik.

Revisors systemgjennomgang og annen informasjon viser at Hemne kommune har et felles
avvikssystem for alle kommunens tjenester. Til dette systemet hører det med en
prosedyrebeskrivelse, der det framgår hvem som har ansvar for melding, saksbehandling og
oppfølging av avvik.

Det blir rapportert på antall meldte avvik og andel av disse som er lukket i styringssystemet
BMS. Det varierer hvor stor andel av avvikene som har blitt lukket ved de ulike enhetene. I
systemet blir det rapportert på type avvik, årsaker, hvem avviket omfatter, alvorlighetsgrad
og status for oppfølging, for å nevne noe. Revisor konkluderer med at Hemne kommune har
etablert et system som gir oversikt over eventuelle lovbrudd og andre avvik. Revisor har
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dessuten inntrykk av at rådmannen har synliggjort betydningen av at ledere og ansatte
rapporterer avvik. En del av informasjonen vi har fått tyder likevel på at avviksrapporteringen
ikke konsekvent følges opp. En grunn til det kan være at ansatte må logge seg inn på egen
bruker på IKT-systemet for å melde avvik. Ansattgruppene i de enhetene vi har gjort
undersøkelsen vår i, har ikke nødvendigvis pc, eller annet lignende verktøy med seg hele
tiden. Det gjør at de ikke kan registrere fortløpende hendelser når de avdekker dem.

Når det gjelder systemet i seg selv, er det, etter revisors vurdering, ikke entydig hvordan
avvikene skal klassifiseres. Revisor tror det kan være risiko for ulik tolkning av de ulike
begrepskategoriene saksbehandlerne mellom.

Med Arbeidsmiljølovens endring av kapittel 2 og 3, ble arbeidstakers rett til å varsle om
kritikkverdige forhold i virksomheten styrket. Av dette fulgte også vernet mot gjengjeldelse ved
varsling, og arbeidsgivers plikt til å legge til rette for forsvarlig varsling.

Revisor konstaterer at Hemne kommune har rutiner for varsling etter arbeidsmiljøloven. Disse
ligger på kvalitetssystemet Wisweb. Til rutinene hører det også med et skjema som skal fylles
ut og signeres av varsleren. I rutinebeskrivelsene framgår det hva som er Hemne kommunes
holdning til varsling. Etter revisors vurdering, går det fram av varslingsrutinene at
kommuneledelsen ønsker at ansatte skal varsle ved kritikkverdige forhold. Revisor stiller
likevel spørsmål om innholdet i punktene. Beskrivelse av hva som skal vurderes som forsvarlig
varsling kan oppfattes som negativt og heve terskelen for varsling. Revisor sikter til
formuleringer som; er mulige konsekvenser for en selv, kollegaer og den det varsles om vurdert
og er hensyn til kommunens saklige interesser ivaretatt.

Revisor er positiv til synliggjøringen av at varsling kan skje i linjen (fortrinnsvis) og til tillitsvalgte,
verneombud og aktuelle tilsynsmyndigheter. Det er viktig å synliggjøre at det er flere mulige
varslingsinstanser.

Med unntak av en leder, hadde ingen av de informantene vi intervjuet opplevd varslingssaker
i sin funksjon. Derfor kan ikke revisor vurdere hvordan varslingssystemet fungerer i praksis.
Når det gjelder det ene tilfellet, er det revisors vurdering at vedkommende leder fikk god støtte
i oppfølgingen av den administrative ledelsen og nøkkelpersoner i administrasjonen.
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6 Høring
Et utkast til rapport har vært sendt til rådmannen for uttalelse. Rådmannen slutter seg til
innholdet i rapporten i e-post av 18.3.2016. Rådmannen ber imidlertid om utdyping av hva vi
mener med at kommunen ikke har oversikt over hvor mye en medarbeider har jobbet hos
annen arbeidsgiver, og viser til at kommunen ikke har ansvar for arbeidstiden f.eks. vikarer
jobber for andre arbeidsgivere enn Hemne kommune.

Når dette trekkes fram er det for å gjøre oppmerksom på risikoen det kan medføre for brukerne,
dersom den samla arbeidstiden for kommunen og en annen arbeidsgiver i en gitt periode er
over arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

Vi har lagt til en presisering i siste setning i kapittel 4.3. Utover det er det ikke gjort endringer
som følge av rådmannens tilbakemelding.
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7 Konklusjoner og anbefalinger
Denne rapporten har oppsummert revisors undersøkelse av kontrollutvalgets bestilling, med
temaet personalpolitikk og kompetanseutvikling i Hemne kommune. Undersøkelsen har vært
gjennomført i skoler og pleie og omsorg. Undersøkelsen har vært delt i tre problemstillinger.

Vi konkluderer med at Hemne kommune i all hovedsak er i stand til å ivareta nødvendig
kompetanse i skole- og omsorgsektorene. Kommunen har likevel utfordringer med til enhver
tid å ha den riktige kompetansen i de ulike tjenestene. Det er spesielt når det gjelder vakanser
og behov for vikariat at det kan være vanskelig å få riktig kompetanse. Hemne kommune vil
dessuten stå overfor et forholdsvis rekrutteringsbehov framover. Det er utfordringer med å
rekruttere personell innen sentrale kompetansegrupper, som lærere med fagkompetanse i
enkelte undervisningsfag og sykepleiere og andre personalgrupper med universitets- og
høyskolekompetanse. Kommunen har satt i gang tiltak for å møte dette. Kommunen har også
tiltak innen kompetanseutvikling. Det vil være stort behov for kompetanseutviklende tiltak i
årene framover, særlig innen skolesektoren, der kompetansekravene er skjerpet med
tilbakevirkende kraft.

Hemne kommune har lagt til rette for at personalressursene i oppvekst- og omsorgsektorene
er organisert i tråd med gitte forutsetninger om arbeidstid. Vi har inntrykk av at ledelsen i
hovedsak har god dialog med tillitsvalgte, og at kommunen utnytter handlingsrommet de har
til

å

organisere

personalressursene.

Vi

merker

oss

likevel

at

brudd

på

arbeidstidsbestemmelsene kan finne sted.

Den administrative kommuneledelsen har lagt godt til rette for avviksrapportering gjennom
prosedyrebeskrivelser. Likevel ser vi at det blir mangelfullt fulgt opp, noe som bla. kan forklares
med at det uteglemmes. Det kan også være behov for en gjennomgang av avvikssystemet,
slik at begrepsbruken blir mer entydig. Kommunen har et varslingssystem, og det er grunn til
å tro at prosedyrene er til hjelp når et varslingsbehov inntreffer. Det vil også her være grunn til
å ha en gjennomgang av rutinene, og forsikre seg om at de gjør terskelen lav for nødvendig
varsling av kritikkverdige forhold.

7.1 Anbefalinger
På bakgrunn av vurderinger og konklusjon, så anbefaler vi rådmannen å:


Se på muligheter for ressursutveksling for å gjøre skolene mindre sårbare ved f.eks.
fravær



Legge tilrette og bevisstgjøre ansatte på avviksrapportering
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Ha jevnlig gjennomgang av og bevisstgjøring av varslingsbestemmelsene
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Kilder:
LOV-1998-07-17-61 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæring (opplæringslova),
sist endret 1.10.2015
LOV-2011-06-24-30 Helse- og omsorgstjenesteloven. Sist endret fra 1.10.2015
LOV-1999-07-02-64 Lov om helsepersonell. Sist endret fra 1.1.2016
LOV-2005-06-17-62 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern. Sist endret 1.1.2016
FOR-2006-06-23-724, Forskrift til opplæringslova,. Sist endret fra 7.2. 2016
KS-sak 13/2014: Plan for forvaltningsrevisjon, 2014-2015, Hemne kommune
KS Hovedavtale, 1.1.2014 – 31.12.2015
KS Hovedavtale, 1.1.2016 – 31.12.2017
Arbeidstidsavtale i skole (2213), 1.8.2015 – 31.12.2017
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Vedlegg 1 Rådmannens høringsuttalelse
Fra: Svein Johny Forren [mailto:Svein.Forren@hemne.kommune.no]
Sendt: 18. mars 2016 12:51
Til: Anna Ølnes <anna.olnes@revisjonmidtnorge.no>
Kopi: Inger Sporild <Inger.Sporild@hemne.kommune.no>
Emne: Re: Høringsuttalelse

Hei.
Vi er litt usikker på hva du mener med at vi ikke har oversikt over hvor mye en medarbeider
har jobbet hos annen arbeidsgiver?
Hvis det er innenfor annen enhet i Hemne kommune du mener, så deler vi dine refleksjoner.
Hvis det er en arbeidsgiver utenfor Hemne kommune, så mener vi at det ikke kan være vårt
ansvar.

Ellers så ser vi at rapportens innhold er mye i samsvar med våre vurderinger.

Den 18. mar. 2016 kl. 13.20 skrev Anna Ølnes <anna.olnes@revisjonmidtnorge.no>:
Hei!
Jeg mener begge deler. Jeg er enig i at det ikke er deres ansvar hvor mye vikarer eventuelt har jobbet
hos andre arbeidsgivere, . Når det trekkes fram er for å gjøre oppmerksom på risikoen det kan medføre
for tjenestene til brukerne.
Vennlig hilsen
Anna Ølnes
Faglig leder og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
Tlf. 906 33 713
E-post: anna.olnes@revisjonmidtnorge.no
www.revisjonmidtnorge.no

Fra: Svein Johny Forren [mailto:Svein.Forren@hemne.kommune.no]
Sendt: 18. mars 2016 13:21
Til: Anna Ølnes <anna.olnes@revisjonmidtnorge.no>
Emne: Re: SV: Høringsuttalelse
Det er vi enige om😀
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Vedlegg 2 Forskrift til opplæringslova
Forskrift til opplæringsloven
§ 14-2.Krav for tilsetjing og undervisning på barnetrinnet
Den som skal tilsetjast i undervisningsstilling på 1.–4. årstrinn, må fylle eitt av desse
krava:
førskolelærarutdanning eller barnehagelærarutdanning, jf. nasjonale rammeplanar, og
minst 60 studiepoeng vidareutdanning innretta på undervisning på barnetrinnet
førskolelærarutdanning eller barnehagelærarutdanning, jf. nasjonal rammeplanar, med
spesialpedagogisk utdanning tilsvarande minst 60 studiepoeng, dersom
b)
hovudoppgåva er spesialundervisning eller behova til elevane gjer slik utdanning
ønskeleg
c) grunnskolelærarutdanning for 1.–7. årstrinn, jf. nasjonale rammeplanar
faglærarutdanning i praktiske og/eller estetiske fag, jf. nasjonale rammeplanar, eller
d) tilsvarande kompetanse i desse faga. Tilsetjing kan skje for undervisning i fag/på
fagområde der vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant utdanning
treårig lærarutdanning for tospråklege lærarar. Tilsetjing kan skje for undervisning i
e)
fag/på fagområde der vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant utdanning.
Den som skal tilsetjast i undervisningsstilling på 5.–7. årstrinn, må fylle eitt av desse
krava:
a)

grunnskolelærarutdanning for 1.–7. årstrinn eller for 5.–10. årstrinn, jf. nasjonale
rammeplanar
faglærarutdanning, jf. nasjonale rammeplanar, for undervisning i fag/på fagområde der
b)
vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant utdanning
yrkesfaglærarutdanning, jf. nasjonale rammeplanar, for undervisning i fag/på
c)
fagområde der vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant utdanning
universitets- og/eller høgskoleutdanning som samla utgjer minst 240 studiepoeng,
d) inklusive pedagogisk utdanning etter § 14-1, for undervisning i fag/på fagområde der
vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant utdanning
førskolelærarutdanning eller barnehagelærarutdanning, jf. nasjonale rammeplanar,
med spesialpedagogisk utdanning tilsvarande minst 60 studiepoeng, dersom
e)
hovudoppgåva er spesialundervisning eller behova til elevane gjer slik utdanning
ønskeleg
treårig lærarutdanning for tospråklege lærarar. Tilsetjing kan skje for undervisning i
f)
fag/på fagområde der vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant utdanning.
For å undervise i norsk, samisk, norsk teiknspråk, matematikk eller engelsk på
barnetrinnet krevst det at vedkommande har minst 30 studiepoeng som er relevante for
faget.
a)
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Vedlegg 3 Avviksoversikt
Avviksoversikt. Prosent. Skole. Prosent
Oversikt

Benevnelse

Type

Klage

Sodin

Svanem

Vinjeøra

Ulykke
Nesten-ulykke

Omfatter

Årsak

3

Ukjent

11

12

25

Forbedring

56

62

50

Uønsket hendelse

29

25

25

Materiell

45

50

25

Ukjent

11

12

25

Personale

24

Bruker

24

Ekstern(t) samarbeid
Trusler/vold

25
12

25

25
1

Inventar/utstyr

27

12

25

Manglende/feil

4

12

25

Manglende kunnskap

8

Ytre påvirkning

4

25

Ukjent

11

12

Brudd på regelverk

41

37

25

Uhell

Tema

Eiendom

3

Anlegg

3

IKT

3

25

37

Brannvern

25

Saksbehandling

6

50

Ukjent

11

12

Personal

12

37

Drift

54

12

25

Medikamenthåndtering

Kilde: Hemne kommune
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Avviksoversikt. Pleie og omsorg.
Oversikt

Benevnelse

Type

Klage

1%

Ulykke

1%

Nesten-ulykke

1%

Ukjent

12%

Forbedring

16 %

Uønsket hendelse

67 %

Omfatter

Årsak

Tema

Materiell

%

8%

Ukjent

12 %

Personale

37 %

Bruker

41 %

Ekstern(t) samarbeid

1%

Trusler/vold

4%

Inventar/utstyr

4%

Manglende kunnskap

4%

Ytre påvirkning

14 %

Uhell

14 %

Ukjent

15 %

Brudd på regelverk

35 %

Eiendom

1%

IKT

2%

Brannvern

2%

Saksbehandling

6%

Ukjent

12 %

Personal

12 %

Drift

27 %

Medikamenthåndtering

35 %
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