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Arkivsak-dok. 17/00023-1 
Saksbehandler Gaute Hesjedal 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 08.02.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 01/17 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.11.16 

 

Forslag til vedtak: 
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 16.11.16 godkjennes. 
 
Vedlegg:  
Protokoll fra møte 16.11.16 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Re 
 
Dato: 16.11.2016 kl. 18:00 
Sted: Lokalene til VIKS, Revetalgata 10 
Arkivsak: 15/00006 
  
Tilstede:  Ulf Lund Halvorsen, leder 

Turid Evensen, nestleder 
Magnus Theiste Østlie, medlem 
Geir Morten Stenhaug, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Lars Sollie 

  
Forfall:  Anne Andvik, medlem 
  
Andre: Mette G. Halvorsen, kommunalsjef Re kommune 

Hanne Britt Norby Sveberg, leder forvaltningsrevisjon VKR 
Gaute Hesjedal, rådgiver VIKS 

  
Møteleder: Ulf Lund Halvorsen 
Protokollfører: Gaute Hesjedal 
  
 
Møtet ble satt kl. 18.00 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

35/16 
15/00006-
106 

Godkjenning av protokoll fra 19.10.16 2 

36/16 16/00088-8 
Oppfølging av forvaltningsrapport Gjennomgang av 
avvikssystemet ved Re Helsehus 

2 

37/16 16/00188-1 Bestilling av prosjektplan til nytt forvaltningsprosjekt 3 

38/16 16/00186-1 Møteplan for kontrollutvalget 2017 4 

39/16 
16/00014-
12 

Referatsaker Re 16.11.16 5 
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40/16 
15/00154-
24 

Eventuelt Re 16.11.16 5 

    

 
 
 
 
Saker til behandling 

35/16 Godkjenning av protokoll fra 19.10.16 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Re 16.11.2016 35/16 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 19.10.16 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 19.10.16 godkjennes. 
 
 
 
 
 

36/16 Oppfølging av forvaltningsrapport Gjennomgang av 
avvikssystemet ved Re Helsehus 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Re 16.11.2016 36/16 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens tilbakemelding tas til orientering. Kontrollutvalget viser til sakens 
behandling i kommunestyret (KS 86/16) og vil følge opp saken våren 2018 når det 
nye avvikssystemet er igangkjørt.  
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Møtebehandling 
Kommunalsjef Mette G. Halvorsen orienterte om hvordan forvaltningsrevisjonen har 
blitt fulgt opp. Et nytt kvalitetssystem er under implementering. Dette skal etter 
planen være fullt implementert ved årsskiftet 2017/2018. Det ble stilt spørsmål om 
hvilket system som juridisk sett er bindende i innkjøringsfasen. Administrasjonen vil 
avklare dette og sende svar til kontrollutvalget. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Rådmannens tilbakemelding tas til orientering. Kontrollutvalget viser til sakens 
behandling i kommunestyret (KS 86/16) og vil følge opp saken våren 2018 når det 
nye avvikssystemet er igangkjørt. 
 
Administrasjonen bes avklare og informere kontrollutvalget om hvilket system, nytt 
eller gammelt, som er juridisk bindende i implementeringsfasen. 
 
 
 
 
 
 
 

37/16 Bestilling av prosjektplan til nytt forvaltningsprosjekt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Re 16.11.2016 37/16 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget bestiller en prosjektplan for et forvaltningsprosjekt innen området -
_________________. Prosjektplanen leveres sekretariatet innen 25.01.17. 
Kostnadene dekkes innen budsjetterte midler til forvaltningsrevisjon. 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble diskutert og ulike tema for forvaltningsrevisjon ble vurdert. 
Det ble foreslått å velge skole som tema for neste prosjekt med fokus på tilpasset 
opplæring og psykososialt miljø herunder også skoleskyss. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget bestiller en prosjektplan for et forvaltningsprosjekt innen området 
skole. Kontrollutvalget ønsker å belyse problemstillinger rundt tilpasset opplæring og 
psykososialt miljø herunder også skoleskyss.  
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Prosjektplanen leveres sekretariatet innen 25.01.17. Kostnadene dekkes innen 
budsjetterte midler til forvaltningsrevisjon 
 
 
 
 
 
 
 

38/16 Møteplan for kontrollutvalget 2017 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Re 16.11.2016 38/16 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Møteplan for kontrollutvalget i Re 2017: 

• 08.02.17 
• 06.04.17 

• 11.05.17 

• 28.09.17 

• 23.11.17 
 
 
Møtebehandling 
Forslag til møteplan ble diskutert. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Møteplan for kontrollutvalget i Re 2017: 

• 08.02.17 

• 06.04.17 

• 11.05.17 
• 28.09.17 

• 23.11.17 
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39/16 Referatsaker Re 16.11.16 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Re 16.11.2016 39/16 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsaken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

a) Kommunereform - Sjekkliste for revisor, kontrollutvalg og sekretariat 
 

Sekretariatet informerte. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Referatsaken tas til orientering. 
 
 
 
 
 

40/16 Eventuelt Re 16.11.16 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Re 16.11.2016 40/16 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 

a) Sekretariatet informerte om Kontrollutvalgskonferansen 2017 som arrangeres 
på Gardermoen 01.02. – 02.02. 2017. 
 

b) Henvendelse datert 14.11.16 vedrørende saksbehandling fra Arnfinn 
Arnfinnsen ble drøftet. 
 

c) Leder tok opp spørsmål om beslutning i økonomiplanutvalget om å utsette 
behandling av økonomiplan for 2017 - 2020. Økonomiplanutvalget er et utvalg 
uten beslutningsmyndighet. 
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d) Leder informerte om at han flytter til Tønsberg og søker fritak fra alle verv fra 
og med 01.01.17. Utvalget takket leder for innsatsen i den perioden han har 
vært med. 

 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  

a) 3 personer fra kontrollutvalget i Re kommune kan delta på konferansen. 
Sekretariatet sørger for påmelding for de som er interessert. 

 
b) Kontrollutvalget videresender henvendelse fra Arnfinn Arnfinnsen datert 

14.11.16 til formannskapet som er kommunens klageorgan. Kontrollutvalget 
henstiller om at det ryddes opp i eventuelle uavklarte formaliteter. 
Sekretariatet gir tilbakemelding til avsender. 
 

c) Kontrollutvalget viser til beslutning i økonomiplanutvalget om å utsette 
behandling av økonomiplanen 2017-2020. Kontrollutvalget vil påpeke at 
økonomiplanutvalget ikke har beslutningsmyndighet og henstiller kommunen 
om å følge sine egne retningslinjer for saksbehandling. Henstillingen 
oversendes kommunestyret til orientering. 

 
 
 
 
 
 
Møtet ble hevet kl. 20.10. 
 
 
Neste møte er 08.02.17 
 
 
 
 
Revetal 17.11.16 
For leder av kontrollutvalget i Re kommune, Ulf Lund Halvorsen 
 
 
 
 
 
Gaute Hesjedal 
Rådgiver VIKS 
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Arkivsak-dok. 17/00038-1 
Saksbehandler Gaute Hesjedal 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 08.02.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 02/17 
PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON SKOLE 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjonsrapport i samsvar med prosjektplan 
«Skole i Re med fokus på _______________________» datert 25.01.17. 
 
Prosjektet gjennomføres i tråd med milepælsplan med levering av ferdig rapport 
01.06.17. Det budsjetteres med 250 timer til prosjektet. 
 
 
 
Vedlegg:  
Prosjektplaner: 

 Skole i Re kommune med fokus på tidlig innsats og tilpasset opplæring 

 Skole i Re kommune med fokus på elevenes psykososiale miljø 
 

 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget bestilte i møte 16.11.16 en prosjektplan for et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt innen området skole. Følgende ble vedtatt i saken 
(37/16): 
 

Kontrollutvalget bestiller en prosjektplan for et forvaltningsprosjekt innen 
området skole. Kontrollutvalget ønsker å belyse problemstillinger rundt 
tilpasset opplæring og psykososialt miljø herunder også skoleskyss. 
 
Prosjektplanen leveres sekretariatet innen 25.01.17. Kostnadene dekkes 
innen budsjetterte midler til forvaltningsrevisjon. 

 
Vestfold Kommunerevisjon har på bakgrunn av omfanget i temaene som ønskes 
belyst og anslått ramme for prosjektet utarbeidet to alternative prosjektplaner. Det 
anslås et timeforbruk på 250 timer for hvert av prosjektene. 
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Alternativ 1 
Skole i Re kommune med fokus på tidlig innsats og tilpasset opplæring 
Formålet med prosjektet vil være å vurdere om kommunen som skoleeier og utvalgte 
skoler arbeider systematisk for å sikre tidlig innsats og tilpasset opplæring. 
Prosjektet vil fokusere på følgende problemstillinger: 

 
1. I hvilken grad sikrer Re kommune, som skoleeier, at skolene arbeider 

systematisk med å sikre tidlig innsats og tilpasset opplæring? 
 

2. I hvilken grad driver utvalgte skoler i Re kommune et systematisk og 
kontinuerlig arbeid for å sikre tidlig innsats og tilpasset opplæring? 

 
Kontrollen vil for problemstilling 2 avgrenses til to skoler. Rapporten vil også 
presentere omfanget av spesialundervisning i Re kommune siste 3 år. 
 
 
 
Alternativ 2 
Skole i Re kommune med fokus på elevenes psykososiale miljø 
Formålet med prosjektet vil være å vurdere om kommunen som skoleeier og utvalgte 
skoler arbeider systematisk for å sikre et godt psykososialt miljø. 
Prosjektet vil fokusere på følgende problemstillinger: 
 

1. I hvilken grad sikrer Re kommune, som skoleeier, at skolene arbeider 
systematisk med å sikre et godt psykososialt miljø for elevene? 
 

2. I hvilken grad driver utvalgte skoler i Re kommune et systematisk og 
kontinuerlig arbeid for å sikre et godt psykososialt miljø for elevene? 

 
 

Kontrollen vil for problemstilling 2 avgrenses til Revetal ungdomsskole og en annen 
utvalgt barneskole. Revisor vil også vurdere det psykososiale miljø knyttet til 
skoleskyss.  
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                Sted og dato:         Borre, 25.01.2017  

                                   Referanse:               147/2017/hbns 

              Saksbehandler:        Hanne Britt N. Sveberg 

________________________________________________________________________       

 

__________________________________________________________________________________________

Adresse: Gannestadveien 2, 3184 Borre   post@vestfoldkommunerevisjon.no 

Org.nr:   987 582 847 MVA      www.vestfoldkommunerevisjon.no 

Telefon: 33 07 13 00    

 

PROSJEKTPLAN FOR 

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET 

 

”SKOLE I RE KOMMUNE MED FOKUS PÅ ELEVENES 

PSYKOSOSIALE MILJØ” 
 

1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 
Generelt 

Gjennomføring av forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave i kommuner og 

fylkeskommuner, jf. kommuneloven med forskrifter. RSK 001 Standard for 

forvaltningsrevisjon, avsnitt 18-19, sier bl.a. at det for hvert prosjekt skal utarbeides en 

skriftlig prosjektplan hvor det redegjøres for prosjektets problemstillinger, revisjonskriterier 

eller grunnlaget for disse, og metodebruk.  

 

Bestilling 

Prosjektplan for et forvaltningsrevisjonsprosjekt innen skole i Re kommune, ble bestilt av 

kontrollutvalget i møte den 16.11.16, sak 37/16. Kontrollutvalget ønsket å belyse 

problemstillinger rundt tilpasset opplæring og psykososialt miljø, herunder også skoleskyss. 

På grunn av omfanget i temaene, har vi utarbeidet to alternative prosjektplaner, med ulik 

vinkling. Dette er avklart med Vestfold interkommunale kontrollutvalgssekretariat.  

 

2. AVGRENSNING  

Informasjon om skoler i Re kommune  

I Re kommune er det 5 barneskoler, 1 ungdomsskole og 1 videregående skole. 

Følgende skoler er virksomheter innenfor rammeområde Oppvekst og kultur i Re kommune; 

 Ramnes skole 

 Kirkevoll skole, 

 Solerød oppvekstsenter, 

 Røråstoppen skole, 

 Revetal ungdomsskole 

 

Fylkesmannens tilsyn 

Våren 2013 gjennomførte fylkesmannen i Vestfold oppfølgingstilsyn med skolens arbeid med 

elevenes psykososiale miljø ved Revetal ungdomsskole og Kirkevoll skole. Revetal 

ungdomsskole fikk etter tilsynet ett pålegg knyttet til skolens individuelt rettede arbeid, jf. § 

9a-3 andre ledd. Det fremgår av fylkesmannens brev, datert 13.11.2013, at fylkesmannen har 

funnet at kommunens/skolens redegjørelse og erklæring, samt vedlagt dokumentasjon, 

sannsynliggjør at endringer har skjedd, og at lovbruddene som ble gitt i tilsynsrapporten er 

rettet. Fylkemannen anser videre at tilsynet med Re kommune er avsluttet.  



2/17 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon skole - 17/00038-1 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon skole : Prosjektplan skole Re - alt. 1 - psykososialt miljø

Vestfold kommunerevisjon                                                                                                 2 av 3 

__________________________________________________________________________________________
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Telefon: 33 07 13 00 

Læringsmiljøprosjekt 

Videre fremgår det av Re kommunes årsrapport for 2015 at Kirkevoll skole og Revetal 

ungdomsskole har vært med i det såkalte: ”Læringsmiljøprosjektet.” Der blir det gitt 

kompetanseheving i arbeidet mot mobbing der bl.a. avdekking av og oppfølging i mobbesaker 

blir vektlagt. Prosjektet fortsetter også i 2016. Ny kunnskap danner bakgrunnen for en plan 

for avdekking og intervensjon av mobbing som skal omfatte alle skolene i Re. Det som er flott 

å se er at antall som sier de blir mobbet på 10.trinn på Revetal ungdomsskole har blitt kraftig 

redusert de to siste årene. Tallene viser at det for inneværende skoleår er færre som sier de blir 

mobbet enn elever på samme trinn i Vestfold og landet. En stor inspirasjon til å fortsette det 

systematiske arbeidet som har startet. 

 

I følge samtale med kommunalsjef Oppvekst og kultur i januar 2017, opplyses det at Re 

kommune har gjort mye de senere årene, for å styrke det psykososiale miljøet i skolene i Re, 

som blant annet deltakelse i ”Læringsmiljøprosjektet” nevnt over.  

 

 

Avgrensning 

I prosjektet vil revisjonen fokusere på opplæringslovens § 9a-3, som omhandler elevenes 

psykososiale miljø. I prosjektet vil hovedfokuset være på i hvilken grad og hvordan skoleeier 

og utvalgte skoler arbeider systematisk for å fremme et godt psykososialt miljø. Fokuset i 

prosjektet vil være om det er etablert tilstrekkelige system som skal sikre at kravene i 

opplæringslova, § 9a-3, blir fulgt.  

 

Vi vil avgrense vår kontroll i problemstilling 2 til å omfatte Revetal ungdomsskole og en 

utvalgt barneskole. Vi vil også vurdere det psykososiale miljø knyttet til skoleskyss i denne 

kontrollen.  

 

3. FORMÅL 
Formålet med prosjektet vil være å vurdere om kommunen som skoleeier og utvalgte skoler 

arbeider systematisk for å sikre et godt psykososialt miljø. 

 

4. PROBLEMSTILLINGER 
 

Med bakgrunn i kontrollutvalgets vedtak har revisor utledet følgende problemstillinger:  

 

 

1. I hvilken grad sikrer Re kommune, som skoleeier, at skolene arbeider 

systematisk med å sikre et godt psykososialt miljø for elevene? 

 

2. I hvilken grad driver utvalgte skoler i Re kommune et systematisk og 

kontinuerlig arbeid for å sikre et godt psykososialt miljø for elevene?  
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5. REVISJONSKRITERIER 
Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for de krav og forventninger revisor bruker for å 

vurdere funn som undersøkelsen har avdekket. Nedenfor følger en oversikt over aktuelle 

kilder til revisjonskriterier som er aktuelle for prosjektet: 

 

 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) 

 Aktuelle politiske og administrative vedtak, mål og føringer 

 

6. METODE 
 

Revisjonen vil blant annet foreta; 

 

 oppstartsmøte med rådmannen 

 intervju med nøkkelpersoner 

 dokumentgjennomgang 

 gjennomføre spørreundersøkelse til aktuelle ansatte og eventuelt FAU  

 

7. PLANLAGT TIDS- OG RESSURSBRUK 
 

Forventet tidsforbruk er vurdert til ca. 250 timer 

Forventet ferdig rapport til VIKS: 1. juni 2017.  

 

 

 

Borre, 25. januar 2017 

Vestfold kommunerevisjon 
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Adresse: Gannestadveien 2, 3184 Borre   post@vestfoldkommunerevisjon.no 

Org.nr:   987 582 847 MVA      www.vestfoldkommunerevisjon.no 

Telefon: 33 07 13 00    

 

PROSJEKTPLAN FOR 

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET 

 

”SKOLE I RE KOMMUNE MED FOKUS PÅ TIDLIG INNSATS 

OG TILPASSET OPPLÆRING ” 
 

1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 
Generelt 

Gjennomføring av forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave i kommuner og 

fylkeskommuner, jf. kommuneloven med forskrifter. RSK 001 Standard for 

forvaltningsrevisjon, avsnitt 18-19, sier bl.a. at det for hvert prosjekt skal utarbeides en 

skriftlig prosjektplan hvor det redegjøres for prosjektets problemstillinger, revisjonskriterier 

eller grunnlaget for disse, og metodebruk.  

 

Bestilling 

Prosjektplan for et forvaltningsrevisjonsprosjekt innen skole i Re kommune, ble bestilt av 

kontrollutvalget i møte den 16.11.16, sak 37/16. Kontrollutvalget ønsket å belyse 

problemstillinger rundt tilpasset opplæring og psykososialt miljø, herunder også skoleskyss. 

På grunn av omfanget i temaene, har vi utarbeidet to alternative prosjektplaner, med ulik 

vinkling. Dette er avklart med Vestfold interkommunale kontrollutvalgssekretariat.  

 

2. AVGRENSNING  

Informasjon om skoler i Re kommune  

I Re kommune er det 5 barneskoler, 1 ungdomsskole og 1 videregående skole. 

Følgende skoler er virksomheter innenfor rammeområde Oppvekst og kultur i Re kommune; 

 Ramnes skole 

 Kirkevoll skole, 

 Solerød oppvekstsenter, 

 Røråstoppen skole, 

 Revetal ungdomsskole 

 

I følge samtale med kommunalsjef Oppvekst og kultur i januar 2017, er det et mål at det kun 

er elever med stort hjelpebehov som får vedtak om spesialundervisning. Elever med mindre 

hjelpebehov skal sikres gjennom tilpasset ordinær undervisning. Dette kan være en utfordring 

for kommunen å få til.  
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Adresse: Gannestadveien 2, 3184 Borre   post@vestfoldkommunerevisjon.no 

Org.nr:   987 582 847 MVA      www.vestfoldkommunerevisjon.no 

Telefon: 33 07 13 00 

Avgrensning 

Kommunen skal sørge for at opplæringen tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte 

elev, jf. opplæringsloven § 1-3. Dette stiller store krav til planlegging og organisering. Det er 

risiko for undervisningen ikke blir tilstrekkelig differensiert og tilpasset den enkelte, og 

dermed ikke treffer hele elevgruppen.  

 

I prosjektet vil revisjonen fokusere på opplæringslovens § 1-3, hvor det fremmes to 

grunnleggende prinsipper for grunnopplæringen, prinsippet om tilpasset opplæring og 

prinsippet om tidlig innsats. Paragrafen fastsetter at ”opplæringa skal tilpassast evnene og 

føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten” og retter seg direkte mot 

elever med svake ferdigheter. Viktigheten av høy lærertetthet i norsk/samisk og matematikk 

på 1.-4. årstrinn blir understreket. Kvaliteten i grunnopplæringen kjennetegnes av i hvilken 

grad de ulike målene for grunnopplæringen i samfunnsmandatet faktisk virkeliggjøres. For å 

nå målet om at alle elever som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter 

som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv, må skolen prioritere utvikling 

av grunnleggende ferdigheter, så tidlig som mulig.  

 

Vi vil avgrense vår kontroll i problemstilling 2 til å omfatte to skoler. 

 

Vi vil også presentere omfanget av spesialundervisning i Re kommune de siste tre årene.   

 

3. FORMÅL 
Formålet med prosjektet vil være å vurdere om kommunen som skoleeier og utvalgte skoler 

arbeider systematisk for å sikre tidlig innsats og tilpasset opplæring. 

 

4. PROBLEMSTILLINGER 
 

Med bakgrunn i kontrollutvalgets vedtak har revisor utledet følgende problemstillinger:  

 

 

1. I hvilken grad sikrer Re kommune, som skoleeier, at skolene arbeider 

systematisk med å sikre tidlig innsats og tilpasset opplæring? 

 

2. I hvilken grad driver utvalgte skoler i Re kommune et systematisk og 

kontinuerlig arbeid for å sikre tidlig innsats og tilpasset opplæring?  

 

5. REVISJONSKRITERIER 
Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for de krav og forventninger revisor bruker for å 

vurdere funn som undersøkelsen har avdekket. Nedenfor følger en oversikt over aktuelle 

kilder til revisjonskriterier som er aktuelle for prosjektet: 

 

 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). 

 Aktuelle politiske og administrative vedtak, mål og føringer.  
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Adresse: Gannestadveien 2, 3184 Borre   post@vestfoldkommunerevisjon.no 

Org.nr:   987 582 847 MVA      www.vestfoldkommunerevisjon.no 

Telefon: 33 07 13 00 

6. METODE 
 

Revisjonen vil blant annet foreta; 

 

 oppstartsmøte med rådmannen 

 intervju med nøkkelpersoner 

 dokumentgjennomgang 

 Spørreundersøkelse til aktuelle ansatte  

 

 

7. PLANLAGT TIDS- OG RESSURSBRUK 
 

Forventet tidsforbruk er vurdert til ca. 250 timer 

Forventet ferdig rapport til VIKS: 1. juni 2017.  

 

 

 

Borre, 25. januar 2017 

Vestfold kommunerevisjon 
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Aktivitet Budsjetterte Milepæler

timer totalt
Bestilling prosjektplan KU 16.11.2016

Oppstart av prosj. Vestfold kommunerev. 19.01.2017

Planlegging/Prosjektplan: 15

* få oversikt over lover og regler, samt annen 

nødvendig info

* definere mål, problemstillinger, metode og 

revisjonskriterier med mer

*prosjektplan utarb./oversendes VIKS 25.01.2017
 *behandling av prosj.plan/bestilling prosj. 08.02.2017

Gjennomføring: 160

* oppstartsbrev sendes rådmann Uke 7/8

* oppstartsmøte med rådmann

* innhenting av data og dokumenter som kan   

ha relevans for prosjektet

* lage intervjuguider

* gjennomføre og dok intervjuene

* verifisere intervjuene

* Innhente div. prosedyrer, rutiner med mer

* Utarbeide spørreundersøkelse 
* Analyse spørreundersøkelse

Rapportskriving, kval.sikr., rapportering: 73

* skrive utkast foreløpig rapport 11.05.2017

* kvalitetssikring uke 20

* utkast foreløpig rapport oversendes rådmann 

for kommentarer/uttalelse 18.05.2017

* avslutningsmøte med rådm./adm. Uke 21

* redigering endelig rapport

* rapport til høring 24.05.2017

* endelig rapp. oversendes til rådm. Og VIKS 01.06.2017

* presentasjon i kontrollutvalget

* behandling kommunestyret

Evaluering av prosjektet 2

Sum ressurser 250

Milepælsplan for prosjektet: Skole i Re kommune
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Arkivsak-dok. 16/00088-12 
Saksbehandler Gaute Hesjedal 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 08.02.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 03/17 
SVAR VEDRØRENDE OVERGANG TIL NYTT 
AVVIKSMELDINGSSYSTEM VED HELSEHUSET 

 

Forslag til vedtak: 
Rådmannens tilbakemelding tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Svar fra rådmannen vedr. overgang til nytt avviksmeldingssystem, 09.12.16 

 
 
Saksframstilling: 
Under oppfølging av forvaltningsrapporen «Gjennomgang av avvikssystemet ved Re 
Helsehus» ble det stilt spørsmål om hvilket system som er juridisk gjeldene i 
overgangsfasen ved innføring av nytt system. 
 
Rådmannen har oversendt sitt svar til kontrollutvalget i brev 09.12.16. 
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Re kommune 
Rådmannen 

Saksbehandler: 
Direkte telefon:  
Vår ref.: 
Arkiv: 
Deres ref.: 

Trond Wifstad 
917 32 442 
16/58/16/13908 
FA - H00, TI - &58 
 

   
Dato: 

 
09.12.2016 

 

Postadresse: Postboks 123, 3164 Revetal Telefon: 33 06 10 00 Bank: 1638 0243508 
Besøksadresse: Regata 2 Telefaks: 33 06 10 01 Org.nr.:  983885497 
E-post: postmottak@re.kommune.no Internett: www.re.kommune.no 
 

Kontrollutvalget i Re 
 
 
 
 
 

Vedr overgang til nytt avviksmeldingssystem 
 
Jeg viser til vedtak i kontrollutvalgets møte 16.11.16, sak 36/16, hvor administrasjonen bes avklare 
og informere kontrollutvalget om hvilket system, nytt eller gammelt, som er juridisk bindende i 
implementeringsfasen. 
 
Eksisterende avvikssystem fra Kommuneforlaget fases ut 31.12.2016. Systemet vil ikke lenger 
være tilgjengelig 1.1.2017. 
 
Fra 15.12.2016 vil nytt avvikssystem (Compilo) være det som er gjeldende for registrering av avvik. 
Dette er kommunisert i egen melding til superbrukere og virksomhetsledere, samt i eget 
informasjonsskriv til samtlige ansatte (intranett). 
  
I en liten periode (15.12.-20.12.) vil begge systemer være tilgjengelig for ledere, slik at avvik som 
er registrert inn i gammelt system til og med 14.12., kan behandles og lukkes. 
Kvalitetsgruppen/HMS-rådgiver følger løpende opp alle ledere med åpne avvik i gammelt system, 
for å sikre at disse blir behandlet.  
 
I perioden 20.12.-31.12. vil det bli tatt ut rapporter/statistikk over avvik i gammelt system. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Trond Wifstad 
rådmann 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. Brevet sendes kun elektronisk. 
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1 
 

Arkivsak-dok. 17/00037-1 
Saksbehandler Gaute Hesjedal 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 08.02.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 04/17 
ÅRSRAPPORT 2016 FOR KONTROLLUTVALGET I RE 

 

Forslag til vedtak: 
Utkast til årsrapport vedtas som «Årsrapport 2016 for kontrollutvalget i Re». 
Årsrapporten oversendes kommunestyret til orientering. 
 
Vedlegg:  
Utkast Årsrapport 2016 for kontrollutvalget i Re 

 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal jfr. kommuneloven § 77 pkt. 6, informere kommunestyret om sitt 
arbeid. Årsrapporten oppsummerer kontrollutvalgets viktigste aktiviteter gjennom 
2016. 
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Årsrapport 2016 

Kontrollutvalget i Re kommune 
 
 
 
 
 
 

 
Hjemmel 
Kommunene er i henhold til kommuneloven pålagt å ha kontrollutvalg jf. 
kommunelovens kap. 12. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner definerer utvalgets oppgaver nærmere. 
 
 
 
Formål og oppgaver 
Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret føre løpende tilsyn med 
forvaltningen, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. 
 
Blant de viktigste oppgavene til kontrollutvalget er: 

 Påse at kommunens regnskap og kommunale foretaks årsregnskap blir 
revidert på en betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert 
om revisjonsarbeidet 

 Avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret 

 Påse at revisjonsmerknader blir fulgt opp 

 Påse at det årlig blir gjennomført forvaltningsrevisjon 

 Utarbeide plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. 

 Rapportere til kommunestyret om gjennomført forvaltningsrevisjon. 

 Påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til forvaltningsrevisjons-
prosjekter blir fulgt opp 

 Påse at det gjennomføres selskapskontroll 

 Utarbeide plan for gjennomføring av selskapskontroll 

 Rapportere til kommunestyret om gjennomført selskapskontroll 

 Innstille overfor kommunestyret ved valg av revisjonsordning 

 Utarbeide forslag til budsjett for tilsyns- og kontrollarbeidet i kommunen 

 Vurdere henvendelser fra innbyggerne 

 Stille krav til kommunens etiske bevissthet 
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Sammensetning 
Kontrollutvalget skal ha minst 3 medlemmer og minst ett av medlemmene skal 
være medlem av kommunestyret, jf. kommuneloven § 77 nr. 1. 
 
Kontrollutvalget har i 2016 hatt følgende sammensetning: 
  
Medlemmer:     Varamedlemmer: 
Ulf L Halvorsen, leder (MDG)  1.Rakel Jørgensen (Ap) 
Turid Evensen, nestleder (AP)   2.Andrew Knight (SV) 
Magnus Theiste Østlie (SV)  3.Michael Aasestrand Hansen (MDG)
      4.Solveig Moe (Ap) 
      5.Solveig Skuggedal (SV) 
      6.Roar Lefsaker (MDG) 
 
Henriette Øygarden (SP), jan.-aug. 1.Lars Sollie (H) 
Geir Morten Stenhaug (FrP)  2.Harald Solberg (KrF) 
Anne Andvik (SP) aug. – des.   3.Helga Bjerkø (SP) 
      4.Trond Hundstuen (FrP) 

     5.Siril Bøhle Bjørang (H) 
 

Henriette Øygarden har hatt permisjon fra utvalget høsten 2016.  
Anne Andvik ble valgt som nytt medlem i Øygardens fravær gjeldene frem til 
31.12.16. 
 
Kontrollutvalgsleder Ulf L. Halvorsen har meldt flytting fra Re kommune og 
søkt fritak fra alle verv fra og med 01.01.17. Magnus Theiste Østlie er valgt av 
som ny leder og Inger Kari Proos blir nytt medlem i utvalget etter Halvorsens 
uttreden. 
 
 
KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET I 2016 
 
Det har i 2016 avholdt 6 møter og blitt behandlet 40 saker.  
 
 
Regnskapsrelaterte saker 
 
Årsregnskapet 2015 
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet skal være formannskapet i hende 
slik at denne kan tas hensyn til før formannskapet avgir innstilling til 
kommunestyret (jfr. forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 
§ 7) 
 
Kontrollutvalget avga uttalelse om Re kommunes årsregnskap for 2015 i møte 
18.05.16. Utvalget konstaterte at det ble lagt frem et positivt 
regnskapsresultat, men at dette ble oppnådd gjennom bruk av bufferfond på 
8,9 mill.kr som gir en tilsvarende reduksjon i fondet. Kontrollutvalget påpekte 
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at netto driftsresultat korrigert for bruk av bufferfond var -0,2%. Anbefalt norm 
er på 1,75%. Kontrollutvalget viste til revisors bemerkning i 
revisjonsberetningen om låneopptak ut over vedtatt låneramme. Det ble 
avslutningsvis påpekt at Re kommune har en meget stram økonomi. 
 
Virksomhetskontroll/Enhetskontroll 
Som en del av regnskapsrevisjonen gjennomfører revisor enhetskontroller ved 
ulike virksomheter i kommunen. Disse baseres på stikkprøvekontroller og 
vurdering av interne rutiner, besøk på virksomheten, regnskapsinformasjon og 
annen aktuell informasjon. Rapportene legges fram for kontrollutvalget. I 2016 
er det behandlet en rapport fra virksomhetskontroll ved Teknikk og 
Næringstjenester avdeling drift. Rapporten ble tatt til orientering og 
kontrollutvalget tok som forutsetning at revisors anbefalinger ville bli fulgt opp. 
 
Revisjonsplan 2016 
Kontrollutvalget behandlet revisjonsplan 2016 i møte 21.10.15. Dokumentet 
viser hvordan revisor planlegger å gjennomføre regnskapsrevisjonen, og 
legges fram for kontrollutvalget til orientering. Dokumentet er viktig for 
kontrollutvalgets utøvelse av sitt ansvar med å påse at kommunens 
årsregnskaper blir revidert på en betryggende måte.  
 
 
Forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget har behandlet overordnet analyse for forvaltningsrevisjon og 
vedtatt følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2019: 
 

 Økonomistyring 

 Sykefravær 

 Flyktninger 

 Eiendomsforvaltning 

 Skole 
 
Planen er vedtatt av kommunestyret, men kontrollutvalget har fullmakt til å 
omprioritere eller tilføye andre prosjekter. 
 
Kontrollutvalget har i 2016 behandlet to forvaltningsrevisjonsrapporter. 
 
 
Gjennomgang av barneverntjenesten – kvalitet, ressursbruk og  
forebyggende tiltak 
Rapporten ble bestilt i 2015 og behandlet i kontrollutvalget 18.02.16.  
 
Prosjektets formål var å: 

 undersøke om barnevernet har et tilfredsstillende system for forebyggende 
arbeid 

 undersøke om barnevernet har god kvalitet i saksbehandlingen 

 undersøke ressursbruken i barneverntjenesten 
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Kontrollutvalget sluttet seg til revisors konklusjoner og anbefalinger i rapporten og 
kom med følgende henstilling til rådmannen: 
 

 Vedrørende forebyggende arbeid bør barnevernet i Re kommune vurdere 
tiltak for å forbedre kvaliteten i samarbeidet med andre avdelinger, 
virksomheter, skoler, barnehager med mer. 

 Re kommune må følge opp at saksbehandlingen utføres i tråd med 
barnevernloven, forvaltningsloven og egen rutine for saksbehandling når det 
gjelder:  

o Meldinger og undersøkelser 
o Vedtak om hjelpetiltak 
o Tiltaksplaner, oppfølging og evaluering 

 Barneverntjenesten i Re kommune bør følge opp at avtaler om 
forsterkningstiltak evalueres i tråd med avtalene, og sørge for at evalueringene 
dokumenteres. 

 Kommunestyret vurderer det som positivt at avvik mellom budsjett og 
regnskap er mindre enn foregående år. 

 Kontrollutvalget ser det som positivt at rådmannen i sin uttalelse til rapporten 
er konkret om oppfølging av anbefalingene. Kontrollutvalget vil be om en 
skriftlig tilbakemelding fra rådmannen om status for oppfølging av rapporten 
innen 23.09.16. Rådmannen inviteres til møte 06.10.16 for å orientere 
kontrollutvalget. 

 
Kommunestyret sluttet seg til kontrollutvalgets vedtak under sin behandling i møte 
03.05.16. 
 
Rapporten ble fulgt opp i kontrollutvalgets møte 19.10.16 hvor rådmannen 
redegjorde for hva kommunen har gjort for å etterkomme anbefalingene. 
Rådmannens redegjørelse ble tatt til orientering. 
 
 
Gjennomgang av avvikssystemet ved Re helsehus 
Kontrollutvalget bestilte forvaltningsrapporten etter vedtak i kommunestyret 
høsten 2015. Den ferdige rapporten ble behandlet i møte 18.05.16 og 
kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 

Kontrollutvalget viser til rapporten «Gjennomgang av avvikssystemet ved Re 
helsehus» og slutter seg til revisors konklusjoner. 
 
Kontrollutvalget henstiller rådmannen om å følge opp revisorsanbefalinger: 

1. Re helsehus bør skriftliggjøre rutiner for melding av tjenesteavvik, 
hvor ansvar for å melde avvik, kjennetegn ved avvik og oppfølging 
tydeliggjøres. 

2. Re helsehus bør utforme en overordnet plan for opplæring i 
avvikssystemet og sørge for at opplæring gjennomføres i henhold til 
planen. 
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Kontrollutvalget ber rådmannen om en skriftlig tilbakemelding på hvordan 
rapporten er fulgt opp innen 01.11.2016. 

 
Kommunalsjef Mette G. Halvorsen redegjorde for hvordan anbefalingene var 
blitt fulgt opp i møte 16.11.16. Administrasjonens tilbakemelding ble tatt til 
orientering. Kontrollutvalget vil følge opp saken våren 2018 når nytt 
avvikssystem er i full drift. 
 
Selskapskontroll 
Selskapskontroll er kontroll med forvaltningen av kommunes interesser i 
selskaper med mer. Selskapskontroll kan gjennomføres som eierskapskontroll 
eller forvaltningsrevisjon. Det har ikke vært gjennomført selskapskontroll i 
2016. 
 
Kontrollutvalget behandlet overordnet analyse for selskapskontroll i møte 
19.10.16 og vedtok plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 
2016 – 2019. Med bakgrunn i analysen ble følgende plan vedtatt: 

 Selskapskontroll – Asvo Revetal AS 

 Føringer for eierskap og opplæring av eierrepresentanter 

 Samordning av føringer for eierskap 
 

 
Andre saker relatert til kontroll og tilsyn 
Brann på Revetal ungdomsskole 
I etterkant av brannen på ungdomsskolen ble rådmannen invitert til 
kontrollutvalget 29.03.16 for å redegjøre om to forhold: 
 hvordan er avvikene rapportert fra branntilsyn ved ungdomsskolen 

håndtert? 

 hvilken informasjon er gjort kjent for kommunestyret i saken? 
 
Rådmannens informasjon ble tatt til orientering og utvalget ønsket videre en 
skriftlig redegjørelse for hele sakens forløp og de vurderinger som var blitt 
gjort. 
 
Rådmannen oversendte skriftlig redegjørelse for status i saken til 
kontrollutvalget i oktober. Denne ble behandlet i møte 19.10.16. Redegjørelsen 
ble tatt til orientering. 
 
Re Helsehus – etikk og kultur 
I forbindelse med bestilling av forvaltningsrevisjon av avvikssystemet ved 
helsehuset ba kontrollutvalget rådmannen om en redegjørelse for hvordan det 
arbeides med utfordringer knyttet til etikk og kultur i det nye helsehuset. 
Utvalget mottok skriftlig tilbakemelding fra rådmannen som også redegjorde for 
saken i møte 07.04.16. Informasjonen ble tatt til orientering. 
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Oppfølging - planer og rutiner for rapportering 
Kontrollutvalget inviterte rådmannen til møte 18.02.16 for å redegjøre for 
hvordan vedtatt planer følges opp og vider hvordan dette rapporteres til 
kommunestyret. Redegjørelsen ble tatt til orientering. 
 
Habilitet for ansatte og folkevalgte 
Utvalget ba rådmannen om en skriftlig orientering om hvordan fokus på 
habilitet ivaretas for kommunens ansatte og folkevalgte. Skriftlig orientering ble 
lagt fram for kontrollutvalget i møte 19.10.16. Informasjonen ble tatt til 
orientering. 
 
Kommunesammenslåing mellom Re og Tønsberg 
I forbindelse med vedtak om kommunesammenslåing mellom Re og Tønsberg 
ønsket kontrollutvalget informasjon om sin rolle i prosessen. Sak om dette ble 
behandlet i møte 19.10.16. Kontrollutvalgene har noen sentrale oppgaver i 
sammenslåingsprosessen: 

1. Innstille på valg av revisor til fellesnemnda – den revisor som skal 
revidere aktiviteten i nemnda og rapportere til de respektive 
kontrollutvalgene. 

2. Innstille på valg av revisor til den nye kommunen. 
3. Innstille på valg av kontrollutvalgssekretariat til den nye kommunen. 

 
Kommunestyrene kan og bør delegere til fellesnemnda myndigheten til å 
avklare revisjons- og sekretariatordning for den nye kommunen. For øvrig bør 
kontrollutvalg i kommuner som slås sammen vurdere forvaltningsrevisjoner 
med tanke på hvilken relevans de har for situasjonen. 
 
Henvendelser til kontrollutvalget 
Alle henvendelser fra innbyggere/eksterne parter blir lagt fram som post til 
kontrollutvalget i møtene. Utvalget mottok i november en henvendelse om 
eierskap og formaliteter knyttet til en konkret tomt. Henvendelsen ble i møte 
16.11.16 vedtatt videresendt formannskapet som kommunens klageorgan. 

 
Revisors uavhengighet 
Revisor er etter revisjonsforskriften § 15 forpliktet til å årlig avgi en erklæring 
om sin uavhengighet. Slik erklæring foreligger. 
 
Budsjett for kontroll og tilsyn 
Kontrollutvalget hadde i 2016 et samlet budsjett på kr. 1.067.400,- for kontroll 
og tilsyn. For 2017 er det foreslått et budsjett på kr 1.065.000,-. 
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Samarbeid 
Kontakt med administrasjonen: 
Kommunens administrasjon har gjennom året besvart henvendelser fra 
kontrollutvalget og deltatt på møter blant annet i forbindelse med oppfølging 
av forvaltningsrevisjonsrapporter og for å redegjøre i ulik saker. 
Kontrollutvalget opplever å ha en positiv dialog både med administrativ og 
politisk ledelse i kommunen.  
 
Revisor: 
Vestfold Kommunerevisjon er kommunens revisor og utfører revisjonstjenester 
både innen regnskaps- og forvaltningsrevisjon. Revisor bistår også kommunen 
i ulike spørsmål som krever revisjonsfaglige vurderinger. Kontrollutvalget har 
gjennom året hatt et godt samarbeid med Vestfold Kommunerevisjon. 
 
Kontrollutvalgssekretariat: 
Sekretariattjenesten utføres av Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgs-
sekretariat (VIKS). VIKS har 3 ansatte og rådgiver Gaute Hesjedal er sekretær 
for kontrollutvalget i Re. Ulf L. Halvorsen har vært styrerepresentant i VIKS 
med fra 01.01.16. Turid Evensen er vara. 
Kontrollutvalget har gjennom året hatt et godt samarbeid med VIKS. 
 

 
 
 
 
 

Re, 08.02.17 
For leder av kontrollutvalget i Re kommune, Magnus Theiste Østlie 

 
 
 
 

Gaute Hesjedal (sign) 
Rådgiver i VIKS 
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Arkivsak-dok. 17/00039-1 
Saksbehandler Gaute Hesjedal 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 08.02.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 05/17 
VALG AV STYREMEDLEM TIL STYRET I VIKS 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalgets leder Magnus Theiste Østlie velges som Re kommunes 
representant til styret i VIKS. Nestleder Turid Evensen fortsetter som 
vararepresentant. 
 
Vedlegg:  
Vedtekter for VIKS 2017 

 
 
Saksframstilling: 
Tidligere leder av kontrollutvalget i Re, Ulf Lund Halvorsen, har flyttet til Tønsberg og 
fratrådt alle verv knyttet til Re kommune. I den sammenheng må det velges en ny 
styrerepresentant til styret i VIKS fra Re. 
 
VIKS er et selskap organisert etter kommunelovens § 27. VIKS er eid av 10 
kommuner i Vestfold samt fylkeskommunen. Alle eierne benytter selskapets tjenester 
for sine respektive kontrollutvalg.  
 
Selskapets formål er å utøve sekretariatsfunksjon for kommunale og 
fylkeskommunale kontrollutvalg i Vestfold i tråd med kommunelovens bestemmelser 
og forskrift om kontrollutvalg. 
 
Styret i VIKS består av 11 representanter, en fra hver av deltakerkommunene 
med personlig vara.  
 
I selskapets vedtekter § 7er følgende angitt for styret: 
 
«Styret består av en representant fra kontrollutvalget i   deltakerkommunene 
m/personlige vararepresentanter. Styrerepresentanten bør fortrinnsvis være 
kontrollutvalgsleder. Styret velger selv leder og nestleder.» 
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VEDTEKTER 
 

 

 

 § 1 SELSKAPETS NAVN 

Selskapets navn er  

VESTFOLD INTERKOMMUNALE 

KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT  – VIKS 

 

  

 § 2 SELSKAPSFORM 

Selskapet er et interkommunalt/fylkeskommunalt samarbeid og 

opprettet med hjemmel i kommunelovens § 27  

Selskapet er egen juridisk person og arbeidsgiveransvaret tilligger 

styret. 

 

 

 § 3 FORMÅL 

Formålet med samarbeidet er å utøve sekretariatfunksjon for 

kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg i Vestfold.  Dette slik 

det framgår av kommunelovens bestemmelser og forskrifter om 

kontrollutvalg. Selskapet kan også foreta selskapskontroll basert på 

bestilling fra det enkelte kontrollutvalg.  

Sekretariatet kan også utføre oppdrag for andre 

kommuner/fylkeskommuner enn deltakerkommunene etter vedtak i 

styret. 

 

 

 § 4 DELTAGERE 
Følgende kommuner/fylkeskommune er med i samarbeidet:   

Sande, Hof, Holmestrand, Re, Horten, Tjøme, Lardal, Larvik, Nøtterøy, 

Tønsberg og Vestfold fylkeskommune. 

 

Inntreden av nye deltakerkommuner kan skje dersom eksisterende 

deltakerkommuners kontrollutvalg slutter seg til dette.  I en slik 

situasjon skal ansvarsfordelingen i.h.t. § 5 revideres med bakgrunn i 

den til enhver tid av styret vedtatte kostnadsfordeling for selskapet. 

 

 

 § 5 ØKONOMI 

Hver av deltagerne bidrar med et etableringstilskudd på til sammen kr. 

150.000, basert på vedtatt fordelingsnøkkel som for kostnader. 

 

Hver av deltagerne bidrar med et ordinært årlig driftstilskudd basert på 

styrets vedtatte driftsbudsjett fordelt på deltagerne ut fra  

 

 Et fast grunnbeløp med tillegg av andel av kostnadene fordelt etter 

innbyggertall. Fylkeskommunens innbyggertall settes lik den 

største kommunes innbyggertall. 

 medgått tid til spesielle prosjekter eller utredninger faktureres 

særskilt. 
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§ 6 FORRETNINGSKONTOR 
Selskapet har forretningskontor i Re kommune. 

 

 

 § 7 STYRET 
Styret består av en representant fra kontrollutvalget i   

deltakerkommunene m/personlige vararepresentanter. 

Styrerepresentanten bør fortrinnsvis være kontrollutvalgsleder. 

Styret velger selv leder og nestleder.  

1 representant fra de ansatte møter i styret som observatør. 

Styret velges for 4 år (kommunevalgperioden), første gang fram til 

31.12.07. 

Daglig leder kan ikke være medlem av styret. 

Styret kan opprette arbeidsutvalg etter behov. 

 

Styret  

 skal sørge for at selskapet er organisert og driftet på en slik måte at 

virksomheten drives mest mulig kostnadseffektivt 

 kan ikke ta opp lån 

 skal sørge for at regnskapsføring er undergitt betryggende kontroll 

 skal føre tilsyn med daglig leder og har instruksjonsmyndighet over 

denne 

 foretar alle tilsettinger 

 skal påse at sekretariatet har tilfredsstillende arbeidsforhold, 

herunder lokaler og utstyr 

 delegere myndighet til og føre kontroll med daglig leder. 

 

 

 § 8 GODTGJØRELSER 

Møtegodtgjørelse m.v. til medlemmer av styret, styreleder og styrets 

nestleder fastsettes av styret. 

 

 

 § 9 DAGLIG LEDER 
  Selskapet skal ha daglig leder som tilsettes av styret. 

  

  Daglig leder  

 forestår den daglige ledelsen av selskapets drift og har ansvar for at 

de pålegg og retningslinjer som gis av styret blir fulgt 

 er sekretær for styret og har møte- og talerett i styremøtene 

 rapporterer til styret 

 forestår den daglige personalforvaltningen 

 anviser selskapets utgifter 

 

Utgifter til daglig leder personlig eller i saker det foreligger inhabilitet, 

anvises av styrets leder. 

 

Daglig leder kan knytte til seg uformelle, rådgivende faggrupper. 
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§ 10 ANSETTELSESFORHOLD 
  Styret har arbeidsgiveransvar for de ansatte. 

Styret ansetter og fastsetter lønns- og arbeidsvilkår for alt personell i 

selskapet. 

Selskapet skal ha pensjonsordning. 

Selskapet tilsluttes KS bedrift. 

 

 

 § 11 ØKONOMIPLAN – BUDSJETT 

Styret vedtar selskapets økonomiplan/årsbudsjett med angivelse av 

deltagernes driftstilskudd i samsvar med vedtatt fordelingsnøkkel iht. 

vedtektenes § 5. 

Vedtatt driftsbudsjett/økonomiplan oversendes deltagerne for 

innarbeidelse i deltagerkommunenes/fylkeskommunens driftbudsjett 

for Tilsyn og kontroll innen 01.09 hvert år. 

 

 

 § 12 ÅRSREGNSKAP – ÅRSBERETNING 

Revidert årsregnskap og årsberetning utarbeides av leder, vedtas av 

styret og oversendes deltagerkommunene til orientering. 

 

 

 § 13 REGNSKAPSFØRING – REVISJON 

Selskapets regnskaper skal avlegges etter hensiktsmessige 

regnskapsprinsipper. 

  Styret velger revisor. 

 

 

 § 14 UTTREDEN/OPPLØSNING AV SELSKAPET 

Dersom en enkelt deltager velger å gå ut av selskapet, må vedtak fattes 

av kommunestyret/fylkestinget selv, og framlegges for styret med 1 års 

varsel, jfr. KL`s § 27. 

 

Krav om oppløsning av samarbeidet skal behandles av de enkelte 

deltagere og må være godkjent av samtlige deltakere. 

 

 

 § 15 ENDRING AV VEDTEKTENE 

 Endringer i vedtektene krever tilslutning fra min. 2/3 av  

deltagende kommuner/fylkeskommunen. 

Styret gis fullmakt til å foreta mindre endringer i vedtektene ved behov. 

 

 

 § 16 ANDRE BESTEMMELSER 

Selskapet skal forholde seg til vanlig kommunal forvaltningspraksis 

med bakgrunn i kommunelovens bestemmelser og forskrifter.  

Likeledes skal Forvaltningslovens og Offentlighetslovens 

bestemmelser gjelde for selskapets virksomhet. 
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Arkivsak-dok. 17/00019-2 
Saksbehandler Gaute Hesjedal 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 08.02.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 06/17 
REFERATSAKER RE - 08.02.17 

 

Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Vedlegg:  

 Kopi av brev sendt formannskapet fra Arnfinn Arnfinnsen datert 28.11.16 om 
saksbehandling og varsling. 

 Ekstern vurdering og gjennomgang av tjenestene i helse og omsorg i Re 
kommune, oversendt fra Re kommune. 

 Årsrapport 2016 fra skatteoppkreveren i Re. 
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Til formannskapet i Re kommune. 

Saksbehandling og varsling. 

Tillegg til brevet mitt til kontrollutvalget av 14.11.16. 

Henviser til brev fra kontrollutvalget av 22.11.16 og mitt brev av 14.11.16. 

På de to første linjene i brevet mitt av 14.11.16 sier jeg noe om rett og plikt. 

Det er lett å bli enige om at dette gjelder både privatpersoner og kommuner. 

Likevel glipper det av og til, og det er dette saken gjelder. 

Fra min side handler det ikke om et forsøk på omkamp på hva administrasjonen til nå  har sagt, men: 

- Har Re kommune fulgt lover og regler for forsvarlig saksbehandling:1 Når byggetillatelser er 

gitt og tomta  er tatt i bruk av andre?2 Når Re kommune har engasjert seg i eierskapet til 

tomta, for senere å trekke seg fra den rollen? 

- Jeg oppfatter meg selv i denne saken som varsler i forhold til: mistanke om samrøre mellom 

kommunal saksbehandling og privat næringsutvikling.(Jeg kan dokumentere hvordan 

mistanken har oppstått).Undertegnede  håper derfor at formannskapet behandler denne 

delen  av saken som en varslersak. Gjør formannskapet noe annet, er man med på å 

undergrave varslerens kår. Varsling er nødvendig i et moderne demokrati. 

Det er også viktig å få sagt at varslerens motiver er underordnet, men at man ser på om det 

varsleren har varslet er sant. 

For øvrig har jeg for egen del sagt noe om motiv i mitt brev til Re kommune av 25.04.16. 

 

Med hilsen 

 

 

Arnfinn S. Anfinnsen 

 

Kopi: Kontrollutvalget 
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Ekstern vurdering og gjennomgang av 
tjenestene i helse og omsorg i Re kommune

Re kommune

9. Desember 2016

Presentasjon
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Innhold

• Oppdraget

• Hovedfunn

• Mulighetsrommet og 
handlingsplan
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Oppdraget
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Omfang

Re kommune v/rådmannen ber om tilbud på gjennomgang av tjenestene i helse og omsorg. 
Tjenestene er lokalisert i Re helsehus som ble tatt i bruk 01.12.2014 og inneholder følgende 
tjenesteområder: 

 Institusjonsavdelinger for demens og somatisk omsorg (72 rom) 

 hjemmetjeneste inklusive hjemmesykepleie 

 fysio og ergoterapi 

 frisklivssentral 

 dagsenter 

 seniorsenter 

 sentralkjøkken 

 kreftkoordinator 

 omsorgsboliger (44) 

 administrasjon 

 tjenestekontor. 

I tillegg utføres det følgende tjenester som er organisatorisk underlagt virksomheten 
Teknikk og næringstjenester: 

 Vaskeri 

 Vaktmester 

 renhold 
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Oppgaven

• Kartlegging og vurdering av den totale ressursbruken i virksomheten, herunder 
o Sammenheng mellom døgnrytmeplan - bemanningsplan - turnus 
o Pleiefaktor og pleietyngde 
o Innleie  av vikarer 

• Utnyttelse av inntektspotensial 
• Gjennomgang av hvordan tjenestene er organisert, herunder 

fullmaktstrukturer og rutiner 

• Gjennomføre sammenligninger med andre kommuner i Vestfold 
(Holmestrand, Stokke, Horten og Tønsberg 

• Vurdere igangsatte tiltak og/eller foreslå nye tiltak for å optimalisere 
driften 
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Metodikk
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Problemstillinger

NB: Hovedproblemstillingen er å identifisere 
mulighetsrommet for forbedringer til Kvaliteten, 
produktiviteten og/eller HMS.
Påstander om forbedringsmuligheter må inkludere 
påpekelser av hva som kan gjøres anderledes.

Analysen av den enkelte avdeling søker svar på følgende spørsmål: 

 Dekker tjenestene behovene?  

 Følges BEON prinsippet? 

 Kunne brukernes behov vært anderledes med mer vekt på forebyggende (og dermed også 

behovet av institusjonsplasser og omsorgsboliger samt omfang på ambulerende tjenester)? 

 Er de enkelte arbeidsprosessene innen avdelingen effektivt organisert og gjennomført inkl. 

optimal utnyttelse av verktøy/utstyr, fullmaktsstrukturer og standardisering gjennom 

rutiner? 

 Er tidspunkt for utførelse av den enkelte arbeidsprosess optimal i forhold til en effektiv 

døgnrytme? 

 Gjenspeilser turnusen arbeidsmengden i døgnrytmen inkl. kapasitet til å håndtere volumet 

av uplanlagte hendelser? (For mye/for lite ressurser gjennom dag, kveld, natt. 

 Er turnusen strukturert og bemannet slik at det er optimal tilstedeværelse av kompetanse 

og ledelse? 

 Er mulighetene for inntekter/refusjon utnyttet maksimalt i forhold til hva som er mulig 

innenfor regelverk og politiske føringer? 
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Hovedfunn
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Omfang og regnskap 2015
• Hjemmehjelp
• Hjemmesykepleie
• Omsorgsboliger
• Korttid institusjon
• Langtid somatisk institusjon
• Langtid demens institusjon
• Dagsenter
• Seniorsenter
• Ergo- og fysio
• Administrasjon
• Kjøkken
• Vaskeri
• Renhold
• Vaktmesteri
• Tjenestekontor

Ansvarsområder 2 015

3300 FELLES HELSE OG OMSORG 8 652

3301 LEGETJENESTE OG LEGEVAKT 8 559

3302 FYSIO/ERGOTERAPI 3 947

3303 BEMANNINGSENHET 383

3310 DAGSENTER 772

3311 INSTITUSJONSOMSORG 17 208

3312 DEMENSOMSORG 18 321

3330 SENTRALKJØKKEN - RE 5 535

3331 CAFE KILDEN 43

3341 HJEMMESYKEPLEIE 15 834

3342 HJEMMEHJELP 2 371

3344 OMSORGSPLASSER 18 875

Total 100 500
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Det er mye positivt å si om 
virksomheten på Re Helsehus

• Det nye bygget er svært moderne og gir gode 
muligheter for kvalitativ god og effektiv drift

• Det utvises stor omsorgsvilje overfor beboere og 
brukere av helsehuset

• Ledelse og ansatte utviser stor kostnadsfokus
• Det er et uttalt ønske hos de fleste å finne måter 

å forbedre virsomheten; både kvalitativt og 
kostnadsmessig

• På flere områder evner virksomheten å samordne 
ressurser på tvers av arbeidsgrupper / avdelinger

• Grunnbemanningen på de fleste institusjons-
avdelingene er blandt de mest effektive i norge
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Hjemmetjenester

Hjemmehjelp

Hjemmesykepleie

Omsorgsboliger
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Hjemmehjelp

Dagens situasjon
• Produktiviteten er generelt lav innen 

hjemmehjelp i Re kommune
• Det gis generelt også mer 

hjemmehjelp enn i sammenlignede 
kommuner:
– I Re i snitt 1,4 timer annen hver uke
– I Horten  i snitt 0,75 timer annen 

hver uke 

• Hjemmehjelperne i Re kommune 
bringer middag ut til hjemmeboende 
tilsvarende et halvt årsverk

Ansiktstid

RE 37 %

Tønsberg 54 %

Holmestrand 50 %

Horten 46 %

Mulighetsrommet
• Hjemmesykepleien tar 

over matombringing
• Tilpasser mengden 

hjemmehjelp som gis 
pr. bruker til normal 
praksis i Norge (1 time 
hver tredje uke eller 
0,75 time pr. andre 
uke)

• Reduserer 
administrasjon og 
innfører mer effektiv 
planlegging
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Hjemmesykepleie

Dagens situasjon
• Produktiviteten er lav innen 

hjemmesykepleien i Re:
– Det utføres tjenester under vanlig terskel for å 

gi tjenester
– For mye administrative ressurser
– De ansatte kommer for sent ut på første 

oppdrag om morgenen
– Oppgaver som kunne vært utført i perioder 

med lav produksjon, utføres når det er mye å 
gjøre slik at det er behov for flere ressurser 
enn nødvendig 

– Fordelingen av oppgaver i perioder av dagen 
med lav produksjon, gjør det ikke mulig å 
utnytte ressursene effektivt

– Vaktlengdene i turnus gjenspeiler ikke 
behovene

Ansiktstid

På listene Med adm

Re 43 % 36 %

Tønsberg 41 % 37 %

Horten 59 % 52 %

Holmestrand 54 % 51 %

Mulighetsrommet
• Det avvikles å gi kun 

medisinadministrasjon og dusj som 
tjeneste

• Det innføres stille rapport slik at de 
ansatte kommer ut 10-15 minutter 
etter oppmøte (krever forbedringer i 
dokumentasjonsrutinene)

• Oppgaver som kan utføres etter 
lunch/før pause flyttes

• Turnus justeres til å utnytte 
variasjoner i vaktlengdene utfra behov

• Oppgaver i perioder av dagen med lav 
produksjon fordeles på færrest 
mulige. Øvrige ressurser gjør 
inneoppgaver slik at det ikke er 
nødvendig å ha en ressurs inne på 
formiddagen i tillegg til avdelingsleder

• Det innføres mer systematisk 
planleggingsmetodikk
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Omsorgsbolig

Dagens situajson
• Organisering og driftsmodell er som i en institusjonsavdeling
• Det går uforholdsmessig mye ressurser til rapport/journalføring
• Det går uforholdsmessig mye tid til å forberede til og rydde etter måltid

RE TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND

Forbilde Omsorg Omsorg Omsorg Omsorg Omsorg Omsorg

3.etg. 2.etg Bolig Bolig Ubemann Bolig

Stell 44 56 0 70 15 0 91

Vask av utstyr, senger ++ 3 4 0 2 2 0 0

Aktiviteter 2 7 0 24 23 0 6

Alarmer/adhoc hendelser 10 11 0 15 65 0 15

Medisingivning 2 8 0 9 10 0 9

Administrere og gi måltid 20 47 0 58 65 0 60

Diverse praktisk støtte i rommet/med klær 1 0 0 7 11 0 0

Varebestilling 1 1 0 2 1 0 0

Rapport 7 16 0 13 21 0 11

Journalføring/kartlegging 6 9 0 10 8 0 5

Lege / apotek 2 1 0 2 1 0 0

Medisinhåndtering/avvikshåndtering 0 1 0 3 2 0 11

Kontakt med pårørende 2 1 0 5 2 0 1

Innleie av vikarer 0 1 0 2 8 0 3

Opplæring / Kompetanseutvikling 1 5 0 10 2 0 0

Pause 9 12 0 12 17 0 15

Administrasjon 12 27 0 43 20 0 14

Info til ansatte 11 0 0 0 0 0 0

134 208 198 287 271 162 239

Stell 57 72 88 90 105

Aktiviteter 2 7 16 14 6

Medisingiving 2 8 9 9 9

Administrere og gi måltid 20 47 62 67 60

Praktisk bistand 1 0 8 7 0

Ansiktstid: 83 134 184 187 180

Andel ansiktstid: 62 % 64 % 64 % 69 % 75 %

Ikke ansiktstid: 51 74 102 81 59

Mulighetsrommet

• Innføre tjeneste-
planlegging og 
arbeidslister 
som i hjemme-
sykepleien

• Innføre mer 
effektiv rapport 
og journalføring 
(avviksorientert)

• Etablere en mer 
effektiv måltids-
praksis
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Institusjonstjenester

Korttid

Langtid somatisk

Langtid demens

Dagsenter 

Seniorsenter
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Korttid/rehab

Dagens situajson

• Forsvinnende liten bruk av fysio i avdelingen

Mulighetsrommet

• Øke bruken av 
fysio i avdelingen 
(i turnus)

• Gjennomgå og 
forbedre 
dokumentasjons-
rutinenen

FORBILDE RE TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND

Kort Rehab Korttid Korttid Rehab Korttid Korttid

Rehab Rehab

Stell 72 50 58 98 106 105 81

Vask av utstyr, senger ++ 5 7 6 9 10 5 2

Aktiviteter 11 30 17 5 75 56 7

Alarmer/adhoc hendelser 32 7 12 63 14 10 29

Medisingivning 10 9 15 16 10 14 15

Administrere og gi måltid 32 46 57 38 44 22 60

Diverse praktisk støtte i rommet/med klær 2 1 9 1 13 11 1

Varebestilling 1 1 2 1 2 1 1

Rapport 22 17 10 29 20 17 29

Journalføring/kartlegging 23 37 18 22 33 18 23

Lege / apotek 14 10 4 7 7 6 14

Medisinhåndtering/avvikshåndtering 7 3 5 2 3 2 2

Kontakt med pårørende 12 26 3 1 0 1 5

Innleie av vikarer 1 3 7 2 12 9 2

Opplæring / Kompetanseutvikling 9 4 12 3 0 0 4

Pause 22 14 4 21 19 10 19

Administrasjon 13 21 30 21 40 30 59

Info til ansatte 0 2 0 0 0 0 0

287 289 268 340 409 316 354

Stell 109 64 76 95 130 120 112

Aktiviteter 11 30 17 18 75 56 7

Medisingiving 10 9 15 9 10 14 15

Administrere og gi måltid 32 46 57 47 44 22 60

Praktisk bistand 2 1 9 3 13 11 1

Ansiktstid: 164 151 173 173 271 223 196

Andel ansiktstid: 57 % 52 % 64 % 51 % 66 % 71 % 55 %

Ikke ansiktstid: 123 138 95 111 138 93 158

Tabellen over angir minutter pr. pasient.
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Langtid somatisk

Dagens situajson

• Uforholds mye tid til forberede til og etterarbeid etter måltid

• Ineffektiv journalføring og dokumentasjon

Mulighetsrommet

• Effektivisere 
forberedelse og 
etterarbeid måltid 
(ingen matvert, 
men bedre 
inegrert 
måltidspraksis 
med sentral-
kjøkkenet)

• Gjennomgå og 
forbedre 
dokumentasjons-
rutinenen

FORBILDE RE TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND

Lang Lang Lang Lang Lang Langtid

Somatikk Somatisk Somatisk Somatisk Somatikk Somatisk

Stell 70 71 52 75 76 99

Vask av utstyr, senger ++ 2 3 5 4 3 11

Aktiviteter 7 7 16 4 13 2

Alarmer/adhoc hendelser 23 16 5 39 45 54

Medisingivning 12 12 11 10 21 9

Administrere og gi måltid 36 95 83 54 61 65

Diverse praktisk støtte i rommet/med klær 1 23 8 1 5 3

Varebestilling 1 1 6 1 1 1

Rapport 22 13 11 16 12 17

Journalføring/kartlegging 6 18 19 9 8 13

Lege / apotek 4 4 5 4 3 6

Medisinhåndtering/avvikshåndtering 0 4 1 2 2 2

Kontakt med pårørende 4 7 3 2 7 1

Innleie av vikarer 1 7 7 2 1 8

Opplæring / Kompetanseutvikling 0 6 7 2 24 9

Pause 20 10 7 18 7 0

Administrasjon 21 23 23 20 28 34

Info til ansatte 0 0 0 0 0 0

231 321 268 264 316 332

Stell 95 90 62 93 124 164

Aktiviteter 7 7 16 19 13 2

Medisingiving 12 12 11 10 21 9

Administrere og gi måltid 36 95 83 50 61 65

Praktisk bistand 1 23 8 4 5 3

Ansiktstid: 151 227 180 176 224 242

Andel ansiktstid: 65 % 71 % 67 % 67 % 71 % 73 %

Ikke ansiktstid: 80 95 88 77 92 90

Tabellen over angir minutter pr. pasient.
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Langtid demens

Dagens situajson

• Uforholds mye tid til forberede til og etterarbeid etter måltid

• For lav kvalitet på journalføring og dokumentasjon

Mulighetsrommet

• Effektivisere 
forberedelse og 
etterarbeid måltid 
(ingen matvert, 
men bedre 
inegrert 
måltidspraksis 
med sentral-
kjøkkenet)

• Gjennomgå og 
forbedre 
dokumentasjons-
rutinenene

FORBILDE RE TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND

Lang Demens Demens Demens Lang Lang Lang Lang

Demens 1BVest 1cvest 1cøst Demens Demens Demens Demens

Stell 56 57 52 74 80 56 51 62

Vask av utstyr, senger ++ 11 3 3 4 4 6 11 2

Aktiviteter 16 4 4 8 5 4 51 2

Alarmer/adhoc hendelser 27 41 53 42 21 57 63 69

Medisingivning 10 4 5 11 13 11 13 4

Administrere og gi måltid 39 48 71 80 50 53 46 44

Diverse praktisk støtte i rommet/med klær 9 4 2 2 2 2 2 2

Varebestilling 4 2 0 1 0 1 1 0

Rapport 9 8 10 17 20 27 10 14

Journalføring/kartlegging 3 4 3 4 10 8 8 5

Lege / apotek 5 4 5 3 2 4 8 2

Medisinhåndtering/avvikshåndtering 4 3 1 1 1 0 1 0

Kontakt med pårørende 1 0 0 1 1 2 2 1

Innleie av vikarer 4 5 0 0 3 1 0 0

Opplæring / Kompetanseutvikling 3 9 17 11 1 3 13 2

Pause 17 7 7 10 13 17 4 8

Administrasjon 28 21 24 24 17 24 32 58

Info til ansatte 0 0 0 0 0 0 0 0

246 224 256 292 242 275 314 275

Stell 95 101 109 120 90 90 125 134

Aktiviteter 16 4 4 8 19 17 51 2

Medisingiving 10 4 5 11 10 10 13 4

Administrere og gi måltid 39 48 71 80 59 65 46 44

Praktisk bistand 9 4 2 2 7 8 2 2

Ansiktstid: 169 161 189 221 185 189 237 185

Andel ansiktstid: 69 % 72 % 74 % 76 % 76 % 69 % 75 % 68 %

Ikke ansiktstid: 77 63 67 70 67 86 77 89

Tabellen over angir minutter pr. pasient.
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Generelle forbedringsmuligheter

• Generelt er institusjonsavdelingene effektivt 
bemannet ,men:

– Måltidspraksisen er ressurskrevende

– Journalføringen er ineffektiv, ufullstendig og for 
lite avviksorientert
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Dagsenter

Dagens situasjon
• Dagsenteret har i utgangspunktet 10 

plasser hvorav:
– 2 dager i uken til demens
– 3 dager i uken til vanlig

• Bemannet med 2 tilstede når åpen
• Bedre dekning av dagsenter enn 

Tønsberg som har 16 plasser 5 dager i 
uken.

• Ikke nok søkning til at 
demensdagsenteret kan holde åpent

• Brukere:
– 10 mandag
– 9 onsdag
– 8 fredag

• Liten søkning til dagsenteret
• Fremtidsrettet bemanning med innslag 

av vernepleier

Mulighetsrommet

• Sammen med 
tjenestekontoret og 
hjemmetjenesten søke opp 
innbyggere med behov, 
men som ikke benytter 
dagsenteret idag

• I større grad trekke inn 
hverdagsrehabilitering i 
driften av dagsenteret

• Øke til 12-14 plasser når 
normalt dagsenter
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Spesielle tjenester

Fysio og ergoterapi
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Fysio og Ergoterapi

Dagens situasjon

• Lav Ergo/fysio dekning med 
3,7 årsverk

Mulighetsrommet

• Kritisk gjennomgå 
møteplan/møtepraksis

• Etablere en styrt 
oppdragsbooking

• Legge fysioterapeut på 
sykehjemmet inn i turnus / 
ansatt på avdeling (matrise 
mellom fagavdeling og 
tjenesteavdeling)
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Støttetjenester

Administrasjon

Kjøkken

Vaskeri

Renhold

Vaktmesteri
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Sentralkjøkkenet

Dagens situajson
• Kantinen+Catering går med over 700.000 i underskudd
• Kostøret pr. år for institusjon ligger i det lavere skiktet i Norge
• Produksjon til omsorgsboliger og hjemmeboende balanserer med et lite 

overskudd

Mulighetsrommet

• Legge ned kantine 
(evt. forenkle som 
i Tønsberg)

• Integrere bedre 
med institusjons-
avdelingenes 
behov av å 
minimere ressurs-
bruken rundt 
forberedelse og 
etterarbeid 
knyttet til 
måltidene

Institusjon Omsorgsboliger Hjemmeboende Kantine Catering

Middager 48 42 9 29

Brukere som får matvarer bragt til lokalt kjøkken: 48 42

Oppdrag pr. måned 20

Total varekost til middag: 367 920 321 930 71 175 154 077

Varekost til øvrige enheter: 578 160 505 890 169 920 21 600

Varekost: 946 080 827 820 71 175 323 997 21 600

Vare Kost pr. år pr. kunde: 19 710 19 710 7 665

Driftskost: 447 467 89 493

Driftskost middag 1 014 603 887 778 196 277 612 989

Driftskost vareplukk. 76 368 66 822

Driftskost: 1 090 971 954 600 196 277 1 060 456 89 493

Driftskost pr. år pr kunde: 22 729 22 729 21 138

Total kost pr. år: 2 037 051 1 782 420 267 452 1 384 453 111 093

Total kost pr. år: 42 439 42 439 28 803

Totalkost

Inntekt fullkost: 1 839 600

Inntekt middager: 338 929

Inntekt ordinært salg: 708 000 54 000

Totalt inntekter: 1 839 600 338 929 708 000 54 000

Overskudd/underskudd: 57 180 71 476 -676 453 -57 093
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Renhold

Dagens situajson
• Renholdsprosessene synes gode med bra resultat når rengjort
• Litt lav effektivitet med 161 kvm pr time. (Burde være mellom 180  og 200. Særlig 

med nytt bygg.)
• Renholdsprogrammet er satt opp med Instad-800, men oppdateres for sjelden 

utfra faktiske behov
• Lavere hyppighet sammenlignet med Tønsberg
• Usystematisk å ha renhold på 4 hverdager (Logisk  bør det enten være 3 eller 5 

hverdager pr uke)
• Flater som blir lite brukt har unødvendig høy frekvens (Kontorer, lager o.l.)

Mulighetsrommet

• Redusere hyppigheten på 
lite brukte flater fra 1 
gang i uken til annenhver 
uke eller månedlig utfra 
visuell kontroll.

• Redusere renhold der 
hvor 4 pr uke til 3 pr uke.

• Ettergå utførelsen av 
renholdet for å evt. 
identifisere tidstyver.

Dagens Ny Dagens Ny

Kvm Hyppighet Hyppighet Ukekvm Ukekvm

Pas. Rom m/bad 3 844 1 1 3 844 3 844

Kjøkken/stue 1 327 4 3 5 308 3 981

Kontor 645 1 0,5 645 323

Dokumentasjon 165 2 0,5 329 82

Korridor 2 653 4 3 10 614 7 960

Lager 1 321 1 0,25 1 321 330

Kjølerom 103 3 3 308 308

Vaskerom 257 3 3 770 770

Toalett 211 4 3 842 632

Trapp 99 1 0,5 99 49

Røykerom 42 4 3 169 127

Møterom 397 2 0,5 793 198

Garderobe 143 1 1 143 143

Søppel 57 1 1 57 57

SUM: 25 242 18 804

Mulighetsrom; 74 %
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Vaktmesteri

Dagens situasjon

• Går med nesten ett årsverk

• Lite proaktiv planlegging og 
begrenset reaktiv utførelse

Mulighetsrommet

• Utarbeide et enda mer 
helhetlig proaktivt planverk 
for vaktmesteri

• I større grad utføre på 
bakgrunn av meldinger fra 
brukere av bygget

• Mindre fast tilstedeværelse
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Administrasjon

Dagens situasjon

Naturlig bemanning i 
administrasjonen av 
helsehuset:

• Virksomhetsleder 100%

• Økonomisk konsulent 100%

• Merkantil  70%

• Resepsjon 80%

• Opplæring,kvalitet,kompeta
nse, lederstøtte etc. 50%

Mulighetsrommet

• Vi trenger ikke å reise lenger 
enn til Holmestrand for å 
finne et nesten tilsvarende 
senter uten 
resepsjonsfunksjon

• Økonomisk konsulent er 
ikke nødvendig i normal 
driftsfase
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Vaskeri

Dagens situasjon

• Helsehuset i Re har et av de 
mest moderne vaskeriene i 
kommunenorge som oppfyller 
kravene til et kommunalt 
vaskeri

• Har en rimelig kostnadseffektiv 
drift med en kostnad under 
hva det private kan levere til. 
Det private markedet kan 
levere til rundt 21 kr pr kilo 
flatt tøy og 30 kr kilo 
beboertøy

Mulighetsrommet

Ta over vaskerifunksjonen til 
sykehjemmene i Tønsberg:

• Vaskeriene på 
sykehjemmene i Tønsberg 
tilferdsstiller ikke dagens 
regler for håndtering av 
rent/urent

• Kan få stordriftsfordeler for 
den sammenslåtte 
kommunen på 1-2 mill.
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Tjenestekontor

Tildelingskriterier

Utredning og dokumentasjon

Produktivitet
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Tjenestekontor

Dagens situasjon

Generelt er tjenestekontoret 
velorganisert og effektivt, men

• Tildelingskriteriene er for 
lite operasjonelle

• Kartlegging og utmåling er 
for lite støttet av effektive 
maler og verktøy

Mulighetsrommet

• Etablere mer operasjonelle 
tildelingskriterier som er 
bedre forankret i 
kommunens strategier

• Etablere mer effektive 
maler for kartlegging og 
utmåling
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Mulighetsrommet

Med mulighetsrommet 
menes hva som 
skrives:

• En «meny» som 
kommunen kan 
velge fra ut fra 
strategi på det 
enkelte område

Mulighetsrommet 
utgjør ca. 11% av 
kostnadsnivået i 2015.

Brutto kost 109 334 000

Netto kost 91 435 000

Overforbruk: 10 400 000

Kostnadsnivå 2015: 101 835 000

Hjemmesykepleie -2 728 947

Praktisk bistand -1 393 000

Sentralkjøkken: -733 546

Institusjonsavdelinger: -2 395 556

Omsorgsboliger: -1 906 667

Fysio og ergoterapi 0

Dagsenter: 0

Seniorsenter: 0

Administtasjon: -1 000 000

Tjenestekontor: 0

Vaskeri: 0

Frisklivssentral: 0

Kreftkoordinator: 0

Nytt kostnadsnivå: 91 677 284

Vaktmester: -300 000

Renhold: -1 000 000

Nytt kostnadsnivå: 90 377 284

Totalt mulighetsrom: 11 457 716
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Mulighetsrommet for å redusere 
kostnadene på Helsehuset er moderat
• En «tommelfingerregel» for å evaluere mulighetsrommet:

– Mulighetsrom på under 5%: Det finnes få eksempler på virksomheter 
som har et så lite mulighetsrom

– Mulighetsrom mellom 5% og 10%: Virksomheten har nylig/jevnlig 
foretatt kostnadsforbedringsprogrammer

– Mulighetsrom mellom 10% og 20%: Noen år siden sist 
kostnadsforbedringsprogram ble gjennomført

– Mulighetsrom over 20%: Virksomheten driver med utdaterte 
driftsmodeller

• Svært vanlig at mulighetsrommet for å redusere kostnader innen 
pleie og omsorg i norske kommuner ligger rundt 15%

• Mulighetrommet til Re Helsehuser er på 11% og således noe lavere 
enn hva som er vanlig å finne. (Hovedårsaken er en 
grunnbemanning på de fleste institusjonsavdelingene som er blandt 
de mest effektive i Norge.)
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Handlingsplan
2017

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

PLANLEGGE ENDRINGSPOSESS

Definere omfang av endringsprosess

Utarbeide arbeidsplaner for de enkelte tiltak

HJEMMESYKEPLEIE

- Skissere ny driftsmodell

- Forberede verktøy og infrastruktur

- Etablere startpunkt for bruk av ny modell

- Driftsstart og oppfølging

HJEMMEHJELP

- Skissere ny driftsmodell

- Forberede verktøy og infrastruktur

- Etablere startpunkt for bruk av ny modell

- Driftsstart og oppfølging

SENTRALKJØKKEN

- Skissere ny modell for kantinedrift

- Utforme ny måltidspraksis

- Forbered ny måltidspraksis

- Start ny måltidspraksis

OMSORGSBOLIGER

- Skissere ny driftsmodell basert på hjemmetjenestepraksis

- Utarbeide arbeidsplaner for pilot

- Gjennomføre pilot

- Evaluere pilot og justere arbeidsplaner

- Start normal drift

INSTITUSJONSAVDELNGER

- Skissere nødvendig justeringer av driftsmodell

- Utarbeid planer for gjennomføring av pilot

???????????

DAGSENTER

- Utred de neste 5 års behov for omsorgstjenester

- Skisser løsning for å tilfredstille dagsenterbehov de neste 5år

- Utarbeid handlingsplan for å deke behov og motivere brukere

- Gjennomfør handlingsplan

VAKTMESTERI OG RENHOLD

- Utarbeide prosjektplaner sammen med teknisk

- Gjennomføre prosjektene i henhold til plan

VASKERI

- Utred mulighetene for stordrift med Tønsberg
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Neste steg

• Avrapportere funn

• Forankre funn og planer hos de ansatte

• Gjennomføre planlegging av 
endringsprosessen
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