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Sammendrag 

Bakgrunn og mandat  

Dagens organisering av Sykehjemsetaten er i all hovedsak den samme som den som ble vedtatt 

innført i 2007. Høsten 2013 besluttet etatsdirektøren at det skulle gjennomføres en evaluering av 

personal- og arbeidsgiverfunksjonen i etaten. I den forbindelse var det spesielt behov for å se 

nærmere på etatens sentrale personal- og organisasjonsavdeling.   

Etatsdirektørens vedtak dannet rammen for evalueringen. I henhold til vedtaket skulle følgende 

problemstillinger besvares:  

I. Kartlegging av funksjoner og oppgaver som utføres i dag samt kompetanse innenfor 

personal- og organisasjonsområdet innenfor institusjonssjefenes ansvarsområde. 

II. Vurdering av dagens situasjon i forhold til stillingsbeskrivelser, fullmakter og intensjonene 

som skissert ved etablering av Sykehjemsetaten? 

III. Vurdering av om oppgaver utføres på det nivået som er mest hensiktsmessig. Herunder også 

å avklare arbeidsfordelingen mellom institusjonssjefer og områdedirektører innenfor personal- 

og arbeidsgiverområdet. 

IV. Er det samsvar i grensesnittet mellom forventninger fra institusjonssjefer og personalavdeling 

i forhold til funksjoner? 

V. Lønnstjenester for Sykehjemsetaten utføres av Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo 

kommune, jfr egen avtale.  Er det samsvar i grensesnittet mellom Sykehjemsetaten og 

ekstern tjenesteyter?  

VI. Har institusjonssjefene kompetanse til å ivareta oppgaver som er/kan bli delegert?  Dette 

punktet må ses nøye opp mot pkt IV. 

VII. Vurdering av forholdet mellom Sykehjemsetaten og arbeidstakerorganisasjonene og 

vernetjenesten, både på sentralt nivå og institusjonsnivå. 

VIII. Forslag til endringer skal samtidig angi hensiktsmessig plassering av arbeidskraft og 

eventuelt behov/potensiale for økt/redusert bemanning. 

Tidsbruk og kompetanse 

Evalueringen viser at det det legges ned betydelig ressurser i å ivareta Sykehjemsetatens personal- 

og arbeidsgiverfunksjon.  Tidsbruk og kompetanse på følgende seks områder er kartlagt: 

1. Rekruttering og ansettelser 

2. HMS/IA/sykefravær og oppfølging 

3. Kompetanse og utvikling 

4. Rapportering nøkkeltall og styringsinformasjon 

5. Disiplinærsaker  

6. Lønn – med vekt på grensesnittet mellom Sykehjemsetaten og Utviklings- og 

kompetanseetaten 

Områdedirektører og institusjonssjefer oppgir at de totalt bruker nærmere halvparten av sin kapasitet 

på oppgaver knyttet til disse seks områdene.  Personal- og organisasjonsavdelingen bruker totalt ca. 

70 % av sin kapasitet til oppgaver på de samme områdene.  

Flertallet av områdedirektører og institusjonssjefer mener at de sjelden eller aldri mangler den 

kompetansen som er nødvendig for å sikre effektiv utførelse av oppgaver på personal- og 

organisasjonsområdet. De områdene de oftest opplever å mangle kompetanse på er disiplinærsaker 



 
 

og lønn. Områdedirektører og institusjonssjefer gir jamt over gode tilbakemeldinger på personal- og 

organisasjonsavdelingens kompetanse. De gir klart uttrykk for at utfordringene som oppleves på 

personal- og organisasjonsområdet har sammenheng med ulike oppfatninger om hva avdelingens 

rolle skal være samt avdelingens kapasitet og arbeidsform.  

Personal- og organisasjonsavdelingen opplever at de sjelden eller aldri mangler den kompetansen 

som er nødvendig for å sikre effektiv utførelse av oppgaver knyttet til rekruttering, 

sykefraværsoppfølging/IA, kompetanse/utvikling og lønn. De områdene man oftest opplever å mangle 

kompetanse på er rapportering og disiplinærsaker. Personal- og organisasjonsavdelingen opplever at 

områdeledere og institusjonssjefers kompetanse på de kartlagte områdene er varierende. Deres 

tilbakemelding er at det særlig er utfordringer knyttet til områdene rekruttering/ansettelser, 

disiplinærsaker og lønn.  

Vurderinger 

Siden etableringen av Sykehjemsetaten er det foretatt flere tilpasninger når det gjelder 

institusjonssjefenes og områdeledernes myndighet på personal- og arbeidsgiverområdet. 

Tilpasningene som er gjort synes å være svar på styringsutfordringer som har oppstått under veis. 

Det er nå behov for at det på prinsipielt grunnlag tas stilling til hva som skal være områdelederes og 

institusjonssjefers resultatansvar. I dette arbeidet vil det være spesielt behov for å tydeliggjøre 

institusjonssjefenes arbeidsgiveransvar.  

Gjennom intervjuene synliggjøres spenninger mellom den overordnede styringen av Sykehjemsetaten 

og resultatansvaret ved det enkelte sykehjem. Fra etatsledelsens side vektlegges behovet for 

økonomisk styring, lik praksis og korrekt saksgang. Fra institusjonssjefenes side vektlegges 

samsvaret mellom ansvar og myndighet. Institusjonssjefene opplever at de sitter med ansvaret, men 

ikke har myndighet til å fatte avgjørelser i saker som griper direkte inn i deres drift.  

Vår vurdering er at Sykehjemsetatens ledelsesprinsipp, og ikke variasjonen i kompetanse blant 

institusjonssjefer/avdelingsledere, bør være avgjørende i spørsmålet om hvilket ansvar som skal ligge 

på institusjonsnivå på personal- og arbeidsgiverområdet.  Dersom institusjonssjefene ikke har 

tilfredsstillende kompetanse på enkelte områder, bør dette kompenseres for på andre måter enn å 

begrense deres fullmakter. I dette har institusjonssjefer/avdelingsledere et selvstendig ansvar for å 

tilegne seg/få tilgang til den kompetansen de mangler.  Vår samlede vurdering er at økt merkantil 

kapasitet rundt institusjonssjefene kan være den løsningen som har størst effekt på deres mulighet til 

å ivareta sitt lederansvar og tilegne seg/få tilgang til den kompetansen de mangler.  

Evalueringen avdekker at det eksisterer et betydelig forventningsgap mellom personal- og 

organisasjonsavdelingen på den ene siden og etatsdirektør/områdedirektører/ 

institusjonssjefer/avdelingsledere på den andre. En gjennomgang av ulike føringer, gitt ved 

Sykehjemsetatens etablering, viser at det allerede i utgangspunktet var vesentlige uklarheter i 

hvordan kommunens arbeidsgiverpolitikk skulle ivaretas i etaten og hvilken funksjon personal og 

organisasjonsavdelingen skulle ha i dette arbeidet. Vår vurdering er at det forventningsgapet som 

fortsatt eksisterer, dreier seg om den grunnleggende forståelsen av hva en stabsfunksjon er, hvilken 

støtte linjen kan forvente å få fra en stabsfunksjon, og hva linjen selv må ta hånd om. Dette tilsier at 

det bør foretas et prinsipielt skille mellom personal- og organisasjonsavdelingens stabsfunksjoner på 

den ene siden og støttefunksjoner på den andre. 

Det har ikke vært samsvar i grensesnittet mellom Sykehjemsetaten og Utviklings- og 

kompetanseetaten i ivaretakelsen av lønnsfunksjonen. Begge parter erkjenner at det ikke har vært 

samsvar og viser til at det er tatt tak i dette gjennom utarbeidelsen av ny kontrakt. 

 



 
 

Arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten synes i all hovedsak å være tilfredse med 

samarbeidet med arbeidsgiver, både på etats- og institusjonsnivå.  

Evalueringen viser at flere av de mest sentrale arbeidsprosessene på personal- og 

arbeidsgiverområdet ikke er hensiktsmessige. Flere arbeidsprosesser preges også av en blanding av 

elektroniske og manuelle operasjoner, hvor det er vanskelig å opprettholde oversikten over hvilken 

dokumentasjon som finnes elektronisk og hva som finnes på papir. Dette medfører ekstra arbeid for 

ledere og medarbeidere som er involvert i prosessene.  

Forslag til endringer 

Med bakgrunn i de funn og vurderinger som er gjort forslås følgende endringer og tiltak: 

1. Det bør på prinsipielt grunnlag tas stilling til hva som skal være områdelederes og 

institusjonssjefers resultatansvar.   

2. Det bør det foretas et prinsipielt skille mellom personal- og organisasjonsavdelingens 

stabsfunksjoner på den ene siden og støttefunksjoner på den andre. 

3. Som et ledd i arbeidet med å skille mellom stab- og støttefunksjoner bør det vurderes å 

opprette en helpdesk for å ivareta en førstelinjetjeneste overfor institusjonssjefer og 

avdelingsledere. Førstelinjefunksjonen bør benyttes til å svare på alle spørsmål som 

omhandler IT- brukerstøtte, tilganger, spørsmål om hvor man finner hva og svar på faglige 

spørsmål som ikke krever spesiell kompetanse.  

4. Når ny kontrakt mellom Sykehjemsetaten og Utviklings- og kompetanseetaten er 

underskrevet bør det informeres bredt og grundig om hva den nye kontrakten innebærer. 

5. Økning av den merkantile kapasiteten bør prøves ut ved utvalgte sykehjem. Dette for å styrke 

institusjonssjefenes mulighet til å ivareta sitt lederansvar og tilegne seg/få tilgang til den 

kompetansen de mangler.  

6. Sykehjemsetaten bør sikre at de mest sentrale arbeidsprosessene på personal- og 

arbeidsgiverområdet blir mer effektive enn det de er i dag. Dette arbeidet kan med fordel 

organiseres som ett prosjekt hvor også problemstillinger knyttet til rolleavklaring, grensesnitt, 

og kommunikasjon inngår.  

7. Sykehjemsetaten står overfor et stort og kontinuerlig rekrutteringsbehov. I lys av dette bør det 

gjennomføres forsøk med volumrekruttering.  

 

 

 



 
 

1. Bakgrunn og mandat 

1.1 Bakgrunn 
Det er nå 6 år siden Sykehjemsetaten ble etablert. Ved etableringen ble ulike organisatoriske 

løsninger vurdert.  Dagens organisering av etaten er i all hovedsak den samme som den som ble 

vedtatt innført i 2007.  

Høsten 2013 besluttet etatsdirektøren at det skulle gjennomføres en gjennomomgang av personal- og 

arbeidsgiverfunksjonen i etaten. I den forbindelse var det spesielt behov for å se nærmere på etatens 

sentrale personal- og organisasjonsavdeling.   

Deloitte fikk oppdraget å gjennomføre en gjennomgang/evaluering av personal- og 

arbeidsgiverfunksjonen.  

1.2 Mandat 
Etatsdirektørens vedtak dannet rammen for evalueringen av Sykehjemsetatens sentrale personal- og 

arbeidsgiverfunksjon. I henhold til vedtaket skal:  

1. «Det iverksettes en gjennomgang av Sykehjemsetatens personal- og arbeidsgiverfunksjon, 

sett i lys av at etaten er en stor og kompleks virksomhet. 

2. Punkt 1 prioriteres med aktiviteter for nærmere å avklare: 

a. Funksjoner som skal ivaretas av personalavdelingen 

b. Personalavdelingens rådgivningsansvar overfor etatsdirektør, områdedirektører og 

andre stabsområder. 

c. Vurdering av personalavdelingens kompetanse- og bemanningsbehov 

d. Vurdering av ansvarsfordelingen i arbeidsgiverrelaterte spørsmål mellom stab og linje 

e. Delegering av myndighet mellom sentralt nivå og institusjonsnivå innen personal- og 

arbeidsgiverfunksjonen. 

Det er stilt krav om at Deloitte skal gjennomgå og vurdere: 

IX. Kartlegging av funksjoner og oppgaver som utføres i dag samt kompetanse innenfor 

personal- og organisasjonsområdet innenfor institusjonssjefenes ansvarsområde. 

X. Vurdering av dagens situasjon i forhold til stillingsbeskrivelser, fullmakter og intensjonene 

som skissert ved etablering av Sykehjemsetaten? 

XI. Vurdering av om oppgaver utføres på det nivået som er mest hensiktsmessig. Herunder også 

å avklare arbeidsfordelingen mellom institusjonssjefer og områdedirektører innenfor personal- 

og arbeidsgiverområdet. 

XII. Er det samsvar i grensesnittet mellom forventninger fra institusjonssjefer og personalavdeling 

i forhold til funksjoner? 

XIII. Lønnstjenester for Sykehjemsetaten utføres av Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo 

kommune, jfr egen avtale.  Er det samsvar i grensesnittet mellom Sykehjemsetaten og 

ekstern tjenesteyter?  

XIV. Har institusjonssjefene kompetanse til å ivareta oppgaver som er/kan bli delegert?  Dette 

punktet må ses nøye opp mot pkt IV. 

XV. Vurdering av forholdet mellom Sykehjemsetaten og arbeidstakerorganisasjonene og 

vernetjenesten, både på sentralt nivå og institusjonsnivå. 

XVI. Forslag til endringer skal samtidig angi hensiktsmessig plassering av arbeidskraft og 

eventuelt behov/potensiale for økt/redusert bemanning. 

 



 
 

2. Tilnærming, metode og 

gjennomføring 

2.1 Overordnet tilnærming 
I vår tilnærming til oppdragets problemstillinger har Deloitte valgt å legge stor vekt på å kartlegge og 

vurdere de berørte virksomhetenes forståelse av egen og andres rolle, ansvar og kompetanse. På 

overordnet nivå har vi vektlagt ivaretakelsen av personal- og arbeidsgiverfunksjonen for 

Sykehjemsetaten som helhet. Her omhandles også forholdet til Utviklings- og kompetanseetaten 

(UKE) som leverandør av lønnstjenester og forholdet til arbeidstakerorganisasjonene og 

vernetjenesten. På operativt nivå har vi vektlagt samhandlingen mellom områdedirektører, 

institusjonssjefer og personal- og organisasjonsavdelingen.  

Med grunnlag i de framsatte problemstillingene har vi i kartlegging, analyser og vurderinger operert 

med tre nivåer:   

1. Forholdet mellom institusjonssjefene og personal- og organisasjonsavdelingen 

2. Forholdet mellom institusjonssjefer og områdedirektører  

3. Forholdet mellom Sykehjemsetaten, Utviklings- og kompetanseetaten, 

arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten  

Gjennom å speile skriftlige dokumentasjon (stillingsbeskrivelser, fullmakter etc.) og utsagn fra 

intervjuene vil vi kunne gi et balansert bilde av de områder hvor det ikke er samsvar mellom funksjon 

og forventning til funksjon i grensesnittet. Figuren nedenfor illustrerer nivåene for vår tilnærming til 

problemstillingene: 

 

Figur 1: Evalueringsmodell 



 
 

 

 

Vi vil ta for oss følgende problemstillinger under de inndelte nivåene 1-3:  

Nivå 1: Forholdet mellom institusjonssjefene og personal- og organisasjonsavdelingen 

Problemstilling I: Kartlegging av funksjoner og oppgaver som utføres i dag samt kompetanse innenfor 

personal- og organisasjonsområdet innenfor institusjonssjefenes ansvarsområde. 

Problemstilling IV: Er det samsvar i grensesnittet mellom forventninger fra institusjonssjefer og 

personalavdeling i forhold til funksjoner? 

Problemstilling VI: Har institusjonssjefene kompetanse til å ivareta oppgaver som er/kan bli delegert?  

Dette punktet må ses nøye opp mot pkt IV 

Nivå 2: Forholdet mellom institusjonssjefer og områdedirektører  

Problemstilling III: Vurdering av om oppgaver utføres på det nivået som er mest hensiktsmessig. 

Herunder også å avklare arbeidsfordelingen mellom institusjonssjefer og områdedirektører innenfor 

personal- og arbeidsgiverområdet 

 

Nivå 3: Forholdet mellom Sykehjemsetaten, Utviklings- og kompetanseetaten, 

arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten  

Problemstilling V: Er det samsvar i grensesnittet mellom Sykehjemsetaten og ekstern tjenesteyter?  

Problemstilling VII: Vurdering av forholdet mellom Sykehjemsetaten og arbeidstakerorganisasjonene 

og vernetjenesten, både på sentralt nivå og institusjonsnivå. 

På bakgrunn av våre vurderinger av ovennevnte problemstillinger vil komme med forslag til endringer 

og eventuelt behov/potensiale for økt/redusert bemanning (problemstilling VIII). 

Vi har valgt å strukturere Sykehjemsetatens personal- og arbeidsgiverfunksjon i følgende seks 

områder for å besvare problemstillingene:  

7. Rekruttering og ansettelser 

8. HMS/IA/sykefravær og oppfølging 

9. Kompetanse og utvikling 

10. Rapportering nøkkeltall og styringsinformasjon 

11. Disiplinærsaker  

12. Lønn – med vekt på grensesnittet mellom Sykehjemsetaten og Utviklings- og 

kompetanseetaten 

2.2 Dokumentstudier 
I kartleggingsfasen har vi gjennomført en kvalitativ dokumentanalyse av tilsendt dokumentasjon som 

følger: organisasjonskart, fullmaktstrukturer, stillingsbeskrivelser/arbeidsbeskrivelser personal- og 

organisasjonsavdelingen, vedlegg lederkontrakter, status lederkontrakt med etatsdirektør, beskrivelse 

av stab og støttefunksjon, MBU avtalen, kontrakt UKE, årsberetninger, strategisk plan 2012-2015, 

rekrutteringsstrategien 2013-2015, handlingsplan HMS, årlig undersøkelse i stab og støttefunksjonen. 

For nærmere beskrivelse av dokumentene henvises det til nummerte vedlegg. En kort beskrivelse av 

hovedinnholdet i strategidokumentene og undersøkelsene følger nedenfor: 

 Vedlegg 1: Strategisk plan 2012-2015 gir informasjon om strategiske hovedmål og tiltak 

knyttet til følgende fokusområder for 2012-2015: Brukere, kunder, finans/økonomi, interne 

prosesser og læring og vekst 



 
 

 Vedlegg 1: HMS og IA strategi gir informasjon om visjonen for arbeidet, overordnet strategi, 

hovedmål og delmål for HMS og IA samt tiltak innenfor følgende fokusområder: 

o Reduksjon av sykefravær og økt nærvær 

o Beholde, rekruttere og tilrettelegge for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne 

o Redusere uttak av midlertidig uførepensjon 

o Øke gjennomsnittlig avgangsalder 

 Vedlegg 1: Rekrutteringsstrategien 2013- 2015 gir informasjon om bakgrunn, om strategien, 

samt strategi, mål og tiltak for å rekruttere, beholde og utvikle personell  

 Vedlegg 1: Handlingsplan 

 Vedlegg 1: Årlig undersøkelse av tilfredsheten i stab- og støttefunksjonen gir informasjon om 

avdelingenes tilgjengelighet per epost, telefon, for bistand og veiledning generelt og for 

personal- og organisasjonsavdelingen på områdene ansettelser, arbeidsgiverspørsmål, 

Hovedavtalen, IA-oppfølging av sykemeldte og HMS 

Hensikten med innhentingen av datamaterialet er tredelt: For det første gir det oss bakgrunns-

informasjon om status i Sykehjemetaten. For det andre gir det oss en selvstendig datakilde som gir 

svar på hva som er formalisert og nedtegnet av rutiner og prosedyrer i Sykehjemetaten. For det tredje 

gir skriftlige dokumentasjon og drøfting i arbeidsgruppen oss viktig grunnlagsmateriale i utarbeidelsen 

av evalueringskriterier og intervjuguide. 

2.3 Intervju 
Problemstillingene i evalueringen gjorde det nødvendig å innhente ledere og fagpersoners synspunkt 
på hvordan personal og arbeidsgiverfunksjonen fungerer i dag. Det er gjennomført intervju med 
følgende personer: 
  

 Etatsdirektør 

 Avdelingsdirektør for personal- og organisasjonsavdelingen 

 Avdelingsdirektør for kvalitet, kompetanse og utvikling 

 Avdelingsdirektør for økonomi og administrasjon 

 Medarbeidere i personal- og organisasjonsavdelingen 

 Områdedirektører 

 Institusjonssjefer 

 Avdelingsledere 

Hovedverneombud 

 Tillitsvalgte 

 Fungerende avdelingssjef for lønnstjenester i UKE 

Intervjuene med etatsdirektør, avdelingsdirektører, områdedirektører og hovedverneombudet ble 

gjennomført som individuelle intervju. Resterende intervju med medarbeidere i organisasjon og 

personal, institusjonssjefer, avdelingsledere og tillitsvalgte ble gjennomført som gruppeintervju. 

Intervju med UKE ble gjennomført som telefonintervju. 

Intervjuguide som ble strukturert etter de seks nevnte hovedområdene. Alle spørsmålene i 

intervjuguiden ble videre strukturert til å gjelde de fleste intervjukandidatene. UKE, 

hovedverneombudet og tillitsvalgte fikk spørsmål knyttet til deres funksjon og daglige 

arbeidsoppgaver.  

Hvert av de seks hovedområdene ble belyst igjennom følgende spørsmål: 

a. Hvilket ansvar har du når det gjelder område 1-6 ved sykehjemmene? Hvem er ellers 

involvert, hvem tar hvilke beslutninger, og hvem blir konsultert og informert? 

b. Er det beslutninger som burde vært tatt på et annet nivå enn det som gjøres pr. i dag?  

c. Er det beslutninger du tar i dag som fortsatt bør ligger på ditt nivå og ikke tas av andre? 



 
 

d. Totalt sett, fungerer prosessene knyttet til det aktuelle området bra i dag? 

e. Eventuelle forslag til forbedringer? 

Intervjuobjektene fikk videre spørsmål om de opplever at det er samsvar mellom oppgaver og 

kapasitet, og om det samsvar mellom egen kompetanse og oppgaver/ansvar.  

2.4 Case 
I intervjusituasjonen valgte vi å supplere øvrig datamateriale med to case. Bruken av case hadde tre 
formål: 

- Framskaffe ytterligere informasjon på de problemstillinger som ikke er tilstrekkelig belyst 
gjennom intervjuer og annen informasjon 

- Få et bilde av hva som er valgte framgangsmåte/tilnærming og samarbeidsform i saker som 
typisk oppleves som utfordrende  

Intervjuobjektene som gjennomgikk casene var et utvalg av ansatte i organisasjon og personal, 
områdedirektører og institusjonssjefer.  

Casene ble presentert som korte historier om hypotetiske situasjoner. Oppgaven til deltakerne var å 
forklare hvem man mente hadde formelt og reelt ansvar, og hvordan man mente situasjonen burde 
vært håndtert. Casene omhandlet følgende tilfeller: 

1. Urapportert overtidsbruk blant vikarer ved to sykehjem 
2. Fremsatte trusler om vold, hvor dette hadde pågått over lengre tid og ført til dårlig 

arbeidsmiljø og sykemeldinger blant ansatte  

2.5 Tidsbruks -og kompetansekartlegging  
For å kunne besvare problemstillingene knyttet til kompetanse og dimensjonering av personal- og 

arbeidsgiverfunksjonen ble det gjennomført en enkel kartlegging av kompetanse og tidsbruk. 

Hensikten med undersøkelsen har vært å kartlegge og forstå hvordan institusjonssjefer, 

områdedirektører og ansatte i personal- og organisasjonsavdelingen vurderer egen tidsbruk 

samt egen og andres kompetanse på personal- og arbeidsgiverområdet.   

Kartleggingen er gjennomført som en elektronisk spørreundersøkelse. Spørsmålene som ble stilt i 

undersøkelsen framgår av vedlegg 2. Institusjonssjefer, områdedirektører og ansatte i personal- og 

organisasjonsavdelingen har svart på undersøkelsen.  Undersøkelsen ble besvart anonymt og 

svarene er behandlet konfidensielt. 

Blant institusjonssjefer og områdedirektører var svarprosenten 89 %. Blant ansatte i personal- og 

organisasjonsavdelingen var svarprosenten 100 %.  

2.6 Rapportstruktur 
Vi har valgt å benytte inndelingen i de seks hovedområdene som struktur for den første delen av 

rapporten. Kapittel 4-9 følger dermed denne inndelingen:  

Kapittel 4: Rekruttering og ansettelser 

Kapittel 5: HMS/IA/sykefravær og oppfølging 

Kapittel 6: Kompetanse og utvikling 

Kapittel 7: Rapportering nøkkeltall og styringsinformasjon 

Kapittel 8: Disiplinærsaker  

Kapittel 9: Lønn – med vekt på grensesnittet mellom Sykehjemsetaten og Utviklings- og 

kompetanseetaten 



 
 

Forholdet mellom Sykehjemsetaten og arbeidstakerorganisasjonene/vernetjenesten omhandles i 

kapittel 10.  

Resultatene fra tidsbruks- og kompetansekartleggingen presenteres i kapittel 11. Vurderinger og 

forslag til endringer presenteres i kapittel 12. 

Grunnlagsdokumentene det refereres til i rapporten er lagt i vedlegg. I vedlegg 2 er svarfordelingen til 

hvert spørsmål i tidsbruks- og kompetansekartleggingen samlet. 

 

 

  



 
 

3. Prinsipper for organisering  

3.1 Etableringen av Sykehjemsetaten, organisering og dimensjonering 
I Byrådssak 79/06 ble det foreslått en ny organisering av sykehjemsdriften i Oslo. Byråden foreslo at 

ansvaret for å drive sykehjemmene i Oslo skulle flyttes fra bydelene til en sentral enhet, mens 

bydelene beholdt de økonomiske midlene og vedtaksmyndigheten samt tilsynsansvaret som før.  

I dag er Sykehjemsetaten et av landets største drifter av sykehjem og Oslo kommunes nest største 

etat. Sykehjemsetaten overtok 1. januar 2007 bydelenes ansvar for å drive kommunale sykehjem og 

følge opp private sykehjem. Sykehjemsetaten driver i dag 26 kommunale sykehjem, og har avtaler 

med 22 private sykehjem pluss 5 utenfor Oslo. Til sammen har Sykehjemsetaten ca. 4700 

heldøgnsplasser og 600 dagplasser. Det er totalt 51 stillinger i etatsadministrasjonen.
1
 

 

Figur 2: Organisasjonskart oppdatert 31.10.13
2
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 http://www.sykehjemsetaten.oslo.kommune.no/om_sykehjemsetaten/  

2
 «Område III: i tillegg har Sykehjemsetaten avtale med fem sykehjem utenfor Oslo.» 

 

http://www.sykehjemsetaten.oslo.kommune.no/om_sykehjemsetaten/


 
 

Etaten ledes av etatsdirektør, som er underordnet kommunaldirektør. Modellen synliggjør så en 

organisering hvor områdedirektører og ledere for stabsavdelinger har ansvar for total fagkompetanse 

innenfor sine fagområder, og danner et lederteam sammen med etatsdirektør med felles ansvar for 

etatens måloppnåelse.
3
 

I vedtaket om ny Sykehjemsetat beskrives det «tredje området» som sykehjem drevet av eksterne 

aktører på bakgrunn av kontrakt og/eller konkurranse, uavhengig av geografisk beliggenhet.  

3.2 Forståelsen av skillet mellom linje-, stabs- og støttefunksjoner i 

Sykehjemsetaten 
I oppstarten av evalueringer var det også behov for å få klarhet i hvilken forståelse av skillet mellom 

linje-, stabs- og støttefunksjoner som legges til grunn i Sykehjemsetaten pr i dag.  

I brev fra etatsdirektør, datert 01.10.13, gis følgende forklaring: «Stabsfunksjoner er støttefunksjoner. 

Fellesfunksjoner er plassert i stab fordi det ut fra en helhetstenking er vurdert som effektivt og 

oversiktlig å ha bestemte kompetanseområder samlet. Disse representerer i tillegg spisskompetanse 

innen sine områder. De anvender sin kompetanse på selvstendig grunnlag etter delegert myndighet, 

og er i tillegg rådgivende for etatens administrasjon og de kommunalt drevne sykehjemmene der de 

har behov for det. Ansvaret for løpende drift ligger i linjen. Linjen kan henvende seg til stab for å få 

råd og anbefalinger.»  

 

3.3 Avtale om utførelse av lønnstjenester med Utviklings- og 

kompetanseetaten  
Det er inngått tjenesteavtale om utførelse av lønnstjenester mellom Sykehjemsetaten og Utviklings -
og kompetanseetaten. Avtalen regulerer forholdet mellom partene og definerer hvilket ansvar som er 
tillagt henholdsvis leverandør og oppdragsgiver. Avtalen innebærer internfakturering mellom 
Sykehjemsetaten og Utviklings -og kompetanseetaten. Betaling fastsettes til en enhetspris pr 
lønnsslipp.  
 
I henhold til avtalen som er inngått skal Utviklings- og kompetanseetaten, ved avdeling for 

lønnstjenester, være Sykehjemsetatens lønnsfaglige miljø med ansvar for: 

- Lønnsføring- og beregning 

- Fraværsregistrering 

- Refusjonsbehandling 

- Avstemming av lønnskonti  

Vi har fått opplyst at det ennå ikke er undertegnet en avtale for 2013. Dette har sin bakgrunn i en 

løpende forhandling rundt endringer i avtalens innretning og innhold.  

3.4 Ledelsesprinsipper i Sykehjemsetaten 
I evalueringens startfase var det behov for å avklare hvilke ledelsesprinsipper som lå til grunn i 

Sykehjemsetaten pr i dag. Dette ble gjort med utgangspunkt i etatens lederkontrakter. 

Lederkontrakten bygger på vilkår som er fastlagt i tilsettingsbrev og arbeidsavtale mellom underordnet 

leder og Oslo kommune. Underordnet leder skal i sitt daglige virke etterleve og følge opp egne 

ansattes praktisering av Oslo kommunes verdigrunnlag brukerorientering, redelighet, engasjement og 

respekt. Disse verdiene er utgangspunkt for kommunens ledelsesprinsipper: 

 Setter brukernes behov i sentrum og skaper resultater 
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 Fastsetter mål og skaper entusiasme for målene 

 Viser respektfull atferd overfor brukere og medarbeidere 

 Har åpen kommunikasjon, er utviklingsorientert, tydelig og inkluderende 

 Utvikler, ansvarliggjør og synliggjør medarbeidere og kollegaer 

 Er lojal mot fattede vedtak og etiske retningslinjer 
 

I lederkontraktene defineres mål- og resultatkrav til den enkelte leder på en rekke sentrale områder. 

Det stilles krav om at ledere «skal ha styrt aktiviteter innenfor eget ansvarsområde i henhold til 

fastlagt budsjett, strategiske planer, årsplaner og tildelingsbrev». 

Fullmaktstrukturer, arbeidsoppgaver blir omtalt innunder hvert område under overskriften «formelt 

ansvar» i kapittel 4-10. Hovedinnholdet i strategiske planer og andre dokumenter er nevnt under 

«dokumentstudier» i kapittel 2. 

 

3.5 Føringer for organiseringen av personal- og arbeidsgiverfunksjonen  
I Bystyrets vedtak i vedlegg 1 om opprettelse av Sykehjemsetaten, ble det lagt føringer for 

organiseringen av etatens personal og arbeidsgiverfunksjon, og hvilken kompetanse som skal ligge til 

personal- og organisasjonsavdelingen. Avdeling for personal- og organisasjonsavdelingen skal ha 

skal ha total fagkompetanse på området og har i henhold til føringene et todelt ansvar: 

1. Videreføre Oslo kommune sin overordnede arbeidsgiverpolitikk ved eventuelt å operasjonalisere 

den ytterligere samt håndheve den i etaten. Dette innebærer kompetanseheving/utvikling av etatens 

ledere innenfor området personal- og organisasjonsavdelingen 

2. Bistå linjeledere/institusjonssjefer i personaloppfølging av ulik art 

Videreføring av en overordnet arbeidsgiverpolitikk betyr blant annet å videreutvikle HMS- systemet for 

etaten, bistå linjen med integrering av systemet, samt koordinere rapportering på området. IA- avtalen 

skal følges opp samt avtalen med Arbeidslivssenteret. I grensesnittet ut mot UKE som leverandør av 

lønnsutbetalinger skal personal- og organisasjonsavdelingen ha ansvar for 

nærvær/sykefraværsstatistikk, og koordinering av oppgaver som berører lønnsarbeidet. 

Andre oppgaver på et overordnet nivå er: 

 Oppfølging og sikring av Bedriftshelsetjenesten til etaten 

 Bistå med saksbehandling til AKAN-utvalg 

 Behandle saker, bistå institusjonssjefene i deres arbeid og saksbehandling til 

Attføringsutvalget 

 Bistå i disiplinærsaker 

 Forhandle med fagforeninger, vernetjeneste, gjennomføre/bistå 

 Behandle lokale lønnsoppgjør 

 Utvikling av lønnspolitikk i etaten 

 Ta ut å behandle personalrapporter 

 Arbeidsmiljøsaker knyttet til AML m/forskrifter + annet lov-/avtaleverk rettet mot ansatte, 

Trygdekontor (NAV), koordinere samarbeidet 

 Sekretariatsfunksjon for etatens AMU og MBU og andre partssammensatte utvalg etter 

hovedavtalen 

 Bistå med annonsering og utlysning av stillinger i etaten 

 Ansvar for å utvikling av helhetlig og strategisk rekrutteringsplan i samarbeid med avdeling for 

kvalitet, utvikling og kompetanse 

 Ansvar for miljøsertifisering av virksomhetene i etaten 



 
 

3.6 Prinsipper for organisering av stab og støtte  
I organisasjonsteorien skilles det klart mellom linje-, stabs-, og støttefunksjoner. I følge teorien er en 

virksomhet til for å utføre sine primæroppgaver. Virksomhetens øverste leder har det samlede ansvar 

for disse oppgavene. Ansvaret fordeles ut på linjeenheter der lederne har ansvar for hver sin del av 

virksomhetens primæroppgaver. 

I og med at ansvaret fordeles - samtidig med at topplederen beholder det samlede ansvar - oppstår et 

behov for å legge føringer for oppgaveløsningen i linjen. Til dette trenger topplederen kapasitet til 

planlegging, målformulering, koordinering, oppfølging, kurskorrigering mv. Slike stabsfunksjoner har 

altså toppledelsen som sin oppdragsgiver og leverer ledelsesassistanse. Enheter med ansvar for slike 

aktiviteter kalles stab. 

Når ressurser samles i egne enheter på tvers av linjeenhetene, vil det typisk dreie seg om 

administrative fellesfunksjoner. Organisering av slike funksjoner i egne enheter kan sikre nødvendig 

spesialisering, og utnytting av stordriftsfordeler. Dette er verken linjefunksjoner eller stabsfunksjoner, 

men støttefunksjoner. Linjeenhetene er her interne brukere som etterspør råd og tjenester og tar 

imot bistand, eventuelt avlastes for sekundæroppgaver, men beholder det faglige ansvaret for 

kvaliteten ved primæroppgavene.
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 Det er gjort en rekke utredninger om organiseringen av kommunale virksomheter. De fleste av disse tar 

utgangspunkt i en tonivåstruktur, hvor det ikke eksisterer et mellomliggende ledernivå mellom rådmann og 
virksomhetsleder. Disse utredingene har begrenset relevans for Oslo, som har en parlamentarisk modell med 
byrådsavdelinger og etater. Vi har derfor valgt å benytte statens definisjon av skillet mellom stab og støtte – se 
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi): http://www.difi.no/ledelse-og-organisering/organisering-av-
statsforvaltningen 



 
 

4. Rekruttering og ansettelser  

4.1 Innledning 
Innenfor området rekruttering og ansettelser har evalueringen vektlagt definering av 

bemanningsbehov, utlysning av stillinger, håndtering av søknader, vurdering og valg av kandidater, 

innstillinger og å foreta ansettelser.. 

I saksutredningen som lå til grunn for Bystyrets vedtak om å opprette Sykehjemsetaten, var 

utfordringene med å sikre nødvendig fagdekning i stillingene særlig vektlagt. Det ble uttrykt bekymring 

for at dekningen av ulike typer fagkompetanse ikke samsvarte med beboernes behov.  

Stordriftsfordeler ved rekruttering ble trukket fram som en av styrkene ved å samle Oslos kommunale 

sykehjem i en etat.  

I gjennomføringsprosjektet for etablering av sykehjemetaten understrekes betydningen av at 

linjens/institusjonenes adgang til spisskompetansen i stabsavdelingene er åpen. Den enkelte 

institusjonssjef skulle kunne innhente bistand og råd fra stabsavdelingene direkte. Videre at 

stabsavdelingene skal dimensjoneres ut fra at de til enhver tid skal kunne yte nødvendig service 

overfor linjen/institusjonene innenfor sitt fagområde. For personal- og organisasjonsavdelingen ble 

den «store utfordringen som ligger i å rekruttere og utvikle nødvendig og kompetanse i etaten» 

framhevet. 

Rekrutteringsstrategien for 2013-2015 tar utgangspunkt i de mål og tiltak som etaten selv kan påvirke 

gjennom den daglige driften og langsiktige planlegging. Det er definert konkrete tiltak med sikte på å 

rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere. Rekrutteringsstrategien er utarbeidet etter et samarbeid 

mellom avdeling personal- og organisasjonsavdelingen og avdeling kvalitet, kompetanse og utvikling.  

4.2 Formelt ansvar 
I henhold til personalfullmakten er ansvaret for rekruttering og ansettelser i hovedsak definert slik: 

 Etatsdirektør: 

o Opprettelse og inndragelse av faste stillinger 

o Ansettelse i egen ledergruppe 

 Avdelingsdirektør i personal- og organisasjon 

o Ansettelse av medarbeidere som ikke er beskrevet andre steder 

o Ansettelser i saker hvor det er uenighet om innstilling mellom områdedirektører/ 

avdelingsdirektører/avdelingssjefer og tillitsvalgte 

 Områdedirektører/øvrige avdelingsdirektører 

o Utlysning og innstilling innenfor eget ansvarsområde 

o Dokumentasjon på godkjent autorisasjon 

o Dokumentasjon på krav til stilling og referanser 

o Ansettelsesmyndighet for direkterapporterende ansatte 

o Påse at dokumentasjon foreligger i saker hver det er uenighet om innstilling mellom 

institusjonssjef og tillitsvalgte 

o Midlertidig ansettelse i inntil 6 mnd 

 Institusjonssjefer 

o Utlysning av stillinger og innstilling i ansettelsessaker
5
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 Ved utlysning av hjelpepleier (stillingskode0056) og sykepleierstillinger(stillingskode0058)i utøvende pleie, kan 

utlysning foretas direkte. Ved ledighet i alle andre typer stillinger skal avdeling personal og organisasjon 



 
 

o Midlertidig ansettelse i inntil 6 mnd 

o Dokumentasjon på godkjent autorisasjon 

o Dokumentasjon på krav til stilling og referanser 

 

Ved opprettelsen av Sykehjemsetaten ble det ikke lagt noen føringer for hvor mange årsverk som 

skulle arbeide med rekruttering og ansettelser i stabsavdelingene. Det ble foreslått tre årsverk til 

«oppfølging av personal» generelt. 

4.3 Personal- og organisasjonsavdelingens vurdering av egen funksjon 

og forventninger til andre  
Personal- og organisasjonsavdelingen er premissleverandør i rekrutteringer og ansettelser. 

Avdelingen er tungt inn i rekruttering på overordnet nivå. Gjennom blant annet utforming av 

stillingsbeskrivelser legges grunnlaget for hvilken kompetanse etaten ønsker å rekruttere. 

Stillingsbeskrivelsene er behandlet i ledergruppen og godkjent der. 

Ansettelsesmyndigheten for Sykehjemsetaten ligger hos avdelingsdirektør for personal- og 

organisasjon. Avdelingsdirektør har ingen påvirkning på de innstillinger som gjøres, med vurderer 

grunnlaget for de innstillinger som avdelingsledere/institusjonssjefer har foretatt.  

Personal- og organisasjonsavdelingen opplever at ansvarslinjene i rekrutterings- og 

ansettelsesspørsmål i all hovedsak etterleves, men at grundigere arbeid rundt vurderingen av 

kandidatene vil forenkle prosessene og motvirke forsinkelser.  

Personal- og organisasjonsavdelingen mener de har en viktig funksjon i å sikre at rekruttering og 

ansettelser praktiseres likt i Sykehjemsetaten og at praksis samsvar med gjeldende retningslinjer for 

ansettelser i Oslo kommune. Personal- og organisasjonsavdelingen mener også at de har en viktig 

funksjon i å sikre at medarbeidere som ansettes i etaten (og i Oslo kommune) innfrir de krav som 

stilles både når det gjelder fagutdanning, erfaring og norskkunnskaper.   

Avdelingen opplever at institusjonssjefene ikke er klare over sin arbeidsgiverrolle i 

ansettelsesprosesser i tilstrekkelig grad, og hvilke konsekvenser en feilansettelse kan ha for Oslo 

kommune. Et eksempel som nevnes er at institusjonssjefene er ikke bevisste nok på hva som skjer 

når man fortsetter å gi vakter til assistenter – de får rett på fast ansettelse etter hvert. Dette medfører 

at etaten ansetter medarbeiderne som ikke burde vært tilsatt.   

Avdelingen opplever at institusjonssjefene i for stor grad ikke har etterspurt/ikke har lagt ved 

dokumentasjon på godkjent autorisasjon, eller dokumentasjon på at krav til stillingen er oppfylt. Når 

dette oppdages sent i prosessen, medfører det forsinkelser og frustrasjon for alle berørte parter. 

Henvendelser til avdelingen om rekruttering og ansettelser dreier seg ofte om midlertidige ansettelser, 

og usikkerhet knyttet til medarbeidernes rettigheter når seksmånedersperioden nærmer seg slutten.  

 

                                                                                                                                                                     
 

kontaktes før stillingen lyses ut i henhold til gjeldende rutine som beskrevet i Kvalitetslosen. Det skal avklares om 
det finnes kandidater med fortrinn til stilling i Sykehjemsetaten (jf. gjeldendeprosedyre). 



 
 

4.4 Områdedirektørers, institusjonssjefers og avdelingslederes 

vurdering av egen funksjon og forventninger til andre  
Områdedirektører, institusjonssjefer og avdelingsledere opplever at ansvarslinjene i rekrutterings- og 

ansettelsesspørsmål i all hovedsak er tydelige, men mener at personal- og organisasjonsavdelingens 

myndighet på dette området er større enn den burde være.  

Institusjonssjefer og avdelingsledere opplever at personal- og organisasjonsavdelingen opptrer som 

en kontrollinstans når det gjelder ansettelser. De mener at dette harmonerer dårlig med at avdelingen 

skal være en støttefunksjon.  De mener også at dette harmonerer dårlig med det resultatansvar som 

institusjonssjefene har.  

Inntrykket fra intervjuene er at områdedirektører, institusjonssjefer og avdelingsledere mener at 

prosessene rundt rekruttering fungerer greit, men det tar for lang tid fra innstilling blir sendt fra 

institusjonen til vedkommende får et jobbtilbud fra Sykehjemsetaten. I verste fall kan denne 

forsinkelsen medføre at man mister gode kandidater.  

Oversiktene over overtallige medarbeidere oppleves ikke å være gode nok. Overtallige er i noen 

tilfeller identifisert for sent. Dette medfører ugreie prosesser overfor kandidater som har søkt en ledig 

stilling. Det oppleves også å være behov for at personal- og organisasjonsavdelingen konsulterer 

med de berørte sykehjemmene i overtallighetssaker. Institusjonssjefene har i noen tilfeller opplevd at 

det tas beslutninger uten at de er informert eller konsultert. 

Intervjuene avdekker at det noe usikkerhet knyttet til prosedyrene rundt midlertidige 

ansettelser/vikariater når dette går over 6 måneder.  

4.5 Intervjuobjektenes forslag til forbedringer og alternativ delegasjon 
Blant informantene synes det å være enighet om at Sykehjemsetaten må arbeide mer strategisk og 

proaktivt med rekruttering. Slik arbeidet med rekruttering foregår i dag, kommer man på etterskudd og 

prosessene preges av dette. Både institusjonssjefene og personal- og organisasjonsavdelingen 

fremmer forslag om å kjøre volumrekrutteringer. Rekrutteringsbehovet er mer eller mindre kontinuerlig 

og det vurderes som ressursbesparende å kjøre større, planlagte prosesser, hvor sentrale ledere og 

medarbeidere har satt av tid i en begrenset periode.  

I intervjuene ble informantene bedt om å komme med forslag til andre (og bedre) måter å fordele 

ansvar for rekruttering og ansettelser på. Personal- og organisasjonsavdelingen er skeptiske til å 

delegere mer ansvar ut til institusjonene, fordi de oppdager feil og mangler i en for stor andel av 

ansettelsessakene pr i dag.  

Institusjonssjefer og avdelingsledere sier at de ønsker mer ansvar og større myndighet når det gjelder 

rekruttering og ansettelser. De vektlegger behovene ved den enkelte institusjon sterkere enn behovet 

for enhetlig praksis og sentral kontroll av ansettelser.  

Institusjonssjefer og avdelingsledere ser også ser store utfordringer ved å håndtere hele 

ansettelsesprosessen lokalt. Utfordringene dreier seg særlig om merkantil kapasitet, og håndtering av 

alle dokumenter og formaliteter som følger med ansettelsesprosessene. Flere institusjonssjefer og 

avdelingsledere svarer at de ønsker utvidet ansvar for midlertidige ansettelser, og at de opplever 

delingen av ansvar mellom dem og områdelederne som problematisk på dette området.  

«Ønskesituasjonen» for institusjonssjefene synes å være: kapasitet til å håndtere av hele 

ansettelsesprosessen lokalt, med hjelp fra personal- og organisasjonsavdelingen til å håndtere de 

uvanlige/vanskelige sakene. 



 
 

4.6 Vurderinger rekruttering og ansettelser 
Bemanning og bemanningsrelaterte utgifter utgjør en svært stor del av Sykehjemsetatens samlede 

utgifter. Videre er medarbeidernes kompetanse avgjørende for at tjenesteutøvelsen skal ivareta 

lovkrav og krav til kvaliteten i tjenestene. Riktige ansettelser vil derfor være et viktig virkemiddel for å 

drive god økonomistyring av etaten, og sikre at medarbeiderne har den kompetansen som er 

nødvendig for å levere gode tjenester.  

I intervjuene har vi fått beskrivelser som tyder på at det ved etableringen av Sykehjemsetaten var 

store forskjeller mellom sykehjemmene med tanke på hvordan rekrutteringsprosesser ble gjennomført 

og hvilke retningslinjer som gjaldt ved ansettelser. Vårt inntrykk er at praksis nå er blitt mye mer lik, at 

prosessene er profesjonalisert, men at det fortsatt er et forbedringspotensial i rekrutterings- og 

ansettelsesprosessene. Utfordringene på området synes å ligge i at: 

- sykehjemmene har et bemanningsbehov som det haster med å få dekket inn 

- oversikten over overtallig personale er mangelfull/ikke oppdatert 

- personal- og organisasjonsavdelingen er ikke flinke nok til å konferere med aktuelle 

sykehjem når det gjelder spørsmål om overtallighet 

- sykehjemmene er ikke flinke nok til å dokumentere om krav til stillingen er oppfylt 

- feil og svakheter som avdekkes i papirene som oversendes til personal- og 

organisasjonsavdelingen medfører forsinkelser i ansettelsesprosessene 

- sykehjemmene er ikke tilstrekkelig oppmerksom på rettighetene til midlertidige 

ansatte og  

I intervjuene er det ikke avdekket vesentlige systematiske forskjeller i oppfatningen om hvem som har 

ansvar for hva i rekrutterings- og ansettelsessaker. Unntaket er midlertidige ansettelser. Intervjuene 

avslører at det er ulike oppfatninger om hva som bør være personal- og organisasjonsavdelingens 

rolle når det gjelder ansettelser. Det er sterke spenninger mellom personal- og 

organisasjonsavdelingen (som tilstreber likere praksis og økt profesjonalitet) og institusjonssjefene 

(som opplever at de blir fratatt myndighet). Det er tvil om hvilket mandat som ligger til grunn for 

personal- og organisasjonsavdelingens kontrollfunksjon i ansettelsesprosessene.  

Rekruttering er tidkrevende prosesser, hvor arbeidsgivers håndtering av prosessen påvirker 

virksomhetens omdømme og attraktivitet på arbeidsmarkedet. I Sykehjemsetaten er det nå innført 

elektroniske verktøy (eksempelvis Webcruiter) som har bidratt til å forenkle deler av prosessen. Det 

innsynet vi har fått i sentrale rutiner og prosedyrebeskrivelser på området tilsier at det fremdeles er 

mye papirarbeid og mange skjema knyttet til rekruttering/ansettelser. Utsagn fra intervjuene tilsier at 

dette kan resultere i en del dobbeltarbeid. Det at deler av prosessen håndteres elektronisk og at 

andre deler fortsatt foregår på papir og sendes med internpost, gjør det mer krevende for linjelederne 

å sikre at alt blir gjort riktig.  



 
 

5. HMS/IA/sykefravær og 

oppfølging  

5.1 Innledning 
Innenfor området HMS/IA/sykefravær og oppfølging har evalueringen vektlagt definering av HMS/IA-

oppgaver som følger: 

- HMS (kartlegging og løpende kontroll med helse, miljø og sikkerhet, oppfølging av 

tiltak, planer og systemer for internkontroll) 

- Sykefraværsoppfølging/ IA (fraværsregistrering, håndtering av regelverk, oppfølging 

av medarbeidere iht. IA- regelverket, søke om og kontrollere refusjoner fra NAV) 

Vi anser det ikke som evaluators oppgave å vurdere hvorvidt Sykehjemsetaten har et HMS - system 

som imøtekommer de systemrelaterte kravene i Internkontrollforskriften og hvorvidt IA- avtalen 

overholdes i den daglige driften. Vi har hatt fokus på Sykehjemsetaten som helhet, personal- og 

organisasjonsavdelingen, områdedirektører, institusjonssjefers og avdelingslederes systematiske 

arbeid for å sørge for at internkontrollforskriften og IA- avtalen etterleves ved det enkelte sykehjem.  

HMS/IA/sykefravær og oppfølging blir i mange tilfeller referert til som linken mellom ledelsen og drift 

og inngår i den helhetlige virksomhetsstyringen. Vår kartlegging vil avklare hvordan personal- og 

organisasjonsavdelingen bidrar til at denne linken ivaretas, hvorvidt personal- og 

organisasjonsavdelingen samt ledere i linjen fyller sin rolle på en måte som bidrar til etterlevelse ved 

sykehjemmene, samt identifisere mulige svakheter og forbedringsområder.  

5.2 Formelt ansvar 
I henhold til Byrådssaken om ny sykehjemsetat er ansvaret for HMS og IA/sykefravær og oppfølging i 

hovedsak definert slik: 

 Etatsdirektør: 

o Ansvar for at kravene i aktuelle lover og forskrifter oppfylles og dette ansvaret utøves 

via områdedirektør og avdelingssjefer  

 Avdelingsdirektør personal- og organisasjon 

o Avdelingen har ansvar for å videreutvikle et hensiktsmessig HMS- system for etaten 

helhetlig 

o Avdelingen har ansvar for å bistå linjen med integrering av systemet, og koordinere 

rapporteringen på området 

o IA-avtalen skal følges opp sammen med avtalen med Arbeidslivssenteret. Initiere 

prosjekter som kan bidra til reduksjon av sykefravær 

o Inngåelse av avtale om bedriftshelsetjenesten til etaten og oppfølging av denne 

o Ansvar for nærværs/sykefraværsstatistikk 

o Bistå med saksbehandling til AKAN-utvalg 

o Bistå institusjonssjefne i deres arbeid og forberede saker til Attføringsutvalget, samt 

følge opp vedtak 

o Forhandle med fagforeninger, vernetjeneste, gjennomføre og bistå 

o Arbeidsmiljøsaker knyttet til AML m/forskrifter 

 Områdedirektører/institusjonssjefer/avdelingsledere: 

o Områdedirektører/institusjonssjefene har delegert ansvar for å gjøre HMS kravene 

kjent blant sine medarbeidere og påse at eget og medarbeidernes arbeid planlegges 



 
 

og utføres i samsvar med kravene. Stillingsbeskrivelsen avgjør om institusjonssjef har 

delegeringsmyndighet. 

o Avdelingsledere på sykehjemmet kan få delegert oppgaver fra institusjonssjef  i 

henhold til organisasjonsplan og stillingsbeskrivelser 

I avdelingen personal- og organisasjonsavdelingen er det formelt sett 2 personer som har ansvar for 

området HMS, og 1 person som har ansvaret for området IA/sykefravær og oppfølging. I Bystyrets 

vedtak var antall anbefalte årsverk 2 på HMS-området og 3 på attføring/IA-oppfølging. Det fremgår av 

intervjuer at 2 årsverk er kuttet på området IA/sykefravær og oppfølging. 

5.3 Personal- og organisasjonsavdelingens vurdering av egen funksjon 

og forventninger til andre   
Etatens overordnede HMS- og IA-visjon: ”Sykehjemsetaten – en helsefremmende arbeidsplass”. I 

strategisk plan for 2012-2015 har Sykehjemsetaten fokus på områdene «interne prosesser» og 

«læring og vekst» som har følgende satsningsområder:  

 å styrke etatens posisjon som kunnskapsbedrift  

 å være fagpersonells førstevalg 

 å utvikle gode ledere på alle nivåer 

 å sikre at målene i IA-avtalens tre hovedområder implementeres  

 å tilby et helsefremmende arbeidsmiljø 

 å sikre full utnyttelse av nytt HR-system og nytt arbeidsplansystem
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HMS- og IA strategien bygger på satsningsområdene. Dokumentet er ment til å være et 

arbeidsverktøy for etatens ledere, ansatte, verneombud og tillitsvalgte. Ut i fra dette utarbeides det 

årlige handlingsplaner på systemnivå. Hvert sykehjem utarbeider egne planer med mål og aktiviteter 

for HMS- og IA arbeid. Ansatte i personal- og organisasjonsavdelingen fremhevet betydning av å 

jobbe med nærvær fremfor sykefravær på alle nivåer i etaten og i linjen.  

Ansatte i personal- og organisasjonsavdelingen har formelt ansvar for utformingen av HMS- og IA 

strategier, og strategisk plan nedbrutt i mål i årlige handlingsplaner for HMS og IA. Vernetjenesten er 

også involvert i ovennevnte arbeid. De formelle beslutningene rundt HMS/IA- strategier og planer blir 

tatt i ledergruppen sentralt med endelig beslutning hos etatsdirektør.  

Ansatte i personal- og organisasjonsavdelingen mener de har et formelt ansvar for å sikre at lederne i 

linjen driver opplæring og har de riktige verktøyene. Videre mener de at det reelle ansvaret og 

gjennomføringen av HMS- og IA oppgavene ligger til linjen med oppfølgingsansvar hos nærmeste 

leder. Ansatte i personal- og organisasjonsavdelingen gjennomfører såkalte stikkprøver av HMS-

arbeidet og dokumenteringen som gjøres ved sykehjemmene. De opplever at sykehjemmene 

dokumenterer, men at det varierer blant sykehjemmene hvor ofte og godt det dokumenteres.  

I Strategisk plan for Sykehjemsetaten er et av målene å bli ledende innen informasjon- og 

kommunikasjonsteknologi, hvor et av tiltakene er å benytte avvikssystemet aktivt i helse-, miljø-, og 

sikkerhets- (HMS) og kvalitetsutviklingsarbeid. I det nye HR systemet ligger det i dag to moduler på 

HMS-IA-området, moduler for yrkesfravær og yrkesskade. Modulene inneholder tiltaksplaner. Ansatte 

i personal- og organisasjonsavdelingen opplever at avdelingslederne er usikre og vegrer seg for å ta i 

bruk og utnytte modulene i systemet godt nok.  
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Ansatte i personal- og organisasjonsavdelingen opplever også usikkerhet blant ledere i linjen i 

sykefraværssaker. I vanskelige tilfeller av sykefravær- og oppfølgingssaker er IA-konsulenten 

involvert i et samarbeid med linjen.  

5.4 Områdedirektører, institusjonssjefers og avdelingsleders vurdering 

av egen funksjon og forventninger til andre   
I vurderingen av egen funksjon på områdene HMS og IA mener områdedirektørene at de har formelt 

ansvar for sykeoppfølging av institusjonssjefene og sin egen spesialrådgiver. Områdedirektører skal 

videre være involvert i saker i forhold til attføring ute på sykehjemmene, eller oppfølging av 

langtidssykefravær. Videre har områdedirektørene rundt slike sykefraværssaker et ansvar for å 

informere og konsultere personal- og organisasjonsavdelingen jevnlig.  

I vurderingen av egen funksjon på områdene HMS og IA mener institusjonssjefer at de har et formelt 

ansvar for at avdelingen ved sykehjemmene gjennomfører HMS- og IA-arbeid, og får den 

kompetansen de trenger på området. Avdelingsledere mener de har det reelle ansvaret for at 

prosedyrer og rutiner er gjort kjent blant ansatte. Avdelingsledere sier at de dokumenterer mye på 

HMS- området. Det vises til eksempler der arbeidet med HMS trippelføres. 

Blant områdedirektører, institusjonssjefer og avdelingsleder er det en forventing om at ansatte i 

personal- og organisasjonsavdelingen skal gi opplæring, råd og veiledning til ledernivåene. 

Tilbakemeldingen fra områdedirektører, institusjonssjefer og avdelingsledere er at personal- og 

organisasjonsavdelingen fungerer mer som kontroll- og kvalitetssikringsorgan enn en stabsavdeling, 

særlig på HMS området.  

I vanskelige saker med sykefravær og oppfølging opplever områdelederne, institusjonssjefene og 

avdelingslederne at de har behov for råd og veiledning, samt et organ som har myndighet til å ta 

beslutninger. De opplever at personal- og organisasjonsavdelingen ikke engasjerer seg i 

sykefraværssaker, men i stedet engasjerer bedriftshelsetjenesten. De fleste institusjonssjefer og 

avdelingsledere opplever å ha et godt samarbeid med bedriftshelsetjenesten, men de synes det er en 

ulempe at de ikke beslutningsmyndighet. Institusjonssjefer og avdelingsledere ønsker at personal- og 

organisasjonsavdelingen i større grad skal være involvert i vanskelige sykefravær- og 

oppfølgingssaker.  I HMS/IA- saker der personal- og organisasjonsavdelingen samarbeider med 

institusjonssjefer og/eller avdelingsledere oppleves dette samarbeid som nyttig.  

Noen av områdedirektørene opplever å bli sent informert og involvert i vanskelige saker. De opplever 

å bli involvert i saken når «saken har eskalert og ingen finner en løsning». Områdedirektørene mener 

det ikke foreligger skriftlige rutiner for når områdedirektør bør involveres i saker som berører 

avdelingsledere/institusjonssjefer. 

5.5 Intervjuobjektenes forslag til forbedringer og alternativ delegasjon 
Ansatte i personal- og organisasjonsavdelingen mener at formelle beslutninger på områdene HMS og 
IA tas ved etatsdirektør, og at dette er riktig nivå. Ansatte i personal- og organisasjonsavdelingen 
mener at HMS/IA-arbeidet og viktigheten av å jobbe systematisk på området med fordel kunne vært 
bedre forankret i etaten og blant linjelederne.  
 
Ansatte i personal- og organisasjonsavdelingen tilstreber å gi lik informasjon og veiledning ut til 
områdedirektører og institusjonssjefer. Ansatte i personal og organisasjonsavdelingen opplever 
imidlertid at områdedirektørene i område I og II har ulik praksis, og gir forskjellige informasjon og 
veiledning ut til «sine» institusjonssjefer. Personal- og organisasjonsavdelingen etterlyser derfor en 
likere praksis fra områdedirektørene. Det er også behov for at arbeidet med HMS og IA forankres 
bedre fra områdedirektørene og nedover i linjen.  
 
Ansatte i personal- og organisasjonsavdelingen opplever at institusjonssjefene er usikre på hva et 
avvik er. De opplever å få mange henvendelser knyttet til driftsforstyrrelser, noe som ikke 
karakteriseres som avvik eller brudd.  Innen HMS- og IA-området opplever ansatte i personal- og 



 
 

organisasjonsavdelingen at institusjonssjefene må fortsette å arbeide med «nærvær fremfor 
sykefravær». I den forbindelse nevnes det også behov for ytterligere lederkompetanse ved 
sykehjemmene. Forslag til tiltak for å øke lederkompetanse på tvers var «å etablere læringsarena for 
avdelingsledere, der de kunne dele sin kunnskap og erfaringer rundt sykefravær og oppfølging». 
 
Områdedirektørene har ingen formening om HMS og IA burde vært/ delegert opp eller ned. 
Institusjonssjefer og avdelingsledere nevner at oppfølging av langtidsfravær og andre «vanskelige 
saker» burde vært lagt til personal- og organisasjonsavdelingen.  
 
Områdedirektørene opplever at de kunne vært involvert i vanskelige saker tidligere, eksempelvis i 
såkalte sykefraværssaker og omplasseringssaker.  Områdedirektørene, institusjonssjefer og 
avdelingsledere har videre et stort ønske om at personal- og organisasjonsavdelingen i større grad 
skal fungere som en støttefunksjon ut til sykehjemmene på disse områdene enn de gjør i dag. 
 

5.6 Vurderinger HMS/IA/sykefravær og oppfølging  
I intervjuene har vi fått beskrivelser som kan tyde på at arbeidet med HMS og IA må forankres bedre i 

linjen. Utsagn fra institusjonssjefene tilsier at det er behov at rutinene for dokumentering på HMS- 

området gjennomgås og effektiviseres. 

Beskrivelsene tyder videre at personal- og organisasjonsavdelingen fungerer mer som en 

kontrollfunksjon enn en støttefunksjon på HMS- området. På IA- området er det en forventning om at 

personal- og organisasjonsavdelingen skal ta større del i vanskelige sykefravær- og 

oppfølgingssaker. Avdelingsledere har ytret ønske om at personal- og organisasjonsavdelingen delvis 

eller helt bør ta over vanskelige sykefravær- og oppfølgingssaker.  

I sykefraværs- og oppfølgingssaker bør områdedirektør involveres tidligere, før saken går opp til 

personal- og organisasjonsavdelingen.  

 

 



 
 

6. Kompetanse og utvikling  

6.1 Innledning 
Innenfor området kompetanse og utvikling har evalueringen vektlagt definering av oppgaver knyttet til 

kompetanse og utvikling: planlegging og gjennomføring av utviklingstiltak, utarbeide 

opplæringsplaner. 

I arbeidet med kompetanse og utvikling samarbeider personal- og organisasjonsavdelingen med 

avdelingen for kvalitet, kompetanse og utvikling. Sistnevnte har et overordnet ansvar for 

Sykehjemsetatens faglige utvikling som henger nært sammen med utviklingen av fagkompetansen i 

etaten.  

I strategisk plan for Sykehjemsetaten er det uttrykt en forventning om at etaten skal effektivisere sin 

virksomhet, og derigjennom frigjøre midler til kompetanse- og kvalitetsheving. I tråd med å styrke 

etatens posisjon som kunnskapsbedrift gjennom fagutvikling, forskning, kompetanse og 

kunnskapsbasert praksis, er det ønskelig med en plan for systematisk videre- og etterutdanning 

(2012-2014). Det er et mål at etatens avdelinger på tvers og mellom sykehjem skal utveksle 

kompetanse.
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I tråd med strategien om «å sikre full utnyttelse av nytt HR- system og nytt arbeidsplansystem», er en 

av tiltakene å bygge opp kompetanse og sikre kapasitet hos superbrukere. Dette innebærer blant 

annet at det skal etableres en plan for hvordan kontinuerlig opplæring i løsningene skal drives. 

6.2 Formelt ansvar 
I henhold til Strategisk plan er ansvaret for kompetanse og utvikling i hovedsak definert slik: 

 Avdelingsdirektør og ansatte personal- og organisasjon samt områdedirektører 

o Avdelingsdirektør for personal- og organisasjon har ansvar for å videreføre Oslo 

kommune sin overordnede arbeidsgiverpolitikk. Hvilket innebærer å operasjonalisere 

den ytterligere, og at den håndheves i etaten 

o Avdelingsdirektør og ansatte i personal- og organisasjon har ansvar for å samarbeide 

nært med ledere på alle nivå i organisasjonen for å integrere og følge opp de føringer 

som er lagt fra etatsdirektør 

o Områdedirektør kan innvilge utdanningspermisjoner med lønn, etatens retningslinjer 

for bindingstid er gjeldende 

o Områdedirektør kan innvilge utdanningspermisjon i henhold til arbeidsmiljøloven § 

12.11 

 Institusjonssjefer: 

o Ansvaret for personalarbeidet er delegert til institusjonssjef. 

o Institusjonssjef kan innvilge permisjon uten lønn i forbindelse med medarbeideres 

faglige oppdatering og utvikling i inntil 6 måneder, jf. DOK. 24, Opplærings- og 

utviklingsavtalen 

o For utdanningspermisjoner med lønn kan institusjonssjef innstille med signatur fra 

områdedirektør 

o Institusjonssjef kan innstille til utdanningspermisjoner i henhold til arbeidsmiljølovens 

§ 12.11 med signatur fra områdedirektør 
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6.3 Personal- og organisasjonsavdelingens vurdering av egen funksjon 

og forventning til andre   
Personal- og organisasjonsavdelingen har ansvar å utarbeide strategisk kompetanseplan med lokale 
handlingsplaner. Ansvaret for kompetanseutvikling er et delt mellom personal- og 
organisasjonsavdeling og avdeling for kvalitet, kompetanse og utvikling. Med stadig økende 
saksmengde og saker av alvorligere karakter er det avdekket behov for et kompetanseløft i etaten og 
linjen innen feltet arbeidsrett. Utvalgte medarbeidere fra personal- og organisasjonsavdelingen, 
institusjonssjefer og avdelingsledere gjennomfører eller har gjennomført et kurs i arbeidsrett ved BI. 
Studiet gir 7,5 studiepoeng. 
 
Ansatte i personal- og organisasjonsavdelingen opplever at de bruker mye tid på å heve 
kompetansen til linjelederne. Tilbudte kurs har blant annet vært:  

- Turnuskurs 
- Kurs i juridisk og praktisk gjennomføring av nedbemanning  
- Andre kurs i med arbeidsrett 
- Introduksjonskurs for nyansatte i forhold til lønn og avtaleverk 
- Grunnkurs i HMS 

 
I tillegg til overordnet kurs har ansatte i personal- og organisasjonsavdelingen hatt ansvar for 
utrullingene av nytt HR system, hvilket innebærer blant annet innføring av kompetansemodulen. Her 
har personal- og organisasjonsavdelingen hatt en sentral rolle i selve utrullingen av systemet, det vil 
si implementeringen og opplæring av ledere og prosesseiere/superbrukere i linjen. I 
kompetansemodulen legges det inn medarbeidernes CV, funksjonsbeskrivelser, roller, oppgaver, 
avtaler i planverk etc.  
 
Ansatte i personal- og organisasjonsavdelingen opplever at institusjonssjefer og avdelingsledere ikke 
utnytter kompetansemodulen optimalt. Ansatte mener også at institusjonssjefer og avdelingsledere 
ikke bruker det som er lagt inn i modulene som styringsinformasjon.   
 

I forbindelse med samarbeidsmøter, kurs og annen kompetanseheving opplever personal- og 

organisasjonsavdelingen at til dels områdedirektører, institusjonssjefer og avdelingsledere ikke deltar.  

6.4 Områdedirektører, institusjonssjefers og avdelingslederes 

vurdering av egen funksjon og deres forventninger til andre   
Områdedirektører vurderer det som sitt ansvar å legge føringer for den kompetansen 

Sykehjemsetaten skal ha på institusjonsnivå. Dette gjøres i samråd med ledergruppen sentralt og 

etatsdirektør.  

I beskrivelsen av andres funksjon beskriver områdedirektører at institusjonssjefer informeres og 

konsulteres før innspill sendes til ledergruppen.  

Avdelingsledere vurderer det som sitt ansvar å prioritere satsningsområder. Fagutviklingssykepleiere 

har ansvaret for å lage årshjul, og planlegge tidspunkt for ulike kurs. Avdelingsleder har ansvaret for å 

oppdatere nye prosedyrer, gi opplæring i det nye systemet, og samarbeide med 

fagutviklingssykepleier om nye rutiner. Superbruker av systemet ved sykehjemmene er som regel en 

fagutviklingssykepleier og/eller merkantil. Fagutviklingssykepleier og hjelpepleier deler ansvaret for å 

lære opp ansatte i bruken av Gerica.  

6.5 Intervjuobjektenes forslag til forbedringer og alternativ delegasjon 
Personal- og organisasjonsavdelingen vurderer at ingen områder knyttet til kompetanse og utvikling 

skal delegeres opp eller ned. Som videre forslag til forbedringer er det ønskelig å få et tettere 

samarbeid med avdelingen for kvalitet, kompetanse og utvikling, med fokus på kvalitetssikring.  

Områdedirektører, institusjonssjefer og avdelingsledere vurderer at ingen områder knyttet til 

kompetanse og utvikling bør delegeres opp eller ned. Institusjonssjefer ser utfordringer med at 

stillinger ikke blir endret etter utdanning/videre- og etterutdanning hos personell. Av den grunn mener 



 
 

noen institusjonssjefer at myndigheten til å gjøre om stillinger etter utdanning/videre- og 

etterutdanning bør delegeres ned.   

Noen institusjonssjefer mener at kurs Sykehjemsetaten tilbyr bedre må samsvare med 

kompetansebehovet i linjen. Videre har noen institusjonssjefer kommentert at «det de har lært fra 

studiet i arbeidsrett ikke samsvarer med den arbeidsretten personal- og organisasjonsavdelingen 

praktiserer».  

Det er nevnt blant noen institusjonssjefer at det er ønskelig med veiledning i «hvordan lage en god 

kompetanseplan». 

6.6 Vurdering av kompetanse og utvikling 
Ansatte i personal- og organisasjonsavdelingen opplever at områdedirektører, institusjonssjefer og 

avdelingsledere ikke deltar på samarbeidsmøter, kurs og annen kompetanseheving. 

Tilbakemeldingen fra flere institusjonssjefer og avdelingsledere er at tilbudet som gis ikke samsvarer 

helt med kompetansebehovet på sykehjemmene 

Det tyder på at det ikke er samsvar mellom kurs og den kompetansehevingen som personal- og 

organisasjonsavdelingen tilbyr, og det som er behovet for kurs og kompetanseheving blant ledere og 

ansatte i linjen.  

Ansatte ved HR i personal- og organisasjonsavdelingen har vært og er ansvarlig for utrullingen av 

HR- systemet, samt opplæringen som har vært i gitt til linjen i etterkant. I forbindelse med utrullingen 

av HR systemet opplever ansatte at de har brukt mye tid på opplæring og oppfølging av ledere i 

linjen. De får fortsatt mange driftsrelaterte spørsmål, noe de ansatte i avdelingen ikke lenger ser som 

sin oppgave å besvare.  

Institusjonssjefer og avdelingsledere uttrykker at Kvalitetslosen har vært et nyttig verktøy for 

kompetanseheving, for eksempel ved rapportering av avvik. I tilknytning til HR systemet er det tydelig 

at det fremdeles er behov for ytterligere opplæring i bruken av systemet for optimal utnyttelse. I tillegg 

til opplæring i bruken av systemet er det behov for at det tar «kortere tid til å skaffe tilganger til ulike 

verktøy og systemer».  

Flere institusjonssjefer og avdelingsledere har sagt at personal- og organisasjonsavdelingen har 

informert om at det skal være en høy terskel for å ta kontakt. Dette hindrer institusjonssjefer og 

avdelingsledere i å ta kontakt ved behov for bistand knyttet til HR- systemet og andre systemer.  

Ved driftsproblemer og spørsmål knyttet til HR systemet, GAT og/eller Agresso opplever 

institusjonssjefer og avdelingsledere at personal- og organisasjonsavdelingen er utilgjengelig for å 

besvare spørsmål. I tillegg opplever de at ansatte i personal- og organisasjonsavdelingen er usikre på 

egen funksjon og eget ansvar i grensesnittet ut mot UKE. I den forbindelse er det ønskelig at 

personal- og organisasjonsavdelingens i grensesnittet ut mot UKE blir tydeliggjort.  

Blant institusjonssjefer og avdelingsledere er det rapportert om behov for brukerstøtte for å 

optimalisere bruken av systemene. Ett av forslagene er å opprette en såkalt Helpdesk som kan ta seg 

av brukerrelaterte spørsmål, og som enkelt kan gi tilganger og informere om mulige verktøy. Dette for 

å effektivisere og optimalisere bruken av systemene og sikre at viktig dokumentasjon skjer i tide. 

Dette kan igjen hindre at unødvendige henvendelser blir rettet til ansatte i personal- og 

organisasjonsavdelingen.   

 



 
 

7. Rapportering av nøkkeltall og 

styringsdata  

7.1 Innledning 
Innenfor området rapportering av nøkkeltall og styringsdata har evalueringen vektlagt definering av 

registrering av relevante data på personal- og arbeidsgiverområdet, definere tiltak, analysere og tolke 

rapporter, følge opp avvik, framskaffe data som etterspørres av politisk og administrativ ledelse. 

Rapportering er avgrenset til å gjelde rapportering fra linjen og opp til avdeling for personal- og 

organisasjonsavdelingen. Rapporteringsaktiviteten berører for det meste områdene HMS/IA når det 

gjelder rapportering av avvik, sykefravær og oppfølging. Særskilt rapportering knyttet til 

kompetansehevende tiltak og annet er ikke tatt med her. 

7.2 Formelt ansvar 
Personalfullmaktene referer ikke til formelt ansvar knyttet til rapportering av nøkkeltall og 

styringsinformasjon. Derimot referer vedlegget til lederkontrakten om kvalitetsforbedring hvordan det 

ansvaret er fordelt samt hvilke eventuelle informerende og konsulterende rolle funksjonen innehar.  

 Etatsdirektør: 

o Fokus på åpenhetskultur. Ansattes ansvar for å rapportere om og være lydhøre 

overfor bekymringsfulle forhold 

 Avdelingsdirektør og ansatte personal- og organisasjon  

o Overvåke gjennom medarbeiderundersøkelsens spørsmål knyttet til verdier og etikk 
o I forhold til beredskap skal det defineres felles rapporteringsområder og hyppighet 

med bakgrunn i ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse). Ut i fra dette beslutte 
relevante styringsdata 

o Tilstrebe større likhet mellom område 1 og 2 igjennom blant annet ved å definere 
felles rapporteringsområder og hyppighet med bakgrunn i ROS- analyse. Ut ifra dette 
besluttes relevante styringsdata.

8
 

 Områdedirektører og institusjonssjefer: 

o Områdedirektører evaluerer hvordan rapporteringspunkter fra sykehjem følges opp 

og brukes i administrasjonen 
9
 

o Institusjonssjefer og områdedirektører: Oppfølging av brukerundersøkelser gjøres 

ved at tiltak tas inn i institusjonens handlingsplaner og institusjonssjefene rapporterer 

i sine leder-samtaler med områdedirektør 

o Utarbeide periodevise rapporter på antall, type avvik samt status avvik i sentralt 

kvalitetsutvalg 

 Avdelingsledere: 

o Følge opp gjeldende retningslinjer; sikre at alle ansatte årlig har lest og forstått 

kommunens etiske retningslinjer 

o Bruke kvalitetslosen, dokumentere og rapportere HMS- avvik 
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7.3 Personal- og organisasjonsavdelingens vurdering av egen funksjon 

og forventninger til andre  
Personal- og organisasjonsavdelingen ser det som sitt ansvar å hente ut styringsinformasjon om 

HMS/IA, eksempelvis HMS avvik og IA sykefravær. De rapporterer videre til AMU nyttig 

styringsinformasjon, som statistikk på brudd/avvik og sykefraværsstatistikk. 

Personalavdelingen lager underlaget som sendes videre til etatsjefen som videre rapporterer til 

Byrådsavdeling for Eldre og sosiale tjenester (EST). Personalavdelingen gir innspill til 

tertialrapportering og budsjett. Det er også mye internrapportering og rapportering i forhold til 

begjæring om innsyn. Politisk ledelse ber ofte personal- og organisasjonsavdelingen om å fremskaffe 

nøkkeltall og styringsinformasjon. I den forbindelse opplever ansatte i personal- og 

organisasjonsavdelingen en utfordring med å hente ut riktige nøkkeltall og styringsinformasjon, da 

institusjonssjefer og avdelingsledere ofte ikke legger inn og/eller viktig data legges inn feil i 

systemene. 

7.4 Områdedirektører, Institusjonssjefers og avdelingslederes 

vurdering av egen funksjon og forventninger til andre   
Områdedirektører I og II vurderer ikke området rapportering av nøkkeltall og styringsinformasjon som 

relevant for sitt vedkommende, da de mottar denne rapporteringen fra personal- og 

organisasjonsavdelingen. Institusjonssjefene rapporterer til personal- og organisasjonsavdelingen i 

forhold moduler i HR systemet, og HMS skademeldinger en gang i året.  

Avdelingsledere vurderer at de har et ansvar for å holde stillingsregisteret i HR oppdatert og 

rapportere avvik. 

7.5 Intervjuobjektenes forslag til forbedringer og alternativ delegasjon 
I forhold til forslag om forslag til forbedring og delegering ned mener ansatte i personal- og 

organisasjonsavdelingen at opplæring, kontroll og oppfølging av sykefravær bør ligge til det enkelte 

institusjonssjef å forklare. I tillegg bør områdedirektører sitte med den samme oversikten over 

sykefraværet ved sykehjemmene som institusjonssjefene. Til sammen kan dette redusere 

rapporteringen til personal- og organisasjonsavdelingen. Det er også ønskelig at bruken av HR 

systemet optimaliseres i linjen.  

Institusjonssjefer og avdelingsledere mener at ingen områder bør delegeres. Institusjonssjefer er 

usikre på hvilke myndighet som ligger til områdedirektør i grensesnittet mot ansatte i personal- og 

organisasjonsavdelingen. De opplever nivåene til dels likestilte og usikre på egen funksjon og 

ansvarsområder, og de opplever ofte at vanskelige saker henvises tilbake til linjen grunnet denne 

uklarheten.  

Områdedirektører ønsker at det kuttes ned på mengden rapporteringer fra linjen og opp, samt at 

kravene om innhentning av dokumentasjon fra sentralt hold må reduseres.  

7.6 Vurdering av rapportering av nøkkeltall og styringsinformasjon 
Oppsummert har personal- og organisasjonsavdelingen et større ansvar for rapportering av nøkkeltall 

og styringsinformasjon til etatsdirektør og områdedirektører. Områdedirektører, institusjonssjefer og 

avdelingsledere på sin side rapporterer lite direkte til avdelingen for personal- og 

organisasjonsavdelingen. Rapportering til personal- og organisasjonsavdelingen går mest ut på hva 

ledere i linjen legger inn og registrerer i HR- systemet ved sykefravær/oppfølging, oppdatering av 

stillingsregister og annen avviksrapportering på HMS. Personal- og organisasjonsavdelingen er 

avhengig av at nøkkeltall legges inn og legges riktig inn, slik at de kan hente ut riktig 

styringsinformasjon.  

 



 
 

8. Disiplinærsaker  

8.1 Innledning 
Innenfor området disiplinærsaker har evalueringen vektlagt prosesser og beslutninger knyttet til 

tilrettevisning, tjenestepåtale, suspensjon og avskjedigelse. Det presiseres at disiplinærsaker kan 

være svært ulike i innhold og alvorlighetsgrad, og favne alt fra dårlig arbeidsmoral til alvorlige 

overgrep. 

I gjennomføringsprosjektet for etablering av sykehjemetaten er bistand i forbindelse med 

disiplinærsaker nevnt som et av områdene som personal- og organisasjonsavdelingen skal ha ansvar 

for. 

Det ansvar som er tillagt det enkelte ledernivå i disiplinærsaker, avhenger av sakens alvorlighetsgrad. 

Personalfullmakten definerer tydelig hvilken myndighet den enkelte leder har.  Vedtak om oppsigelse 

og avskjed ligger kun hos etatsdirektør. Spørsmål om tjenestepåtale saksbehandles hos personal- og 

organisasjonsavdelingen, og avdelingsdirektør har beslutningsmyndighet.   

Byrådsavdeling for finans blir trukket inn i saker hvor en avslutning av arbeidstakerforholdet vurderes. 

Videre benyttes kommuneadvokaten som rådgiver i enkeltsaker. Tjenestepåtale defineres som et 

enkeltvedtak med klageadgang, hvor Oslo kommunes klagenemd har beslutningsmyndighet.  

8.2 Formelt ansvar 
I henhold til personalfullmakten er ansvaret for disiplinærsaker i hovedsak definert slik: 

 Etatsdirektør: 

o Vedtak om oppsigelse og avskjed 

 Avdelingsdirektør personal- og organisasjon 

o Tjenestepåtale (vedtaksmyndighet) 

o Innstille overfor etatsdirektør vedrørende oppsigelse og avskjed 

 Områdedirektører/avdelingsdirektører 

o Gi skriftlig irettesettelse  

o Initiere/foreslå reaksjonsform i alvorlige personalsaker (skriftlig tjenestepåtale, 

oppsigelse og avskjed) 

o Sørge for at tilstrekkelig dokumentasjon følger saken tjenestevei 

 Institusjonssjefer 

o Skriftlig tilrettevisning 

o Initiere/foreslå reaksjonsform i alvorlige personalsaker (skriftlig tjenestepåtale, 

oppsigelse og avskjed) 

o Sørge for at tilstrekkelig dokumentasjon følger saken tjenestevei 

Ved opprettelsen av Sykehjemsetaten ble det ikke lagt noen føringer for hvor mange årsverk som 

skulle arbeide med disiplinærsaker. Det ble foreslått tre årsverk til «oppfølging av personal» generelt. 

 

 

 

 



 
 

8.3 Personal- og organisasjonsavdelingens vurdering av egen funksjon 

og forventning om andres funksjon  
Vi har fått opplyst at det ikke finnes noen egen prosedyre for hvordan disiplinærsaker skal 

håndtereres. Dette har sammenheng med variasjoner i innhold og alvorlighetsgrad. Ledere og 

medarbeidere som har mistanke om/avdekker at det foregår misligheter, skal normalt benytte 

prosedyrene som er utarbeidet for varsling. Saken går da tjenestevei. Den enkelte medarbeiders rett 

og plikt til å varsle er nedfelt i Oslo kommunes etiske retningslinjer. Det er utarbeidet egne maler som 

skal hjelpe institusjonssjefene med til å sikre riktig saksgang. 

Personal- og organisasjonsavdelingen opplever at det er mye tvil om blant institusjonssjefne om hva 

som er deres rolle og ansvar i disiplinærsaker. Det er også usikkerhet om hva som kreves av 

dokumentasjon for at en disiplinærsak skal kunne tas videre. Personal- og organisasjonsavdelingen 

viser til at det er gitt mange tilbud om opplæring i håndteringen av disiplinærsaker, uten at dette synes 

å ha gitt institusjonssjefene økt trygghet for hvordan denne typen saker skal håndteres.   

Personal organisasjonsavdelingen opplever at de kommer inn for sent inn i disiplinærsaker, noe som 

forringer etatens handlingsrom. De opplever at institusjonssjefene først velger å håndtere saken selv, 

framfor å konsultere personal organisasjonsavdelingen. Institusjonssjefene tar kontakt når det har 

toppet seg og saken er blitt vanskelig å håndtere.  

Henvendelser til personal- og organisasjonsavdelingen om disiplinærsaker dreier seg ofte om hva 

som er korrekt saksgang, hvordan brev skal formuleres, og hvordan man kan sikre nødvendig 

dokumentasjon. Avdelingens inntrykk er at problemene gjerne har pågått en stund, at kjernen i saken 

dreier seg om summen av flere mindre forhold, og at institusjonssjefene allerede er på etterskudd når 

det gjelder muligheten til å dokumentere. Svikt i prosedyrer og manglende dokumentasjonsgrunnlag 

medfører stort arbeidspress på saksbehandlerne, da hurtig saksgang ofte er påkrevet i 

disiplinærsaker.  

8.4 Områdedirektørers, institusjonssjefers og avdelingslederes 

vurdering av egen funksjon og forventning om andres funksjon  
Områdedirektører, institusjonssjefer og avdelingsledere opplever at ansvarslinjene i disiplinærsaker er 

tydelige. Da disiplinærsaker har ulike karakter, byr de på problemstillinger man forholdsvis sjelden 

kommer borti. Dette, sammen med at slike saker ofte er ubehagelige å håndtere som leder, gjør at 

institusjonssjefene blir usikre.   

Områdene har ulik praksis for å involvere og konsultere områdeleder i vanskelige disiplinærsaker. I et 

område involveres områdeleder i de fleste vanskelige sakene, i det andre området involveres ikke 

områdeleder like ofte.  

Områdedirektører, institusjonssjefer og avdelingsledere gir uttrykk for at personal- og 

organisasjonavdelingen burde være mer tilgjengelige for dem i disiplinærsaker.  

8.5 Intervjuobjektenes forslag til forbedringer og alternativ delegasjon 
Institusjonssjefer og avdelingsledere ønsker at personal- og organisasjonsavdelingen skulle være mer 

tilgjengelige for dem i disiplinærsaker. Saksbehandlerne personal- og organisasjonsavdelingen, på 

sin side, skulle ønske at institusjonssjefer og avdelingsledere var mer selvgående i de enkle 

disiplinærsakene, slik at de kunne konsentrere sin innsats om de vanskelige sakene som krever 

spisskompetanse.  

Intervjumaterialet gir ingen signaler om at en annen delegasjon av myndighet er ønskelig i 

disiplinærsaker.  



 
 

8.6 Vurderinger disiplinærsaker 
Det synes å være liten tvil om hva som er ansvarsplasseringen i de ulike formene for disiplinærsaker. 

Utfordringene på dette området er knyttet til tvil om prosedyrer, saksgang og dokumentasjonsbehov. 

Manglende dokumentasjon virker å ha sammenheng både med institusjonssjefenes usikkerhet på 

området generelt, og at mange av sakene beror på mindre forhold som har gått over lengre tid, hvor 

hendelser ikke ble nedtegnet da de fant sted. 

Svarfordelingen i kompetansekartleggingen (se vedlegg 2), kan tyde på at det er store 

kompetanseforskjeller mellom institusjonssjefene når det gjelder disiplinærsaker. Nærmere 1 av 3 

institusjonssjefer/områdedirektører svarer at ofte eller svært ofte opplever at de mangler denne 

kompetansen. 

Ut fra de beskrivelser vi har fått intervjuene har det vært en økning i disiplinærsaker og en klar økning 

i arbeidsmengde knyttet til denne typen saker. For personal- og organisasjonsavdelingen har noen 

enkeltsaker medført stor belastning i lengre perioder. Dette kan være en årsak til at avdelingen 

oppleves å være lite tilgjengelig for institusjonssjefene/områdedirektørene i denne typen saker.  



 
 

9. Lønn  

9.1 Innledning 
Innenfor området disiplinærsaker har evalueringen vektlagt prosesser og beslutninger knyttet til føring 

og korreksjon av lønnsbilag, oppretting av feil i lønnsutbetalinger, reiseregninger, lønnsoppgjør, 

planlegging, gjennomføring og etterarbeid etter lønnsforhandlinger og avstemming av lønn mot 

regnskap.  

Sykehjemsetaten kjøper lønnstjenester fra Utviklings- og kompetanseetaten. I henhold til avtalen som 

er inngått skal Utviklings- og kompetanseetaten, ved avdeling for lønnstjenester, være 

Sykehjemsetatens lønnsfaglige miljø med ansvar for: 

- Lønnsføring- og beregning 

- Fraværsregistrering 

- Refusjonsbehandling 

- Avstemming av lønnskonti  

Videre spesifiserer avtalen hvilke tjenester som skal leveres, og hva som er de respektive etatens 

ansvar knyttet til leveransen av hver enkelttjeneste.  

Vi har fått opplyst at det ennå ikke er undertegnet en avtale for 2013. Dette har sin bakgrunn i en 

løpende forhandling rundt endringer i avtalens innretning og innhold.  

Det at lønnstjenester kjøpes eksternt medfører at både ansatte i personal- og 

organisasjonsavdelingen, områdedirektører og avdelingsledere i begrenset grad er i befatning med 

lønnssaker. 

I gjennomføringsprosjektet for etablering av sykehjemetaten er behandling av lønnssaker, lokale 

lønnsoppgjør og utvikling av etatens lønnspolitikk trukket fram som områder personal- og 

organisasjonsavdelingen skal ha ansvar for. 

I intervjuene beskrives Sykehjemsetaten som en ansiennitetsbasert virksomhet, hvor det i liten grad 

er individuell avlønning. Det er etablert lønnsrammer for hver stillingskategori.  

Vi får opplyst at det ved etableringen av Sykehjemsetaten var variasjon i lønnsnivå og i praksis for 

lønnsfastsettelse mellom sykehjemmene. En sentral oppgave for personal- og 

organisasjonsavdelingen i starten var å harmonisere praksis mellom sykehjemmene og å sikre at det 

ikke oppsto uheldige forskjeller i lønnsnivå mellom de kommunale sykehjemmene.  

9.2 Formelt ansvar  
I henhold til personalfullmakten er ansvaret for lønnssaker i hovedsak definert slik: 

 Etatsdirektør: 

o Vedtak i lønnsplasseringssaker 

o Avskriving av for mye utbetalt lønn 

 Avdelingsdirektør personal- og organisasjon 

o Innvilge forskudd på lønn  

 Områdedirektører/avdelingsdirektører 

o Innstilling i lønnsplasseringssaker som gjelder eget område 

o Godkjenning av timelister som gjelder enkelttimer, samt tilhørende avtalefestede 

tillegg   



 
 

 Institusjonssjefer 

o Godkjenning av timelister som gjelder enkelttimer, samt tilhørende avtalefestede 

tillegg   

 

Ved opprettelsen av Sykehjemsetaten ble det ikke lagt noen føringer for hvor mange årsverk som 

skulle arbeide med lønnsspørsmål i stabsavdelingene. Det ble foreslått tre årsverk til «oppfølging av 

personal» generelt. 

9.3 Personal- og organisasjonsavdelingens vurdering av egen funksjon 

og forventning om andres funksjon  
I samarbeidet med UKE er det personal- og organisasjonsavdelingen som ivaretar Sykehjemsetatens 

funksjon som «bestiller». Avdelingen forvalter avtalen mellom partene. 

Personal- og organisasjonsavdelingen leder forhandlingsdelegasjonen ved lokale lønnsforhandlinger. 

Avdelingen koordinerer innspillene fra institusjonssjefene og bringer en samlet prioritering inn til 

forhandlingene med arbeidstakerorganisasjonene.  

HR- konsulentene i personal- og organisasjonsavdelingen opplever at det er en del henvendelser om 

lønnsfastsettelse. Ofte handler disse hendelsene om at institusjonssjefene ønsker å plassere 

underordnede ledere og medarbeidere på et annet lønnsnivå enn det lønnsrammeverket gir 

anledning til.  

9.4 Områdedirektørers, institusjonssjefers og avdelingslederes 

vurdering av egen funksjon og deres forventning om andres 

funksjon  
Lønnsrammevernet for Sykehjemsetaten er bestemt gjennom forhandlinger. Områdedirektører, 

institusjonssjefer og avdelingsledere mener at det eneste de mulighet til å påvirke er 

lønnsplasseringen av den enkelte medarbeider innenfor rammeverket. Flere trekker fram at det er 

dårlig samsvar mellom det økonomiske ansvaret institusjonssjefene har, og manglende 

beslutningsmyndighet i lønnsspørsmål. Institusjonssjefene opplever at deres innspill til prioriteringer i 

de lokale forhandlingene ikke tas til følge, og at prosessene på sykehjemmene i forkant av 

forhandlingene i realiteten er overflødige.  

Det er noen usikkerheter knyttet til om innstillinger til lønnsplassering fra institusjonssjefene, via 

områdedirektør, går direkte til etatsdirektør eller via personal- og organisasjonsavdelingen.  

Avdelingsledere og institusjonssjefer gir uttrykk for at grensesnittet mellom Sykehjemsetaten og UKE 

ikke er klart for dem, og at de ikke vet hvem som har ansvar for hva. Når uklarheter om hvem som har 

det faglige ansvaret kompliseres av tekniske problemer og systemer som ikke fungerer, blir helheten 

nokså uoversiktlig. 

Institusjonssjefene opplever ansvarsfraskrivelse fra både Personal- og organisasjonsavdelingen og 

UKE når det gjelder kommunikasjonen mellom HR-systemet, GAT og Agresso. De opplever at 

personal- og organisasjonsavdelingen og UKE i enkelte saker skylder på hverandre og ikke klarer å 

samarbeide om å finne løsninger. Avdelingslederne gir uttrykk for at de er usikre på hvem som har 

ansvar for hva når det gjelder HR-systemet, GAT og Agresso. De opplever at viktig informasjon kun 

går mellom Personal- og organisasjonsavdelingen og UKE og at man i ikke informerer lederne ute. I 

flere av intervjuene med avdelingsledere og institusjonssjefer framheves likevel personal- og 

organisasjonsavdelingens kompetanse på lønn positivt.   



 
 

9.5 Intervjuobjektenes forslag til forbedringer og alternativ delegasjon 
Forslag til forbedringer på dette området er særlig knyttet til tydeliggjøring av roller, ansvar og 

oppgaver.  

Institusjonssjefer og avdelingsledere ønsker større innflytelse i lønnsfastsettelsen av sine 

medarbeidere. Noen institusjonssjefer mener at beslutning om lønn etter videreutdanning kunne vært 

et område innenfor lønn som lå hos dem.  

Etatsdirektør, avdelingsdirektører og ansatte i personal- og organisasjonsavdelingen, på den andre 

siden, framhever betydningen av at Sykehjemsetaten praktiserer en ensartet lønnspolitikk, slik at det 

ikke oppstår konkurranse mellom de kommunale sykehjemmene om å tilby best lønn. En 

«lønnskamp» mellom sykehjemmene vil kunne føre til en ukontrollert utgiftsvekst for hele etaten. De 

mener derfor det er behov for sentral styring i lønnsfastsettelser.   

9.6 Vurderinger lønnssaker 
Uklar grenseoppgang mellom Sykehjemsetaten og UKE oppleves som et problem for alle parter – 

både personal- og organisasjonsavdelingen, lønnsavdelingen i UKE, institusjonssjefer og 

avdelingsledere. Uklarhetene medfører merarbeid, forsinkelser og feil i beregninger og utbetalinger. 

Intervjuene avdekker at det er ulike oppfatninger i Sykehjemsetaten og Utviklings- og 

kompetanseetaten om hva som skal være UKEs rolle. Dette blir nå forsøkt presisert og tydeliggjort 

gjennom ny kontrakt.  

Lønnsområdet har vært preget av problemer knyttet til nytt HR- system, tekniske problemer og svikt i 

kommunikasjonen mellom ulike datasystemer. Kritikken rundt svakhetene i HR- systemet rettes mot 

personal- og organisasjonsavdelingen som systemeier, men ikke mot støttefunksjonene knyttet til 

lønn. 

Hovedinntrykket fra intervjuene er at det er enighet om hvor problemene knyttet til lønn oppstår. Det 

er imidlertid uenighet om hva problemene skyldes, hvem som skal løse dem, og hvordan det kan 

arbeides for å løse dem. Samarbeidet mellom Sykehjemsetaten og UKE synes å være preget av lite 

løsningsorientert kommunikasjon på flere nivå.  

Beskrivelser av ansvar og oppgaver på lønnsområdet gir også inntrykk at enkelte arbeidsprosessene 

på området er lite hensiktsmessige. Det foregår en del dobbeltarbeid, hvor noe gjøres elektronisk og 

noe foregår manuelt/på papir.  

  

 

  



 
 

10. Forholdet mellom 

Sykehjemsetaten, arbeidstaker-

organisasjonene og vernetjenesten  

10.1 Innledning 
Sentralt ligger Medbestemmelsesutvalget (MBU) som et partssammensatt utvalg for medinnflytelse 

og medbestemmelse. Avtalen er inngått mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. I MBU- avtalen 

beskrives formålet med avtale som følger: 

- Å utvikle et godt arbeidsmiljø og derigjennom økt effektivitet 

- Å utvikle et godt samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver til beste for byens 

innbyggere, de ansatte og Oslo kommune 

Avtalene har i hensikt å regulere forholdet mellom administrasjonen og de ansattes representanter 

når det gjelder iverksetting og gjennomføring av politiske og andre overordnede beslutninger knyttet til 

politiske prioriteringer og vedtatte målsettinger, herunder kontroll med forvaltningen.  

Sammensetningen av utvalget avgjøres i den enkelte virksomhet, men det skal ikke være mer en 10 

medlemmer samt vararepresentanter i utvalget. Arbeidsgiversiden skal ha like mange representanter i 

utvalget som arbeidstakersiden, og disse oppnevnes i en periode på 2 år. Etatsleder er leder av 

utvalget. 

MBUs arbeidsområdet er regulert i avtale mellom Oslo kommune og hovedorganisasjonene. 

Utvalgets mandat er å være ideskapende, rådgivende og besluttende.
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På sentralt nivå ligger Arbeidsmiljøutvalget (AMU). AMU består av likt antall representanter fra 

arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Hovedverneombudet skal alltid være en av arbeidstakernes 

representanter. Ledelsen alternerer mellom partene. Bedriftshelsetjenesten deltar etter behov. 

Lovpålagte oppgaver for AMU er: 

- Behandle spørsmål som angår bedriftshelsetjenesten og vernetjeneste. 
- Behandle spørsmål om opplæring og instruksjon på områder som kan ha betydning for 

arbeidsmiljøet. 
- Behandle planer om nye lokaler, prosesser eller ombygginger som krever samtykke fra 

Arbeidstilsynet. 
- Behandle andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, som nye maskiner, 

rasjonaliseringstiltak, endringer i arbeidsprosesser og forebyggende vernetiltak. 
- Delta aktivt i virksomhetens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Delta i kartlegginger, 

utarbeidelser av handlingsplaner og gi råd i forhold til prioriteringer og tiltak. 
- Vurdere helse- og velferdsaspekter ved arbeidstidsordninger. 
- Gjennomgå alle rapporter om ulykker, nestenulykker og sykdom som kan skyldes 

arbeidsmiljøet. Ha fokus på årsaken til hendelsen og se til at arbeidsgiveren gjør det som er 
nødvendig for å hindre at det skjer igjen. 

- Vurdere arbeidsmiljømessige konsekvenser ved endringer 
- Gjennomgå alle rapporter om yrkeshygieniske undersøkelser og måleresultater. 
- Behandle spørsmål om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert funksjonsevne. 
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- Utarbeide en årsrapport om arbeidet
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10.2 Vernetjenesten og arbeidstakerorganisasjoners vurdering av egen 

funksjon 
Hovedverneombudet sitter sentralt og har ansvar for å bistå med råd og veiledning til hvert enkelt 

verneområde. Det er først i større saker at Hovedverneombudet blir involvert. Hovedverneombudet 

blir for eksempel involvert i opprydningen i etterkant av disiplinærsaker. Videre er det rapportert om at 

Hovedverneombudet blant annet deltar på følgende møter: 

- Månedlige HMS-møter på det enkelte verneområdet 

- Kvartalsvise AMU-møter, hvor institusjonssjefene bringer opp sine saker.  

- Andre møter som omhandler turnus etc. 

Tillitsvalgte opplever at de deltar i mange informasjonsmøter og fora. 

 

10.3 Personal- og organisasjonsavdelingens vurdering av samarbeidet 

med arbeidstakerorganisasjonen og vernetjenesten og omvendt 
Ansatte i personal- og organisasjonsavdelingen opplever gjennom saker å ha mye kontakt med 

arbeidstaker-organisasjonene og vernetjenesten. Det overordnede samarbeidet med 

Hovedverneombudet og vernetjenesten karakteriseres som tilfredsstillende blant ansatte i personal- 

og organisasjonsavdelingen. Enkelte ansatte i personal- og organisasjonsavdelingen opplever 

samarbeidet med fagforeninger i enkeltsaker på institusjonsnivå som lite funksjonelt. 

Overordnet har Hovedverneombudet et daglig samarbeid med HMS- konsulentene i personal- og 

organisasjonsavdelingen opp mot områdedirektørene. Hovedverneombudet deltar på AMU-møter, og 

alle utvalgsmøter IA, AKAN, bygg etc. I den store sammenhengen opplever Hovedverneombudet 

samarbeidet med personal- og organisasjonsavdelingen som tilfredsstillende.   

 

10.4 Områdedirektører, institusjonssjefer og avdelingslederes vurdering 

av samarbeidet med arbeidstakerorganisasjonen og vernetjenesten 
Områdedirektører opplever å ha god dialog med arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenestene, og 

at disse involveres i saker der det er hensiktsmessig. 

Institusjonssjefer og avdelingsledere opplever å ha et godt samarbeid, og har også inntrykk av at det 

er et godt samarbeid sentralt med arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten.  

I forhold til involvering og samarbeid opplever Hovedverneombudet at verneombudet ved det enkelte 

verneområdet blir involvert i saker gjennomgående, men at kompetanse og kunnskap varierer mellom 

sykehjemmene. Hovedverneombudet involverer områdedirektører i saker som gjelder omorganisering 

og i saker som kommer på Hovedverneombudets bord.  I mindre, lokale saker involveres 

områdedirektørene i liten grad.  

10.5 Intervjuobjektenes forslag til forbedring og alternativ delegasjon 
Hovedverneombudet opplever at personal- og organisasjonsavdelingen, særlig ansatte innen HR har 

en stor arbeidsmengde det vil si mange områder og nivåer å betjene. Forslaget til forbedring er at 
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personal- og organisasjonsavdelingen ved HR skal få et større handlingsrom. På sikt er det også 

tenkt at IKT- systemene skal frigjøre mer tid til utføring av primæroppgaver.  

Hovedverneombudet har kommet med alternative forslag til forbedring innen de 2 områder av 6:  

- Rekruttering og ansettelser: Kjøre bredere og likere prosesser for rekruttering sentralt 

- HMS/IA/sykefravær: Institusjonssjefer og områdedirektører kunne med fordel hatt tettere 

oppfølgingen ute  

Tillitsvalgte opplever å delta på mange informasjonsmøter uten reell medvirkning. Forslag til 

forbedring er om tillitsvalgte kunne hatt en reell medvirkning å bidra til implementeringen av tiltak ved 

det enkelte sykehjem. Tillitsvalgte mener at ansatte hadde følt større grad av eierskap om de hadde 

større medvirkning. De opplever videre at det kunne vært mer fokus på kompetanseheving.  

Fra områdedirektører er det nevnt at personal- og organisasjonsavdelingen kan oppleves å være noe 

firkantet i forhold til involvering av tillitsvalgte og vernetjenesten i enkeltsaker.  

 

10.6 Vurderinger av samarbeidet mellom arbeidstakerorganisasjonen, 

vernetjenesten og nivåene sentralt og på institusjonsnivå 
 

Ansatte i personal- og organisasjonsavdelingen, hovedverneombudet og tillitsvalgte opplever å ha et 

gjensidig tilfredsstillende samarbeid. Personal- og organisasjonsavdelingen opplever samarbeidet 

med fagforeninger i enkelte saker på institusjonsnivå som lite funksjonelt.  

I forhold til involvering er det nevnt at personal- og organisasjonsavdelingen kan oppleves firkantet i 

forhold å involvere arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten i enkeltsaker. 

Tillitsvalgte ytrer ønske om å ha mer medvirkning for bedre implementering av beslutningene som blir 

tatt på institusjonsnivå.  

Prosessen rundt virksomhetsoverdragelse er redelig og hederlig.  

 

 

 



 
 

11. Tidsbruk og kompetanse 

knyttet til hovedområdene 

11.1 Innledning 
For å kunne besvare problemstillingene knyttet til kompetanse og dimensjonering av personal- og 

arbeidsgiverfunksjonen ble det gjennomført en enkel kartlegging av kompetanse og tidsbruk. 

Institusjonssjefer, områdedirektører og ansatte i personal- og organisasjonsavdelingen deltok i 

undersøkelsen som ble gjennomført som en elektronisk spørreundersøkelse.  

De seks hovedområdene som ble benyttet i intervjuene (rekruttering og ansettelser, 

HMS/IA/sykefravær, kompetanse og utvikling, rapportering, disiplinærsaker, og lønn) ble også 

benyttet for å kartlegge tidsbruk og kompetanse. Da arbeidet med HMS og IA/sykefravær i praksis er 

delt, ble det i undersøkelsen operert med sju områder.  

I avsnittene nedenfor presenteres hovedresultatene fra undersøkelsen. Svarfordelingen på hvert 

spørsmål framgår av vedlegg 2.  

11.2 Områdedirektører og institusjonssjefers tidsbruk 
I henhold til den tidsbruken som er rapportert i kompetanse- og tidsbruksundersøkelsen, bruker 

områdedirektører og institusjonssjefer totalt 50 % av sin kapasitet på å utføre oppgaver knyttet til de 

sju områdene som er etterspurt.  

Som tidligere nevnt er det store variasjoner mellom institusjonssjefene når det gjelder den tiden de 

bruker på rapportering. Dette kan tyde på at enkelte av institusjonssjefene har oppgitt hvor mye tid de 

bruker på rapportering totalt, og ikke bare til rapporter på personal- og organisasjonsområdet.  

Gjennomsnittlig tidsbruk pr oppgave framgår av figuren nedenfor: 

 

Figur 3: Gjennomsnittlig tidsbruk, oppgitt i timer pr uke, blant områdedirektører og institusjonssjefer 
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Områdedirektører og institusjonssjefer bruker altså mest tid til rapportering, kompetanseutvikling og 

HMS. De bruker minst tid på disiplinærsaker, rekruttering/ansettelser og lønn.  

Vi gjør oppmerksom på at undersøkelsen primært var innrettet mot å kartlegge ledernes kompetanse 

innenfor sentrale deler av personal- og organisasjonsområdet, og ikke gi en fullstendig oversikt over 

deres tidsbruk.  Tid knyttet til andre administrative oppgaver og lederoppgaver er ikke kartlagt her.  

11.3 Områdedirektører og institusjonssjefers vurdering av egen og 

andres kompetanse 
Figuren nedenfor oppsummerer hvordan områdedirektører og institusjonssjefer vurderer egen 

kompetanse på de sju områdene som er kartlagt: 

 

Figur 4:Svarfordeling, vurdering av egen kompetanse hos områdedirektører og institusjonssjefe 

Flertallet av institusjonssjefene og områdedirektørene mener at de sjelden eller aldri (svarkategori 1 

og 2) mangler den kompetanse som er påkrevd for å sikre effektiv utførelse av oppgaver på personal- 

og organisasjonsområdet. De områdene hvor flest institusjonssjefer og områdedirektører opplever at 

de mangler kompetanse er disiplinærsaker og lønn.  

I neste figur framgår det samlede bildet av hvordan områdedirektører og institusjonssjefer vurderer 

kompetansen i personal- og organisasjonsavdelingen:  

Aldri
 1

2 3 4
Svært ofte

 5

Rekruttering og ansettelser 28,0% 44,0% 16,0% 8,0% 4,0%

Sykefraværsoppfølging/ IA 8,0% 44,0% 36,0% 8,0% 4,0%

HMS 12,0% 44,0% 40,0% 4,0% 0,0%

Kompetanse og utviklling 24,0% 52,0% 20,0% 0,0% 4,0%

Rapportering 4,0% 56,0% 28,0% 8,0% 0,0%

Disiplinærsaker 8,0% 40,0% 24,0% 20,0% 8,0%

Lønn 8,0% 40,0% 16,0% 24,0% 0,0%
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Figur 5: Svarfordeling, områdedirektører og institusjonssjefers vurdering av kompetanse hos personal- 
og organisasjonsavdelingen 

Flertallet av områdedirektører og institusjonssjefer opplever sjelden eller aldri at personal- og 

organisasjonsavdelingen mangler kompetanse som er nødvendig for effektiv utførelse av oppgaver 

knyttet til rekruttering/ansettelser, sykefraværsoppfølging/IA, HMS og disiplinærsaker (svarkategori 1 

og 2).  

Når det gjelder kompetanseutvikling, rapportering og lønn er det noen flere som opplever at 

avdelingen av og til (svarkategori 3) mangler denne kompetansen.  

Totalt 20 % svarer at personal- og organisasjonsavdelingen ofte eller svært ofte (kategori 4 og 5) 

mangler kompetanse i disiplinærsaker, mens totalt 16 % svarer at de mangler kompetanse i 

lønnssaker.  

I de åpne svarene til kompetanse- og tidsbruksundersøkelsen har mange av institusjonssjefene gitt 

uttrykk for at de utfordringene man opplever på personal- og organisasjonsområdet, i liten grad 

handler om personal- og organisasjonsavdelingens kompetanse. Det er imidlertid ulike syn på om 

utfordringene skyldes avdelingens kapasitet, rolleforståelse eller arbeidsform. Følgende utsagn 

illustrerer dette:  

«Jeg opplever at kompetansen på personalavdelingen er svært god. Mitt ønske er at ressursene er til stede når 

linjen ber om støtte og hjelp. Det ville vært en fordel om personal kunne avlaste linjen mer enn det som er mulig i 

dag.» 

«Personalseksjon har mange oppgaver som i enhver organisasjon ville blitt løst på de enkelte tjenestesteder, 

dette gjør at de blir overarbeidet og at de blir en STOR propp i systemet, men det er ikke deres feil.» 

«Spørsmålet er egentlig ikke hvorvidt personal har kunnskaper. Problemet er å få tak i ansatte på denne 

avdelingen. Du må også treffe riktig person i forhold til det du skal spørre om ellers blir de lite 

imøtekommende.»» 

«Personalet i persavd mangler ikke den nødvendige kompetanse jeg etterspør, men jeg må utføre oppgaver som 

jeg mener de bør utføre. Et eks.: jeg har måttet si opp ansatte. Dette mener jeg persavd. må ta seg av. Altfor 

Aldri
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Svært ofte

5

Rekruttering og ansettelser 20,0% 52,0% 12,0% 12,0% 0,0%

Sykefraværsoppfølging/ IA 20,0% 44,0% 20,0% 12,0% 0,0%

HMS 28,0% 40,0% 28,0% 0,0% 0,0%

Kompetanse og utviklling 12,0% 20,0% 44,0% 12,0% 0,0%

Rapportering 8,0% 24,0% 40,0% 12,0% 0,0%

Disiplinærsaker 24,0% 44,0% 8,0% 16,0% 4,0%

Lønn 8,0% 36,0% 28,0% 4,0% 12,0%
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nødvendig for å sikre effektiv utførelse av disse oppgavene



 
 

mange oppgaver er delegert til institusjonene. Ingen eller manglende support når vi ber om det. Får ikke hjelp når 

vi har behov for det. Stabsfunksjonen skal være en støttende funksjon» 

11.4 Personal- og organisasjonsavdelingens tidsbruk 
I henhold til den tidsbruken som er rapportert i kompetanse- og tidsbruksundersøkelsen, bruker 

personal- og organisasjonsavdelingen ca. 70 % av sin kapasitet på å utføre oppgaver knyttet til de sju 

områdene som er etterspurt. Gjennomsnittlig tidsbruk pr oppgave framgår av figuren nedenfor: 

 

Figur 6: Gjennomsnittlig tidsbruk, oppgitt i timer pr uke, personal- og organisasjonsavdelingen 

Da avdelingen har organisert sitt arbeid i team, er det store variasjoner mellom medarbeiderne i hvor 

mye tid de bruker på hvert område. Eksempelvis bruker HMS-konsulentene nesten all sin tid på dette 

området, og lite på de andre områdene. Figuren viser hvor mye tid medarbeiderne i organisasjons- og 

personalavdelingen bruker på disse områdene i gjennomsnitt.  

Undersøkelsen gir ikke en fullstendig oversikt over avdelingens tidsbruk.  Tid knyttet til andre 

oppgaver i avdelingen er ikke kartlagt her. Vi har blant annet fått opplyst at personal- og 

organisasjonsavdelingen det siste året har brukt nærmere ett årsverk på håndteringen av 

innsynssaker.  

Figur 7 nedenfor oppsummerer hvordan de ansatte i personal- og organisasjonsavdelingen vurderer 

egen kompetanse på de sju utvalgte områdene. Teamorganiseringen i avdelingen gjør at 

medarbeiderne har svart ut fra de områdene de er dedikert til, og har svart «ikke aktuelt» på de 

områdene de ikke er i befatning med.  Grafen viser kun svarfordelingen til de som har svart at de 

arbeider med en eller flere av områdene.  
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Figur 7: Svarfordeling, vurdering av egen kompetanse i personal- og organisasjonsavdelingen 

«Tyngdepunktet» i svarene ligger i kategoriene 2 og 3. Svarfordelingen viser at medarbeidernes som 

har et dedikert ansvar for områdene sjelden eller av og til (svarkategori 2 og 3) mangler den 

kompetansen som er påkrevd for å sikre effektiv utførelse av oppgaver på personal- og 

organisasjonsområdet.  

Disiplinærsaker er det området for flest av avdelingens medarbeidere svarer at mangler kompetanse. 

Totalt 55 % svarer at de ofte eller svært ofte (kategori 4 og 5) mangler kompetanse i disiplinærsaker.  

I neste figur framgår det samlede bildet av hvordan personal- og organisasjonsavdelingen vurderer 

kompetansen til områdedirektører og institusjonssjefer. Det presiseres at andelen som har svart «ikke 

aktuelt» er forholdsvis høy på alle kompetanseområder (18-45 %). Vi tolker dette som at man ikke 

mener å ha grunnlag for å uttale seg om områdedirektører og institusjonssjefers kompetanse på 

områder man selv ikke arbeider med.    

 

Aldri
1

2 3 4
Svært ofte

5

Rekruttering og ansettelser 0,0% 36,4% 9,1% 0,0% 0,0%

Sykefraværsoppfølging/ IA 9,1% 36,4% 0,0% 0,0% 0,0%

HMS 0,0% 27,3% 18,2% 9,1% 0,0%

Kompetanse og utviklling 0,0% 54,5% 27,3% 0,0% 0,0%

Rapportering 0,0% 36,4% 27,3% 18,2% 0,0%

Disiplinærsaker 0,0% 9,1% 18,2% 36,4% 18,2%

Lønn 9,1% 27,3% 27,3% 0,0% 0,0%
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Figur 8: Svarfordeling personal- og organisasjonsavdelingens vurdering av kompetansen til 
områdedirektører og institusjonssjefer  

Personal- organisasjonsavdelingen opplever sjelden eller av og til (kategori 2 og 3) at 

områdedirektører og institusjonssjefer mangler kompetanse som er nødvendig for effektiv utførelse av 

oppgaver knyttet til de fleste av områdene som er etterspurt.  

De største kompetanseutfordringene synes å være knyttet til disiplinærsaker og lønn. Totalt 55 % 

svarer at områdedirektører og institusjonssjefer ofte eller svært ofte (kategori 4 og 5) mangler 

kompetanse i disiplinærsaker, mens totalt 27 % svarer at de mangler kompetanse i lønnssaker. 

I de åpne svarene til kompetanse- og tidsbruksundersøkelsen har de ansatte i personal- og 

organisasjonsavdelingen framhevet at institusjonssjefenes (manglende) forståelse av 

arbeidsgiverrollen får store konsekvenser for avdelingens tids- og ressursbruk. Følgende utsagn 

illustrerer dette:  

«Mine synspunkter om ledernes personal og arbeidsgiveroppfølging: dette handler ikke bare om kompetanse og 

tidsbruk, men om holdninger, forventninger og forståelse for egen funksjon og rolle. Mange ledere er usikre, selv 

om de har kompetansen, men er usikre på hvordan de skal tolke og handle utfra lovverket og retningslinjene som 

finnes. De benytter da heller personalavdelingen som oppslagsverk, i stedet for å benytte retningslinjene som 

finnes tilgjengelig.» 

«I alt for stor grad blir vår tid brukt til å gi råd og veiledning til ledere på temaer de burde/skulle kunne. Sitter også 

igjen med en følelse at de kan det, men kvier seg, i møte med medarbeideren å tørre å være leder.  At det er 

letter å lene seg mot å si at dette har avdeling personal- og organisasjonsavdelingen bestemt/fortalt...». 

«Egen rolle er rådgivende og støtte-funksjon, men lederne forventer at jeg skal overta 

personaloppfølging/saksbehandling som egentlig tilhører leders personalansvar/fullmakt. Altså ulik oppfatning og 

ulike forventninger om hva som faller inn under personalavdelingens oppgaver og ledernes oppgaver og ansvar.« 
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Svært ofte

5

Rekruttering og ansettelser 0,0% 9,1% 36,4% 18,2% 0,0%

Sykefraværsoppfølging/ IA 0,0% 9,1% 54,5% 0,0% 0,0%

HMS 0,0% 9,1% 36,4% 18,2% 0,0%

Kompetanse og utviklling 0,0% 9,1% 36,4% 27,3% 0,0%

Rapportering 0,0% 0,0% 63,6% 0,0% 0,0%

Disiplinærsaker 0,0% 9,1% 18,2% 36,4% 18,2%

Lønn 0,0% 0,0% 27,3% 18,2% 9,1%
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11.5 Vurderinger tidsbruk og kompetanse 
Selv om tidskartleggingen ikke gir et fullstendig bilde av Sykehjemsetatens tidsbruk knyttet til 

personal- og organisasjonsspørsmål, viser undersøkelsen at det legges ned betydelige ressurser i 

disse oppgavene.  

Gjennom intervjuene og de åpne svarene i kompetanse- og tidsbruksundersøkelsen sitter vi igjen 

med et inntrykk at de oppgaver som lederne ivaretar på personal- og organisasjonsområdet i 

hovedsak dreier seg om administrative oppgaver og i liten grad om ledelse. Administrative oppgaver 

knyttet til økonomi og fag kommer i tillegg til de oppgavene som er kartlagt her. Totalbildet når det 

gjelder tidsbruk tilsier at institusjonssjefene har begrenset tid og mulighet til å utøve ledelse i egen 

organisasjon. Dette samsvarer dårlig med de kravene som stilles til dem gjennom lederkontraktene. 

Gjennom beskrivelser av ansvars- og oppgavefordeling og arbeidsprosesser, har vi videre fått et klart 

inntrykk av at ansatte i personal- og organisasjonsavdelingen «tvinges» til å arbeide med mer trivielle 

oppgaver enn deres nivå og kompetanse tilsier. Det er så mange brudd og uregelmessigheter i 

sentrale arbeidsprosesser, at medarbeidere må bruke for mye av sin tid til å ordne opp i forhold som 

ikke fungerer.  

Områdedirektører og institusjonssjefer opplever at de sjelden eller aldri mangler den kompetansen 

som er nødvendig for å sikre effektiv utførelse av oppgaver knyttet til rekruttering/ansettelser, HMS, 

rapportering og kompetanse/utvikling. De områdene de oftest opplever å mangle kompetanse på er 

disiplinærsaker og lønn. Personal- og organisasjonsavdelingen vurderer områdedirektører og 

institusjonssjefers kompetanse noe lavere enn det de selv gjør. Dette gjelder spesielt områdene 

rekruttering/ansettelser, disiplinærsaker og lønn. For øvrig er det godt samsvar mellom hvilke områder 

oppnår den høyeste og den laveste vurderingen når det gjelder kompetansenivå.  

Personal- og organisasjonsavdelingen opplever at de sjelden eller aldri mangler den kompetansen 

som er nødvendig for å sikre effektiv utførelse av oppgaver knyttet til sykefraværsoppfølging/IA, lønn, 

rekruttering/ansettelser og kompetanse/utvikling. De områdene man oftest opplever å mangle 

kompetanse på er rapportering og disiplinærsaker. Områdedirektører og institusjonssjefer vurderer 

personal- og organisasjonsavdelingens kompetanse like godt eller bedre enn det selv gjør. Dette 

forsterker inntrykket av at de utfordringene som er avdekket i begrenset grad dreier seg om 

kompetanse, men heller er et spørsmål om kapasitet og arbeidsform.  

.  

 



 
 

12. Vurderinger og forslag til 

endringer  

12.1 Innledning 
Våre vurderinger er strukturert i henhold til de ni problemstillingene som evalueringen skal belyse. 

Videre kommenteres noen områder som vi i intervjuene og kompetansekartleggingen har avdekket 

som spesielt utfordrende. Forslag til endringer presenterer sist i kapitlet. 

12.2 Funksjoner og oppgaver som utføres i dag samt kompetanse 

innenfor personal- og organisasjonsområdet innenfor 

institusjonssjefenes ansvarsområde 
Resultatene av kompetanse- og tidsbruksundersøkelsen gir et godt bilde av hvilke funksjoner og 

oppgaver som utføres i dag og ressursbruken knyttet til sentrale oppgaver på personal- og 

organisasjonsområdet. Undersøkelsen gir imidlertid ikke et komplett bilde av oppgaver og 

ressursbruk, og må derfor tolkes med forsiktighet når det gjelder kapasitetsutnyttelse.  

Undersøkelsen viser at det det legges ned store ressurser i å ivareta Sykehjemsetatens personal- og 

arbeidsgiverfunksjon.  Områdedirektører og institusjonssjefer oppgir at de totalt bruker 14,3 årsverk til 

ivaretakelsen av de sju kartlagte områdene. Dette utgjør nærmere halvparten av ledernes kapasitet. 

Personal- og organisasjonsavdelingen bruker totalt 7,13 årsverk på oppgaver knyttet til de samme 

områdene.  

Områdedirektører og institusjonssjefer opplever at de sjelden eller aldri mangler den kompetansen 

som er nødvendig for å sikre effektiv utførelse av oppgaver knyttet til rekruttering/ansettelser og 

kompetanse/utvikling. De områdene de oftest opplever å mangle kompetanse på er disiplinærsaker 

og lønn. Områdedirektører og institusjonssjefer gir jamt over gode tilbakemeldinger på personal- og 

organisasjonsavdelingens kompetanse. De gir klart uttrykk for at utfordringene som oppleves på 

personal- og organisasjonsområdet har sammenheng med ulike oppfatninger om hva avdelingens 

rolle skal være samt avdelingens kapasitet og arbeidsform.  

Personal- og organisasjonsavdelingen opplever at de sjelden eller aldri mangler den kompetansen 

som er nødvendig for å sikre effektiv utførelse av oppgaver knyttet til sykefraværsoppfølging/IA og 

lønn. De områdene man oftest opplever å mangle kompetanse på er rapportering og disiplinærsaker. 

Personal- og organisasjonsavdelingen opplever at områdedirektører og institusjonssjefers 

kompetanse på de kartlagte områdene er varierende. Deres tilbakemelding er at det særlig er 

utfordringer knyttet til områdene rekruttering/ansettelser, disiplinærsaker og lønn.  

Evalueringen avdekker at det eksisterer et betydelig forventingsgap mellom personal- og 

organisasjonsavdelingen på den ene siden og etatsdirektør/områdedirektører/ 

institusjonssjefer/avdelingsledere på den andre. Vårt inntrykk er at dette forventingsgapet har vært til 

stede helt siden etableringen av Sykehjemsetaten. Det er lagt ned betydelig arbeid for å tydeliggjøre 

roller, ansvar og fullmakter. Gjennom skriftliggjøring av strategier, planer, fullmakter, rutiner, 

prosedyrer og maler er formelle aspektene ved forholdet mellom linjen og personal- og 

organisasjonsavdelingen tydeliggjort.  Vi antar at områdedirektører, institusjonssjefer og 

avdelingsledere har vært involvert i vedtaks-/godkjenningsprosessene rundt disse dokumentene, og 

således er kjent med deres bruksområder, innhold og konsekvens.  



 
 

Vår vurdering er at det forventningsgapet som fortsatt eksisterer, dreier seg om den grunnleggende 

forståelsen av hva en stabsfunksjon er, hvilken støtte linjen kan forvente å få fra en stabsfunksjon, og 

hva linjen selv må ta hånd om. Dette omhandles nærmere i neste avsnitt.  

12.3 Vurdering av dagens situasjon i forhold til stillingsbeskrivelser, 

fullmakter og intensjonene som skissert ved etablering av 

Sykehjemsetaten?  
Ved etableringen av Sykehjemsetaten ble det, som nevnt, nedsatt et gjennomføringsprosjekt for å 

planlegge etableringen av den nye etaten. Føringene fra dette prosjektet ble i all hovedsak lagt til 

grunn for ny organisering. Saksframlegget fra prosjektet sier følgende om linjelederansvaret og linjens 

tilgang til stab-/støttefunksjoner:   

 Institusjonssjefene må gis nødvendig kompetanse, slik at de er i stand til å ta det totale 

ansvaret de pålegges 

 Områdedirektører og ledere for stabsavdelingene skal ha ansvar for total fagkompetanse 

innenfor sine fagområder og danne lederteam sammen med etatsdirektør 

 Linjens adgang til spisskompetansen i stabsavdelingene skal være åpen 

 Den enkelte institusjonssjef skal innhente bistand og råd fra stabsavdelingene direkte, i den 

grad det er hensiktsmessig. Behov av mer omfattende og prinsipiell karakter meldes gjennom 

områdedirektør 

Videre sier saksframlegget følgende om organiseringen av stabsavdelingene:  

 Stabsavdelingene skal dimensjoneres ut fra at de til enhver tid skal kunne yte nødvendig 

service overfor linjen 

 Stabsavdelingene gis et felles ansvar for å yte service til institusjonssjefene i forhold til 

kompetanseoverføring (knyttet til kulepunkt 1 ovenfor) 

 Stabsavdelingene må også ha relevant kompetanse knyttet til overordnet strategiutvikling, 

kompetanseutvikling, veiledning og oppfølging  

Spesifikt om avdeling for personal- og organisasjon sies det blant annet at: 

 Avdelingen skal ha ansvar for å videreføre Oslo kommunes overordnede arbeidsgiverpolitikk 

 Bistå linjeledere i personaloppfølgingen 

 Avdelingen skal samarbeide nært med ledere på alle nivå for å integrere og følge opp de 

føringer som er lagt fra etatsdirektør 

Denne framstillingen av føringer, gitt ved Sykehjemsetatens etablering, viser at det allerede i 

utgangspunktet var vesentlige uklarheter i hvordan kommunens arbeidsgiverpolitikk skulle ivaretas i 

etaten og hvilken funksjon personal og organisasjonsavdelingen skulle ha i dette arbeidet. På den 

ene siden skal personal og organisasjonsavdelingen ha ansvar for typiske stabsoppgaver som 

strategiutvikling, kompetanseutvikling, rådgivning overfor etatens toppledelse og oppfølging av 

føringer fra etatsdirektør. På den andre siden skal avdelingen være en støttefunksjon for linjelederne. 

«Åpen adgang til stabsavdelingene», «nødvendig service» og «bistå i personaloppfølgingen» er 

begreper som framhever avdelingens serviceoppgaver og tilgjengelighet for linjelederne.  

Konflikter mellom stab- og støttefunksjoner og mellom linjen og stab/støtte er klassiske utfordringer 

som «rammer» de fleste organisasjoner, og som er gjenstand for gjentakende oppklaringer rundt 

ansvar og oppgaver. I Sykehjemsetaten forsterkes disse konfliktene av at personal- og 

organisasjonsavdelingen har rollen som kontrollinstans på flere områder, er systemeier for sentrale 

dataverktøy som ikke har fungert som forventet og i tillegg har kapasitetsproblemer som medfører at 

de ikke klarer å innfri forventningene til tilgjengelighet og servicenivå.  



 
 

Vår vurdering er at det ikke vil være mulig å oppnå en tilfredsstillende ivaretakelse av personal- og 

arbeidsgiverfunksjonen i Sykehjemsetaten, uten at det foretas et prinsipielt skille mellom personal- og 

organisasjonsavdelingens stabsfunksjoner på den ene siden og støttefunksjoner på den andre.  

12.4 Utføres oppgaver på det nivået som er mest hensiktsmessig - 

avklare arbeidsfordelingen mellom institusjonssjefer og 

områdedirektører innenfor personal- og arbeidsgiverområdet 
Ved etableringen av Sykehjemsetaten ble flere alternative organisasjonsformer vurdert. Ut fra en 

helhetsvurdering, hvor hensynet til likhet i sykehjemstilbudet i Oslo ble vektlagt, ble en områdemodell 

valgt. Det ligger utenfor denne evalueringens mandat å vurdere om en områdemodell fremdeles er 

den beste overordnede strukturen for Sykehjemsetatens virksomhet.  

I intervjuene med institusjonssjefene har det kommet fram flere grunnleggende innvendinger mot 

ansvarsfordelingen mellom områdedirektører og institusjonssjefer. Gjennom intervjuene synliggjøres 

spenninger mellom den overordnede styringen av Sykehjemsetaten og resultatansvaret ved det 

enkelte sykehjem. Fra etatsledelsens side vektlegges behovet for økonomisk styring, lik praksis og 

korrekt saksgang. Fra institusjonssjefenes side vektlegges samsvaret mellom ansvar og myndighet.  

Svaret på spørsmålet om oppgaver utføres på det nivået som er mest hensiktsmessig avhenger av 

hvilke ledelsesprinsipper som skal legges til grunn for styringen av Sykehjemsetaten.   

Ledelsesprinsippene, slik disse framstår i lederkontaktene, sier at institusjonssjefene fullt personal-, 

økonomi- og fagansvar ved sine sykehjem. Slik praksis er i dag har de ikke det. I praksis opplever de 

at beslutninger som angår deres drift tas på direktørnivå. De opplever også å bli kontrollert og til dels 

overprøvd av personal- og organisasjonsavdelingen.  

Vår vurdering er at det ikke vil være mulig å oppnå en tilfredsstillende ivaretakelse av personal- og 

arbeidsgiverfunksjonen i Sykehjemsetaten, uten at man på prinsipielt grunnlag tar stilling til hva som 

skal være områdedirektørers og institusjonssjefers resultatansvar.   

12.5 Er det samsvar i grensesnittet mellom forventninger fra 

institusjonssjefer og personalavdeling i forhold til funksjoner? 
Drøftingene i kapitelene ovenfor viser at det ikke er samsvar mellom forventninger fra 

institusjonssjefer og personal- og organisasjonsavdelingen i forhold til funksjoner. Som nevnt er det er 

lagt ned betydelig arbeid i å skriftliggjøre roller, ansvar og fullmakter, som igjen er operasjonalisert i 

rutiner, prosedyrer og maler.  

Vår vurdering er at manglede samsvar i grensesnittet ikke dreier seg om tydeliggjøring av formelt 

ansvar og fullmakter.  Vi mener at mange av de utfordringene som er identifisert er grunnlagt i at en 

samme avdeling skal ivareta stab, støtte og controllerfunksjoner. Forventingene som stilles til disse 

funksjonene, fra etatsdirektør og institusjonssjefer, er til dels motstridende.  

Fra institusjonssjefenes side er det særlig forventingene til «å få hjelp når man trenger det» som 

framheves. De opplever at personal- og organisasjonsavdelingen ikke opptrer som den operative 

støtten de var ment å være. Personal- og organisasjonsavdelingen, på sin side, opplever at de får 

mange spørsmål som institusjonssjefene selv burde ta hånd om. Når personal- og 

organisasjonsavdelingen i tillegg har som oppgave å påse at institusjonssjefene går korrekt fram på 

flere områder (eksempelvis ansettelser og disiplinærsaker), kolliderer dette fullstendig med 

institusjonssjefenes forventinger.  

 



 
 

12.6 Er det samsvar i grensesnittet mellom Sykehjemsetaten og 

Utviklings- og kompetanseetaten?  
I samtlige intervju påpekes at det ikke har vært samsvar i grensesnittet mellom Sykehjemsetaten og 

Utviklings- og kompetanseetaten i ivaretakelsen av lønnsfunksjonen. Begge parter erkjenner at det 

ikke har vært samsvar og viser til at det er tatt tak i dette gjennom utarbeidelsen av ny kontrakt.  

Arbeidet med kontrakten har imidlertid tatt tid. Hva tydeliggjøringen av grensesnittet mellom 

Sykehjemsetaten og Utviklings- og kompetanseetaten innebærer, har derfor ikke vært kjent for 

institusjonssjefer og avdelingsledere. Dette trolig bidratt til å forsterke frustrasjonen hos lederne rundt 

«alt som ikke har fungert» når det gjelder lønn.  Det er forhåpninger til at ny kontrakt skal gi tydeligere 

ansvarsdeling mellom Sykehjemsetaten og Utviklings- og kompetanseetaten, og i neste omgang bidra 

til smidigere arbeidsprosesser.  

Med tanke på at samarbeidet mellom Sykehjemsetaten og Utviklings- og kompetanseetaten på 

lønnsområdet har vært preget at uklarheter i grensesnittet i lengre tid, vil det trolig være behov for 

grundig og gjentatt informasjon om hva den nye kontrakten innebærer.    

12.7 Har institusjonssjefene kompetanse til å ivareta oppgaver som 

er/kan bli delegert?   
I henhold til ledelsesprinsippene for Sykehjemsetaten, slik disse framstår i lederkontaktene, skal 

institusjonssjefene ha fullt personal-, økonomi- og fagansvar ved sine sykehjem.  Ut fra de 

beskrivelser vi har fått i intervjuene, oppfatter vi at ansvaret ble lagt på institusjonsnivå ved 

etableringen av etaten, men at fullmakter på personal- og organisasjonsområdet gradvis er trukket 

inn. Dette dreier seg blant annet om fullmaktene knyttet til ansettelser og lønnsfastsettelse.  

Institusjonssjefene etterspør bedre samsvar mellom ansvar og myndighet.  De opplever at de 

fremdeles sitter med alt ansvaret, men ikke har myndighet til å fatte avgjørelser i saker som griper 

direkte inn i deres drift. Flertallet av institusjonssjefene mener at de også har den nødvendige 

kompetansen til å få utvidet sine fullmakter.  De mener de kunne hatt ansvaret for flere oppgaver på 

personal- og organisasjonsområdet, dersom den merkantile kapasiteten ute på institusjonene var 

bedre.  

Personal- og organisasjonsavdelingen, er den instansen i etaten som identifiserer mange av de 

feilvurderingene som gjøres på institusjonene. Avdelingen er også den instansen som fanger opp 

forskjeller i kompetanse mellom institusjonssjefer og avdelingsledere, og avdekker hvor svakhetene 

er. De ser at det, prinsipielt sett, ville vært riktig at beslutningsmyndigheten var delegert til 

institusjonssjefene på flere områder. Deres bekymring er at dette vil føre til feilansettelser, manglende 

ivaretakelse av overtallige og en lønnspolitikk som virker lønnsdrivende.  

Vår vurdering er at Sykehjemsetatens ledelsesprinsipp, og ikke variasjonen i kompetanse blant 

institusjonssjefer/avdelingsledere, bør være avgjørende i spørsmålet om hvilket ansvar som skal ligge 

på institusjonsnivå.  Dersom institusjonssjefene ikke har tilfredsstillende kompetanse på enkelte 

områder, bør dette kompenseres for på andre måter enn å begrense deres fullmakter. I dette har 

institusjonssjefer/avdelingsledere et selvstendig ansvar for å tilegne seg/få tilgang til den 

kompetansen de mangler.   

Drøftingene ovenfor viser at det er flere tungtveiende hensyn som må veies opp mot hverandre i 

spørsmålet om oppgaver kan delegeres til institusjonssjefene.  Vår samlede vurdering er at økt 

merkantil kapasitet rundt institusjonssjefene kan være den løsningen som har størst effekt på deres 

mulighet til å ivareta sitt lederansvar og tilegne seg/få tilgang til den kompetansen de mangler. Dette 

krever i tilfellet at institusjonene tilføres merkantil kompetanse som innebærer en reell støtte i 

ivaretakelsen av administrative oppgaver for lederne ute. Vårt forslag er at det gjøres forsøk med å 

øke den merkantile kapasiteten ved noen utvalgte sykehjem.  Det bør stilles klare krav til hvilken 



 
 

kompetanse som skal etterspørres og hvilke ansvar og oppgaver som skal ligge til den merkantile 

funksjonen.   

12.8 Forholdet mellom Sykehjemsetaten og 

arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten 
Arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten synes i all hovedsak å være tilfredse med 

samarbeidet med arbeidsgiver, både på etats- og institusjonsnivå. Arbeidstakerorganisasjonene gir 

utrykk for at de ønsker å komme tidligere inn i prosesser som kan medføre endringer i organisering, 

oppgaver eller ansvar.  

Inntrykket fra intervjuene med «arbeidsgiversiden», er at arbeidstakerorganisasjonene og 

vernetjenesten oppfattes som støttespillere og ikke motstandere. Det er imidlertid avdekket enkelte 

forskjeller mellom institusjonene når det gjelder «å spille på lag med» arbeidstakernes representanter. 

Det er avdekket noen uklarheter når det gjelder områdedirektørenes rolle inn mot AMU og MBU.  

Både de tillitsvalgte og hovedverneombudet har gjennom intervjuene vist stort engasjement for 

ivaretakelsen av Sykehjemsetatens personal- og arbeidsgiverpolitikk. Deres posisjon «på siden av 

organisasjonen» gjør at de har en balansert forståelse for innsikt i de spenningene som finnes mellom 

områdedirektører/institusjonssjefer/avdelingsledere og personal- og organisasjonsavdelingen. I de 

endringsprosessene som måtte følge av denne evalueringen vil det derfor være klokt å involvere 

tillitsvalgte og hovedverneombudet. 

12.9 Andre utfordrende områder 
Gjennom intervjuene har vi avdekket utfordringer på enkelte områder som vil virke inn etatens 

muligheter til å iverksette forslagene til endringer.  Vi har derfor valgt å kommentere dette i korthet 

her:  

12.9.1 Uhensiktsmessige arbeidsprosesser 

Intervjuene og vårt innblikk i systemer, skjema, maler og prosedyrer på intranett tilsier at flere av de 

mest sentrale arbeidsprosessene på personal- og arbeidsgiverområdet ikke er hensiktsmessige. Det 

gjøres en del dobbelt- og trippeltregistreringer, hvor de samme opplysningene må registreres i flere 

systemer og/eller på flere steder innenfor samme system. Flere arbeidsprosesser preges også av en 

blanding av elektroniske og manuelle operasjoner, hvor det er vanskelig å opprettholde oversikten 

over hvilken dokumentasjon som finnes elektronisk og hva som finnes på papir. Det opereres også 

med følgeskjema som må være korrekt utfylt for at vedlagte dokumenter skal bli riktig håndtert. Alt 

dette medfører ekstra arbeid for ledere og medarbeidere som er involvert i prosessene.  

12.9.2 Personal- og organisasjonsavdelingens arbeidsform 

Personal- og organisasjonsavdelingens arbeidsform er kommentert i flere av intervjuene. 

Teamorganiseringen, hvor avdelingens medarbeidere er dedikert til bestemte områder, gjør det mulig 

for avdelingen å tilby spisskompetanse. Dette gjør samtidig avdelingen sårbar med tanke på å ivareta 

forventingene til tilgjengelighet og hurtig service.   

Det er gitt til dels motstridende signaler om hvordan personal- og organisasjonsavdelingen vil ivareta 

sin tilgjengelighet. I noen sammenhenger blir imøtekommenhet vektlagt, i andre sammenhenger blir 

det sagt at terskelen for å ta kontakt med avdelingen skal være høy.  Kommunikasjonen rundt dette 

har vært uheldig og synes å ha hatt negativ innvirkning på samarbeidsklimaet mellom avdelingen og 

linjelederne.     

 

 



 
 

12.10 Forslag til endringer og tiltak 
 

Med bakgrunn i de funn og vurderinger som er gjort forslås følgende endringer og tiltak: 

1) Det bør på prinsipielt grunnlag tas stilling til hva som skal være områdedirektørers og 

institusjonssjefers resultatansvar   

Siden etableringen av Sykehjemsetaten er det foretatt flere tilpasninger når det gjelder 

institusjonssjefenes og områdeledernes myndighet på personal- og arbeidsgiverområdet. 

Tilpasningene som er gjort synes å være svar på styringsutfordringer som har oppstått under veis. Så 

langt vi kjenner til er det ikke foretatt noen prinsipiell vurdering av hva som nå skal være 

områdedirektørers og institusjonssjefers resultatansvar, gitt den utviklingen som har funnet sted. I 

dette arbeidet vil det være spesielt behov for å tydeliggjøre institusjonssjefenes arbeidsgiveransvar.  

 

2) Det bør det foretas et prinsipielt skille mellom personal- og organisasjonsavdelingens 

stabsfunksjoner på den ene siden og støttefunksjoner på den andre  

Dette forslaget har sin bakgrunn i det forventingsgapet har vært til stede helt siden etableringen av 

Sykehjemsetaten. Dette er en kjent problemstilling som vanskelig lar seg løse uten at det etableres 

klarere skiller mellom personal - og organisasjonsavdelingens funksjoner innenfor strategisk 

rådgivning, koordinering, oppfølging og kurskorrigering på den ene siden og avdelingens funksjoner 

som operativ støtte til områdedirektører, institusjonssjefer og avdelingsledere på den andre.   

Det er spesielt behov for å avklare hvilket mandat som ligger til grunn for personal- og 

organisasjonsavdelingens kontrollfunksjon i ansettelsesprosesser og beslutningsmyndighet i 

sykefraværs- og oppfølgingssaker.  

Det er også behov for å avklare avdelingens funksjon som systemeier for sentrale datasystemer i 

etaten. Rollen som systemeier, med ansvar for å ivareta etatens behov for et fungerende HR-system, 

må skilles klart fra den brukerstøtte som områdedirektører, institusjonssjefer og avdelingsledere 

trenger i den daglige bruken av systemene.  

3) Etablering av helpdesk som førstelinjetjeneste 

Som et ledd i arbeidet med å skille mellom stab- og støttefunksjoner bør det vurderes å opprette en 

helpdesk for å ivareta en førstelinjetjeneste overfor institusjonssjefer og avdelingsledere. 

Førstelinjefunksjonen bør benyttes til å svare på alle spørsmål som omhandler IT- brukerstøtte, 

tilganger, spørsmål om hvor man finner hva og svar på faglige spørsmål som ikke krever spesiell 

kompetanse. 

Det må vurderes om helpdesken skal omfatte andre stab- eller støttefunksjoner områder enn 

personal- og organisasjon. Vi vil tro at behovet for en førstelinjetjeneste også er til stede når det 

gjelder avdelingene kvalitet og kompetanse og økonomi og administrasjon.  

Helpdesken bør være bemannet i arbeidstiden alle ukedager. Henvendelser bør hovedsakelig 

bevares pr e-post. Dette for å kunne formulere standardiserte svar og for at avklaringer skal kunne 

lagres og gjenbrukes. For at funksjonen skal fungere som en avlastning for de øvrige- stab og 

støttefunksjonene, er det avgjørende at henvendelser blir fanget opp og håndtert fortløpende. 

Hevendelser som krever spesifikk fagkompetanse formidles videre til den avdelingen som besitter 

den aktuelle kompetansen. For å sikre tilstrekkelig tilgjengelighet, må trolig bemanningen av helpdesk 

være i størrelsesorden 1,5 årsverk. Dersom stab- og støtteavdelingene er villige til å avse noen av de 

ressursene som allerede i dag benyttes for å besvare denne typen henvendelser, bør det være mulig 



 
 

å finne ett årsverk til bemanning av helpdesk. Resterende bemanningen må trolig løses gjennom 

tilføring av friske midler. 

Gjennom å loggføre henvendelser vil det være mulig å drive systematisk kursing/oppfrisking av 

kunnskap i spørsmål som stilles ofte. Det kan også være mulig å sette av ekstra ressurser til 

brukerstøtte i perioder hvor erfaring viser at en bestemt type spørsmål stilles (eksempelvis rundt 

viktige datoer for rapportering).  

Vi tror en slik løsning vil gi en riktigere og mer effektiv bruk av ressurser og kompetanse i stab- og 

støtteavdelingene, og sikre at medarbeidere med spesifikk fagkompetanse kan bruke sin 

spisskompetanse på dette og ikke oppgaver som i praksis er teknisk brukerstøtte.  

4) Når ny kontrakt mellom Sykehjemsetaten og Utviklings- og kompetanseetaten er 

underskrevet bør det informeres bredt og grundig om hva den nye kontrakten 

innebærer 

Grensesnittet mellom Sykehjemsetaten og Utviklings- og kompetanseetaten i lønnsspørsmål har vært 

en utfordring over lengre tid. Ny kontrakt er nå utarbeidet med sikte på en klargjøring av 

Sykehjemsetaten og Utviklings- og kompetanseetaten respektive ansvar og oppgaver. For at den nye 

kontrakten skal fungere i henhold til intensjonen, vil det være behov for at linjelederne har bedre 

innsikt i hva som forventes av dem og hva de kan forvente av lønnstjenesten i UKE.  Det er også 

avgjørende at viktige opplysninger formidles nedover i organisasjonen på begge sider.    

5) Forsøk med å øke merkantil kapasitet ved utvalgte sykehjem 

Tidsbruks- og kompetanseundersøkelsen viser at institusjonssjefene bruker mye tid på administrative 

oppgaver på personal- og organisasjonsområdet.  Totalbildet når det gjelder tidsbruk tilsier at 

institusjonssjefene har begrenset tid og mulighet til å utøve ledelse i egen organisasjon. På bakgrunn 

av dette foreslås at det gjøres forsøk med å øke den merkantile kapasiteten ved noen utvalgte 

sykehjem. Dette for å styrke institusjonssjefenes mulighet til å ivareta sitt lederansvar og tilegne 

seg/få tilgang til den kompetansen de mangler.  

Vår vurdering er at øking av den merkantile kapasiteten i linjen (dersom kompetansen i denne 

funksjonen brukes som forutsatt), vil bidra til å styrke ivaretakelsen av arbeidsgiverfunksjonen ved 

den enkelte institusjon. En lokal ledelse som har kapasitet til å gå inn i sentrale prosesser knyttet til 

ansettelser, HMS, disiplinærsaker og lønn, vil trolig sikre at beslutninger fattes på riktigere grunnlag, 

og at det gjøres færre feil.  

For å høste erfaringer med hvordan den merkantile ressursen må styrkes for å gi økt 

ledelseskapasitet, bør det i første omgang gjennomføres forsøk ved utvalgte sykehjem. Det bør stilles 

klare krav til hvilken kompetanse som skal etterspørres og hvilke ansvar og oppgaver som skal ligge 

til den merkantile funksjonen. Den merkantile funksjonen må fungere som en reell avlastning for 

institusjonssjefene og det bør gjøres systematiske kartlegginger for å få kunnskap om hva som kreves 

for å få dette til. Sykehjemsetaten bør være sikre på at dette tiltaket har ønsket effekt før det eventuelt 

utvides til å gjelde alle sykehjem.  

Vi er kjent med at den merkantile funksjonen ved institusjonene fungerer forskjellig. Dette innebærer 

trolig at behovene for merkantil kompetanse og kapasitet ved institusjonene vil variere. Eksisterende 

kapasitet og kompetanse bør derfor kartlegges, og mulighetene for bedre utnyttelse av den merkantile 

funksjonen vurderes, før det eventuelt opprettes nye stillinger.     

 

 



 
 

6) Effektivisering av arbeidsprosesser 

Sykehjemsetaten bør sikre at de mest sentrale arbeidsprosessene på personal- og 

arbeidsgiverområdet blir mer effektive enn det de er i dag. Vårt inntrykk er at det gjøres en del 

dobbeltarbeid og at flere arbeidsprosesser preges av en blanding av elektroniske og manuelle 

operasjoner. Dette medfører ekstra arbeid for ledere og medarbeidere som er involvert i prosessene.  

Vi er kjent med at etaten allerede arbeider i henhold til LEAN- metodikken på noen områder. LEAN er 

et anerkjent prosessverktøy som involvering av ledere og medarbeidere i utviklingen av mer optimale 

prosesser. LEAN- metodikken vektlegger klarhet i roller og kan være en fruktbar tilnærming både når 

det gjelder defineringen av områdedirektørers og institusjonssjefers resultatansvar, skillet mellom 

stabs- og støttefunksjoner og arbeidet med strømlinjeforming av selve arbeidsprosessene.  

Vår vurdering er at dette arbeidet med fordel kan organiseres som ett prosjekt, hvor både 

Sykehjemsetatens toppledelse, personal- og organisasjonsavdelingen, institusjonssjefer og 

avdelingsledere involveres. Vi ser for oss en prosjektorganisering med en styringsgruppe og flere 

underliggende arbeidsgrupper som arbeider fram forslag til rolleavklaringer og forbedring av 

arbeidsprosesser. Med tanke på de utfordringene som er avdekket når det gjelder grensesnitt, kan en 

slik arbeidsform også bidra til å skape forståelse for egen og andres rolle, og bedre kommunikasjonen 

mellom aktørene.  

7) Forsøk med volumrekruttering 

I dag foregår det løpende ansettelsesprosesser i Sykehjemsetaten. Prosessene styres i hovedsak av 

de behov som til enhver tid er gjeldende ved institusjonene. Gjennom evalueringen er vi gjort kjent 

med at Sykehjemsetaten har en voksen arbeidsstokk, hvor 39 % av medarbeiderne er over 50 år, og 

12 % av medarbeiderne er over 60 år. Personal- og organisasjonsavdelingen har beregnet at ca 350 

medarbeidere kunne gå av med pensjon i løpet av 2013.
12

 I tillegg til dette kommer utskifting av 

medarbeidere som en følge av jobb-bytte.  

Dette tilsier at Sykehjemsetaten vil stå overfor et stort og kontinuerlig behov for å rekruttere nye 

medarbeidere i årene som kommer. Da etatens bemanningsbehov er kjent og kan planlegges med 

nokså stor grad av forutsigbarhet, kan volumrekruttering være en effektiv måte å drive rekruttering på. 

Vi anbefaler derfor at det gjennomføres forsøk med volumrekruttering ved noen av sykehjemmene. Å 

rekruttere i bredere, mer målrettede prosesser kan gi mindre ressurskrevende ansettelsesprosesser, 

totalt sett, og bidra til å sikre at det er de riktige medarbeiderne med den riktige kompetansen som 

ansettes. Gjennom planlagte kampanjer vil det også være mulig å sette av tid og kapasitet blant 

linjeledere og medarbeidere i personal- og organisasjonsavdelingen i kortere og mer konsentrerte 

perioder. Det bør særlig høstes erfaringer med å drive volumrekruttering spesielt rettet mot 

nyutdannede fra høyskolene. 
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