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SPØRSMÅL FRA IVAR JOHANSEN (SV)- SYKEHJEMSETATEN: MANGLENDE 

SAMSVAR MELLOM ANSVAR OG MYNDIGHET 

 

Det vises til notat 283/13 til komiteen av 16.12.2013. Jeg vil tilføye følgende til komiteen: 

 

Høsten 2013 besluttet etatsdirektøren i Sykehjemsetaten at det skulle gjennomføres en evaluering 

av personal- og arbeidsgiverfunksjonen i etaten. Oppdraget ble tildelt konsulentselskapet Deloitte 

etter konkurranse. 

 

Kartleggingen ble gjennomført gjennom intervjuer med utvalgte personer i administrasjonen, 

enkeltvis og i grupper. I tillegg ble det gjennomført samtaler med utvalgte institusjonssjefer, 

avdelingsledere, med tillitsvalgte og med hovedverneombudet. Deloitte har i sin rapport redegjort 

for at de har valgt å legge stor vekt på å kartlegge og vurdere de berørtes forståelse av egen og 

andres rolle, ansvar og kompetanse.  

 

I sine anbefalinger til Sykehjemsetaten er det således en blanding av hva Deloitte har oppfattet at 

har kommet frem gjennom intervjuene kombinert med de forslag Deloitte fremmer på selvstendig 

grunnlag.   

 

Hva står i rapporten? 

Hovedtemaene som belyses i rapporten kan inndeles i følgende punkter: 

 Prinsipper for organisering 

 Rekruttering og ansettelser 

 HMS/IA 

 Kompetanse og utvikling 

 

Konsulentrapporten opererer i tillegg på tre nivåer: 

 Forholdet mellom institusjonssjefer og områdedirektører 

 Forholdet mellom institusjonssjefer og avdeling personal og organisasjon 

 Forholdet mellom Sykehjemsetaten som helhet og eksterne aktører  

 

Hva gjør Sykehjemsetaten med det som står i rapporten? 
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Prinsipper for organisering  

Etatsdirektør foreslo, og det ble vedtatt i MBU i desember 2013, en endring av styringen og 

ledelsen av etaten. Fra tidligere har det vært tre områder; to kommunale og ett område for de ikke-

offentlige sykehjemmene. Fra 1. januar er det kun to områder, ledet av hver sin områdedirektør; 

ett område med alle 26 kommunale sykehjem og ett område for de 27 ikke-kommunale sykehjem.  

 

Det ble også besluttet å samle innsatsen rundt IKT, og dette er nå underlagt områdedirektør 2 

(ikke-kommunale sykehjem). I tillegg har denne områdedirektøren også fått ansvar for avdeling 

bygg og vedlikehold; herunder OPS og samarbeidet med Omsorgsbygg. Hensikten med 

omorganiseringen er å tydeliggjøre ansvar og oppgaver, samt å sikre bedre kommunikasjon og 

samhandling og økt kvalitet i tjenesten til beboerne.  

 

Avdeling personal og organisasjon har også gjort en justering på råd- og veiledningstjenesten til 

lederne gjennom at kontaktperson i avdelingen i det videre vil ha ansvar for 6-7 sykehjem i tillegg 

til å være spesialist innenfor eget område. Innføringen av både det nye HR-systemet og 

arbeidsplansystemet GAT har ført til betydelig økte arbeidsoppgaver både for stab og linje. 

 

Rekruttering og ansettelser 

Fullmaktene i etaten angir handlingsrommet for alle ledere. Fra 2007 til 2013 har institusjonssjefer 

hatt fullmakter til å innstille til ansettelse, men ikke til selv å skrive under på ansettelser. 

Etatsdirektøren har til hensikt å utvide fullmaktene til enkelte institusjonssjefer på dette området 

etter nærmere vurdering og avklaring av kompetansebehov. Dette er tenkt gjennomført første 

halvår 2014. Når fullmaktene utvides, vil det innebære at alt ansvar for rekruttering og ansettelser 

er den enkelte institusjonssjefs ansvar.  

 

HMS/IA 

Det er i dag slik at alle ledere i etaten er ansvarlig for å drive HMS-arbeid i tråd med etatens 

overordnede føringer, som beskrevet i etatens HMS-system og utarbeidet i fellesskap med etatens 

hovedverneombud og tillitsvalgte. Årlig utarbeides det HMS-mål og handlingsplaner på 

overordnet nivå, som så operasjonaliseres på det enkelte sykehjem og videre i HMS-gruppen på 

hver post. HMS-gruppen består at leder for verneområdet og verneombudet. De er ansvarlig for å 

utarbeide planverk, gjennomføre møter, foreta risikovurderinger, behandle avvik etc. Det er den 

enkelte leder, i tråd med Oslo kommunes føringer som er ansvarlig for å sikre et godt 

arbeidsmiljø, arbeide med nærværsfremmende tiltak og følge opp sykemeldte medarbeidere. 

Oppfølgingen av disse skjer ved hjelp av HMS-modulen i det nye HR-systemet. Leder skal også 

besørge registrering av yrkesskader i det samme systemet. Etaten er godt fornøyd med våre 

lederes arbeid og kompetanse innenfor dette området, men ser at det er en betydelig innsats og 

arbeid som må legges ned for å følge opp medarbeidere – og å registrere fraværet i den nye 

modulen. Det er meget tidkrevende administrative prosesser som oppleves å ta fokus vekk fra 

arbeidet med pasienter og nærværet i avdelingene. 

 

Kompetanse og utvikling 

Sykehjemsetatens administrasjon driver i dag betydelig kompetanseheving innenfor alle 

fagområder - økonomi, kvalitet og personal. Både masterprogram for institusjonssjefer (BI), 

førstelinje lederopplæring (UKE og HEL) samt arbeidsrett for stedfortredere (BI) er gjennomført 

de siste årene. I tillegg kommer alle fagprogrammer og kurs ved innføring av nye lover, avtaler og 

regler. Det gjennomføres nå en kartlegging blant institusjonssjefer for å sikre at de har tilstrekkelig 
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kompetanse innenfor de områdene etatsdirektør har til hensikt å utvide deres fullmakter til å 

dekke. 

 

Det videre arbeid  

IKT: Områdedirektør 2 arbeider nå med en plan for organisering av IKT-ansvaret basert på det nye 

ansvaret som er underlagt hennes område. Dette arbeidet er på kartleggingsstadiet. 

Kompetanse: Etaten besluttet våren 2013 å innføre kompetansemodulen i HR-systemet. Gjennom 

registrering av CV og bruk av denne modulen kan alle ledere utarbeide kompetanseplaner for sine 

medarbeidere, sette mål og følge opp.  

Disiplinærsaker: Etatsdirektør vurderer hvorvidt det skal gjøres endringer i fullmaktene til 

institusjonssjefer innenfor dette området. 

Lønn: Det er etatsdirektør som har fullmakt til beslutning i lønnssaker. Gjennom rundskriv 

48/2001 kan ikke denne fullmakt videredelegeres.  

 

Sykehjemsetaten bruker nå rapporten som et av flere verktøy til å videreutvikle organisasjonen. 

Dette arbeidet er godt i gang. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Aud Kvalbein 

byråd 

 

 

Godkjent og ekspedert elektronisk 

 

 

Kopi til: Ivar Johansen (SV) 

 


