Kontrollutvalget 9. juni 2020
Ved kommunedirektøren

Orienteringer
Kommunedirektøren orienterer om:
• Status pandemisituasjonen i kommunen
• Kommunens organisasjon
• Virksomhetsstyring/intern kontroll og kvalitetssystemet
– inkludert avvikshåndtering
• Kommunens beredskapsarbeid
• Fylkesmannen tilsyn med Flatland bofellesskap
• Oppgaver og utfordringer for tildelingskontoret

Status i koronasituasjonen

Status pandemisituasjonen
• I den perioden som har vært:
6 smittede, 6 friskmeldte fra korona
• Ingen kjente smittetilfeller nå
• Samfunnet er mer og mer normalisert
• Tilbudene og tjenestene i Gausdal kommune går
etter hvert tilbake til normalen. – med aktive
smitteverntiltak og noen tilpasninger
• Bekymring: mange tar lett på smitteverntiltak

Mars-mai:
• Kommunal kriseledelse
• Kommuneoverlegen
• Statlige forbud/pålegg/føringer som kommunene har
fulgt
• Stenging/omorganisering av tjenester og tilbud. Skolen
for eksempel: kontinuerlig omlegging
• Et stort informasjonsarbeid:
- innbyggere
- hytteeiere
- næringsdrivende
- ansatte, tillitsvalgte og verneombud
- brukere/pårørende/elever/foreldre
- folkevalgte organ
• Interkommunalt samarbeid
• Digitalisering
• Fylkesmannen – møter og rapportering
• Smittevernutstyr
• Økonomien

Kommunens organisasjon

Kommunestyret
23 medlemmer

Formannskapet
7 medlemmer

Kontrollutvalget

Planutvalget

5 medlemmer

7 medlemmer

Tjenesteutvalget

Klageutvalget

7 medlemmer

5 medlemmer

Partssammensatt utvalg
Formannskapet og
2 arbeidstakerrepresentanter

Ordfører

Ungdomsråd

Politisk
organisering
2019 - 2023

Råd for eldre og personer
med funksjonsnedsettelse

Kommunedirektør
Rannveig Mogren
TONIVÅMODELL
MED 8 ENHETER
Enhetsleder rapporterer til
kommunedirektør eller kommunalsjef
iht. fargekodene på boksene

Kommunalsjef

Kommunalsjef

Cathrine Furu

Harald Landheim

Organisering gjeldende
fra 12. februar 2020

Rådgivere innenfor fagområdene:
● Økonomi
● Folkehelse og levekår
● Personal
● Kvalitet og
● Digitalisering
internkontroll
● Politisk sekretariat

Barnehage og skole

Familie og inkludering

Teknisk enhet

Landbrukskontoret i
Lillehammerregionen

Ingrid Bøe

Sølvi Bergset

Torbjørn Furuhaugen

Marie Skavnes

Kultur og
informasjonsforvaltning

Helse og mestring

Habilitering

Rehabilitering
og legetjenester

Edel Klaape-Aasdal

Inger Ellen Walhovd

Annichen H. Ødegård

Eldbjørg Jordhøy

Ny organisering fra 1. august 2020
• Fra 8 til 7 enheter.
• Oppgaver og tjenester fra enheten rehabilitering og legetjenesten er nå fordelt.
• Fra kommunedirektør og 2 kommunalsjefer til kommunedirektør og assisterende
kommunaldirektører, fra 1. august 2020.
Jfr. kommunestyrevedtak 2. april 2020 i saken «Fornying og omstilling 2020».
• Nytt organisasjonskart fra 1. august.
• 4 færre ledere fra februar 2020.
• Kontinuerlig arbeid med nedbemanning og organisering av oppgaveløsning.
• Risiko- og sårbarhetsvurdering er lagt til grunn, inkludert lov og forskrift.
• Prosesser er avtalt med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. Rammen er
arbeidsmiljøloven, hovedavtalen, hovedtariffavtalen og lokale retningslinjer.

Virksomhetsstyring

Virksomhetsstyring
Gode plan- og
styringsprosesser og god
ledelse er en forutsetning for
at kommunen kan ivareta sin
rolle som tjenesteyter,
samfunnsutvikler og
demokratisk arena.

God virksomhetsstyring skal
ivareta både de folkevalgtes
ansvar for strategisk styring og
prioritering, og
kommunedirektørens ansvar
for å iverksette politiske vedtak.

Sammenhengene og arbeidsdelingen i det kommunale plansystemet
STRATEGISK

KOMMUNEPLAN
Samfunnsdel og arealdel

STRATEGISK UTDYPNING
DELMÅL OG TILTAK

KOMMUNEPLAN TEMA
Strategier, temaplaner,
handlingsplaner

Kommuneplan
areal
Område- og
detaljregulering

PRIORITERING

Kommuneplanens handlingsdel
med økonomiplan

KOMMUNAL
PLANSTRATEGI

Kommuneplanens samfunnsdel
- det viktigste styringsdokumentet i kommunen.

Kommuneplanen samfunnsdel
revideres nå. Planprogrammet
er vedtatt.

Handlings- og økonomiplanen
- nest viktigste styringsdokument
- vedtas i kommunestyret

Balansert målstyring
- et verktøy

4 perspektiver:

1.SAMFUNNET
2.TJENESTENE
3.MEDARBEIDERNE
4.ØKONOMIEN

4 lovpålagte dokument i ett
•
•
•
•

Kommuneplanens handlingsdel
Økonomiplan
Årsbudsjett
Kommunal planstrategi

Handlings- og økonomiplanen = bestilling til
kommunedirektøren:
• Oppfølging av hovedstrategier
• Fokusområder og mål
• Innenfor den økonomiske rammen
Rapportering:
• Årsregnskap og årsberetning
• Tertialvis + årsmelding

Delegering gir tydelige roller og ansvar
Kommunestyret

Andre rettssubjekter
Lovpålagte oppgaver
Delegeringsreglementet

Ordføreren
Ikke prinsipielle saker
Hastesaker

Folkevalgte organer
Prinsipielle saker

Kommunedirektøren
Ikke prinsipielle saker
Lovpålagte oppgaver

Kommunestyret
Folkevalgt kontroll

Kontrollutvalg

Revisjon

Eierstyring

Administrativ kontroll

Kommunedirektør
Internkontroll

Kommunedirektørens myndighet og oppgaver
Kommuneloven § 13-1
• Øverste leder for den kommunale administrasjonen, med ansvar for
personalet
• Plikter å sørge for at politiske saker er forsvarlig utredet
• Har ansvaret for at vedtak i folkevalgte organer blir iverksatt
• Har møte- og talerett i alle kommunale eller fylkeskommunale folkevalgte
organer, med unntak av kontrollutvalget, selv eller ved en av sine
underordnede
Kommuneloven § 25-1
• Sørge for systematisk internkontroll, herunder at lover og forskrifter følges

---I særlov og forskrift er det også lagt vekt på lederens ansvar for
internkontroll og forbedrings-arbeid.
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§ 25-1 Internkontroll i kommunen
• Kommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for
å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen er
ansvarlig for internkontrollen.
• Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens
størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.
• Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren
a)
b)
c)
d)
e)

utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering
ha nødvendige rutiner og prosedyrer
avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for
internkontroll.

• Rapportere til kommunestyret om internkontroll og om resultater fra
statlig tilsyn minst én gang i året.
Dette har vi gjort i Gausdal i flere år allerede:
- i tertialrapport 1 og 2
- i årsberetningen

Hva handler internkontroll om?
Vi definerer internkontroll
som systematiske tiltak
som sikrer at
virksomhetens aktiviteter
• 1. planlegges
• 2. organiseres
• 3. utføres
• 4. vedlikeholdes
i samsvar med krav i lov
eller forskrift.

SEKTOROVERGRIPENDE INTERNKONTROLL
Dokumenter som må være på plass for å ha en sektorovergripende internkontroll

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Delegeringsreglementet
fra kommunestyret
til kommunedirektør
Administrative fullmakter
fra kommunedirektør
Økonomireglementet
Finansreglementet
Anskaffelsesreglementet
Personalhåndbok
Etiske retningslinjer

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Lederavtaler
HMS internkontroll
Krise og beredskap
Rutiner for systematisk
avvikshåndtering
Strategisk kompetansestyring
Arkivplan
Informasjonssikkerhet og
personopplysninger
Oversikt over avtaler

Kommunedirektøren
Noen utfordringer …
• Tilrettelegger
• Tar ansvar for
gjennomføring
• Følger opp
I og med delegering innen
fag/tjenester, personal og
økonomi, er disse oppgavene
sentrale i enhetslederrollen
også.

• Kontroll og/eller innovasjon?
• Gjennomføringskraft: fra strategier til den
enkeltes forpliktelse?
- Jobbe på oppgaven
- Saksbehandling og dokumentasjon er
også en del av jobben – administrative oppgaver
• Organisasjonskultur
• Prosjektarbeid
Viktig å ha internkontrollperspektiver der også
• Tverrfaglig samhandling
Viktig å ha internkontrollperspektiver der også
• Kapasitet og kompetanse

Kvalitetssystemet TQM
• Innhold: Rutiner, prosedyrer, retningslinjer, avvikshåndtering mv.

• Felles for de 3 kommunene:

Innkjøp
Helseregionsamarbeidet

• Gausdal kommune felles, bl.a.

Styringsdokumenter
Delegering
Personalhåndbok
Økonomireglementet
Beredskap
Organisasjonskart
IKT og telefoni
Informasjonssikkerhet og personvern
Fornyelse og omstilling 2020

• Særskilt for tjenestene, bl.a.

Helsestasjon, helse og omsorg, koordinerende
enhet, pårørendearbeid

Avvikshåndtering
• Avviksregistrering er en måte å drive internkontroll på. Lederen kan på den
måten kontrollere kvaliteten på tjenestene i sin enhet og finne de områdene som
trenger forbedringer. Det er viktig å finne den egentlige årsaken til avviket for
kunne korrigere prosedyrer og/eller uønsket atferd for å hindre gjentakelse av
liknende hendelser.
• Avvik er forhold som ikke er i overensstemmelse med eller er brudd på lover,
forskrifter eller interne regler. Avvik er mangel på oppfyllelse av spesifiserte krav.
Avvik kan oppstå når vi ikke
har fulgt lover og forskrifter
i forhold til eksempelvis:
- Medisinsk-teknisk utstyr
- Legemiddelhåndtering
- Taushetsplikt
- Tvang og makt

Avvik kan være skade på pasient / bruker / beboer:
Ulykke:
Skade på person / fare for liv
Ulykkestilløp:
Risiko for helseskade
Uønsket hendelse: En situasjon som kunne ført til
eller fører til skade/fare/tap.

Avvikshåndtering
Utførelse
•
•
•
•

Iverksett umiddelbart tiltak for å forhindre / begrense skadevirkningen
Begrense omfanget av avviket / hendelsen
Tilkall nødvendig, kvalifisert hjelp
Meld fra til nærmeste overordnede

Dokumentasjon
Sammen med nærmeste overordnede skal den/de som var involvert i saken:
• Informere den som avviket har gått ut over
• Fylle ut avviksrapporten. Rapporten går til nærmeste overordnede
• Vurdere årsaken til avviket og samtidig drøfte om avviket skyldes metodefeil,
systemfeil eller feil utførelse av medarbeideren/-ne

Avvikshåndtering
Rutine for månedlig gjennomgang av avvik og hendelser i helse og mestring
• Møte ledes av seksjonsleder.
• Referatet skrives av avdelingssykepleier.
• Alle innkomne skjemaer gjennomgås evt drøftes.

• Eventuelle tiltak og kommentarer dokumenteres på aktuelle skjema og i referatet.
• Gjennomgang av antall og type hendelser, som også føres i referatet.

• Avdelingssykepleier sammen med tillitsvalgte og verneombud er ansvarlige for videre
arbeid i avdelingen.
• Seksjonsleder lager en oversikt over seksjonens avvik kategorisert i type hendelse pr
måned. Det sendes kopi av denne til enhetsleder månedlig.

Kommunens beredskapsarbeid

Beredskapsplan
Innhold i beredskapsplan er bl.a.
• Visjon og mål og prinsipper for
samfunnssikkerhet og beredskap
• Organisering og kommunal
kriseledelse
• Beredskap, oppgaver og planverk
• Ansvarsfordeling mot politi og
fylkesmann
• Fullmakter og delegering av
fullmakter
• Fullmakter etter særlovgiving
• Øvelser
• Vedlegg

Beredskapsplan = hoveddokumentet
Andre dokumenter – vedlegg:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Helhetlig ROS-analyse
Evakueringsplan
Ressursoversikter
Varslingslister
Plan for informasjonsarbeid
Plan for psykososial oppfølging
Plan for helse og sosialberedskap
Smittevernplan
Plan for atomhendelser og evt.
utdeling av jod
• Tiltakskort (hvem gjør hva)
• Kontaktlister

Prinsipper
Det nasjonale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet er basert på prinsippene
om ansvar, nærhet, likhet og samvirke.

Ansvarsprinsippet: Den myndighet som har det daglige ansvaret, har også ansvaret
i en krise.
Nærhetsprinsippet: En krise skal håndteres på lavest mulig nivå
Likhetsprinsippet: Organiseringen i en krise skal være mest mulig lik den daglige
organiseringen.
Samvirkeprinsippet: Stiller krav til at myndighet, virksomhet eller etat har et
selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med relevante aktører og
virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering.

Kommunal kriseledelse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunedirektør
Lederassistent
Ordfører
Varaordfører
Informasjonsleder
Informasjonsmedarbeider
Kommunalsjef
Kommunalsjef
Enhetsleder teknisk
Kartmedarbeider
Kommuneoverlege
Beredskapskoordinator
2 loggførere

Dette er «hovedoppstillingen» beskrevet i
planverket. Avhengig i hva som er krisen, kan
det være andre som også tiltrer kriseledelsen.
For eksempel brannsjefen og politiet.

I korona-krisen var enhetsledere med i
kommunal kriseledelse.

Tilsyn fra fylkesmannen om beredskap
2. og 7. mai 2019
• Tilsyn med kommunal beredskap og helseberedskap i Gausdal kommune.
• Målet med tilsynet var å undersøke om Gausdal kommunes arbeid med kommunal
beredskap og helseberedskap er i samsvar med kravene til kommunal beredskapsplikt og
kommunal helseberedskap.
• Fylkesmannen ville undersøke om kommunen i tråd med kravene i lov og forskrift hadde:
En beredskapsplanlegging som bygger på risiko- og sårbarhetsanalyser av
uønskede hendelser som kan inntreffe i egen kommune.
En forberedt kriseorganisasjon for håndtering av uønskede hendelser, herunder;
- en forberedt kriseledelse
- en kriseorganisasjon som kjenner egne beredskapsplaner
- om kommunen har sikker informasjonsstyring og plan for krisekommunikasjon
- om alle som har en rolle i beredskapen har fått opplæring
- om beredskapen er øvet, evaluert og oppdatert

Resultat fra tilsynet
Avvik 1
• Gausdal kommune har ikke lagt risiko- og sårbarhetsanalyser til grunn
for sin beredskapsplanlegging.

Avvik 2
• Gausdal kommune har ikke tilstrekkelig avklarte ansvarsforhold,
fullmakter og oppgaver i sin kriseorganisasjon. (Knyttet til
kommuneoverlegens rolle).

Tilbakemelding og lukking
Kommunens oppfølging av rapporten:
• Handlingsplan for ROS. Siden helhetlig ROS ble utarbeidet i samarbeid med
Lillehammer og Øyer kommuner, var det naturlig å samarbeide med dem
om deler av plan for oppfølging.
• Gjennomgang av helse- og sosial beredskapsplanen inkl. ROS er utført.
• Gjennomgang av beredskapsplanen inkludert ansvarsforhold er utført.
Fylkesmannen har gitt positiv tilbakemelding, og lukket saken.

Vakt- og beredskapsordninger -1
Vakt og beredskapsordninger i helse-, omsorgs- og
barnevernstjenestene.
• Helse, pleie, omsorg 24/7
• Trygghetsalarmer og
velferdsteknologi

• Legevakt
• KAD-plasser
• Intermediær-plasser

• Barnevern
• Krisesenter

Vakt- og beredskapsordninger - 2
Vakt og beredskapsordninger i andre tjenester
• IKOMM: garantert
oppetid
• Vakttelefon
• Spesiell oppfølging av l
helse- og omsorg som
er en 24/7 tjeneste

• Brannvesen i
Lillehammer-regionen

• Vann- og avløpsvakt i
Gausdal kommune

