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Forvaltningsrevisjon – Bemanning i bo- og behandlingssentre 

 
Forslag til vedtak: 

1. Rapporten om «Forsvarlig bemanning» i bo og behandlingssentre tas til orientering.  

2. Revisjonen bes følge opp saken og gi tilbakemelding til kontrollutvalget.  

3. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:  

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å følge opp rapportens anbefalinger, 
herunder vurdere: 

a) tiltak for å bli en mer attraktiv arbeidsgiver overfor sykepleiere og helsefagarbeidere.  

b) tiltak for å sikre seg vikarer med ønsket kompetanse. 

 

SAKEN I KORTE TREKK 
 

Tidligere behandling 

Kontrollutvalget vedtok 26.08.2019 sak 45/19 å gjennomføre en forvaltningsrevisjon for å få 
vurdert om bemanningen ved bo- og behandlingssentrene i Bærum er forsvarlig. Saken kom opp 
etter innspill fra Hovedutvalg bistand og omsorg. 

Redegjørelse 

Bemanningen ved bo- og behandlingssentrene er i all hovedsak tilstrekkelig til å dekke beboernes 
basale eller medisinske behov (behandling, stell, hygiene, ernæring mv.). Bemanningen er 
imidlertid ikke alltid tilstrekkelig til å dekke beboernes fysiske, sosiale og mentale behov 
(aktivisering, få frisk luft, hjelp til egenmestring mv.). Dette gjelder spesielt i vinterhalvåret, og 
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særlig beboere som ikke kan eller klarer å delta på fellesaktiviteter. 
 
Bærum kommune har mye data på dette tjenestefeltet, både for bemanning og kompetanse. 
Bærum har utviklet overordnede normer for bemannings-/pleiefaktor ved ulike typer 
sykehjemsavdelinger og for kompetansesammensetningen. Dette har vært viktige 
revisjonskriterier for å vurdere om bemanningen og kompetansen er tilstrekkelig.  
 
Hovedutfordringer 

• Store kompetanseforskjeller mellom bo- og behandlingssentrene. 

• Vanskelig å sikre vikarer med ønsket kompetanse. 

 
Store kompetanseforskjeller  
Kompetansesituasjonen første halvår 2019 er preget av en lavere andel sykepleiere enn planlagt, 
der lavere andel dekkes med en større andel helsefagarbeidere eller ufaglærte. Størst avvik finner 
vi ved de ekstra skjermede dementavdelingene og ved ordinære korttidsplasser. 
 
Bo- og behandlingssentrene har lykkes i ulik grad mht. å skaffe til veie nødvendig 
sykepleierkompetanse til langtidsplassene. Ved flere senter er det betydelige avvik mellom 
planlagt og faktisk kompetanse. Enkelte sentre har både få sykepleiere og mange ufaglærte. 
Kombinasjonen av disse to faktorene byr på kompetanseutfordringer.  
 
Det planlagte kompetansenivået i Bærum er gjennomgående lavere enn det planlagte nivået i 
Sandnes, noe som resulterer i at den planlagte andelen ufaglærte ansatte er langt høyere i Bærum 
(23%) enn i Sandnes (6%).  
 
Vi vet ikke hvordan den faktiske kompetansefordelingen har vært i Sandnes (måles ikke), men de 
betydelige forskjellene i planlagt bemanning gir grunn til å tro at også den faktiske kompetansen 
er høyere ved sykehjemmene i Sandnes. En faktor som styrker en slik hypotese er at Sandnes 
bruker mer penger per institusjonsplass enn Bærum, men har en lavere bemanningsfaktor. Det er 
altså høyere kompetanse i Sandnes som kan forklare dette tilsynelatende paradokset. 
 
Vanskelig å sikre vikarer med ønsket kompetanse 
Det er hovedsakelig samsvar mellom planlagt og faktisk bemanning og kompetanse i en 
normalsituasjon, på dag- og kveldsvakter. Det er først og fremst ved ferieavvikling, sykdom og 
permisjoner det blir vanskelig å følge normene. Det er generelt vanskelig å rekruttere sykepleiere, 
og spesielt til nattevakter, helgevakter og ferier. 
 
Anbefalinger 
Revisjonen foreslår at de folkevalgte vedtar følgende anbefalinger til kommunedirektøren: 

1. Kommunedirektøren bør vurdere tiltak for å bli en mer attraktiv arbeidsgiver overfor 
sykepleiere og helsefagarbeidere.  

2. Kommunedirektøren bør vurdere tiltak for å sikre seg vikarer med ønsket kompetanse. 

Prosess/medvirkning internt og eksternt 

Administrasjonen har gitt svært god bistand og oppfølging underveis i undersøkelsen. 
Datagrunnlaget for denne rapporten består av fire hovedkilder: 1) En omfattende bemannings- og 
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kompetansekartlegging ved bo- og behandlingssentrene i Bærum, første halvår 2019. 2) En 
spørreundersøkelse til tjenesteledere og avdelingssykepleiere ved bo- og behandlingssentrene, 
der hele 96 prosent svarte. 3) Intervjuer med 35 ledere og ansatte innenfor tjenesteområdet. 4) I 
tillegg har vi sammenlignet bemannings- og kompetansesituasjonen med Sandnes kommune. 
Rapporten har vært på høring til kommunedirektøren og høringssvaret er vedlagt rapporten. 
 

Organisatoriske og økonomiske konsekvenser av beslutningene 

Anbefalingene vil antakelig ikke gi vesentlige økonomiske kostander.  
 

Beslutningspunkter 

De folkevalgte bør ta standpunkt til om kommunedirektøren skal bes følge opp rapportens 
anbefalinger. 

 

 

 
Vedlegg: 
FORSVARLIG BEMANNING høringsutkast 3 4813647 
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