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Møte nr. 5/22

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG
MØTEINNKALLING

Dato:
Tid:
Sted:

onsdag 28. september 2022
kl. 17.30
Karmøy Rådhus, formannskapssalen

Forfall meldes til:

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS tlf 52 75 73 50, som sms til
mobiltlf. 959 86 979 eller på e-post: post@kontrollutvalgene.no

Medlem som må melde forfall eller anser seg inhabil, må gi melding om dette så tidlig som råd er.
Varamedlemmer vil bli innkalt særskilt. Saker merket Unntatt offentlighet i medhold av off.l., sendes
bare internt. Sakskartet vil bli lagt ut på kommunens nettside og på www.kontrollutvalgene.no

SAKSLISTE:
27/22 Godkjenning av protokoll fra møtet 31.08.22
28/22 Orientering om kommunale selskap – Karmøy Kino AS
29/22 Tilbakemelding om oppfølging av etterlevelseskontroll 2021 - anskaffelser
30/22 Forvaltningsrevisjonsrapport «Kompetanse og rekruttering»
31/22 Referat- og orienteringssaker 28.09.22
Eventuelt
Karmøy/Aksdal, 21.09.22

Tor Inge Melhus (sign.)
Utvalgsleder

Kopi: Ordfører
Revisor
Rådmann
Varamedlemmer
Presse/publikum

Toril Hallsjø
daglig leder/utvalgssekretær

(møte- og talerett)
(møte- og talerett)
(invitert)
(til orientering)
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KARMØY KOMMUNE
Utvalg
Kontroll- og kvalitetsutvalget

Saksframlegg

SAKSGANG
Møtedato

Saksansvarlig:
Toril Hallsjø

28.09.22

Arkivkode:

033

Saksnr

27/22

Arkivsak:

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 31.08.22
Sekretariatets forslag til vedtak:
Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 31.08.22 godkjennes.
Vedlegg:

Protokoll fra møtet 31.08.22

Saksorientering:
Vedlagt følger utkast til protokoll fra kontroll- og kvalitetsutvalgets møte den 31.08.22.
Protokollen er gjennomlest og godkjent av leder i etterkant av møtet og oversendt
administrasjonen og kommunestyret til orientering. Det er ikke framkommet merknader til
vedlagt protokoll.
Protokollen fra forrige møte godkjennes formelt i dette møtet, og utvalgsleder eller evt.
møteleder vil så signere protokollen.
Aksdal, 20.09.22
Toril Hallsjø (sign.)
Daglig leder/utvalgssekretær
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KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG
PROTOKOLL
Onsdag 31. august 2022 ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse
av utvalgets leder Tor Inge Melhus.
MØTESTED:

Karmøy Rådhus, formannskapssalen

MØTESTART/MØTESLUTT:

kl. 17.30 – kl. 20.05

MØTENDE MEDLEMMER:

Tor Inge Melhus (KL), Linn Utseth (H), Bjørn
Hundhammer (FrP), Torunn Tvedt (KrF) og
Maria Kalstø (MDG)

MØTENDE VARAMEDLEM:

2. vara Rhonda Nes Lothe (A) og 2. vara Karl
Magnus Kirkhus (Sp)

FORFALL:

Thor Otto Lohne (A) og Ørjan Fjellkårstad (Sp)

FRA SEKRETARIATET MØTTE:

Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø,
Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS

FRA ROGALAND REVISJON IKS
MØTTE:

Oppdragsansvarlig revisor/rev.dir Rune Haukaas,
Revisor Therese S. Bjørkeland

FRA ADMINISTRASJONEN:

Rådmann Vibeke Vikse Johnsen
Vann-, avløp- og renovasjonssjef Siw A. Thorsen,
Virksomhetsleder Torbjørn Heggheim og
virksomhetsleder Håkon Døsen i sak 22/22

ANDRE SOM MØTTE:

Ingen

MERKNADER TIL INNKALLING:

Ingen.

MERKNADER TIL SAKSLISTE:

Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:
SAK 21/22

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 11.05.22

Sekretariatets innstilling:
Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 11.05.22 godkjennes.
Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.08.22:
Utvalget hadde ingen merknader.
Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.08.22:
Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 11.05.22 godkjennes.
Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
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SAK 22/22 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN – VANN OG AVLØP,
RENOVASJON OG BORGAREDALEN MILJØPARK
Sekretariatets innstilling:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar vann-, avløp- og renovasjonssjef Thorsen, teamleder
Heggheim og overingeniør Døsen sin gjennomgang om vann og avløp, renovasjon og
Borgaredalen Miljøpark til orientering.
Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.08.22:
VAR-sjef Thorsen takket for invitasjonen og var glad for at utvalget ville høre nærmere om
deres arbeidsoppgaver, som var viktige og mange. De fulgte stadig strengere krav og nasjonalt
mål om mindre restavfall og tryggere vann. De fulgte tre vedtatt planer: Hovedplan avløp
2020-2027, Avfallsstrategi 2019-2025 og Hovedplan for drikkevann 2022-2027. De hadde en
omfattende opprydning foran seg av rør lagt i de tidligere sju kommunene («korteste vei til
havet»), men de var godt i gang med nye ledninger og prosjektering/bygging av nye renseanlegg.
Karmøy hadde tradisjonelt ligget lavt innenfor kommunale årsgebyrer, men nye krav vil endre
på dette. Hun trakk fram kommunens benchmarking med andre kommuner, og resultatene der
viste fem målinger hvor tre var grønne, en gul (lekkasjer) og en rød (alternativt drikkevann)
For avløp viste resultatene to grønne og tre røde. Her var planer for forbedring nå vedtatt.
Virksomhetsleder Heggheim viste til strategiplan for avfallshåndtering og deres mål om å bli
en av de beste kommunene innen dette feltet. De største endringene var høstens innføring av
ny kildesorteringsordning med utkjøring av 65.000 beholdere. Oppstart er satt til januar 2023
med nye ruter, hentefrekvens og ID-merking. De legger opp til klimanøytral henting med fem
innkjøpte biogassdrevne biler. De har fått til et samskapingsprosjekt med Gasnor for mottak
og en «vannkiosk». For Borgaredalen er det mye som skal gjøres og bygges om med frist som
trolig det må søkes statsforvalteren om utsettelse. Byggekostnadene har steget kraftig den
siste tiden, men de vil prøve å løse det innenfor budsjett.
Virksomhetsleder Døsen viste en forkortet presentasjon fra det siste statusmøtet om vann og
avløp til rådmannens ledergruppe. Årets budsjett er på 100 mill. kr for avløp og 75 mill. innen
vann. Prosjektering og bygging av renseanlegg på Åkra og Kopervik til 126 mill. kr og 200
mill. kr ble nærmere omtalt. Byggestart i Åkrahamn blir i november med ferdigstillelse i
2024. For Kopervik og Husøy vil det bli sendt søknad til statsforvalteren om tilpasset
rensekrav til sjøresipientens tilstand.
Når det gjelder kommunenes behov for reservevann er det ivaretatt et interkommunalt
samarbeidsprosjekt. Arbeidsgruppa skulle neste dag velge hvilken av de tre mulige
alternativene som skulle anbefales overfor kommunene og de folkevalgte. Prosjektet er
foreløpig kostnadsberegnet til 900 mill. kr.
Utvalget hadde spørsmål om hvorfor kommunen hadde egen renovasjonsordning og ikke var
tilknyttet interkommunalt samarbeid i selskapet HIM IKS. Det ble vist til at de hadde
samarbeid, men prismessig og klimamessig var dagens ordning bra. Returkjøringen var
optimal, og et forbrenningsanlegg på Haugalandet ville ikke vært lønnsomt. Bransjen er
imidlertid stadig i endring, så mye kan skje. Videre var utvalget opptatt av om karmøybuen
ville ta i bruk sortering og mulighet for færre og flere hentinger. Det vil bli lagt opp til IDbrikke og kundekort, som vil registrere bruk og levering.
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Utvalgsleder mente det virket som teknisk etat hadde gjennomtenkte planer innenfor dette
området og takket for en flott presentasjon.
Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.08.22:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar vann-, avløp- og renovasjonssjef Thorsen og
virksomhetslederne Heggheim og Døsen sin gjennomgang om vann og avløp, renovasjon og
Borgaredalen Miljøpark til orientering.
SAK 23/22

REVISORS UAVHENGIGHETSERKLÆRING FOR 2022

Sekretariatets innstilling:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar de framlagte uavhengighetserklæringene datert
29.06.22 fra oppdragsansvarlig revisor Rune Haukaas og Silje Nygård, Rogaland Revisjon
IKS til orientering.
Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.08.22:
Revisjonsdirektør Haukaas viste til uavhengighetserklæringene. Utvalget hadde ingen
merknader.
Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.08.22:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar de framlagte uavhengighetserklæringene datert
29.06.22 fra oppdragsansvarlig revisor Rune Haukaas og Silje Nygård, Rogaland Revisjon
IKS til orientering.
SAK 24/22

ORIENTERING OM REVISJONSSTRATEGI OG FORENKLET
ETTERLEVELSESKONTROLL FOR REVISJONSÅRET 2022

Sekretariatets innstilling:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar revisors gjennomgang om revisjonsstrategi og risikoog vesentlighetsvurderinger som grunnlag for forenklet etterlevelseskontroll for revisjonsåret
2022 til orientering.
Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.08.22:
På bakgrunn av innsendte spørsmål fra Maria Kalstø forklarte revisjonsdirektør Rune Haukaas
innledningsvis begrepet GKR («god kommunal revisjonsskikk») og hvorfor strategien ikke
var sendt ut i forkant. Han klargjorde at denne saken ikke gir grunnlag for diskusjon i
utvalget, men er en del av utvalgets påseer-ansvar. Revisjonen var likevel åpen for innspill.
Han orienterte så og viste sin presentasjon. Her ble det gjort rede for lovgrunnlag, utvalgets
oppgaver, regelverk og revisjonssyklus. Han orienterte videre om rammebetingelser,
kommunens nøkkeltall, tjenestetilbud, om kvalitet på tjenester, risikovurderinger,
angrepsvinkel for revisjonen og hva som er tenkt å bli spesielt vektlagt i 2022.
Revisjonsdirektøren redegjorde også for planlegging og gjennomføring av forenklet
etterlevelseskontroll, hvor det per i dag ikke er valgt ut tema.
Utvalget kom med spørsmål og kommentarer underveis.
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Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.08.22:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar revisors gjennomgang om revisjonsstrategi og risikoog vesentlighetsvurderinger som grunnlag for forenklet etterlevelseskontroll for revisjonsåret
2022 til orientering.
SAK 25/22

KONTROLLARBEIDET I KOMMUNEN - BUDSJETTFORSLAG 2023

Sekretariatets innstilling:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg foreslår et samlet budsjett for kontrollarbeidet i Karmøy
kommune for budsjettår 2023 med en totalramme på kr 2 870 000 eks. mva fordelt følgende:
Kontroll- og kvalitetsutvalgets utgifter
Sekretariatstjenester (HKS IKS)
Revisjonstjenester (RR IKS)

kr
kr
kr

215 000
435 000
2 220 000

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.08.22:
Sekretær innledet. Utvalget sluttet seg til forslaget slik det var framlagt.
Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.08.22 og innstilling til
kommunestyret:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg foreslår et samlet budsjett for kontrollarbeidet i Karmøy
kommune for budsjettår 2023 med en totalramme på kr 2 870 000 eks. mva fordelt følgende:
Kontroll- og kvalitetsutvalgets utgifter
Sekretariatstjenester (HKS IKS)
Revisjonstjenester (RR IKS)
SAK 27/22

kr
kr
kr

215 000
435 000
2 220 000

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 31.08.22

36. Statusoversikt pr. august 2022
37. Kommunestyrevedtak 09.05.22, sak 42/22 - Oppfølging av forvaltn.revisjonsrapport –
«Kvalitet- og journalsystem v/sykehjem
38. Rogaland Revisjon – perioderapportering pr 31.07.22
39. Statsforvalter i Rogaland – tilsynsrapport – introduksjonsprogram, sluttmål og norskmål
40. FKT – årsmøte 2022 - protokoll 08.06.22
41. FKT – «Veileder – Håndtering av henvendelser til kontrollutvalget» - juni 2022
42. Kommunaldept. – høringsbrev og notat – endringer i kommuneloven – frist 14.10.22
43. Kommunaldept. – høringsnotat – endringer i IKS-loven – frist 23.09.22
Sekretariatets innstilling:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar referat- og orienteringssakene 36 – 43/22 til
orientering.
Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.08.22:
Sekretær gikk igjennom sakene. Revisor opplyste at på bakgrunn av at prosjektleder Ståle
Opedal hadde sin siste arbeidsdag i dag, vil jurist Bjørghild Undheim overta som prosjektleder for det bestilte prosjektet om KIH IKS og kommunale havner. Rapporten er med dette
forsinket, men han lovet levering i 2023.
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Kalstø hadde i e-post i forkant av møtet stilt spørsmål til utvalget rundt tidsbruk/lengde for
orienteringene. Hun foreslo å redusere tiden til 20 min. Utvalget var svært fornøyd med
orienteringene og følte de var nyttige og interessante. Utvalget ønsket å komme tilbake til
tidsbruk ved sak om plan for orienteringer senere i høst.
Utvalget hadde ellers ingen merknader til referatsakene.
Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.08.22:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar referat- og orienteringssakene 36-43/22 til
orientering.

Eventuelt
Ingen saker var meldt.
Neste møte blir onsdag 28. september kl. 17.30
Saker på sakslisten: Orientering om Karmøy Kino AS og tilbakemelding om forenklet
etterlevelseskontroll 2021 om innkjøp og om mulig forvaltningsrapport «Kompetanse og
rekruttering».
Karmøy, 31. august 2022

Tor Inge Melhus (sign.)
leder

Toril Hallsjø (sign.)
utvalgssekretær
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SAKSGANG
Møtedato

28.09.22

Arkivkode:

216

Saksnr

27/22

Arkivsak:

ORIENTERING OM KOMMUNALE SELSKAP – KARMØY KINO AS
Sekretariatets forslag til vedtak:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar kinosjefen og styreleder sin gjennomgang om det
kommunale selskapet Karmøy Kino AS til orientering.
Saksorientering
Kontroll- og kvalitetsutvalget vedtok i møtet 24.11.21, sak 41/21 å invitere administrasjonen
eller selskaper til å komme å orientere etter en vedtatt plan. Vedtaket var følgende:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vedtar følgende plan for orienteringer fra
administrasjonen eller selskaper i 2022:
3. møte
4. møte
5. møte
6. møte
7. møte
8. møte

(mai)
(juni)
(aug.)
(sept.)
(okt.)
(nov.)

Testing og sporing under pandemien v/Korona-teamet
Renovasjonen og Borgaredalen Miljøpark
Vann og avløpssektoren
Karmøy Kino AS
Haugaland Kraft AS
Rogaland Revisjon IKS

Tidsrammen settes til 30-40 min. inklusiv spørsmål.
Sekretariatet gis fullmakt til å invitere i en annen rekkefølge enn listen dersom den/de som
inviteres ikke har anledning til å stille i det aktuelle møtet.
Orienteringene er tenkt å gjøre utvalget bedre kjent med driften og de utfordringer kommunen
eller aktuelle selskaper har. Planen/invitasjonen ble oversendt rådmannen og selskapene i
etterkant av møtet. Det gikk fram i brev av 15.12.21 at tidspunktene kunne endres/byttes for
de inviterte.
Til septembermøtet vil daglig leder/kinosjef Aina Sævik Olsen og styreleder Aase Simonsen
komme for å orientere.
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Utvalget i forrige periode hadde også besøk av kinosjefen. Hun møtte i møtet 30.08.17 under
sak 29/17. Fra protokollen ble det tatt inn følgende:
«Kinosjef Aina Sævik Olsen orienterte og viste til styrets årsberetning for 2016. Selskapet
er kommunalt eid og har vært i drift i 29 år. I fjor hadde de rekordomsetning (64.000
billetter) og nesten 1 million kr i overskudd. De fikk også nesten 1 million i kommunalt
tilskudd. I fjor fikk de også en gave, verdt 1 mill. kr, som gikk til utskifting av stolene i
storsalen.
Økningen var 19 % for besøk og 18 % for inntektene. I tillegg til ordinære filmvisninger
har de også utleie til andre arrangement, som bursdagsfeiringer (142), skolekino (alle 4.
klassinger), seniorkino og «event» knyttet til spesielle filmer. Digitaliseringen har
ubetinget vært en positiv utvikling. Den frigjør personellressurser, som i dag utgjør 10
ansatte fordelt på ca. 5 årsverk. Daglig leder har 100 % på dagtid, men er også innom
kveld og helg for å treffe de ansatte. Trivselen er høy og hun viste til 1,5 % sykefravær.
Bygget er gammelt og driftes av eiendomsavdelingen. De har påpekt både trekk-,
elektrisitets- og støyproblemer, som det må tas tak i. Videre pekte hun på dårlig
tilrettelegging for rullestolbrukere i småsalene. Hun savnet også et lederforum. Utvalget
gav råd for videre saksgang, herunder bruk av styret.
Selv om kino fortsatt er populært, vil de ha utfordringene framover med å konkurrere i
forhold til krav til komfort og nettvanene til kommende generasjoner. Utvalgsleder takket
for presentasjonen».
Siden 2017 har samfunnet vært gjennom to pandemiår, som sikkert har hatt innvirkning på
kinodrift og utleievirksomheten, noe som de inviterte sikkert vil komme inn på.
I Plan for selskapskontroll ble følgende oppgitt om selskapet i overordnede analyse, samt i
www.purehelp.no:
Org. nr
Firmanavn:
Historisk navn:
Selskapsform:
Stiftelsesår:
Formål:
Kommunens eierdel:
Ansatte :

913 528 670
Karmøy Kino AS
Karmøy kommunale kino AS
AS
1967
Kinovirksomhet og annen virksomhet knyttet til dette.
100 %
13

Siste innlevert regnskap i 2021 viser en omsetning på NOK 5 635 000, et driftsresultat
på NOK -370 000 og hvor egenkapital var positiv med NOK 1 672 000.
Styreleder:
Styremedlemmer:
Varamedlemmer:

Aase Simonsen
Randi Wisnæs, Petter Lande Viksund, Gunhild Andersson og Roald
Alsaker
Olaug Johanne Vikingstad, Robin Hult og Siv Johanne Storesund
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Sekretariatet har som standard å foreslå at det blir orientert om følgende, men om dette passer
må de inviterte selv avgjøre:
Tjenesteområde og tjenestetilbud
• Hvordan tjenesteområdet er organisert
• Hvilke tjenester som ligger til tjenesteområdet
Antall ansette på tjenesteområdet
• Fordeling på de ulike tjenestene
• Rekruttering av medarbeidere
• Eventuelle utfordringer når det gjelder rekruttering
Budsjett og regnskap
• Rammer
• Resultat
Tanker om framtiden
• Utfordringer
• Planer
Det er fastsatt tidsramme med 30-40 minutt inklusiv spørsmål, men det er mulig for utvalget å
utvide denne, dersom det er ønskelig og behov, men tidsrammen bør også respekteres, da det
er andre saker på sakskartet som også trenger tid.
Utvalget kan komme med innspill på emne og spørsmål i forkant av møtet, men helst så tidlig
som mulig, slik at den inviterte kan forberede seg på dette.
Aksdal, 21.09.22
Toril Hallsjø (sign.)
Daglig leder/utvalgssekretær
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SAKSGANG
Møtedato

28.09.22

Arkivkode:

151

TILBAKEMELDING
OM
FORENKLET
KONTROLL - ANSKAFFELSER

Saksnr

29/22

Arkivsak:

ETTERLEVELSES-

Sekretariatets forslag til vedtak:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar rådmannens tilbakemelding av 20.09.22 om
oppfølging av negativ forenklet etterlevelseskontroll regnskapsåret 2021 til orientering.

Vedlegg: Rådmannens tilbakemelding av 20.09.22 med vedlegg
Bakgrunn
Kontroll- og kvalitetsutvalget vedtok enstemmig i møte 11.05.22, sak 19/22 følgende:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar vedlagte attestasjonsuttalelse, datert 19.04.22 fra
Rogaland Revisjon IKS om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for
økonomiforvaltningen for 2021 til orientering.
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber rådmannen gi en tilbakemelding til utvalget om
oppfølging av revisor anmerkninger innen 01.09.22
Kontroll- og kvalitetsutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske
forvaltingen i kommunen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak. Rogaland
Revisjon v/oppdragsansvarlig revisor har avgir en attestasjonsuttalelse om forenklet
etterlevelseskontroll for å gi kontrollutvalget et bedre grunnlag for å ivareta sitt påse-ansvar.
Etter kommunelovens § 23-2 skal kontrollutvalget bl.a. påse «….at det føres kontroll med at
den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak….».
Videre står det i kommuneloven § 24-9:
«Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens
økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak.
Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges
fram for kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om
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det foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig
betydning for økonomiforvaltningen.
Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til
kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen.»
Revisor er derfor pålagt å gi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget. Dette blir kalt «forenklet
etterlevelseskontroll».
Formålet er å forebygge svakheter og bidra til å sikre at kommunen følger sentrale
bestemmelser og vedtak på økonomiområdet Dette vil bygge opp under god
økonomiforvaltning, åpenhet og tillit til forvaltningspraksis og kan også gi kontrollutvalget et
bedre grunnlag til å bestille forvaltningsrevisjon og andre undersøkelser. Det er angitt at
revisor skal ha en bred tilnærming, men likevel at kontrollen skal gjøres innenfor en begrenset
ressursramme. Dette krever en god risiko- og vesentlighetsvurdering hos revisor. Det er blant
annet vist til eksempler på områder/tema for mulig forenklet etterlevelseskontroll innen:
•

Selvkost (utført i 2021)

•

Offentlige anskaffelser (utført i 2022)

•

Offentlig støtte

•

Etterlevelse GDPR

•

Driftstilskudd til private barnehager

•

Tilskudd/overføringer til private

•

Kontraktsoppfølging.

Uttalelse for 2020
KPMG AS avga sin uttalelse 18.08.21 for Karmøy kommune for regnskapsåret 2020. Revisor
kontrollerte da kommunens etterlevelse av beregning av samlet selvkost for kommunale
gebyrer (selvkost-forskriften) på områdene vann, avløp og renovasjon. Revisors konklusjon
var at de i sin gjennomgang ikke var blitt oppmerksom på noe som gir grunn til å tro at
Karmøy kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd bestemmelsene om selvkost i
selvkostforskriften i henhold til revisjonsforskriftene.
Uttalelsen for 2021
Rogaland Revisjon IKS avga sin uttalelse 19.04.22 for regnskapsåret 2021. Revisor
gjennomførte kontroll av etterlevelse av lov om offentlig anskaffelse, hvor de kontrollerte om:
1. kommunen har gjennomført konkurranse og dokumentert prosessen for
anskaffelser i størrelsesorden kr.100.000-1.300.000.
2. kommunen har lyst ut konkurranse i Doffin og dokumentert prosessen
for anskaffelser i størrelsesorden over kr 1.300.000.
Revisor kontrollerte et utvalg for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021.
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Revisors konklusjon var følgende:
Negativ konklusjon
Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis, og på grunn av forhold som er
omtalt i avsnitt «Grunnlag for negativ konklusjon», avgis det erklæring med negativ
konklusjon.
Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt
oppmerksomme på noe som gir oss grunn til å tro at Karmøy kommune ikke i det alt
vesentlige har gode rutiner for anskaffelser over terskelverdien på 1,3 mill. Det ble
ikke avdekket avvik ved vår gjennomgang av 7 utplukk.
Det er på den andre side avdekket avvik i 4 av 12 utplukk ved kontroll av anskaffelser
mellom terskelverdien på kr 100.000 - kr 1.300.000.
Karmøy kommune etterlever i så måte ikke anskaffelsesloven.
Sekretariatet anbefalte at kontrollutvalget tok revisors attestasjonsuttalelse til orientering, og
at ble satt en frist for rådmannen til å gi utvalget en tilbakemelding på hvordan revisors
anmerkninger var blitt fulgt opp. Utvalget satte frist til 01.09.22.
Tilbakemelding
Rådmannen har oversendt tilbakemelding den 20.09.22. Vedlagt følger brev og som vedlegg
utdyping fra innkjøpssjefen. Innkjøpssjefen skriver her:
Orientering om rutiner
• Oppdatert innkjøpsreglement er vedtatt av ledergruppen.
• På bakgrunn av innkjøpsreglementet er det utarbeidet nye maler, rutiner og
nødvendig dokumentasjon. Dette gjøres tilgjengelig for alle ansatte i september
2022.
• God oversikt over avtaler.
• God kommunikasjon ift. hva vi skal være med på av avtaler.
• Det gjennomføres tiltak for økt kompetanse. Opplæring, gjennomgang av
reglement for virksomhetsledere, avdelingsledere og av annet nøkkelpersonell.
• Det vil bli gjort en gjennomgang av intern opplæring/oppfriskningskurs, for
eksempel gjennom KS Læring, «nanokurs» (korte informasjonspakker), en gang i
halvåret.
Beskrivelse av administrasjonens oppfølging
• Ny og bedre oversikt over gjeldende rammeavtaler vil implementeres i løpet av
oktober. Det jobbes med å få på plass integrasjon mellom fagsystem for innkjøp
(Mercell) og kommunens intranettsider.
•

ROS-analyse for innkjøp skal gjennomføres høsten 2022.

•

Veilede ledere og avdelingsledere på anskaffelsesprotokoll og bruk av
rammeavtaler
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Pågående arbeid med å se på leverandørstatistikk for 2022 hvert kvartal.
Hensikten med dette arbeidet er for å fange opp kjøp som eventuelt mangler
utlysning, rammeavtale eller anskaffelsesprotokoll. Ved utgangen av juni 2022
vurderes dette som ok for inneværende år.

•

Det er i 2022 etablert et innkjøpsteam på tvers av etatene i kommunen.

Det oppfattes at vi per dags dato har god kontroll på arbeidet med innkjøp i Karmøy
kommune. Vi har et pågående arbeid med å sikre at ansatte følger inngåtte rammeavtaler
og dialog med innkjøpsavdeling ved behov for å gjennomføring av anskaffelser.
Sekretariatets vurderinger
Utvalget ønsket en oppfølging da det forelå negativ konklusjon. Fra administrasjonen er det
angitt nye rutiner og det er gitt beskrivelser av nye tiltak til forbedringer. Sekretariatet
anbefaler at kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.
Etter § 27-7 siste ledd i kommuneloven skal revisor årlig gi en skriftlig oppsummering til
kontrollutvalget om skriftlige påpekinger som er tatt opp, men som ikke er rettet opp eller som
ikke er tilstrekkelig fulgt opp. I tilbakemeldingen fra administrasjonen vil de da kunne vise til
hva som er blitt gjort i etterkant av kontrollen.
Aksdal, 20.09.22

Toril Hallsjø (sign.)
Daglig leder/utvalgssekretær
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rådmann
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Svar til kontroll- og kvalitetsutvalget vedrørende forenklet etterlevelseskontroll
Orientering om rutiner
• Oppdatert innkjøpsreglement er vedtatt av ledergruppen.
• På bakgrunn av innkjøpsreglementet er det utarbeidet nye maler, rutiner og nødvendig
dokumentasjon. Dette gjøres tilgjengelig for alle ansatte i september 2022.
• God oversikt over avtaler.
• God kommunikasjon ift. hva vi skal være med på av avtaler.
• Det gjennomføres tiltak for økt kompetanse. Opplæring, gjennomgang av reglement for
virksomhetsledere, avdelingsledere og av annet nøkkelpersonell.
• Det vil bli gjort en gjennomgang av intern opplæring/oppfriskningskurs, for eksempel gjennom KS
Læring, «nanokurs» (korte informasjonspakker), en gang i halvåret.
Beskrivelse av administrasjonens oppfølging
• Ny og bedre oversikt over gjeldende rammeavtaler vil implementeres i løpet av oktober. Det jobbes
med å få på plass integrasjon mellom fagsystem for innkjøp (Mercell) og kommunens intranettsider.
• ROS-analyse for innkjøp skal gjennomføres høsten 2022.
• Veilede ledere og avdelingsledere på anskaffelsesprotokoll og bruk av rammeavtaler
• Pågående arbeid med å se på leverandørstatistikk for 2022 hvert kvartal. Hensikten med dette arbeidet
er for å fange opp kjøp som eventuelt mangler utlysning, rammeavtale eller anskaffelsesprotokoll. Ved
utgangen av juni 2022 vurderes dette som ok for inneværende år.
• Det er i 2022 etablert et innkjøpsteam på tvers av etatene i kommunen.
Det oppfattes at vi per dags dato har god kontroll på arbeidet med innkjøp i Karmøy kommune. Vi har et
pågående arbeid med å sikre at ansatte følger inngåtte rammeavtaler og dialog med innkjøpsavdeling ved
behov for å gjennomføring av anskaffelser.

Med hilsen
Øystein Hagerup
stabssjef

Kristian Wikre
innkjøpssjef

Dokumentet er godkjent elektronisk.
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Arkivkode:

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN
REKRUTTERING»

216

Saksnr

30/22

Arkivsak:

«KOMPETANSE

OG

Sekretariatets forslag til vedtak og innstilling til kommunestyret:
1. Karmøy kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Kompetanse og rekruttering»
fra Rogaland Revisjon til orientering.
2. Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens anbefalinger.
3. Rådmannen gir tilbakemelding til kommunestyret via kontroll- og kvalitetsutvalget om
oppfølging av rapporten innen 12 måneder etter kommunestyrets vedtak.

Vedlegg: Rapporten – «Kompetanse og rekruttering», utarbeidet 2022
Bakgrunn
Kontroll- og kvalitetsutvalget vedtok i møtet 24.11.21, sak 42/21 at de ønsket å få lagt fram
utkast til prosjektplan på et prosjekt om kompetanse og rekruttering til første møtet på nyåret.
Prosjektet var av kommunestyret satt som nr 2 på lista av prioriterte prosjekt i plan for
forvaltningsrevisjon for årene 2020-2024. Kommunestyret vedtok planen i møtet 21.09.20,
sak 117/20, og det ble også gitt fullmakt til å fravike planen.
Utvalget godkjente prosjektplanen i møtet 16.02.22, sak 4/22, hvor rammer og tidsplan ble
fastlagt. Rammen ble satt til 300 timer. Bestillingen ble sendt fra sekretariatet i brev datert
22.02.22 til Rogaland Revisjon.
Mandatet
Formålet til forvaltningsrevisjonen er å undersøke hvordan Karmøy kommune identifiserer
kompetansegap og hva kommunen gjør for å lukke eventuelle gap.
Forvaltningsrevisjonen vil være forbedringsorientert, og har hatt som formål å gi anbefalinger
om tiltak dersom forvaltningsrevisjonen avdekker avvik eller mulige forbedringsområder.
Problemstillinger
På bakgrunn av formålet blir følgende problemstillinger foreslått fra revisjonen:
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• I hvilken grad har Karmøy kommune et gap mellom hva kommunen har og hva som
trengs av kompetanse?
• Hvilke tiltak blir benyttet for å lukke eventuelle kompetansegap:
o Rekrutteringstiltak?
o Kompetanseutvikling og opplæring av egne ansatte?
o Samhandling av kompetanse på tvers av tjenesteområdene?
• Hvordan arbeider kommunen for å få ned sykefraværet?
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i samsvar med kravene i RSK001 - Standard for
forvaltningsrevisjon. I prosjektet har revisjonen gjennomgått skriftlig dokumentasjon fra
kommunen, og analysert tallmateriale, som så er supplert med intervju med ansatte i
kommunen. Oversikt over muntlige og skriftlige kilder framgår av rapportens vedlegg på s. 55
og 56.
Til grunn for rapporten ligger også en gjennomgang og analyse av sentrale dokumenter opp
mot revisjonskriteriene. Liste over skriftlig dokumentasjon er tatt inn i rapportens vedlegg.
Revisjonskriteriene framgår i vedlegg.
Rogaland Revisjon sitt team har bestått av oppdragsansvarlig revisor og prosjektleder Frode
Gøthesen.
Vurderinger og anbefalinger
Med dette som utgangspunkt har Rogaland Revisjon gjennomført prosjektet. Rapporten er
blitt oversendt rådmannen til uttalelse slik loven krever det. Sekretariatet mottok rapporten
den 15.09.22.
Rapporten viser følgende hovedpunkter:
• Karmøy kommune har i all hovedsak den kapasiteten og den kompetansen som trengs
for å gi det tjenestetilbudet som er vedtatt, både i dag og i nærmeste framtid.
• En egen handlingsplan om forebygging og oppfølging av sykefravær er utarbeidet, i
tillegg til en modell for sykefraværsoppfølging. Kommunens arbeidsmiljøutvalg
(AMU) skal sammen med egne arbeidsmiljøgrupper på hver enkelt arbeidsplass bidra
til oversikt, informasjon og utforming av tiltak1.
• I 2021 endte sykefraværet i Karmøy kommune på 8,6 prosent. Tall for 1. kvartal 2022
viser en økning i sykefraværet, til 11,7 prosent2.
• Tall fra KOSTRA/Framsikt viser at Karmøy har hatt en positiv utvikling når det
gjelder de ansattes kompetanse, både innenfor helse- og omsorg, barnehage, skole og
barnevern. På samtlige tjenesteområder ligger kommunen på eller over snittet i
KOSTRA-gruppa, Rogaland og landet.
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På bakgrunn av undersøkelsene har revisjonen kommet med følgende anbefalinger:
• Med utgangspunkt i Handlingsplan for arbeidsmiljø 2022-2023, vurdere hva som kan
gjøres for å få ned sykefraværet, spesielt innenfor barnehage, skole og helse & omsorg.
• Vurdere å innføre sluttsamtaler som en fast rutine overfor fast ansatte som velger å
slutte i kommunen.
• Vurdere ytterligere tiltak som kan styrke rekrutteringen av lærlinger innenfor teknisk
sektor.
Sekretariatet viser til rapportens sammendrag, som ligger fremst i rapporten og revisors
vurderinger i rapportens kapitel 1.2 til 1.7. Ut i fra sine vurderinger har revisor i kommet fram
til sine anbefalinger. Disse er gjengitt samlet ovenfor. For mer detaljer vises det til selve
rapporten.
I følge forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 14 skal revisor sende utkast av rapporten til
uttalelse til kommunedirektøren. Uttalelsen skal i sin helhet fremgår i rapporten. Uttalelsen fra
rådmannen er tatt inn i rapporten på side 11.
Rådmannens kommentarer
Rådmannen skriver blant annet følgende (utdrag):
«Rådmannen takker for forvaltningsrapporten som omhandler kompetanse og rekruttering.
Det er gledelig at revisjonen vurderer at Karmøy kommune i hovedsak har tilstrekkelig
tilgang på kompetanse. Dette er et resultat av mye godt arbeid.
Utdanningsnivået i kommunesektoren og i Karmøy kommune er høy og konkurransen om
kompetansen er stor. I årene som kommer vil etterspørsel etter kompetanse bli enda mer
utfordrende. Det er viktig for oss å ha kontinuerlig fokus på hvordan vi rekrutterer,
beholder og utvikler våre ansatte.
…………………………
Sykefravær
Leder har en sentral rolle i arbeidet med å holde sykefraværet så lavt som mulig. Dialog
og samarbeid med ansatte og tillitsvalgte for å finne gode løsninger, står i sentrum i
arbeidet med å redusere fravær. Karmøy-modellen er utarbeidet på grunnlag av gode
erfaringer med en slik tilnærming.
…………….

Pandemien har gitt kommunen mange utfordringer, herunder å ivareta den daglige driften,
samtidig som smittetrykket har variert i styrke. 2022 har vært særlig krevende å håndtere
med tydelig økt sykefravær i årets første måneder. Revisjonen viser til handlingsplan for
arbeidsmiljø og oppfordrer kommunen til å vurdere hva som kan gjøres for å få ned
sykefraværet. Det vises til sektorene skole, barnehage, helse og omsorg som sysselsetter de
fleste av kommunens ansatte.

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS

Side 3 av 4

KARMØY KOMMUNE

20

Saksframlegg

Rådmannen støtter dette og vil særlig fremheve arbeidsmiljøgruppenes viktige rolle i dette
arbeidet. Det arbeides med å utvikle en veileder for arbeidsmiljøgruppene, for å legge
grunnlaget for en god og systematisk arbeidsmetodikk.
Konklusjon
Sekretariatet har gjort en vurdering av at rapporten er av god kvalitet ihht. standardkravene til
forvaltningsrevisjonsrapporter (RSK001), og at den er i samsvar med kontroll- og
kvalitetsutvalgets bestilling og vedtatt prosjektplan. Valg av revisjonskriterier er relevante sett
opp mot problemstillingene. Revisors vurderinger og anbefalinger er videre basert på
innsamlet materiale, revisjonskriteriene og de metodiske avgrensningene.
Resultatet etter forvaltningsrevisjonen viser at kommunen har forbedringspotensialet, i og
med at undersøkelsen avdekker noen forbedringsområder. Sekretariatet vil på den bakgrunn
anbefale at kontroll- og kvalitetsutvalget ber kommunestyret vedta at revisjonens anbefalinger
blir fulgt opp.
Sekretariatet vil anbefale at det settes en frist for rådmannen til når kommunestyret via
kontrollutvalget får tilbakemelding om status for anbefalingene.
En forvaltningsrevisjonsrapport skal systematisk følges opp for å sikre at forvaltningen setter i
verk tiltak for å rette opp påviste avvik/svakheter og kontrollutvalget må sørge for at
kommunestyrets vedtatte merknader til rapporter følges opp av rådmannen. Det er anbefalt at
slik oppfølging skjer fra 6 til 12 måneder etter at rapporten er vedtatt av kommunestyret.
I denne saken kan det være naturlig å sette 12 måneder, da to av forholdene vil det trenge litt
tid å gjennomføre. Det er bedre å få tilbakemelding for hva som er gjort enn å få
tilbakemelding om hvilke planer for tiltak som er tenkt å bli satt i verk. Tilbakemelding om
iverksatte og gjennomførte tiltak vil da kunne bli lagt fram som sak om oppfølging for utvalg/
kommunestyret høsten 2023.
I følge rundskriv H-02/06 skal kontrollutvalget innstille direkte til kommunestyret i
forbindelse med behandling av forvaltningsrevisjonsrapport.
Aksdal, 22.09.22
Toril Hallsjø (sign.)
Daglig leder/utvalgssekretær
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OPPDRAGET
Bestilling:

Problemstillinger:

Kontrollutvalget i Karmøy
kommune bestilte 11.01.2022 en
forvaltningsrevisjon, med tittelen
«Kompetanse og rekruttering».

•

•
•

Formålet:
Formålet med prosjektet har vært å
undersøke hvordan Karmøy
kommune identifiserer
kompetansegap og hva kommunen
gjør for å lukke eventuelle gap.

I hvilken grad har Karmøy kommune et
gap mellom hva kommunen har og hva
som trengs av kompetanse?
Hvilke tiltak blir benyttet for å lukke
eventuelle kompetansegap:
Rekrutteringstiltak?
o Kompetanseutvikling og
opplæring av egne ansatte?
o Samhandling av kompetanse på
tvers av tjenesteområdene?
o Hvordan arbeider kommunen for å
få ned sykefraværet?
o Har kommunen tiltak og fokus på
mangfoldproblematikk ved
rekruttering?

Prosjektleder for dette prosjektet har vært forvaltningsrevisor Frode K. Gøthesen. Rapporten er
kvalitetssikret av senior forvaltningsrevisor Ståle Opedal, og leder for forvaltningsrevisjon, Silje
Nygård.
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SAMMENDRAG
Formålet med prosjektet har vært å undersøke hvordan Karmøy kommune identifiserer
kompetansegap og hva kommunen gjør for å lukke eventuelle gap. I prosjektet har vi
gjennomgått skriftlig dokumentasjon fra kommunen, og analysert tallmateriale, som så er
supplert med intervju med ansatte i kommunen.

Hovedpunkter:
•

Karmøy kommune har i all hovedsak den kapasiteten og den kompetansen som trengs for
å gi det tjenestetilbudet som er vedtatt, både i dag og i nærmeste fremtid.

•

En egen handlingsplan om forebygging og oppfølging av sykefravær er utarbeidet, i
tillegg til en modell for sykefraværsoppfølging. Kommunens Arbeidsmiljøutvalg (AMU)
skal sammen med egne arbeidsmiljøgrupper på hver enkelt arbeidsplass bidra til oversikt,
informasjon og utforming av tiltak1.

•

I 2021 endte sykefraværet i Karmøy kommune på 8,6 prosent. Tall for 1. kvartal 2022
viser en økning i sykefraværet, til 11,7 prosent2.

•

Tall fra KOSTRA/Framsikt viser at Karmøy har hatt en positiv utvikling når det gjelder
de ansattes kompetanse, både innenfor helse- og omsorg, barnehage, skole og barnevern.
På samtlige tjenesteområder ligger kommunen på eller over snittet i KOSTRA-gruppa,
Rogaland og landet3.

Rekruttering og tiltak for å beholde medarbeidere
Karmøy kommune opplever et godt tilfang av kvalifiserte søkere ved stillingsutlysninger.
Innenfor helse- og omsorgsetaten er utfordringen først og fremst knyttet til å få flere kvalifiserte
søkere å velge mellom. Dette gjelder for eksempel sykepleiere, vernepleiere og i særlig grad
leger. Mens det var gjennomsnittlig 2,4 søkere per utlyste sykepleier- og vernepleierstilling i
2021, var det gjennomsnittlige antallet 11,1 til stillinger som krevde ingeniørutdanning.

Arbeidsmiljøutvalget i Karmøy er et samarbeidsutvalg med hensikt å bedre arbeidsmiljøet. I AMU sitter like mange
representanter for ledelsen og de ansatte, og disse har alle stemmerett. I tillegg møter bedriftshelsetjenesten. Faste
tema er blant annet HMS-avvik og sykefravær (Kilde: Karmøy kommune).
1

2

Tallene inkluderer både egenmeldt og legemeldt sykefravær.

3

Dette gjelder indikatorene: Prosentandel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning,
Prosentandel barnehagelærere i prosent av grunnbemanningen, Prosentandel undervisning gitt av
undervisningspersonale med godkjent utdanning og Stillinger med fagutdanning av alle fag- og tiltaksstillinger i
barnevernet.
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I den grad kommunen har vakante stillinger innenfor helsesektoren, lyses disse ut som faste
stillinger. Status våren 2022 er at Karmøy har fått tilsatt sykepleiere i alle faste stillinger. Dette
inkluderer også nattstillinger.
I kommunens skolehelsetjeneste finner vi 29 helsesykepleiere, hvorav 9 er i konstituerte
helsesykepleierstillinger. Sistnevnte betyr at sykepleierne/spesialsykepleierne i disse stillingene
ikke har helsesykepleierutdanning. Men vi får opplyst at samtlige ønsker å ta
helsesykepleierutdanningen, og søker flere ganger i året ved ulike utdanningsinstitusjoner. I
Rogaland blir 20-30 studenter tatt inn annet hvert år. Karmøy kommune er imidlertid i dialog
med Høgskolen Vestland om mulighetene for etablering av en desentralisert
helsesykepleierutdanning.
Å øke stillingsstørrelsen blant deltidsansatte, er et viktig tiltak for å dekke behovet for
arbeidskraft. Tall fra kommunen sett under ett viser prosentandelen som jobber heltid har økt fra
42,5 til 50,2 prosent i perioden 2018-21. Dette er en økning som har funnet sted både blant
kvinner og menn.
Per mai 2022 har alle barnehagene i kommunen, både kommunale og private, den bemanningen
som kreves etter barnehageloven. Her har kommunen ingen dispensasjoner. Barnehagene
oppfyller også kompetansekravet til barnehagestyrer, da samtlige styrere er utdannet
barnehagelærere. Barnehageloven stiller for øvrig også kompetansekrav til pedagogisk leder4.
Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at en høy prosentandel av barnehagene i Karmøy oppfyller
pedagognormen. Prosentandelen er 90 prosent, noe som er betydelig høyere enn landssnittet på
71 prosent5.
Innenfor teknisk etat er flere sektorer i direkte konkurranse med det private næringslivet. Et
generelt høyere lønnsnivå i privat sektor gjør rekrutteringen utfordrende. Dette gjelder særlig
kompetanse innen fagdisipliner som rørlegging, elektro/automasjon, prosess/maskin og
prosjektledelse. Spesielt unge arbeidstakere er vanskelig å rekruttere siden de har lav ansiennitet.
Dette er bakgrunnen for at Karmøy kommune nylig har innført et lokalt lønnsløft for
fagarbeidere.

I henhold til barnehageloven skal pedagogiske ledere ha utdannelse som barnehagelærere eller annen treårig
pedagogisk utdannelse med videreutdannelse i barnehagepedagogikk Kommunen kan gi dispensasjon fra
utdannelseskravet for inntil et år om gangen, slik at en person som ikke oppfyll utdannelseskravet kan jobbe som
pedagogisk leder. Kilde: Utdanningsdirektoratet.no).
4

5

Dette er samlede tall for både private og kommunale barnehager i Karmøy og på landsbasis (Kilde: Udir.no).
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Våren 2022 har Karmøy 100 lærlinger inne i et 2-årig opplæringsløp. De fleste er knyttet til
helsearbeiderfaget (40 lærlinger) eller barne- og ungdomsarbeiderfaget (30 lærlinger)6.
Kommunen opplever godt med søkere til lærlingeplasser i helse- og omsorgsetaten og oppvekstog kulturetaten, mens det er færre søkere til lærlingplasser i teknisk etat. Dette gjelder for
eksempel bygg-drift, gjenvinning, anleggsgartner og renhold. Siden dette er fagområder hvor det
også tilbys læreplasser hos private arbeidsgivere, opplever kommunen her en viss
konkurranse. For å flere til å søke læreplass, driver kommunen et aktivt informasjonsarbeid
overfor elever som er på vei inn i videregående opplæring.

Turnover og sluttsamtaler
I perioden 2020-21 har gjennomsnittlig turnover i kommunen ligget på 12 prosent, noe som er på
linje med landssnittet for landets kommuner og fylkeskommuner. Resultatene fra sist
gjennomførte medarbeiderundersøkelse viser at Karmøy ligger på landssnittet eller høyere på
samtlige indikatorer. Karmøy scorer spesielt høyt på «mestringsklima» og «rolleklarhet».
Resultatene viser at de ansatte trives i kommunen, noe som er viktig for at de ansatte skal bli
værende.
Karmøy har per i dag ingen fast rutine for gjennomføring av sluttsamtaler med dem som velger å
slutte i kommunen. Fra ledelsen blir det opplyst at hvorvidt en samtale blir gjennomført vil
variere, og at det vil være opp til den enkelte enhetsleder å avgjøre. Blant de intervjuede blir det
fremhevet at en fast rutine for gjennomføring av sluttsamtaler, og en fast mal for innholdet i
samtalene, kan være en fordel, slik at kommunen kan innhente nyttige råd og tips i arbeidet med å
rekruttere kompetent arbeidskraft.

Mangfold ved rekruttering
I intervju får vi opplyst at Karmøy kommune tar imot ulike grupper i praksis. Dette kan for
eksempel være innbyggere med bistand fra NAV som trenger hjelp for å komme seg inn på
arbeidsmarkedet. I tillegg tilbyr kommunen en egen ordning knyttet til varig tilrettelagt arbeid.
Dette er et tilbud til personer som har fått innvilget varig uførepensjon, eller som forventes å få
innvilget dette i nær framtid, og som har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging. Per mai
2022 har Karmøy kommune åtte personer i denne ordningen. I tillegg har kommunen øremerket
3-4 av kommunens om lag 100 lærlingeplasser til personer med behov for særskilt tilrettelagt
opplæring.

6

Foruten disse, har kommunen noen få læreplasser innen kontorfag og IKT.
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Hvordan kommunen arbeider for å få ned sykefraværet
Karmøy kommune har over flere år jobbet med å få ned sykefraværet. I dette arbeidet har
kommunen satset på særlig tre tiltak:
•

Forankring: Arbeidsmiljøutvalget (AMU) og Arbeidsmiljøgruppene er satt til å holde
oversikt, informere og utforme tiltak7.

•

Handlingsplan: Kommunen har utarbeidet en egen plan for hvordan kommunen skal
arbeide for å få ned sykefraværet. «Handlingsplan for bedre arbeidsmiljø 2022-23»
omhandler forebygging og oppfølging av sykefravær, foruten elementer knyttet til:
o Helsefremmende innsats – øke bevisstheten rundt faktorer som fremmer helse
o Forebyggende innsats – redusere risikoen for helsefare på egen arbeidsplass
o Oppfølging og nærværskultur – økt bevissthet om arbeidsmiljø og lederstil, og
betydningen dette har for sykefraværet

•

Verktøy: Karmøy kommune har utarbeidet en egen modell for sykefraværsoppfølging,
som kommunen har jobbet med over tid (Karmøy-modellen). Et viktig tiltak her er å
komme i tidlig dialog med den ansatte.

I intervju fremheves at arbeidet med å få til en heltidskultur også er viktig, i tillegg til innføring
av fleksible arbeidstidsordninger, så som års-turnus. Kommunens skjeve kjønnsfordeling, med
overvekt av kvinner, sammenlignet med andre kommuner, har også betydning. I Karmøy
kommune er det 81,3 prosent kvinner og 18,7 prosent menn (636 menn og 2762 kvinner)8.
I behandlingen av budsjett og økonomiplan 2022-2025 vedtok kommunestyret en målsetting om
en reduksjon i sykefraværet på 10 prosent, sammenlignet med nivået før Korona-pandemien. I
praksis betyr dette at med et samlet sykefravær på 7,1 prosent i 2019, er målsettingen et
sykefravær på 6,4 prosent. Resultatet for 2021 som helhet viser at sykefraværet endte på 8,6
prosent. Tall for 1. kvartal 2022 viser en ytterligere økning, til 11,7 prosent. (inklusiv egenmeldt
fravær på 3,3 prosent). Selv om det gjenstår tre kvartaler, er det lite trolig at kommunen vil nå
målet for året samlet sett.

Arbeidsmiljøutvalget i Karmøy er et samarbeidsutvalg med hensikt å bedre arbeidsmiljøet. I AMU sitter like mange
representanter for ledelsen og de ansatte, og disse har alle stemmerett. I tillegg møter bedriftshelsetjenesten. Faste
tema er blant annet HMS-avvik og sykefravær (Kilde: Karmøy kommune).
7

KS har en artikkel som sier noe om faktorer som gir høyere sykefravær. Her er kjønn en av faktorene:
https://www.ks.no/fagomrader/statistikk-og-analyse/fravar/sykefravaret-i-kommunal-og-privat-sektor/
8
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I intervju blir det påpekt at Korona-pandemien vedvarte med forholdsvis mange Korona-smittede
de fire første månedene av 2022, og at dette har slått ut på fraværet9. Første kvartal 2022 var det
svært høy smitte og da særlig på arbeidsplasser med ansatte og brukere uten mulighet til å holde
avstand eller å ha hjemmekontor. Dette viser tydelig igjen på fraværstallene i skole, barnehage og
omsorgssektoren. Tall fra kommunen viser at det er barnehage, skole og helsesektoren som har
det største avviket fra kommunens måltall.
Under pandemien er det gitt føringer fra sentrale myndigheter for hvordan innbyggerne skal
forholde seg ved mistanke om Korona-smitte og sykdom. Det er også slik at måltallene bygger på
en situasjon uten pandemi. Når samfunnet har vært såpass preget av pandemien i første kvartal,
blir en 10 prosent reduksjon i sykefraværet en vanskelig oppgave.
Basisen i arbeidet med å redusere sykefraværet er etablert i nærværsrutinene i Karmøymodellen.
Dersom vi ser på fraværstallene siden innføringen av modellen i 2013, kan vi se en nedgang i
sykefraværet, fram til Korona-pandemien startet. Innføringen av Karmøy-modellen ser dermed ut
til å ha hatt innvirkning på sykefraværet, men da sett i et lengre tidsperspektiv.
Kommunens handlingsplan skisserer ulike tiltak som alle ledere og arbeidsmiljøgrupper skal ta
tak i, men de siste årene har Korona-viruset gjort det nødvendig å prioritere oppgaver knyttet til
den daglige driften under pandemien. På denne bakgrunn vil vi anbefale at ledere sammen med
verneombud og arbeidsmiljøgruppene, så snart som forholdene tillater det, tar tak i
handlingsplanen og prioriterer de aktivitetene som er skissert der.

Kompetanseutvikling
Tall fra KOSTRA/Framsikt viser at Karmøy har hatt en positiv utvikling når det gjelder de
ansattes kompetanse, både innenfor helse- og omsorg, barnehage, skole og barnevern. På
samtlige tjenesteområder ligger kommunen på eller over snittet i KOSTRA-gruppa, Rogaland og
landet10.
Resultatene fra kommunens siste medarbeiderundersøkelse gjennomført i 2021, viser at de
ansatte er fornøyde med mulighetene for kompetanseutvikling. I undersøkelsen ligger resultatene

9

Dette er for øvrig også en tendens en ser i landet generelt, se https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/arbeidsmiljo-

sykefravaer-og-arbeidskonflikter/statistikk/sykefravaer
10

Dette gjelder indikatorene: Prosentandel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning,
Prosentandel barnehagelærere i prosent av grunnbemanningen, Prosentandel undervisning gitt av
undervisningspersonale med godkjent utdanning og Stillinger med fagutdanning av alle fag- og tiltaksstillinger i
barnevernet.
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på indikatoren «opplevd bruk av egen kompetanse» over landssnittet, mens indikatoren
«mulighet for relevant kompetanseutvikling» ligger på linje med landssnittet.
For å legge til rette for kompetanseutvikling, har Karmøy kommune flere tiltak, som for
eksempel et eget lederutviklingsprogram. Innenfor skole og barnevern stiller nasjonale
myndigheter spesifikke krav til kompetanseutvikling de nærmeste årene. «Kompetanse for
kvalitet» er en nasjonal satsing for styrking av kompetansen i skolen, og innebærer krav om etterog videreutdanning for lærere i fag som norsk, matematikk og engelsk. Hvert år har Oppvekst- og
kulturetaten i Karmøy om lag 30 lærere i videreutdanningsløp via «Kompetanse for kvalitet», og
med dette antallet regner kommunen med å være i mål innen fristen i 202511.
Fra 01.01.2031 stilles det krav om barnevernsfaglig eller annen relevant mastergradsutdanning til
ansatte i barnevernet12. Fra barneverntjenesten får vi opplyst at de regner med å være i mål innen
fristen. Status våren 2022 er at så langt oppfyller 70 prosent av de fast ansatte kravet.

Kompetansedeling og samhandling
Karmøy kommune har flere faste tverrfaglige møter som skal bidra til økt samarbeid og
kompetansedeling internt. I tillegg er det opprettet tverrfaglige team innenfor helse- og
omsorgsetaten bestående av skolehelsetjenesten, PP-tjenesten og barnevernet, som skal utarbeide
tverrfaglige tiltak både på individ- og systemnivå. Kommunen har også flere stillinger hvor økt
tverrfaglig samarbeid inngår som en sentral oppgave. Dette gjelder for eksempel kommunens
frivillighetskoordinator, SLT-koordinator, LOS-koordinator og koordinator for individuell plan.
Som følge av Korona-pandemien har Karmøy kommune skaffet seg flere muligheter og
plattformer for digital kompetansedeling, gjennom Teams og KS læring. Og for å sikre robuste
kompetansemiljø og stordriftsfordeler, har Karmøy inngått interkommunale samarbeid med andre
kommuner på en rekke områder, som for eksempel brannberedskap, bedriftshelsetjeneste,
arkivtjenester, skjenkekontroll og innkjøp.

11

Kravene gjelder lærere ansatt etter år 2014.

Dette følger av endringer i barnevernloven gjeldende fra 01.01.2022. For ansatte i tjeneste som skal utføre
nærmere bestemte oppgaver, nærmere bestemt lederfunksjoner, utredningsoppgaver og vedtak, innføres det krav til
kompetanse på masternivå eller tilsvarende, eller med bachelor og minst fire års arbeidserfaring (§ 2-1 a) (Kilde:
BUFdir.no).
12
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Vurdering av det framtidige kompetansebehovet
Tall per 31.12.2021 viser at 1380 av 2744 årsverk er knyttet til helse og omsorgssektoren. Disse
utgjør 50 prosent av arbeidstokken. Tilsvarende tal for barnehage- og skolesektoren er 39 prosent
(1076 av 2744 årsverk).
Ifølge SSB sine befolkningsprognoser, vil Karmøy oppleve en endring i alderssammensetningen
blant innbyggerne. Fremover forventes det færre barn i barnehage- og skolealder, og flere eldre.
Dette er en endring som innebærer en tydelig vriding av behov. Kommunens utgiftsbehov/
ressursbehov til barnehage- og grunnskoletjenester går ned, mens pleie og omsorgstjenester vil få
et økt utgiftsbehov. Det kommunale inntektssystemet forutsetter at kommunen evner å ta ned
kostnadene til barnehage og skole. For å kunne finansiere områdene med økt tjenestebehov må
kommunen ta ned kostnadene til aldersgruppene hvor det blir færre innbyggere. I Karmøy
kommunes vedtatte økonomiplan er det lagt til grunn at færre barn vil gi reduserte utgifter til
barnehagetjenester fra 2022-2024, mens dette vil gjelde for skoletjenester fra 2023.

Våre anbefalinger
Revisjonen tilrår Karmøy kommune å:
•

Med utgangspunkt i Handlingsplan for arbeidsmiljø 2022-2023, vurdere hva som kan
gjøres for å få ned sykefraværet, spesielt innenfor barnehage, skole og helse & omsorg.

•

Vurdere å innføre sluttsamtaler som en fast rutine overfor fast ansatte som velger å slutte i
kommunen.

•

Vurdere ytterligere tiltak som kan styrke rekrutteringen av lærlinger innenfor teknisk
sektor.
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RÅDMANNENS KOMMENTAR
Kompetanse
Rådmannen takker for forvaltningsrapporten som omhandler kompetanse og rekruttering. Det er
gledelig at revisjonen vurderer at Karmøy kommune i hovedsak har tilstrekkelig tilgang på
kompetanse. Dette er et resultat av mye godt arbeid.
Utdanningsnivået i kommunesektoren og i Karmøy kommune er høy og konkurransen om
kompetansen er stor. I årene som kommer vil etterspørsel etter kompetanse bli enda mer
utfordrende. Det er viktig for oss å ha kontinuerlig fokus på hvordan vi rekrutterer, beholder og
utvikler våre ansatte.
Gjennom å være til stede i de rette kanalene hvor vi forteller historier om de interessante og
meningsfulle arbeidsoppgaver som finnes i kommunen, ønsker vi å styrke vår posisjon som en
foretrukken arbeidsgiver. Samtidig er det regionale omdømmearbeidet viktig slik at bo- og
arbeidsmarkedet vi er en del av styrkes.
Karmøy kommune legger mye innsats i å beholde og videreutvikle dagens ansatte og den
kompetansen de har. Erfaringer viser at ansatte ønsker faglig utvikling, og er aktive i
videreutdanninger. Samarbeidet med Høyskolen Vestland har ført til etablering av utdanningsløp
som er tilpasset kommunale kompetansebehov. Samarbeid med videregående opplæring står
sentralt for å nå de yngste. Lærlingeordningen er viktig for å sikre fagutdanninger. Revisjonen
peker her på at vi må se på tiltak for å sikre rekrutteringen til lærlinger i tekniske fag, hvor
konkurransen med privat sektor utfordrer.
Tjenestene opplever økte behov og forventinger. Innen helse- og omsorgsetaten har Karmøy
kommune arbeidet med å utvikle en sterk heltidskultur. En sterk heltidskultur forsterker
fagmiljøer, kontinuitet og kvalitet i tjenestene. Denne utvikling har positiv effekt på rekruttering
av nyutdannede som er opptatt av faglig utvikling og en lønn å leve av.
Det blir stadig viktigere at kommunen har arbeidsplasser og fagmiljø som er sterke nok til å bidra
til innovasjon og utvikling i tjenestene, og som bidrar til å øke mulighetene til å rekruttere nok
fagkompetanse. Dette vil være et viktig hensyn når kommunen skal vurdere hvordan kommunens
tjenesteproduksjon skal organiseres.
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Sykefravær
Leder har en sentral rolle i arbeidet med å holde sykefraværet så lavt som mulig. Dialog og
samarbeid med ansatte og tillitsvalgte for å finne gode løsninger, står i sentrum i arbeidet med å
redusere fravær. Karmøy-modellen er utarbeidet på grunnlag av gode erfaringer med en slik
tilnærming.
Arbeidsmiljøutvalget vedtar handlingsplaner for å bedre arbeidsmiljøet gjennom å fokusere på
helsefremmende og forebyggende innsats, samt tiltak for å redusere sykefravær. Det er opprettet
arbeidsmiljøgrupper på hver arbeidsplass, som består av blant annet tillitsvalgte og verneombud, i
tillegg til leder. Sammen med leder medvirker gruppene aktivt til iverksetting av tiltakene
tilpasset behovene på hver enkelt arbeidsplass.
Pandemien har gitt kommunen mange utfordringer, herunder å ivareta den daglige driften,
samtidig som smittetrykket har variert i styrke. 2022 har vært særlig krevende å håndtere med
tydelig økt sykefravær i årets første måneder. Revisjonen viser til handlingsplan for arbeidsmiljø
og oppfordrer kommunen til å vurdere hva som kan gjøres for å få ned sykefraværet. Det vises til
sektorene skole, barnehage, helse og omsorg som sysselsetter de fleste av kommunens ansatte.
Rådmannen støtter dette og vil særlig fremheve arbeidsmiljøgruppenes viktige rolle i dette
arbeidet. Det arbeides med å utvikle en veileder for arbeidsmiljøgruppene, for å legge grunnlaget
for en god og systematisk arbeidsmetodikk.
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1 FAKTA OG VURDERINGER
1.1 INNLEDNING
1.1.1 OVERORDENDE STYRINGSDOKUMENT
Karmøy kommunes målsettinger innenfor områder som rekruttering, kompetanseutvikling og
kompetansedeling går fram av ulike styringsdokumenter. Blant de viktigste finner vi:
•
•
•
•
•

Kommuneplan 2014-23
Kommuneplan m/ samfunnsdel 2021-3013
Økonomiplan m/ handlingsprogram 2022-25
Arbeidsgiverstrategi 2018-2314
Lønns-politisk plan 2019

Arbeidsgiverstrategien for Karmøy kommune tar utgangspunkt i visjon, verdier og felles mål for
kommunen. Strategien omhandler tre prioriterte delmål som er sentrale for videreutvikling av
organisasjonen. De tre delmålene er:
•
•
•

Bygge inspirerende lederskap
Gjøre hverandre gode
Være i forkant av framtidige behov

1.1.2 FLEST ANSATTE INNENFOR HELSE
Karmøy kommune leverer tjenester innenfor helse, opplæring, samferdsel, næringsutvikling og
planlegging. Kommunen har til sammen 3400 ansatte fordelt på 2744 årsverk15. Hovedtyngden
av de ansatte jobber innen barnehage-, skole- og helsesektoren:
Tabell 1 - Årsverk per sektor i Karmøy kommune

Den nye Kommuneplanen m/ samfunnsdel ble ved utgangen av 2021 sendt på høring og skal behandles politisk i
2022.
13

Arbeidet med å utarbeide en ny Arbeidsgiverstrategi startes opp våren 2022. Målet er å ha en ny
arbeidsgiverstrategi klar i løpet av 2023.
14

15

Lærlinger og ansatte i lønnet foreldrepermisjon inkludert (Kilde: KS Arbeidsgivermonitor. Tall per 31.12.2021).
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Absolutte tall
Prosentvis fordeling

Helse og
omsorg
1380
50,3 %

Undervisning
886
32,3 %

Samferdsel
Barnehagar og teknikk
190
168
6,9 %
6,1 %

Administrasjon
120
4,4 %

Sum årsverk
2744

(Kilde: KS/ SSB)
Av tabellen kan vi se at 1380 av 2744 årsverk er knyttet til helse og omsorgssektoren. Disse
utgjør 50 prosent av arbeidstokken. Tilsvarende tal for barnehage- og skolesektoren er 39 prosent
(1076 av 2744 årsverk).
Tall fra KOSTRA/Framsikt viser at Karmøy har hatt en positiv utvikling når det gjelder de
ansattes kompetanse, både innenfor helse- og omsorg, barnehage, skole og barnevern. På
samtlige tjenesteområder ligger kommunen på eller over snittet i KOSTRA-gruppa, Rogaland og
landet;
Tabell 2 - Prosentandel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning (prosent)
2018
79,3 %
78,0 %
79,5 %
77,5 %

Karmøy
Kostragruppe 10
Rogaland
Landet uten Oslo

2019
81,7 %
79,2 %
80,1 %
77,7 %

2020
80,0 %
78,6 %
80,3 %
78,1 %

2021
81,9 %
78,6 %
81,1 %
78,3 %

(Kilde: Framsikt/ KOSTRA)

Tabell 3 – Barnehage – Prosentandel barnehagelærere i prosent av grunnbemanningen
2018
43,7 %
41,6 %
36,8 %
40,8 %

Karmøy
Kostragruppe 10
Rogaland
Landet uten Oslo

2019
42,8 %
41,3 %
38,0 %
41,5 %

2020
45,0 %
42,1 %
39,7 %
42,4 %

2021
45,3 %
42,7 %
39,9 %
42,7 %

(Kilde: Framsikt/ KOSTRA)

Tabell 4 – Skole - Prosentandel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent
utdanning
Karmøy
Kostragruppe 10
Rogaland
Landet uten Oslo

2018
95,5

2019
96,6

2020
97,8

95,3

94,2

94,7

2021
96,2

(Kilde: Framsikt/ KOSTRA. Her mangler tall for KOSTRA-gruppa og landet)
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Tabell 5 – Barnevern - Stillinger med fagutdanning av alle fag- og tiltaksstillinger i barnevernet
2018
92,3
100,5
98,8
98,6

Karmøy
Kostragruppe 10
Rogaland
Landet uten Oslo

2019
83,0
99,1
97,5
98,8

2020
84,6
99,4
99,1
99,6

2021
100,0
100,0
100,0
99,8

(Kilde: Framsikt/ KOSTRA)

1.2 REKRUTTERINGSTILTAK OG TILTAK FOR Å BEHOLDE
ANSATTE
1.2.1 REVISJONSKRITERIER
I Kommuneplan 2014-23 heter det at det overordnede målet er at «Karmøy kommune skal sikre
riktig og nødvendig kompetanse, og på den måten ivareta både ansvar og oppgaver som følger av
definerte krav og fastsatte mål». Videre heter det at «Karmøy må prioritere rekrutteringsarbeidet,
ettersom Karmøy konkurrerer om den samme arbeidskraften med det private næringslivet og
øvrige kommuner i regionen og fylket».
I Kommuneplanens samfunnsdel 2021-30 heter det at «for å tiltrekke, utvikle og ta vare på
kompetente ansatte, skal kommunen bli den foretrukne arbeidsgiveren i regionen».
Lønns-politisk plan, Lokal lønnspolitikk for Karmøy kommune16, fastsetter et overordnet mål om
at «Karmøy kommune har som mål for arbeidsgiverpolitikken å utvikle moderne og attraktive
arbeidsplasser. Det handler om å løse kommunens samfunnsoppdrag på en god måte og å
rekruttere og beholde kompetente medarbeidere og ledere».
I kommunen sin Arbeidsgiver- og kompetansestrategi 2018-23 heter det at «Vi vil levere god
tjenestekvalitet, sikre kontinuitet og forutsigbarhet hos brukere og ansatte, gjennom økt andel
heltidsstillinger og redusert andel deltidsstillinger».
I kommunens Plan for Leve hele livet i Karmøy 2021-23 heter det at «Andelen deltidsarbeidende
innen helse og omsorg i kommunen fremdeles er for stor, og arbeidet med å fremme heltidskultur
må fortsatt ha fokus».

16

Vedtatt 12.06.2019.
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Ut fra disse føringene i kommunen sine styringsdokumenter, har vi utledet følgende
revisjonskriterier (det vil si krav eller forventninger til kommunen):
•
•

Kommunen skal arbeide for å rekruttere rett bemanning og kompetanse innenfor de ulike
tjenesteområdene.
For å sikre rekruttering og for å beholde ansatte, skal Karmøy kommune arbeide for økte
stillingsstørrelser.

1.2.2 ANTALLET UTLYSTE STILLINGER
I oversikten nedenfor har vi tatt med antall utlyste stillinger i perioden 2018-21 for de største
stillingsgruppene;
Tabell 6 – Antall utlyste stillinger per stillingsgruppe i perioden 2018-2117
Fagarbeider
Undervisningspersonell
Sykepleier/ vernepleier
Høgskole
Lærling
Leder
Høgskole barnehage
Ingeniør
Lege
Ufaglært
Juridisk

Antall
423
286
283
279
175
111
51
27
25
14
9

(Kilde: Sak 016/21)

Fagarbeider, undervisningspersonell og sykepleiere/vernepleiere er grupper som har flest antall
utlysninger. Antallet søkere til ledige stillinger vil være en målestokk for i hvilken grad
kommunen blir oppfattet som en attraktiv arbeidsgiver;

Høgskole er her stillinger som krever minimum bachelor-utdanning, men som ikke er spesifikt nevnt blant de
andre kategoriene.
17
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Tabell 7 – Gjennomsnittlig antall søkere per stilling
Kompetansekrav

Gjennomsnittlig
antall
søkere per
stilling
Ingeniørutdanning
11,1
Høgskoleutdanning
8,9
Fagarbeider
6,5
Ufaglært
5,9
Lederutdanning
4,8
Høgskoleutdanning barnehagepersonell
4,3
Juridisk utdanning
4,2
Legeutdanning
2,9
Undervisningspersonell
2,8
Lærling
2,5
Sykepleier- / vernepleierutdanning
2,4

(Kilde: Sak 016/21)

Ut fra tabellen kan vi se at det er færrest søkere til stillinger som krever sykepleier- og
vernepleierutdanning, mens stillinger som krever ingeniørutdanning har flest søkere. De
intervjuede i prosjektet er samstemte om at tilfanget av kvalifiserte søkere til ledige stillinger i
Karmøy kommune generelt sett er godt, og at kommunen av denne grunn har få vakante stillinger
til enhver tid18.

1.2.3 REKRUTTERINGSTILTAK
Alle ledige stillinger lyses ut på kommunens nettsider og på NAV.no. Kommunen vurderer om
ledige stillinger skal lyses ut i flere kanaler. Dette kan for eksempel være Haugesunds Avis,
Finn.no, fagtidsskrifter og sosiale medier. Under Korona-pandemien har karrieredager og
rekrutteringsmesser ikke blitt gjennomført på vanlig måte. I stedet har kommunen deltatt på
digitale møtepunkter mellom arbeidsgivere og studenter.
Gjennom kommunens kommunikasjonsavdeling drives et aktivt kommunikasjonsarbeid ut mot
innbyggerne og næringslivet. Egenutviklet innhold vises på digitale bannere/plattformer, i
Haugesunds avis og på kommune-TV. Her har kommunen en mulighet til å fortelle historier om
tjenestene som kommunen yter, og informere om arbeidsplasser og jobbmuligheter.

18

Mer om helse og velferd i eget kapittel.
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Sommeren 2021 deltok Karmøy kommune i Haugaland Vekst sitt prosjekt «Sild-ikon Valley»
sammen med flere bedrifter i regionen. Prosjektets målsetting er å gi studenter relevante
sommerjobber, og skape interesse for jobbmuligheter i regionen.

1.2.4 MANGFOLDSPROBLEMATIKK VED REKRUTTERING
I Kommuneplanens samfunnsdel 2021-30 heter det at «som arbeidsgiver skal kommunen aktivt
bidra til integrering gjennom egne ansettelser»19. Utover dette har Karmøy kommune ingen
særskilte rutiner, føringer eller handlingsplaner som omhandler mangfold ved rekruttering.
Våren 2022 har Karmøy kommune etablert en arbeidsgruppe som sammen med tillitsvalgte skal
arbeide for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Her er rekruttering et særskilt
fokusområde i 2022. Aktuelle målsettinger i kommuneplanens samfunnsdel vil også inngå i
arbeidet.
I intervju får vi opplyst at Karmøy kommune tar imot ulike grupper i praksis. Dette kan for
eksempel være elever eller studenter som trenger praksis i forbindelse med utdanning, eller
innbyggere med bistand fra NAV som trenger hjelp for å komme seg inn på arbeidsmarkedet.
I tillegg tilbyr kommunen en egen ordning ved behov for varig tilrettelagt arbeid. Dette er et
tilbud til personer som har fått innvilget varig uførepensjon, eller som forventes å få innvilget
dette i nær framtid, og som har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging. Per mai 2022 har
Karmøy kommune åtte personer i denne ordningen. I tillegg har kommunen øremerket 3-4 av
lærlingeplassene, av 100 lærlingeplasser totalt, til personer med behov for særskilt tilrettelagt
opplæring. Dette er elever med begrenset opplæring i videregående skole og som dermed ikke har
inngått en ordinær lærekontrakt. Formålet med opplæringen er å gi disse et kompetansebevis,
som erstatning for fagbrev.
I intervju får vi opplyst at kommunen ønsker å jobbe særskilt med likestilling og sosial utjevning
i tiden fremover. I den nye Kommuneplanen 2021-30 vil FNs bærekrafts-mål utgjøre
rammeverket for samfunnsdelen20. Dette bærekrafts-mål som;
•
•
•

19

sosial utjevning
livskvalitet
folkehelse

Denne ble behandlet i kommunestyret 13.06.2022.

Den nye Kommuneplanen m/ samfunnsdel ble ved utgangen av 2021 sendt på høring og skal behandles politisk i
2022.
20
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•

å minske forskjeller og levekårsutfordringer21

Som den største arbeidsgiveren i regionen er kommunen en sentral aktør for å bidra til endring,
og i kommuneplanen er det fastsatt hoved- og delmål knyttet til disse satsningsområdene.

1.2.5 LÆRLINGER
Våren 2022 har Karmøy kommune om lag 100 lærlinger inne i et 2-årig opplæringsløp. De fleste
av disse er knyttet til helsearbeiderfaget (40 lærlinger) eller barne- og ungdomsarbeiderfaget (30
lærlinger). Foruten disse, har kommunen flere lærlinger innen kokkefaget og noen få læreplasser
innen kontorfag og IKT. Som nevnt i forrige avsnitt, har kommunen 3-4 plasser avsatt til
lærlinger med behov for særskilt opplæring.
Kommunen opplever god tilgang på lærlinger i helse- og omsorgsetaten og oppvekst- og
kulturetaten. Imidlertid mottar kommunen få søkere til lærlingplasser i teknisk etat, som for
eksempel innen fagretninger som bygg-drift, gjenvinning, anleggsgartner og renhold. Dette er
fagområder hvor det også tilbys læreplasser hos private arbeidsgivere, og her opplever
kommunen en viss konkurranse. På disse fagområdene har kommunen lite tilgang på fagarbeidere
som har hatt sin læretid i Karmøy kommune, sammenlignet med helse- og omsorgsetaten og
oppvekst- og kulturetaten.
Karmøy kommune har for øvrig satt i verk flere tiltak for å få flere til å søke læreplass i
kommunen. Blant annet besøker representanter fra kommunen alle 10. klassingene før
søknadsfristen til videregående opplæring går ut. Besøket følges opp med flere besøk i relevante
klasser på videregående skole, for å motivere til å søke om læreplass.

1.2.6 KARTLEGGING AV ARBEIDSMILJØET GJENNOM
MEDARBEIDERUNDERSØKELSER
En viktig del av arbeidet med å sikre et godt arbeidsmiljø, og dermed få de ansatte til å fortsette i
jobben, er gjennomføring av systematiske kartlegginger av det fysiske og psykososiale
arbeidsmiljøet. Slike kartlegginger skjer ved gjennomføring av medarbeidersamtaler,
medarbeiderundersøkelser, vernerunder og ved rapportering/oppfølging av avvik.

Dette innebærer blant annet å sørge for at alle, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, funksjonsgrad eller legning, får
samme mulighet til å delta i samfunnet.
21
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Gjennom medarbeiderundersøkelsene får kommunen kartlagt hvordan de ansatte oppfatter
kommunen som arbeidsgiver. I Karmøy kommune benyttes 10-faktorundersøkelsen. Den siste
undersøkelsen som ble gjennomført i 2021, hadde en svarprosenten på 82, noe som er på linje
med tidligere undersøkelser.
Figur 1 – Resultater på kommunenivå, sammenlignet med landssnittet (2021)
Karmøy

Snitt Norge
4,7
4,6

PROSOSIAL MOTIVASJON: ØNSKE OM Å BIDRA
TIL ANDRES MÅLOPPNÅELSE
4,2
4

MESTRINGSKLIMA: KULTUR FOR SAMARBEID OG
GJØRE HVERANDRE GODE

4,5
4,4

FLEKSIBILITETSVILJE: VILLIGHET TIL Å VÆRE
FLEKSIBEL PÅ JOBB
3,7
3,7

RELEVANT KOMPETANSEUTVIKLING: MULIGHET
FOR RELEVANT KOMPETANSEUTVIKLING

ROLLEKLARHET: TYDELIG KOMMUNISERTE
FORVENTNINGER

4,4
4,2

MESTRINGSORIENTERT LEDELSE: LEDELSESFOKUS
PÅ Å GJØRE MEDARBEIDEREN BEST MULIG

4
3,9

BRUK AV KOMPETANSE: OPPLEVD BRUK AV EGEN
KOMPETANSE

4,3
4,2

AUTONOMI: OPPLEVD TILLIT OG MULIGHET TIL Å
JOBBE SELVSTENDIG

4,3
4,2

MESTRINGSTRO: TILTRO TIL EGEN
JOBBKOMPETANSE

4,3
4,3

INDRE MOTIVASJON: MOTIVASJON FOR SELVE
OPPGAVENE

4,2
4,2
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

(Kilde: Karmøy kommune)

Resultatene fra den siste medarbeiderundersøkelse viser at Karmøy ligger på landssnittet eller
høyere på samtlige indikatorer. Karmøy scorer spesielt høyt på «mestringsklima» og
«rolleklarhet», mens når det gjelder bruk av kompetanse og relevant kompetanseutvikling, ligger
kommunen på snittet.
Fra kommunen får vi opplyst at det er få endringer i resultatene fra år til år på kommunenivå. Av
denne grunn har resultatene størst verdi på virksomhetsnivå, for å vise hva den enkelte
virksomhet kan bli bedre på. For å sikre at resultatene benyttes til forbedring, er
oppfølgingsarbeidet forankret i rådmannens ledergruppe, og følger linjen. I tillegg er
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) og Arbeidsmiljøgruppa gitt en sentral rolle. Dette er instanser som
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har i oppgave å følge opp resultatene på virksomhets-/avdelingsnivå, i tråd med bestemte føringer
fastsatt av sentraladministrasjonen.
I intervju får vi opplyst at resultatene fra medarbeiderundersøkelsen er en viktig del i arbeidet
med å kartlegge og forbedre arbeidsmiljøet. Resultatene gir en gylden mulighet til å diskutere
tema det ikke er tid til i den daglige driften. Undersøkelsen omhandler blant annet måten de
ansatte jobber på og hvordan kommunen gir tjenester, og ut fra resultatene utarbeides
tiltaksplaner.
Høsten 2020 bestilte Kontroll- og kvalitetsutvalget i Karmøy kommune en forvaltningsrevisjon
om arbeidsmiljø og ytringsklima. Rapporten som ble lagt fram for kommunestyret 20.09.2021,
viste at kommunen oppfyller gjeldende krav i arbeidsmiljøloven, men at det er noen utfordringer
som gjør seg gjeldende. I spørreundersøkelsen som ble gjennomført i forbindelse med rapporten,
ble det avdekket at særlig ansatte i helse- og omsorgssektoren opplevde det som krevende å
varsle om kritikkverdige forhold. I undersøkelsen oppgav 45 prosent av de ansatte i helse og
omsorg at de opplevde at arbeidsgiver begrenset ytringsfriheten deres, mens tilsvarende tall for
hele kommunen var 37 prosent.
I etterkant av rapporten har rådmannen satt ned en arbeidsgruppe som skal gjennomgå rapporten
og iverksette rapportens anbefalinger. Både kommunens varslingssekretariat, verneombud og
tillitsvalgte deltar i arbeidet, som pågår fortsatt.

1.2.7 HELTID OG DELTID
I Karmøy kommune er det satt i gang et eget program for førstelinjeledere/ mellomledere, som
skal sikre økt kompetanse og innsikt i arbeidet med å innføre en heltidskultur. Å øke
stillingsstørrelsen blant de deltidsansatte sees på som et viktig tiltak for å dekke kommunen sitt
behov for arbeidskraft. Men dette er også viktig av hensyn til arbeidsmiljø, sykefravær,
kontinuitet og kvalitet i tjenesteutøvelsen. I tillegg er utvikling av en kultur for heltid en del av
arbeidet for å styrke omdømmet og attraktiviteten blant nyutdannede.
I intervju pekes det på følgende forhold som hindrer flere heltidsstillinger:
•
•
•
•

Behovet for kommunale tjenester i helger.
Ansatte som ikke ønsker hele stillinger, men som heller foretrekker å jobbe deltid.
Ansatte som opplever det som utfordrende å jobbe på tvers av enheter, og som derfor ikke
ønsker dette.
Helse- og omsorgstjenestene i kommunen har egne nattevaktstillinger, og opplever at det
kan være vanskelig å rekruttere sykepleiere til heltidsstillinger.
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Når en deltidsstilling blir ledig, går leder gjennom både arbeidsplaner og oppgavefordeling på
arbeidsplassen, for å vurdere om stillingen kan brukes til å øke stillingsbrøken til de som jobber
deltid. En arbeidstaker kan gis muligheten til å kombinere stillinger og/eller arbeid i flere
avdelinger, avhengig av turnus og at den ansatte selv har et ønske om dette.
For å nå målet om at antallet hele stillinger skal økes, fører Karmøy kommune oversikt over
utviklingen i prosentandel heltids- og deltidsstillinger til enhver tid. Som det går fram av tabellen
nedenfor, har vært en utvikling mot stadig større stillinger og flere heltidsstillinger de senere
årene:
Tabell 8 – Prosentandel i 100 prosent stilling, fordelt på kvinner og menn og totalt, historisk
utvikling, Karmøy kommune
Kjønn

Årstall 2018
Antall
Prosent
ansatte

Årstall 2019
Årstall 2020
Årstall 2021
Antall
Prosent Antall
Prosent Antall
Prosent
ansatte
ansatte
ansatte

•

Kvinner 966

37,2

1032

39,3

1213

44,5

1249

45,3

•

Menn

417

63,6

406

71

445

72,6

459

71,4

1383

42,5

1438

45

1658

49,7

1708

50,2

Sum

(Kilde: Karmøy kommune)

Av tabellen ser vi at totalt sett har prosentandelen som jobber heltid økt fra 42,5 til 50,2 prosent i
perioden 2018-21. Her har det vært en økning både blant kvinner og menn. Men fremdeles er det
kun en knapp tredjedel av stillingene som er heltidsstillinger.

1.2.8 REKRUTTERING AV SYKEPLEIERE
På oppdrag for Kunnskapsdepartementet har Kompetansebehovsutvalget siden 2017 arbeidet med
å bringe fram et kunnskapsgrunnlag om Norges framtidige kompetansebehov. Arbeidet har i stor
grad tatt utgangspunkt i nasjonal og internasjonal forskning, og gjennom tre rapporter har
utvalget gitt faglige vurderinger av behovet22. Her blir det pekt på at flere yrker vil forsvinne,
mens nye yrke vil komme til. I den siste rapporten blir framtidig mangel på kvalifisert
arbeidskraft innen helse særskilt framhevet. Aldring i befolkninga innebærer at behovet for
helsekompetanse vil øke.

22

Se NOU 2020:2. Fremtidig kompetansebehov III.
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I intervju peker kommunen på Samhandlingsreformen, som har gitt kommunen ansvaret for
sykere pasienter fra sykehusene. Dette har bidratt til en økt arbeidsbelastning og behov for flere
sykepleiere. Samtidig eksisterer det en utbredt deltidskultur blant sykepleiere og andre
faggrupper innen helse- og omsorgssektoren.
Sykepleiere på nattstillinger kan være spesielt utfordrende å få rekruttert til, med få søkere, men
status våren 2022 er at Karmøy kommune har fått tilsatt sykepleiere i alle faste stillinger,
inkludert nattstillinger.
Over tid har Karmøy kommune etablert flere tiltak for å sikre rekruttering av sykepleiere:
•

Ved utlysning av vikarstillinger, for eksempel i forbindelse med foreldrepermisjon, blir
stillingene lyst ut som 100 prosent faste stillinger. Kommunen tilsetter med andre ord ikke
sykepleiere i vikariater. Kommunen opplyser at de vurderer risikoen for å få overtallige
sykepleiere som svært liten.

•

I lag med Høgskolen Vestland har Karmøy kommune bidratt til å få på plass en
desentralisert sykepleierutdanning, med lokalt opptak23. Dette har gitt kommunen en
mulighet til å motivere fagutdannede til å utdanne seg til sykepleiere24.

•

Nylig har kommunen innført års-turnus. Års-turnus er et verktøy for å utvikle
heltidsstillinger, noe som i neste omgang sikrer økt kompetanse og kvalitet i kommunens
tjenesteproduksjon. Med innføring av års-turnus vil det være mulig å planlegge over et
helt år hvilken kompetanse som trengs og hva man bør ta høyde for av variasjoner i den
daglige driften, som for eksempel ferie, permisjoner, høytider etc. Planleggingen gjør det
mulig å øke stillingsstørrelsene, og således sikre en heltidskultur. Års-turnuser åpner for
øvrig også for mer fleksibilitet og individuell tilpassing, forutsatt at tilpasningen er
innenfor lovverk og hovedtariffavtale. Eksempelvis kan kommunen tilby langhelger til
dem som ønsker det, eller mer ordinære arbeidstider, for dem som heller vil ha det.

Fra kommunen får vi opplyst at noen arbeidsplasser får flere søkere enn andre. Dette gjelder for
eksempel Vea sykehjem, som sammenlignet med de andre er et nytt og stort sykehjem.
Sykehjemmet kjennetegnes av et stort fagmiljø, og er lokalisert midt på øya (geografi kan tenkes
å spille inn). I tillegg har sykehjemmet innført en arbeidstidsordning kjennetegnet av mer

Kommunen besitter ingen oversikt hvor mange som tar dette studiet, da ansatte søker på ordinært opptak.
Kommunen får av denne grunn ikke opplyst fra høyskolen hvor eller hvem som kommer inn, grunnet personvern.
23

For å gjøre flest mulig kvalifisert, er det opprettet et eget tilbud på AOF, der deltakerne kan få mulighet til å innfri
kravene til norsk og matematikkunnskaper.
24
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komprimert arbeidstid og lengre friperioder, sammenlignet med de andre sykehjemmene i
kommunen.
En utfordring som gjør seg gjeldende innenfor helse- og omsorgsetaten er behovet for kompetent
arbeidskraft i helgene. Dette er bakgrunnen for at Karmøy kommune den 01.01.2021 inngikk en
lokal særavtale med Delta, NSF og Fagforbundet, som skal stimulere de ansatte til å forplikte seg
til mer helgearbeid. Ved å fordele helgetimene på færre ansatte, er målet å tilby stillinger med
høy eller hele stillingsbrøker. For ansatte i 60 prosent stilling eller mer, inkluderer avtalen et
timetillegg ved økt helgearbeid.

1.2.9 REKRUTTERING AV HELSESYKEPLEIERE
Våren 2022 har skolehelsetjenesten i Karmøy kommune 29 helsesykepleiere og 9 som går i
konstituerte helsesykepleierstillinger (sistnevnte er sykepleiere og spesialsykepleiere som ikke
har helsesykepleierutdanning). Samtlige som går i konstituerte stillinger ønsker imidlertid å ta
helsesykepleierutdanning, og søker flere ganger i året på utdanningen ved ulike
utdanningsinstitusjoner. De ni som ikke har den formelle helsesykepleierkompetansen, er for
øvrig fordelt mellom å være ansatt i skolehelsetjenesten og tverretatlig psykisk helseteam25.
Kravene for å komme inn på helsesykepleierutdanningen, kombinert med veldig få plasser på
landsbasis, gjør det vanskelig å komme inn på dette studiet. I Rogaland er det kun 20-30
studenter som blir tatt inn, annet hvert år26. Imidlertid er Karmøy kommune i dialog med
Høgskolen Vestland om mulighetene for etablering av en desentralisert helsesykepleierutdanning.
Til ansatte som gjennomfører studiet, tilbyr Karmøy kommune både stipend og annen
kompensasjon.

1.2.10 REKRUTTERING AV VERNEPLEIERE
Som vist i figur 7 opplever Karmøy at det er relativt få søkere til hver vernepleierstilling som
utlyses. Utfordringen er først og fremst knyttet til å få flere godt kvalifiserte søkere. Tradisjonelt
har vernepleiere vært knyttet til arbeid rettet mot psykisk utviklingshemmede, men vernepleiere
er aktuelle for jobber både i skole-, barnehage- og helse- & omsorgsektoren.
For å styrke rekrutteringen til vernepleierstillingene, jobber kommunen med flere tiltak.
Kommunens Bolig- og miljøarbeidertjeneste, som har størst behov for vernepleiere, har jobbet
med å øke stillingsbrøkene og få til flere heltidsstillinger, noe som så langt har ført til flere søkere

25

Kilde: Sak 22/2106.

26

Utdanningen er på 60 studiepoeng og kan tas enten på heltid over 1 år eller på deltid over 2 år.
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ved utlysning av ledige vernepleierstillinger. Karmøy tilbyr også vernepleierstudenter som jobber
i kommunen og som er på siste studieår, fast ansettelse, forutsatt at de får autorisasjon og bestått.
Dette er et tiltak som så langt har rekruttert fem nye vernepleiere.
Også her har Karmøy kommune over tid hatt en dialog med Høgskolen Vestland om etablering
av en desentralisert vernepleierutdanning. Dette arbeidet resulterte i at det i 2021 ble opprettet et
slikt tilbud i Haugesund. Foreløpig har studiet kun nasjonalt opptak, men Karmøy kommune
jobber med å få til et lokalt opptak også på dette studiet, på lik linje med det desentraliserte
sykepleierstudiet.

1.2.11 REKRUTTERING AV LEGER
Over tid har Karmøy kommune hatt lav legedekning sammenlignet med andre kommuner.
Gjennom en lang rekke tiltak de senere år har legedekningen i Karmøy økt, men som vi ser av
tabellen er legedekningen fortsatt under snittet i kommunegruppe 10 og landet:
Tabell 9 – Legeårsverk i kommunehelsetjenesten per 10 000 innbyggere

Legeårsverk i kommunehelsetjenesten
per 10 000 innbyggere

Karmøy
2019

Karmøy
2020

Karmøy
2021

Haugesund
2021

Kom gr
10

Landet

6,8

7

7,5

7,3

9

9,4

(Kilde: KOSTRA. Tallene inkluderer legevakt, men ikke sykehjemsleger eller samfunnsmedisin)

I Karmøy kommune kan legetjenesten deles inn i fire tjenesteområder:
•
•
•
•

Samfunnsmedisin (kommuneoverlege, smittevernlege og medisinsk faglig rådgiver ved
legevakten)
Fastlegeordningen, inklusiv turnustjeneste
Legevakt
Øvrig kommunal allmennlegetjeneste (helsestasjoner, sykehjem og Rus og psykiske
helsetjeneste/ROP)

Når det gjelder de samfunnsmedisinske funksjonene/oppgavene i Karmøy kommune, er disse
fordelt på tre ulike stillinger:
•
•

Kommuneoverlege-stillingen. Dette er en 100 prosent stilling. Denne stillingen har vært
vakant siden 01.01.2022.
Smittevernlege-stillingen. Dette er en 30 prosent stilling. Denne stillingen har vært ledig
siden 01.11.2021, men våren 2022 er denne stillingen besatt med en midlertidig vikar.
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•

Stilling som medisinsk faglig rådgiver ved legevakten. Dette er en 20 prosent stilling.
Denne stillingen er per juni 2022 besatt.

Begge de vakante stillingene er lyst ut flere ganger, uten at Karmøy kommune har lykkes med å
besette stillingene ut fra opprinnelige stillingsstørrelser. I intervju får vi opplyst at i
rekrutteringsarbeidet til kommuneoverlege-stillingen har kommunen vært tydelig overfor
rekrutteringsselskapet at det vil være mulig å vurdere ulike alternative organiseringer og
løsninger27. Karmøy kommune gir også tilbud om å legge til rette for ulike spesialiseringsløp.
Status juni 2022 er at stillingen som kommuneoverlege er delvis besatt (40 prosent), og
vedkommende vil tiltre juli 2022.
Når det gjelder fastleger, har Karmøy kommune til sammen 30 fastlegehjemler, fordelt på 11
legekontorer. 25 av disse er hjemler i privat praksis og 5 er hjemler for kommunal tilsetting.
Blant fastlegene varierer pasientlistene fra 700 til 2500 pasienter, og i tabellen nedenfor har vi tatt
med gjennomsnittlig listelengde i Karmøy, sammenlignet med Haugesund, kommunegruppe 10
og landsgjennomsnittet:
Tabell 10 – Gjennomsnittlig listelengde (antall pasienter) blant fastlegene
Haugesund Karmøy -21 Karmøy -20 Karmøy -21
21
Kom gr 10
Gjennomsnittlig
listelengde
(antall)

1358

1308

1307

1355

1135

Landssnitt

1057

(Kilde: Statistisk sentralbyrå, KOSTRA. Tabell 12005).

Som det fremgår av tabellen, har listelengden gått noe ned i Karmøy. Men den ligger fremdeles
over landsgjennomsnittet.
Som vi så i tabell 6, er leger blant de stillingene Karmøy kommune får færrest søkere på. Fra
kommunen får vi opplyst at stillingene ofte lyses ut flere ganger før kommunen lykkes med
ansettelse. Blant legene er det kun 6 av 10 ansettelsesprosesser som fører til ansettelse. Dette
viser kommunens egne tall;

For eksempel: Skal kommunelegen å ha personalansvar? Per i dag er kommunelegen leder for avdeling
Folkehelse, men dette kan endres etter nærmere avtale.
27
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Figur 2 - Andel ansettelsesprosesser som i gjennomsnitt fører til ansettelse
Ansatt
LEGE
HØGSKOLE BARNEHAGE
UNDERVISNINGSPERSONELL
SYKEPLEIER/ VERNEPLEIER

Ikke ansatt
60 %

40 %

70 %

30 %

71,79 %

28,21 %

76,35 %

23,65 %

LEDER

86,59 %

13,41 %

FAGARBEIDER

87,60 %

12,40 %

HØGSKOLE

89,87 %

10,13 %

INGENIØR

90 %

10 %

JURIDISK

100 %

0%

UFAGLÆRT

100 %

0%

(Kilde: Sak 016/21)

I intervju peker kommunen på at en viktig årsak til at det er få søkere til fastlegestillinger, kan
være at nyutdannede leger opplever det som krevende å starte egen praksis, samtidig som legene
skal sikre sin egen faglige utvikling. Som allerede nevnt opplever kommunen også få søkere til
kommunale fastlønnstillinger.
Over flere år har Karmøy kommune jobbet med tiltak for å rekruttere flere leger. I Sak 22/2011,
som i mars 2022 ble lagt fram for Helse- og omsorgsutvalget, heter det at «ved å satse på store og
robuste fagmiljø, store legesentre, differensierte driftsmodeller, egen sykehjemsmedisin og samle
ressursene i én legevakt, vil dette til sammen utgjøre positive rekrutteringstiltak».
Videre heter det «Rekrutteringsutfordringer og årsakene er nasjonale og sammensatte, og viser at
økonomiske insentiver ikke er nok til å løse rekrutteringsutfordringene. Karmøy kommune må
derfor satse på et bredt spekter av tiltak for å bli en attraktiv kommune for legene. Og tiltakene
må ses i sammenheng med statlige tiltak». Så langt er følgende tiltak gjennomført28:
•

28

I 2012 valgte kommunen å oppette et eget kommunalt legekontor, og våren 2022 har dette
kontoret fem ansatte leger. Disse betjener daglegevakten, og avlaster dermed fastlegene

For en komplett liste over foreslåtte tiltak i Karmøy kommune, se rapportens vedleggsdel.
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for utrykning. Gode erfaringer gjør at Karmøy kommune på sikt ønsker å opprette flere
kommunale flerlegesenter, bestående av fastlønnsstillinger.
•

I 2013/2014 begynte Karmøy kommune å tilsette egne sykehjemsleger, istedenfor å
pålegge fastlegene denne oppgaven. Per i dag er 6,7 legeårsverk knyttet til kommunens
sykehjem. To av disse er vakante per september 2022.

•

Antall LIS1 leger29 er økt fra to til fem det siste året, og de to siste vil være på plass fra
01.09.2022.

•

I løpet av siste 10 år er antallet fastlegehjemler økt fra 20 til 30.

•

Kommunen har opprettet en egen helsestasjon for innbyggere med kombinert rus- og
psykiske helseproblemer, ROP-pasienter, hvor det er ansatt en lege i 20 prosent stilling.

•

Kommunen tilrettelegger for leger i spesialisering og benytter tilskuddsordninger til LIS1
og LIS3 (ALIS). I tillegg har kommunen søkt om en introduksjonsordning i
allmennmedisin.

1.2.12 REKRUTTERING AV PSYKOLOGER
Over tid har Karmøy kommune også hatt utfordringer med å rekruttere kvalifiserte psykologer.
Imidlertid har kommunen nylig lykkes med dette. Våren 2022 fikk kommunen tilsatt to nye
psykologer. I rekrutteringsprosessen sørget helse- og omsorgsetaten og oppvekst- og kulturetaten
for å gå sammen om rekrutteringen. For å støtte opp om et sterkere fag- og arbeidsfellesskap, er
de nytilsatte psykologene samlokalisert, og organisert i et nyopprettet, tverretatlig psykisk
helseteam.

1.2.13 REKRUTTERING AV LÆRERE
En gang i året har Karmøy kommune en felles utlysning av lærerstillinger kommende skoleår. I
2017 ble lærerutdanningen endret fra 4-årig til 5-årig utdanning, noe som skapte en ekstra
krevende rekrutteringssituasjon i forkant av inneværende skoleår, skoleåret 2021/22. Ved
fellesutlysningen i 2021 hadde kommunen om lag 100 søkere, og 52 lærere ble tilsatt. Våren
2022 har Karmøy kommune hatt en ny fellesutlysning. Da fristen gikk ut 1. mars, hadde
kommune fått 140 søkere til 30 stillinger. I hvor stor grad søkerne er kvalifiserte, gjenstår å se.

1.2.14 REKRUTTERING AV BARNEHAGEPERSONELL

29

For mer informasjon om legenes spesialiseringsløp, se rapportens vedleggsdel
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Lov om barnehager setter som bemanningsnorm at barnehagene skal ha en
grunnbemanning/bemanningstetthet som svarer til minimum 1 tilsett per 6 barn. Dette forutsetter
at barna er over tre år. Er barna under tre år, er kravet 1 tilsett per 3 barn.
Når det gjelder oppfyllelse av denne bemanningsnormen, har utviklingen gått i riktig retning både
i Karmøy og i Rogaland fylke som helhet. I Karmøy finner vi 8 kommunale og 24 private
barnehager, og blant samtlige barnehager i Karmøy var det kun den private barnehagen
Steinhaugane Fus barnehage som ikke oppfylte bemanningsnormen i 2021, med 6,3 barn per
ansatt30:
Tabell 11 – Oppfyllelse av bemanningsnormen. Historisk utvikling
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Karmøy
6,3
6,2
6,1
5,9
5,9
5,8

Rogaland
6,1
6,1
5,9
5,8
5,7
5,7

(Kilde: Utdanningsdirektoratets statistikkbank)

Fra kommunen får vi opplyst at alle barnehagene per mai 2022 har den bemanningen som kreves
etter barnehageloven, og kommunen har derfor ikke noen dispensasjoner tilknyttet dette
bemanningskravet.
Barnehagene oppfyller også kompetansekravet til styreren av barnehagen, da samtlige
barnehagestyrere er utdannet barnehagelærere. Her eksisterer ikke noe krav i barnehageloven om
lederutdanning, men Karmøy kommune ønsker at barnehagestyrerne innehar også dette. Fra
kommunen får vi opplyst at samtlige styrere i Karmøys åtte kommunale barnehager har
lederutdanning tilsvarende 30 studiepoeng.
Foruten bemanningsnorm og krav om barnehagelærerutdanning for barnehagestyrere, inneholder
barnehageloven en pedagognorm. Denne stiller krav til utdanningen til pedagogisk leder. I

30

(Kilde: Utdanningsdirektoratets statistikkbank).
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henhold til barnehageloven skal pedagogiske ledere ha utdannelse som barnehagelærere eller
annen treårig pedagogisk utdannelse med videreutdannelse i barnehagepedagogikk31.
Figur 3 – Oppfyllelse av pedagognormen i Karmøy kommune (tall for 2021)

7%
3%

Oppfyller ped. normen
Oppfyller ped. normen med
disp.
Oppfyller ikke ped. normen

90 %

(Kilde: Utdanningsdirektoratet.no)

Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at en høy prosentandel av barnehagene i Karmøy, både
kommunale og private, oppfyller pedagognormen. Her er prosentandelen 90 prosent, noe som er
betydelig høyere enn landssnittet på 71 prosent. Tilsvarende tall for landet som helhet er:
•
•
•

Oppfyller pedagognormen: 71 prosent
Oppfyller pedagognormen med dispensasjon: 23 prosent
Oppfyller ikke pedagognormen: 7 prosent

1.2.15 REKRUTTERING AV TEKNISK PERSONELL
Flere sektorer i teknisk etat er i direkte konkurranse med det private næringslivet. Intervju får vi
opplyst at siden lønnsnivået ligger høyere i privat enn i kommunal sektor, kan rekrutteringen
være utfordrende. Dette gjelder kompetanse innen fagdisipliner som rørlegging,
elektro/automasjon, prosess/maskin og prosjektledelse.
Fagarbeidere med lav ansiennitet har lavere lønn i kommunen enn i private industri og oppgis
derfor som spesielt utfordrende å rekruttere. Dette gjelder for eksempel innen sektor vann og

Kommunen kan gi dispensasjon fra utdannelseskravet for inntil et år om gangen, slik at en person som ikke oppfyll
utdannelseskravet kan jobbe som pedagogisk leder. Kilde: Utdanningsdirektoratet.no).
31
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avløp (VA). Dette er bakgrunnen for at Karmøy kommune nylig har innført et lokalt lønnsløft for
fagarbeidere. For rekruttering av teknisk personell er for øvrig også lærlingordningen et viktig
virkemiddel (se eget kapittel om lærlingeordningen som rekrutteringstiltak).

1.2.16 ALDERSFORDELINGEN BLANT DE ANSATTE
Årlig utarbeider Karmøy oversikt over aldersfordelingen blant de ansatte i kommunen. Dette
arbeidet blir gjort for å være forberedt dersom det et år skulle være mange som når
pensjonsalderen. Siden det per i dag er mange muligheter for å gå av med pensjon mellom 62 og
70 år, er anslagene usikre. Men ved å gjøre en opptelling blant de eldste aldersgruppene, er det
mulig å skaffe seg en viss oversikt:
Figur 4 – Alderssammensetningen blant de ansatte i Karmøy kommune
Menn

Kvinner

723

695
573

513

198
146

162

174

35
< 25 ÅR

25-34 ÅR

35-44 ÅR

45-54 ÅR

104

15

55-64 ÅR

> 64 ÅR

60

(Kilde: Karmøy kommune. Tall per 01.01.2021)

Dersom vi gjør tallene i figuren om til prosent, kan vi se at 20 prosent var over 55 år på
telletidspunktet (1/5 del av arbeidsstokken). Dette kan ikke sies å være en urovekkende høy
prosentandel (692 av 3398).

1.2.17 TURNOVER
Når det gjelder turnover, er det spesielt innenfor Samferdsel og teknikk Karmøy kommune
opplever stor turnover. Fra kommunen får vi opplyst at hard konkurranse om prosjektingeniører
bidrar til den høye prosentsatsen innenfor dette tjenesteområdet. Her er kommunen i direkte
konkurranse med private bedrifter, som i mange tilfeller tilbyr høyere lønn.
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Tabellen nedenfor viser gjennomsnittlig prosentvis endring i sektor og kommune fra 1. desember
et år til 1. desember neste år (gjennomsnittstall i prosent for årene 2017-21).
Figur 5 – Gjennomsnittstall i prosent for årene 2017-21 Karmøy kommune, sammenlignet med
gjennomsnittstall i samme periode for kommuner og fylkeskommuner i Norge
Karmøy 2017-21

Landssnitt 2017-21

12 %

I ALT

12,0 %
10,7 %

ANNET

13,2 %
21,4 %

SAMFERDSEL OG TEKNIKK

10,0 %
12,8 %

HELSE, PLEIE OG OMSORG

13,5 %

13,1 %

BARNEHAGER

11,9 %
9,3 %

UNDERVISNING

10,7 %

9,9 %

ADMINISTRASJON
0,0 %

10,3 %
5,0 %

10,0 %

15,0 %

20,0 %

25,0 %

(Kilde: KS sitt PAI-register/ Karmøy kommune)

Av figuren ser vi at gjennomsnittlig turnover i tidsperioden 2020-21, var på 12 prosent i Karmøy
kommune. Dette er en prosentandel som er på linje med kommuner og fylkeskommuner i Norge
(landssnittet). Som allerede nevnt, er det spesielt Samferdsel og teknikk i Karmøy kommune som
har opplevd stor turnover i perioden.
Karmøy har per i dag ingen fast rutine for gjennomføring av sluttsamtaler med dem som velger å
slutte i kommunen. Fra ledelsen blir det opplyst at hvorvidt en samtale blir gjennomført vil
variere, og at det vil være opp til den enkelte enhetsleder å avgjøre. Blant de intervjuede blir det
fremhevet at en fast rutine for gjennomføring av sluttsamtaler, og en fast mal for innholdet i
samtalene, kan være en fordel, slik at kommunen kan innhente nyttige råd og tips i arbeidet med å
rekruttere kompetent arbeidskraft.

1.2.18 OPPSUMMERING OG VURDERING
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Karmøy kommune arbeider aktivt på flere fronter for å kunne rekruttere og beholde kompetent
arbeidskraft. De senere årene har Karmøy opplevd et godt tilfang av kvalifiserte søkere ved
stillingsutlysninger, og antallet ansatte som slutter er på linje med landssnittet. Gjennom å
opprette et tverrfaglig miljø og samlokalisering, har kommunen lykkes med å få rekruttert
psykologer i tråd med behovet. Innenfor helse- og omsorgsetaten opplever kommunen enkelte
utfordringer, men da i form av at det er få kvalifiserte søkere ved utlyste stillinger. Dette gjelder
sykepleiere og leger, foruten ved utlysing av vikariater.
For å sikre rekruttering og for å beholde ansatte, arbeider Karmøy kommune for økte
stillingsstørrelser. Kommunen har iverksatt et eget program for førstelinjeledere/ mellomledere,
som skal sikre kompetanse og innsikt i arbeidet med å skape en heltidskultur. Når en
deltidsstilling blir ledig, går den enkelte leder igjennom arbeidsplaner og oppgavefordelingen på
arbeidsplassen, for å vurdere om stillingen kan brukes til å øke stillingsbrøken til de som jobber
deltid. Avhengig av turnus og at den ansatte selv ønsker dette, gis deltidsansatte mulighet til å
kombinere stillinger og/eller arbeid i flere avdelinger. Et annet viktig tiltak er å holde oversikten
over utviklingen i prosentandel deltidsstillinger til enhver tid. Så langt viser statistikken at
arbeidet med å få til økte stillingsstørrelser etter vår vurdering er på rett vei i kommunen.

1.3 HVORDAN KOMMUNEN ARBEIDER FOR Å FÅ NED
SYKEFRAVÆRET
1.3.1 REVISJONSKRITERIER
I henhold til budsjettvedtaket har Karmøy kommune en målsetting om nedgang i sykefraværet på
10 prosent sammenlignet med nivået før Korona-pandemien. I budsjett og økonomiplan 20222025, kan vi lese i rådmannens saksutredning at: Et lavt sykefravær er en forutsetning for
velfungerende arbeidsplasser med høy kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen. Det
kontinuerlige arbeidet for å opprettholde et lavt sykefravær har i 2021 hatt fokus på kartlegging
av arbeidsmiljøfaktorer som påvirker helsen på de ulike arbeidsplassene. I 2022 vil
arbeidsmiljøgruppene arbeide videre med tiltak for å redusere risikoen for sykefravær.
I Kommunestyret ble det i forlengelsen av dette vedtatt følgende: «Kommunestyret har et sterkt
fokus på arbeidsnærvær, og forventer at arbeidsgiver- og arbeidstakersiden samarbeider om
dette. Det bes om en kvartalsvis oversikt over arbeidsnærvær, fordelt på sektornivå.
Sammenligningsgrunnlaget skal være tallene for 2019 (før pandemien). Målet er en reduksjon i
sykefraværet på 10 prosent».
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Ut fra disse føringene har vi utledet følgende revisjonskriterium (det vil si krav eller
forventninger til kommunens arbeid):
•

Kommunen har tiltak for å redusere risikoen for sykefravær, og målet er en nedgang på
10 prosent i forhold til før pandemi-nivå, i løpet av 2022.

Tabell 12 – Sykefravær i 2019 og mål i 2022 (Kilde: Karmøy kommune)
Sektor
Skole
Barnehage
Kultur
Areal og byggesak
Samferdsel og utemiljø
Vann, avløp og renovasjon
Eiendom
Helse
Omsorg
Samlet

2019
5,3
8,2
4,1
3,3
10,6
5,4
7
8,8
9
7,1

Måltall 2022
4,77
7,38
3,69
2,97
9,54
4,86
6,3
7,92
8,1
6,39

Av tabellen ser at vi Karmøys målsetting for 2022 er at det samlede sykefraværet ikke skal
overstige 6,39 prosent.

1.3.2 FUNN
Et viktig element i kommunens arbeid for å sikre tilstrekkelig kompetanse og arbeidskraft til
enhver tid, er arbeidet med å få til et lavt sykefravær. I intervju får vi opplyst at Karmøy
kommune satser på særlig tre tiltak for å nå målet om lavere sykefravær. Dette er tiltak på både
individ- og systemnivå:
•

Forankring: Arbeidsmiljøutvalget (AMU) og Arbeidsmiljøgruppene er satt til å spille en
sentral rolle i arbeidet med å få ned sykefraværet, både når det gjelder å holde oversikt,
informere og utforme tiltak (mer om arbeidsmiljøgruppene nedenfor)32.

•

Handlingsplan: Kommunen har utarbeidet en egen plan for hvordan kommunen skal
arbeide for å få ned sykefraværet. «Handlingsplan for bedre arbeidsmiljø» omhandler
forebygging og oppfølging av sykefravær (mer om denne planen nedenfor).

Arbeidsmiljøutvalget i Karmøy er et samarbeidsutvalg med hensikt å bedre arbeidsmiljøet. I AMU sitter like
mange representanter for ledelsen og de ansatte, og disse har alle stemmerett. I tillegg møter bedriftshelsetjenesten.
Faste tema er blant annet HMS-avvik og sykefravær (Kilde: Karmøy kommune).
32
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•

Verktøy: Karmøy kommune har utarbeidet en egen modell for sykefraværsoppfølging, og
som kommunen har jobbet med over tid (Karmøy-modellen). Et sentralt tiltak her er å
komme i tidlig dialog med den ansatte (mer om denne nedenfor).

1.3.3 ARBEIDSMILJØGRUPPENE OG HANDLINGSPLAN FOR BEDRE
ARBEIDSMILJØ
I Karmøy kommune er det ved hver arbeidsplass opprettet en arbeidsmiljøgruppe som har som
oppgave å være en pådriver for et godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen. Arbeidsmiljøgruppen skal
sikre at arbeidsplassens plan er i tråd med overordnede mål, og gruppen skal utarbeide
handlingsplaner på virksomhetsnivå, som tilpasses den enkelte avdelings behov og muligheter.
Totalt har kommunen rundt 80 arbeidsmiljøgrupper.
Den 11.12.2019 vedtok Arbeidsmiljøutvalget «Handlingsplan for bedre arbeidsmiljø 2020-2021»,
som senere er avløst av «Handlingsplan for arbeidsmiljø 2022-2023», vedtatt av
Arbeidsmiljøutvalget 26.11.2021. Begge planene retter fokuset på helsefremmende innsats, det
vil si økt bevissthet om hvilke faktorer som fremmer helse, samt oppfølging og nærværskultur.
Sistnevnte omhandler økt bevissthet om arbeidsmiljø og lederstil, og betydningen dette har for
sykefraværet. I tillegg er fokuset rettet mot å redusere risikoen for helsefare på den enkelte
arbeidsplass. Et av tiltakene er å engasjere arbeidsmiljøgruppene til å innhente kunnskap om
relevante arbeidsmiljøfaktorer som gjør seg gjeldende på arbeidsplassen. Nærmere bestemt er
oppgaven å finne ut «hvor skoen trykker», og identifisere hvilke faktorer som påvirker helsen til
de ansatte. Gruppas medlemmer skal vurdere risiko og utarbeide tiltak som kan bidra til en
reduksjon i fraværet.
Til arbeidsmiljøgruppenes arbeid har Karmøy kommune utarbeidet en digital kursportefølje. I
2021 har alle arbeidsmiljøgruppene gjennomført et kurs om arbeidsmiljøfaktorer og HMS-risiko i
egen organisasjon. Dette kurset danner utgangspunkt for HMS-arbeidet på den enkelte
arbeidsplass i 2022.
I tillegg har den enkelte arbeidsmiljøgruppe fått i oppgave å behandle helse- og velferdsmessige
spørsmål knyttet til arbeidstidsordninger, og gjennomgå rapporter om yrkessykdommer,
arbeidsulykker og tilløp til ulykker.
Bedriftshelsetjenesten bistår arbeidsmiljøgruppene med råd og veiledning, herunder hvilke tiltak
som kan være aktuelle å iverksette for å redusere risikoen for sykefravær. Fra 28.04.2021 har
forøvrig Karmøy, i lag med Haugesund og Tysvær, hatt en felles, interkommunal
bedriftshelsetjeneste. Med en felles bedriftshelsetjeneste sikres flere årsverk og mer kompetanse
samlet på ett sted.
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1.3.4 KARMØYMODELLEN FOR NÆRVÆRSARBEID
Som nevnt innledningsvis har Karmøy kommune utarbeidet en egen modell for
sykefraværsoppfølging. Et sentralt punkt i «Karmøy-modellen» er at den ansatte skal medvirke i
arbeidet med å finne de beste løsningene. Her er fokuset å skape en kultur for tidlig dialog
mellom ansatt og leder ved sykefravær. For ansatte som står i fare for å bli sykemeldt eller som
allerede er sykmeldt, er det viktig å få avklart hva som kan gjøres for å hindre eller redusere
sykefraværet.
I kommunen er det etablert et fagnettverk av medarbeidere som har ansvar for oppfølging og
videreutvikling av Karmøy-modellen. Koordinering av opplæring og kommunikasjon ut mot
ledere og ansatte blir også ivaretatt gjennom nettverket, som har møtepunkter med NAV
arbeidslivssenter og NAV lokalt ved behov.
Som IA-virksomhet forsøker Karmøy kommune å tilby omplassering av medarbeidere som av
ulike helsemessige grunner ikke lenger kan utøve sine oppgaver. En omplassering skal sikre at
disse kan opprettholde yrkesaktiviteten sin. Som rådgiver bistår bedriftshelsetjenesten i arbeidet
og forsøker å få avklart arbeidsevne og prognoseutsikter sett i forhold til sykdomsbildet, samt
hvilken stilling som kan passe arbeidsevnen og som kan gi utsikt til bedring.
Opprinnelig var Karmøy-modellen et prosjekt som ble startet opp i 2013 i helse- og omsorgssektoren, men fra 2015 er modellen utvidet til også å omfatte resten av kommunen.
Figur 6 – Utviklingen i sykefraværet i Karmøy kommune siden oppstart av Karmøy-modellen
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Dersom man tar utgangspunkt i starttidspunktet i 2013 og årene framover, viser figuren at
Karmøy-modellen har bidratt til en reduksjon i fraværet. Samtidig ser vi en tydelig økning da
Korona-pandemien inntraff.

1.3.5 UTVIKLINGEN I SYKEFRAVÆRET I KARMØY KOMMUNE
I første kvartal 2022 endte det egenmeldte og legemeldte sykefraværet i Karmøy kommune på
11,7 prosent. Merk at i figuren under er egenmeldt fravær med. I Karmøy kommune utgjorde
dette 3,3 prosent 1. kvartal 2022.
Figur 7 – Utviklingen i sykefraværet i Karmøy kommune (inklusiv egenmeldt sykefravær)
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(Kilde: Sak 22/2467 og 22/4796. Tall for 2022 er første kvartal)

Sammenlignet med tidligere år ser vi at Korona-pandemien gir seg utslag i statistikken. I 2021
var fraværet noe lavere enn i 2020, men likevel høyere enn i 2019. Sykefraværet varierer
gjennom året. Årets første kvartal er som oftest høyest, for så å avta mot tredje kvartal. Deretter
stiger det gjerne i fjerde kvartal:
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Figur 8 - Sykefraværsprosent 4. kvartal hvert av de siste fire år, Karmøy kommune (inklusiv
egenmeldt fravær)
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Figuren viser fravær per kvartal for i år samt de tre forutgående årene. År 2019 er uten
pandemirelatert fravær, de neste er etter utbruddet av pandemien. Vi ser at pandemien gir tydelig
utslag på statistikken.
I intervju blir det forøvrig påpekt at kvinnedominerte arbeidsplasser og yrker generelt
kjennetegnes av et høyere sykefravær, sammenlignet med mannsdominerte33. Det høye
sykefraværet kan således ha sammenheng med at Karmøy har en litt skjev kjønnsfordeling, med
overvekt av kvinner, sammenlignet med andre kommuner. I Karmøy kommune er det 81,3
prosent kvinner og 18,7 prosent menn (636 menn og 2762 kvinner)34.
I intervju får vi også opplyst at arbeidet med å få til en heltidskultur anses som viktig, ut fra en
generell hypotese om at jo høyere stillingsstørrelse, jo lavere sykefravær. I tillegg vurderes
turnusarbeid å bidra til høyere sykefravær. Her ses innføring av års-turnus som et viktig grep, for
å styrke fagmiljøet og for å sikre kompetanse og kvalitet i tjenesteproduksjonen.

KS har for øvrig en artikkel som sier noe om faktorer som gir høyere sykefravær. Her er kjønn en av faktorene:
https://www.ks.no/fagomrader/statistikk-og-analyse/fravar/sykefravaret-i-kommunal-og-privat-sektor/
33

34

Tall per desember 2021.
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Figur 9 – Utviklingen i sykefraværet fordelt på sektor siste tre år (egenmeldt fravær inkludert)
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Av figuren ser vi at det er barnehage- og omsorgssektoren som har hatt det høyeste sykefraværet
de siste årene. I barnehagesektoren har fraværet steget betydelig siden 2019. Fra kommunen får
vi opplyst at økningen i stor grad kan tilskrives Korona-pandemien. De barnehageansatte har i
perioden med pandemi vært særskilt utsatt for smitte, og smittevern-tiltak har medført økt
arbeidsbelastning. I tabellen nedenfor er også de nyeste tallene tatt med, nærmere bestemt
sykefraværstall for 1. kvartal 2022:
Tabell 13 – Sykefravær per sektor i 2019 kontra 1. kvartal 2022, sammenlignet med måltall
(egenmeldt fravær inkludert)

Barnehage
Skole
Samlet
Omsorg
Vann, avløp og renovasjon
Helse
Eiendom
Samferdsel og miljø
Areal og byggesak
Kultur

2019
8,2
5,3
7,1
9
5,4
8,8
7
10,6
3,3
4,1

2022
16,7
11,7
11,7
13,2
9,5
11,3
9,5
10,4
3,3
2,9

Måltall
7,4
4,8
6,4
8,1
4,7
7,9
6,3
9,5
3
3,7

Avvik fra
måltall
9,3
6,9
5,3
5,1
4,8
3,4
3,2
0,9
0,3
-0,8

(Kilde: Sak 22/ 4796)

Side 39 av 57

Kompetanse og rekruttering

Karmøy kommune

60

Vi ser at barnehage, skole og omsorg har det største avviket fra vedtatte måltall. I intervju blir det
påpekt at Korona-pandemien vedvarte utover våren 2022, og at dette slo ut på fraværet på disse
tjenesteområdene.
Figur 10 – Prosent legemeldt fravær i Karmøy sammenlignet med snittet for alle kommuner
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(Kilde: Karmøy kommune/SSB).

Av figuren ser vi at Karmøy kommune ligger noe under landsgjennomsnittet når det gjelder
legemeldt fravær. I aktuell periode ligger Karmøy kommune under i alle kvartal med unntak av 1.
kvartal 2020.
Fraværet vil variere innenfor de ulike sektorene. I de tre neste figurene er Karmøy sine sektortall
sammenlignet mot sektortall for resten av kommune-Norge. Dette er legemeldt fravær fra
Statistisk sentralbyrå (samme som i figur 10). Statistikken gjelder ut 2021 for disse (her
foreligger ikke tall for 2022, per september -22).
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Figur 11 – Prosent legemeldt fravær i Karmøy, sammenlignet med snittet for alle kommuner,
avgrenset til helse- og omsorgstjenester
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Figur 12 – Prosent legemeldt fravær i Karmøy, sammenlignet med snittet for alle kommuner,
avgrenset til skole/undervisning
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Figur 13 – Prosent legemeldt fravær i Karmøy, sammenlignet med snittet for alle kommuner,
avgrenset til barnehage
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1.3.6 OPPSUMMERING OG VURDERING
I henhold til budsjettvedtaket har Karmøy kommune en målsetting om nedgang i sykefraværet på
10 prosent sammenlignet med nivået før Korona-pandemien. Her satser kommunen på tiltak både
på individ- og systemnivå. Gjennom Arbeidsmiljøutvalget (AMU) og Arbeidsmiljøgruppene
forankres arbeidet med å få ned sykefraværet, og disse er gitt i oppgave å holde oversikt,
informere og utforme tiltak. Det er utarbeidet en egen handlingsplan for hvordan kommunen skal
arbeide for å få ned sykefraværet, hvor det blant annet pekes på betydningen av forebygging og
oppfølging av sykefravær. Et sentralt verktøy er kommunens egen modell for
sykefraværsoppfølging, som kommunen har utviklet over tid (Karmøy-modellen).
Samlet sett er måltallet for 2022 et fravær på 6,39 prosent. Resultatet for årets første kvartal er
11,7 prosent (inklusiv egenmeldt fravær på 3,3 prosent). Selv om det gjenstår tre kvartaler som
vil inngå i måltallet, er det etter vår vurdering lite trolig at kommunen vil nå målet som er satt for
året totalt sett. Vi ser at barnehage, skole og omsorg har det største avviket fra vedtatte måltall.
Basisen i arbeidet med å redusere sykefraværet er etablert i nærværsrutinene i Karmøymodellen.
Modellen ser ut til å ha gitt en nedgang i sykefraværet, dersom vi ser på fraværstallene siden
innføringen av modellen i 2013 og fram til Korona-pandemien startet. Videre har
arbeidsmiljøutvalget vedtatt 2-årige handlingsplaner med helsefremmende innsats, forebygging,
samt oppfølging og nærværskultur som hovedtema. Arbeidsmiljøgruppene på den enkelte
arbeidsplass er sentrale i dette arbeidet, sammen med leder og verneombud.
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Under pandemien ble det gitt føringer fra sentrale myndigheter for hvordan innbyggerne skulle
forholde seg ved mistanke om Korona-smitte og sykdom. Første kvartal 2022 var det svært høy
smitte og da særlig på arbeidsplasser med ansatte og brukere uten mulighet til å holde avstand
eller å ha hjemmekontor. Dette viser tydelig igjen på fraværstallene i skole, barnehage og
omsorgssektoren. Dette var forhold som kommunen som arbeidsgiver har marginal innflytelse på,
og dermed liten mulighet for å kunne gjøre noe med.
Det er også slik at måltallene bygger på en situasjon uten pandemi. Når samfunnet har vært
såpass preget av pandemien som i første kvartal, blir en 10 prosent reduksjon i sykefraværet en
utfordrende oppgave.
I handlingsplanen er det satt opp ulike tiltak som alle ledere og arbeidsmiljøgruppene skal ta tak i.
Korona-pandemien gjorde det nødvendig for kommunen å prioritere oppgaver knyttet til daglig
drift. På denne bakgrunn vil vi anbefale at ledere sammen med verneombud og
arbeidsmiljøgruppene så snart som forholdene ligger til rette for det, tar tak i handlingsplanen og
de aktiviteter som er skissert der.

1.4 KOMPETANSEUTVIKLING
1.4.1 REVISJONSKRITERIER
I kommunen sin Arbeidsgiver- og kompetansestrategi heter det at kommunen ønsker «ledere som
tilrettelegger for læring og kompetanseutvikling». Videre heter det at «i Karmøy kommune
ønsker vi å utvikle en kultur hvor medarbeiderne motiveres av å lære, utvikle seg og gjøre
hverandre gode. Det handler blant annet om å bygge en kultur for å dele kunnskap og
kompetanse, og for å kunne gi og be om støtte» (…) «Medarbeiderne må sikres riktig
kompetanse i forhold til nye krav og utfordringer».
I Karmøy kommune sin Arbeidsgiverstrategi heter det at «Vi vil tilby lederprogrammer for nye
og erfarne ledere. Medarbeidere som har interesse og talent for ledelse, skal få hjelp til å se
muligheter for å søke seg i denne retning (s. 9).
Ut fra disse føringene har vi utledet følgende revisjonskriterium (det vil si krav eller forventning
til kommunen sitt arbeid):
•

Kommunen skal legge til rette for kompetanseutvikling.
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1.4.2 KOMPETANSEUTVIKLING
Som følge av Korona-pandemien har flere av kommunens planlagte aktiviteter knyttet til
kompetanseutvikling endret seg underveis, og nye måter å organisere og utføre dette arbeidet på
har kommet til. Den største endringen har vært utvikling og gjennomføring digitale kurs. I løpet
av de siste årene har Karmøy kommune skaffet seg flere muligheter og plattformer for digital
kursvirksomhet, gjennom Teams og KS læring35.
Resultatene fra kommunens siste medarbeiderundersøkelse (gjengitt tidligere i rapporten), viser
at de ansatte er fornøyde med mulighetene for kompetanseutvikling. I medarbeiderundersøkelsen
fra 2021 ligger indikatoren «muligheter for relevant kompetanseutvikling» på linje med
landssnittet. I tillegg ligger indikatoren «opplevd bruk av egen kompetanse» over landssnittet.
Dette er resultater som viser at de ansatte er fornøyde med kommunen på dette punktet.

1.4.3 LEDERUTVIKLING
Høsten 2021 startet Karmøy kommune opp et lederutviklingsprogram for ledere på alle nivå i
organisasjonen, nærmere bestemt for til sammen 220 ledere. I dette lederutviklingsprogrammet
deltar kommunalsjefer og rådmann med innlegg og samtaler, i tillegg til at kommunen benytter
interne og eksterne veiledere. I programmet får lederne arbeide med problemstillinger knyttet til
egen hverdag.
Et av temaene er betydningen av å skape et godt ytringsklima, siden ytringsklimaet setter rammer
for hvordan ledere og medarbeidere utveksler ideer, deler kunnskap og støtter hverandre. For å
skape en felles forståelse i organisasjonen, blir deltakerne satt sammen på tvers av etater og
sektorer. Et annet tema er endrede tjenestebehov i framtida. Gjennom lederutviklingsprogrammet
er målet å bevisstgjøre lederne om hvilke utfordringer og muligheter kommunen står overfor, og
hvilke endringer som vil være aktuelle å gjennomføre.

1.4.4 KOMPETANSEUTVIKLING I HELSE- OG OMSORG
For å øke tilfanget av helsefagarbeidere, tilbyr helse- og omsorgsetaten i ulike utdanningsløp for
ufaglærte som ønsker å ta utdanning. Dette er blant annet prosjektet «Menn i helse», som er et
samarbeidsprosjekt mellom Rogaland fylke, NAV og flere kommuner, deriblant Karmøy. Dette
tiltaket kommer i tillegg til de læreplassene helse- og omsorgsetaten tilbyr.

35

KS læring er en felles læringsplattform for kommuner og fylkeskommuner i Norge. Se KS.no.
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For å kvalifisere flere ansatte til å kunne ta høyskoleutdanning, har helse- og omsorgsetaten i
kommunen etablert et eget kvalifiseringsprogram. Så langt har 10 ansatte i helse- og omsorg
gjennomført programmet, som gir dem mulighet til å søke høyskoleutdanning. Verdt å nevne er
også at Karmøy kommune har etablert en sentralisert sykepleierutdanning i samarbeid med
Høyskolen Vestland. Fra kommunen får vi opplyst at flere ansatte deltar i dette utdanningsløpet
våren 202236. Ansatte som fullfører og består eksamen, får tilbud om 100 prosent stilling.
Som allerede nevnt, er det høsten 2021 for øvrig også etablert et desentralisert utdanningsløp for
vernepleiere.

1.4.5 KOMPETANSEUTVIKLING I SKOLENE
«Kompetanse for kvalitet» er en nasjonal satsing for styrking av kompetansen er i skolen, og et
tilbud om etter- og videreutdanning for lærere og rektorer. Gjennom økt kompetanse er målet å
øke motivasjonen og læringen hos elevene. For å møte økte kompetansekrav er det nødvendig at
lærerne som underviser i ett fag på ungdomstrinnet, har formell kompetanse i faget. Her stilles
det krav om 60 studiepoeng37. Kommunen videreutdanner for øvrig kun de som mangler denne
formelle kompetansen.
Hvert år har Oppvekst- og kulturetaten i Karmøy om lag 30 lærere i videreutdanningsløp via
«Kompetanse for kvalitet». Med dette antallet opplyser kommunen at de vil være i mål innen
fristen i 2025. Karmøy kommune stiller forøvrig krav om 60 studiepoeng i ett av fagene norsk,
engelsk og matematikk ved tilsetting i kommunen til faste stillinger på ungdomstrinnet.
Karmøysskolen kjennetegnes forøvrig av en høy andel undervisningspersonale som oppfyller
gjeldende kompetansekrav, jamfør tabell 3 ovenfor.
I tillegg er det et ønske i Karmøy kommune at alle skoleledere, det vil si rektorer, inspektører og
avdelingsledere, har utdanning i ledelse. Kommunen legger aktivt til rette for at nye ledere som
eventuelt mangler slik utdanning, skal få tatt 30 studiepoeng. Vi får opplyst at høsten 2022 vil
syv ledere starte på en slik utdanning. Ved kommunens 20 grunnskoler, innehar samtlige rektorer
lederutdanning våren 2022.

1.4.6 KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGENE

Kommunen besitter ingen oversikt hvor mange som tar dette studiet, da ansatte søker på ordinært opptak. Av
personvernhensyn får kommunen ikke opplyst hvor eller hvem som kommer inn.
36

37

Kravene gjelder lærere ansatt etter år 2014, og gjelder fagene matematikk, engelsk og norsk.
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Den nasjonale satsningen «Kompetansestrategi for kompetanse og rekruttering i barnehagene
2018-2022» har fokus på å øke utdanningsnivået i barnehagene. Fra å være opptatt av antall
barnehageplasser, er det nå større fokus på kvalitet gjennom å øke antall barnehagelærere, og at
flere får utdannelse på masternivå. Inneværende barnehageår har fem fast ansatte (assistenter/
fagarbeidere) fått tilskudd til å ta en arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning38.
Alle de kommunale barnehagene har gjennomført etterutdannelse/ kurs i regi av
undervisningsprogrammet «De utrolige årene», som blant annet består av en tiltaksserie med åtte
ulike programmer, finansiert av Helsedirektoratet. Dette er et omfattende
kompetansehevingstiltak der hele personalgruppen i både kommunale og private barnehager får
tilbud om å delta. Kompetansehevingstiltaket har som mål å fremme kvaliteten i samspillet
mellom barn og voksne, skape gode vennskapsrelasjoner og fremme barns psykiske helse39.

1.4.7 KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEVERNET
I barneverntjenesten er alle fagstillinger våren 2022 besatt med personer med høgskoleutdanning,
primært barnevernspedagoger og sosionomer. Om lag 80 prosent av de fast ansatte har
videreutdanning med studiepoeng.
Fra 01.01.2031 stilles det krav om barnevernsfaglig eller annen relevant mastergradsutdanning til
tilsatte i det kommunale barnevernet. Dette følger av endringer i barnevernloven gjeldende fra
01.01.202240. Fra barneverntjenesten får vi opplyst at de regner med å kunne oppfylle kravet om
masterutdanning innen fristen. Våren 2022 oppfyller om lag 70 prosent av de fast ansatte dette
kravet. Tjenesten oppgir å ha utarbeidet en plan for hvordan dette skal følges opp i de ulike
avdelingene, i tillegg til at det er utarbeidet en detaljert oversikt over kompetansen til de ansatte.
Denne gir oversikt over hvem som har hvilken kompetanse, og hva som eventuelt mangler.

1.4.8 OPPSUMMERING OG VURDERING
Resultatene fra kommunens siste medarbeiderundersøkelse viser at de ansatte er fornøyde med
mulighetene for kompetanseutvikling. I medarbeiderundersøkelsen fra 2021 ligger indikatoren
«mulighet for relevant kompetanseutvikling» på linje med landssnittet. I tillegg ligger indikatoren
«opplevd bruk av egen kompetanse» over landssnittet. Etter vår vurdering viser disse resultatene
at de ansatte er fornøyde med kommunen på dette punktet.

38

Noen av disse får sin videreutdanning gjennom «Kompetanse for kvalitet».

39

For mer informasjon, se dua.uit.no

For ansatte i tjeneste som skal utføre nærmere bestemte oppgaver, nærmere bestemt lederfunksjoner,
utredningsoppgaver og vedtak, innføres det krav til kompetanse på masternivå eller tilsvarende, eller med bachelor
og minst fire års arbeidserfaring (§ 2-1 a) (Kilde: BUFdir.no).
40
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Karmøy kommune har flere tiltak knyttet til kompetanseutvikling, herunder
lederutviklingsprogram og egne kompetanseutviklingstiltak innenfor kommunens ulike
tjenesteområder. Nasjonale myndigheter har stilt spesifikke krav både på skole og
barnevernsrområdet, og kommunen opplyser selv at de ligger godt an til å nå disse innen
gjeldende frister. Vårt inntrykk er at Karmøy kommune kommer godt ut i arbeidet med å legge til
rette for kompetanseutvikling.

1.5 KOMPETANSEDELING
1.5.1 REVISJONSKRITERIER
I Karmøy kommunes arbeidsgiverstrategi 2018-23 heter det at kommunen vil «legge til rette og
motivere for å bruke, dele og utvikle relevant kompetanse på arbeidsplassen. Dette kan skje
gjennom erfaringsdeling, fadderordninger, workshops, kollegaveiledning, tverretatlige
nettverk/team og modellering». Videre heter det at «i en nyskapingskultur kreves god
samhandling og samskapning, og at en stadig er på jakt etter nye ideer».
I Kommuneplanens samfunnsdel 2021-30 heter det at «Når kommunen har en ambisjon om å
legge til rette for mer samarbeid og samskaping, vil det ha konsekvenser for både
organisasjonskultur -og struktur. Det er ikke snakk om snu opp ned på etats-modellen, men
snarere å skape rom og kultur for samhandling på tvers. Fortsatt skal kommunen praktisere
linjeledelse, men det skal etableres samarbeidsformer hvor de ansatte opplever at de jobber i én
kommune, med et felles mål. Ansvaret for måloppnåelse er ikke «noen andre sitt» - det er alles.
Hele kommuneorganisasjonen skal sørge for at vi når de målene vi har satt oss. Kommunen, som
en demokratisk arena, skal bidra til økt samskaping og reell involvering av innbyggerne».
Ut fra disse føringene i kommunens styringsdokumenter, har vi utledet følgende
revisjonskriterium (det vil si krav eller forventninger knyttet til kommunen sitt arbeid):
•

Kommunen skal legge til rette for kompetansedeling.

1.5.2 KOMPETANSEDELING INTERNT I KOMMUNEN
Som nevnt har Karmøy kommune tatt i bruk KS Læring, som er en e-læringsportal for kommuner
og fylkeskommuner. Gjennom portalen har kommunen mulighet til å låne kompetansetiltak fra
andre kommuner, utvikle egne kurs eller bygge på det som allerede ligger i portalen. I tillegg til å
inneholde nettkurs, kan ledere hente ut dokumentasjon på gjennomført opplæring og
sertifiseringer. I intervju får vi opplyst at Karmøy kommune er i startgropen når det gjelder å ta i
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bruk denne kurs- og e-læringsplattformen for deling av kompetanse, både internt og eksternt. Så
langt er denne e-læringsportalen mest benyttet av bedriftshelsetjenesten.
På ledernivå har Karmøy kommune flere faste tverrfaglige møter som skal bidra til økt samarbeid
og kompetansedeling internt. I tillegg er det opprettet tverrfaglige team. Et eksempel er
Helseteam for barn og unge innenfor helse- og omsorgsetaten, som jobber sammen med både
skolehelsetjenesten, PP-tjenesten og barnevernet, om tverrfaglige tiltak på individ- og
systemnivå.
Kommunen har også flere stillinger hvor økt tverrfaglig samarbeid er en sentral oppgave. Dette
gjelder for eksempel kommunens frivillighetskoordinator, SLT-koordinator, LOS-koordinator og
koordinator for individuell plan41. En sentral oppgave for disse er å arbeide aktivt for økt
tverrfaglig kompetansedeling og samarbeid, først og fremst internt, men også mellom kommunen
og andre instanser.
I intervju får vi opplyst at Korona-pandemien har satt arbeidet med å få til mer tverrfaglig
samarbeid noe på vent. Eksempelvis har det ikke vært så aktuelt å benytte helse- og
omsorgspersonell på tvers av enheter, grunnet smittefare. Også faste tverrfaglige møter både
internt og eksternt har blitt arrangert i mindre grad.

1.5.3 KOMPETANSEDELING GJENNOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID
For å sikre robuste kompetansemiljø og stordriftsfordeler, har Karmøy inngått samarbeid med
andre kommuner på flere områder, og våren 2022 har Karmøy kommune følgende
interkommunale samarbeid:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Haugaland Brann og redning IKS,
Oppgavefelleskapet Kommune BHT,
Interkommunalt arkiv Rogaland,
Krisesenter Vest IKS,
Karmsund havn IKS,
Haugaland Vekst IKS,
Haugaland kontrollutvalg IKS,
Friluftsrådet vest,
Kontroll av salg og skjenke av tobakk og alkohol - NoRoSun,
Innkjøpssamarbeid mellom kommuner på Haugalandet.

SLT-koordinator skal sørge for samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak. LOS-koordinator
skal styrke barn og unges skoletilknytning (Kilde: Karmøy kommune).
41
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Karmøy kommune har også inngått en tjenesteavtale med Bokn kommune som gjelder flere
tjenesteområder som for eksempel barnevern, NAV og areal- og byggesak. Og kommunens
advokatkontor ivaretar (etter avtale) tjenester til Tysvær, Vindafjord, Sauda, Etne, Suldal og
Bokn. I tillegg deltar kommunen i flere fellesprosjekter. Så langt har pandemien medført økt
kontakt med nabokommunene i hele regionen, noe som har lagt grunnlaget for et tettere
samarbeid.
For å få til implementering av velferdsteknologiske løsninger i pleie- og omsorgssektoren,
samarbeider Karmøy kommune med flere nabokommuner. Disse danner et nettverk hvor
stillingen som koordinator for arbeidet er organisatorisk lagt til Karmøy kommune. Over lengre
tid har helse- og omsorgsektoren i Karmøy kommune hatt fokus på bruk av teknologiske
løsninger, hvor målet er økt kvalitet og trygghet for brukerne, men også at løsningene skal
redusere behovet for arbeidskraft.
Dette gjelder for eksempel medisindispensere og sensorteknologi (elektronisk natt-tilsyn). I
hjemmetjenestene er det allerede frigjort sykepleierressurser ved å innføre medisin-dispenser/
multidose-verktøy, istedenfor at sykepleierne legger tabletter i dosetter. Vi får dessuten opplyst at
antallet trygghetsalarmer er økt. Mens Karmøy kommune hadde om lag 300 trygghetsalarmer i
2013/14, er antallet kommet opp i 750-800 trygghetsalarmer våren 2022. Dette er et tilbud til den
enkelte bruker som tildeles etter ønske og behov.

1.5.4 VÅR VURDERING AV KOMPETANSEDELING
Etter vår vurdering legger Karmøy kommune til rette for kompetansedeling på en rekke områder,
og kommunen kommer således godt ut på dette punktet. For å sikre robuste kompetansemiljø og
stordriftsfordeler, har Karmøy inngått interkommunale samarbeid med andre kommuner på en
rekke områder. Som følge av Korona-pandemien har Karmøy kommune skaffet seg flere
muligheter og plattformer for digital kurs- og kompetansedeling, gjennom Teams og KS læring.
Karmøy kommune har flere faste tverrfaglige møter som skal bidra til økt samarbeid og
kompetansedeling internt. I tillegg er det opprettet tverrfaglige team. Et eksempel er Helseteam
for barn og unge innenfor helse- og omsorgsetaten, som jobber sammen med både
skolehelsetjenesten, PP-tjenesten og barnevernet, om tverrfaglige tiltak på individ- og
systemnivå. Kommunen har også flere stillinger hvor økt tverrfaglig samarbeid er en sentral
oppgave. Dette gjelder for eksempel kommunens frivillighetskoordinator, SLT-koordinator,
LOS-koordinator og koordinator for individuell plan.
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1.6 KOMPETANSE I DAG OG I MORGEN
1.6.1 ENDRET ALDERSSAMMENSETNING OG ENDREDE TJENESTEBEHOV
I følge SSB sine befolkningsprognose, vil Karmøy oppleve en endring i alderssammensetningen
blant innbyggerne. Fremover forventes det færre barn i barnehage- og skolealder, og flere eldre;
Figur 14 – Statistisk sentralbyrå sin befolkningsprognose for Karmøy fram mot år 2040
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(Kilde: SSB. Hovedalternativet MMMM).

Ut fra denne prognosen ser vi at mens antallet innbyggere i de eldste aldersgruppene (over 67 år)
øker, går antallet innbyggere i de andre aldersgruppene ned.
En slik endret alderssammensetning innebærer en tydelig vriding av behov. Færre innbyggere i
barnehage- og grunnskolealder gir lavere etterspørsel etter barnehage- og grunnskoletjenester.
Kommunens utgiftsbehov/ ressursbehov til disse tjenestene går ned, mens pleie og
omsorgstjenester vil få et økt utgiftsbehov. Dette gjelder dersom kommunen fortsette å tilby
tjenester på samme nivå som i dag til gruppen 67 år og over.
Vi ser også at antallet innbyggere i yrkesaktiv alder går ned. Aldersgruppene vi finner i alderen
20-67 år er de viktigste aldersgruppene til kommunen med tanke på skatteinntekter. Når antallet
innbyggere i den yrkesaktive delen i befolkningen går ned, blir måten kommunen innretter sine
tjenester på, avgjørende. Hvordan pleie- og omsorgsektoren i kommunen skal forberede seg på
denne utviklingen, har vært oppe på den politiske agendaen ved flere anledninger allerede.
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Som nevnt kan økt bruk av velferdsteknologiske løsninger være et bidrag, og kommunen er
allerede i gang med å utvikle ulike ordninger innen velferdsteknologi. Korona-pandemien har
dessuten medvirket til økt bruk av digitale dialogløsninger, både mellom kommunen og brukere,
og mellom ansatte.
Som vist i tabell 1 er status våren 2021 at 1076 av totalt 2744 årsverk er knyttet til barnehage- og
skolesektoren. Disse årsverkene utgjør dermed 39 prosent av arbeidsstokken. Tilsvarende tall for
helse og omsorg er 50 prosent. Det kommunale inntektssystemet forutsetter at kommunen evner å
ta ned kostnadene til barnehage og skole. For å kunne finansiere områdene med økt tjenestebehov
må kommunen ta ned kostnadene til aldersgruppene hvor det blir færre innbyggere. I Karmøy
kommunes vedtatte økonomiplan er det lagt til grunn at færre barn vil gi reduserte utgifter til
barnehagetjenester fra 2022-2024, mens når det gjelder skoletjenester vil dette gjelde fra 2023
(Kilde: Sak 051/21).
I sak 51/21 "Budsjettregulering skole og strategier for bærekraftig kommuneøkonomi" har
kommunestyret i Karmøy bedt rådmannen starte en gjennomgang av kommunens driftsstrukturer,
innen blant annet skole, barnehager, institusjon, boliger og helse, med sikte på politisk
behandling før sommeren 2022.
Figur 15 – Antallet barn totalt 0-6 år i Karmøy-barnehagene, historisk utvikling
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(Kjelde: Utdanningsdirektoratet.no).

Karmøy kommune ser allerede nå en nedgang i antallet barnehagebarn. Det samme kan foreløpig
ikke sies om antallet elever, men i følge SSB sin befolkningsprognose, vil det bli en reduksjon
også her.
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Figur 16 – Utviklingen i antallet elever i Karmøy-skolen
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1.7 AVSLUTNING, VURDERING OG KONKLUSJON
Formålet med prosjektet har vært å undersøke hvordan Karmøy kommune identifiserer
kompetansegap og hva kommunen gjør for å lukke eventuelle gap. Vi erfarer at Karmøy
kommune har gode verktøy for å identifisere kompetansegap. Kommunen fører jevnlig oversikter
over både sykefravær, aldersfordeling blant de ansatte, andel heltid/deltid, turnover og trivsel
blant medarbeiderne. Sistnevnte gjøres gjennom systematisk gjennomføring av
medarbeiderundersøkelser.
For å lukke gap har kommunen en rekke tiltak, hvor kartlegging og tilrettelegging oppfattes å stå
sentralt. Et eksempel er kommunens arbeid med å øke stillingsprosentene blant de som jobber
deltid. Når det gjelder kompetanseutvikling har kommunen flere tiltak, herunder
lederutviklingsprogram og egne kompetanseutviklingstiltak innenfor kommunens ulike
tjenesteområder. Nasjonale myndigheter har stilt spesifikke krav til kompetanseutvikling både på
skole og barnevernsrområdet. Karmøy kommme er her i gang med ulike
kompetanseutviklingstiltak, og vil høyst sannsynlig nå målene innen gjeldende frister.
Et annet viktig tiltak for å lukke kompetansegap er kompetansedeling. Karmøy har inngått
interkommunale samarbeid med andre kommuner på en rekke områder, som sikrer robuste
kompetansemiljø og stordriftsfordeler. Som følge av Korona-pandemien har Karmøy kommune
skaffet seg flere muligheter og plattformer for digital kurs- og kompetansedeling, gjennom Teams
og KS læring.
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Karmøy kommune har flere faste tverrfaglige møter som skal bidra til økt samarbeid og
kompetansedeling internt. I tillegg er det opprettet tverrfaglige team. Et eksempel er Helseteam
for barn og unge innenfor helse- og omsorgsetaten. Kommunen har også flere stillinger hvor økt
tverrfaglig samarbeid utgjør en sentral oppgave.
Kommunen utfordres imidlertid av et stort sykefravær innenfor barnehage, skole og
omsorgssektoren. Dette kan i stor grad tilskrives Korona-pandemien, hvor de ansatte i perioden
med pandemi har vært særskilt utsatt for smitte, og smittevern-tiltak har medført en ekstra
arbeidsbelastning. Korona-pandemien vedvarte utover våren 2022, noe som slo ut på fraværet,
spesielt innenfor disse tjenesteområdene.
Karmøy har per i dag ingen fast rutine for gjennomføring av sluttsamtaler med dem som velger å
slutte i kommunen. Fra ledelsen blir det opplyst at hvorvidt en samtale blir gjennomført vil
variere, og at dette vil være opp til den enkelte enhetsleder å avgjøre. Men en fast rutine for
gjennomføring av sluttsamtaler, og en fast mal for innholdet i samtalene, kan gi en mulighet til å
innhente nyttige råd og tips i kommunens arbeid med å sikre seg kompetent arbeidskraft.
Innenfor teknisk etat er flere sektorer i direkte konkurranse med det private næringsliv. Et
generelt høyere lønnsnivå i privat sektor gjør her rekrutteringen utfordrende. Dette gjelder særlig
fagdisipliner som rørleggerfaget, elektro/automasjon, prosess/maskin og prosjektledelse. Spesielt
unge arbeidstakere er vanskelig å rekruttere, siden disse har lav ansiennitet.
Våren 2022 har Karmøy 100 lærlinger inne i et 2-årig opplæringsløp. De fleste er knyttet til
helsearbeiderfaget (40 lærlinger) eller barne- og ungdomsarbeiderfaget (30 lærlinger)42.
Kommunen opplever godt med søkere til lærlingeplasser i helse- og omsorgsetaten og Oppvekstog kulturetaten, mens det er færre søkere til lærlingplasser i teknisk etat. Dette gjelder for
eksempel bygg-drift, gjenvinning, anleggsgartner og renhold. Siden dette er fagområder hvor det
også tilbys læreplasser hos private arbeidsgivere, opplever kommunen en viss konkurranse.
Generelt vil det være viktig for kommunen evaluere iverksatte tiltak som settes inn for å lukke
eventuelle kompetansegap innenfor kommunens ulike tjenesteområder. Her vil det være viktig å
vurdere effekten av tiltakene, og eventuelt bytte ut tiltak som ikke gir ønsket gevinst.

42

Foruten disse, har kommunen noen få læreplasser innen kontorfag og IKT.
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På denne bakgrunn tilrår revisjonen Karmøy kommune å:
•

Med utgangspunkt i Handlingsplan for arbeidsmiljø 2022-2023, vurdere hva som kan
gjøres for å få ned sykefraværet, spesielt innenfor barnehage, skole og helse & omsorg.

•

Vurdere å innføre sluttsamtaler som en fast rutine overfor fast ansatte som velger å slutte i
kommunen.

•

Vurdere ytterligere tiltak som kan styrke rekrutteringen av lærlinger innen teknisk sektor.
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VEDLEGG
Metode
Prosjektet har kartlagt hva Karmøy gjør for å identifisere kompetansegap, og hvordan kommunen
bruker rekruttering og kompetanseutvikling for å lukke eventuelle kompetansegap nå eller i
fremtiden. Kommunen har et ansvar for å overvåke tjenesteområdene, rekruttere etter behov og
utvikle kompetansen til egne ansatte. Innsamlingen av data baserer seg på tre datakilder:

•
•
•

Skriftlig materiale: Dokument som beskriver mål, strategier og tiltak, og rapporter på
framdrift og status i forhold til implementering av tiltak og mål.
Statistikk: Tilgjengelig talmateriale fra kommunen.
Intervju/ gruppeintervju (se liste nedenfor)

I prosjektet har vi gjort en såkalt metodetriangulering av data. Dette innebærer at de ulike
problemstillingene blir belyst gjennom bruk av ulike datakilder. Trianguleringa bidrar til å utvide
og forsterke datagrunnlaget i analysen, samtidig som ulike innsamlingsmetoder gir ulike
perspektiv på analysegrunnlaget. For eksempel blir opplysninger basert på dokument og analyser
av nøkkeltall testet ut i intervju, og påstander i intervju blir testet ut gjennom å hente inn nye
opplysninger.

Muntlige kilder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunedirektør
Stabsjef
Personal og organisasjonssjef
Rådgiver personalavdelingen
Helse- og omsorgssjef
Utviklings- og ressurssjef i Helse- og omsorgsetaten
Utviklings- og driftssjef i Oppvekst- og kulturetaten
Rådgiver Oppvekst
Rådgiver personal, teknisk etat
Leder for bedriftshelsetjenesten

Skriftlige kilder:
•
•
•
•
•

Arbeidsgiverstrategi kompetansestrategi Karmøy kommune Valg for framtida 2018-23
Barneverntjenestens kompetanseplan 2020-24
Forvaltningsrevisjonsrapport – Arbeidsmiljø og ytringsklima 2021 KPMG
Kommuneplanens samfunnsdel 2021-30
Kommunesektorens arbeidsgivermonitor 2021 KS
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kompetanse- og opplæringsplan for barneverntjenesten 2020-24
Kvalitets- og utviklingsmelding Karmøyskolen 2020-21
Plan for legetjenesten 2018-24
Leve hele livet i Karmøy 2021-23
Budsjettregulering skole og strategier for bærekraftig kommuneøkonomi 21062021
Helsestasjon og skolehelsetjenesten Oppgaver og utfordringer Sak 22/ 2106
Hovedutvalg for administrasjon Sak 22/001
Notat til hovedutvalg oppvekst og kultur 21/3662
Sykefravær 2021 Sak 22/2467
Rekrutteringssituasjonen Karmøy kommune Sak 02092021
Årsmeldinger for Karmøy kommune 2016-20

10-faktor undersøkelsen
10-FAKTOR er en kort og konkret undersøkelse, der medarbeidere og ledere svarer ved å ta
stilling til i alt 36 påstander, dvs. tre-fem påstander for hver av de ti faktorene. Svarskalaen er
fem-delt, fra «svært uenig» til «svært enig». 10-FAKTOR er spesielt tilpasset norske kommuner
og fylkeskommuner. De ti faktorene er:
1.
2.
3.
4.

Indre motivasjon: motivasjon for selve oppgavene.
Mestringstro: tiltro til egen jobbkompetanse.
Autonomi: opplevd tillit og mulighet til å jobbe selvstendig.
Bruk av kompetanse: opplevd bruk av egen kompetanse (fagbegrep:
kompetansemobilisering).
5. Mestringsorientert ledelse: ledelse med vekt på å gjøre medarbeiderne best mulig ut fra
sine forutsetninger, slik det oppleves av medarbeiderne.
6. Rolleklarhet: tydelig kommuniserte forventninger, slik det oppleves av medarbeiderne.
7. Relevant kompetanseutvikling: opplevd mulighet for utvikling av relevant formal- og
realkompetanse.
8. Fleksibilitetsvilje: villighet til å være fleksibel på jobb.
9. Mestringsklima: opplevd kultur for å samarbeide og gjøre hverandre gode.
10. Prososial motivasjon: ønske om å bidra til andres måloppnåelse.

Spesialiseringsløp for leger
Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger
(spesialistforskriften) trådte i kraft den 1. mars 2019. Den stiller krav om at alle leger må starte i
et spesialiseringsløp. Dagens ordning for spesialistutdanning og spesialistgodkjenning av leger
stiller tydelige krav til spesialistutdanningen og legger til rette for utvikling av kvaliteten i
spesialistutdanningen. Spesialistutdanningen og spesialitetsstrukturen er rettet inn mot fremtidens
helseutfordringer og tar opp i seg ny fagutvikling, endringer i pasient- og legerollen og reformene
i helsesektoren. Spesialistutdanningen består av en første del som er felles for alle leger som skal
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gjennomføre en spesialistutdanning i norsk helse- og omsorgstjeneste. Deretter består den av en
eller to deler som er spesialitetsspesifikke. Ofte brukes uttrykkene LIS1, LIS2 og LIS3 om leger
som er ansatt i utdanningsstillinger i henholdsvis første og andre del (Kilde: Sak 22/ 2011).

Tiltak for å få rekruttert flere leger i Karmøy kommune
I Sak 22/2011 skisseres en rekke ulike tiltak for å styrke rekrutteringen av leger i Karmøy
kommune:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Karmøy kommune må satse på å utvikle store, robuste fagmiljø for legene i kommunen,
som fastlege, i sykehjem og på legevakt.
Karmøy kommune må samle ressursene i en stor, robust interkommunal legevakt med
godt fagmiljø og høy kompetanse.
Fortsatt satsing på egne sykehjemsleger i full stilling.
Vurdere å tilsette egne helsestasjonsleger i full stilling.
Felles utlysning av ledige legestillinger/legehjemler i kommunen for eksempel annenhver
måned, uansett type stilling.
Det er søkt om å øke antall LIS1 fra 3 til 5.
Opprette 0-hjemler ved de større legesentrene der befolkningen tilsier behov.
Vurdere å opprette kommunale ALIS fastlønnsstillinger tilknyttet private legesentre for å
omgjøre til privat praksis etter endt ALIS utdanning.
Vurdere å opprette ytterlige et kommunalt legesenter.
Benytte statlige tilskuddsmidler som ALIS næring og ALIS fastlønn. Det mottas tilskudd
for hver lege i spesialisering på 300 000, med en egenandel på 60 000. Leger i ALIS
næring får overført tilskuddet og dekker egen spesialisering. Tilskudd for ALIS fastlønn
dekker deler av kostnad til spesialisering i fastlønnsdrift.
Oppfølging av spesialistløpet til LIS1 og ALIS.
Søknader fra leger i næringsdrift som ønsker å arbeide etter 70 år, ses positivt på og
behandles ut fra utarbeidede rutiner.
Vurdere tilskudd opp til 1000 pasienter for 0-lister (Nasjonale føringer gir støtte til 500
pasienter i 2 år).
Vurdere tilskudd på 200 000 til lege som starter i hjemmel i privatpraksis og driver denne
i 3 år. Vurdere gjenkjøpsgaranti av hjemmel i 3 år.
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Saksansvarlig:
Toril Hallsjø
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Saksframlegg

SAKSGANG
Møtedato

28.09.22

Arkivkode:

216

Saksnr

31/22

Arkivsak:

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 28.0922
Sekretariatets forslag til vedtak:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar referat- og orienteringssakene 44-46 til orientering.

Vedlegg:
44. Statusoversikt pr. september 2022
45. Innkalling til ekstraordinært møte i havnerådet 16.09.22 – Karmsund Havn IKS
46. Kontrollutvalgslederskolen 2022 24.-25.10.22 - Gardermoen
Saksorientering
Vedlagt følger de ovenfor opplistede tema, brev, meldinger og lignende til kontrollutvalgets
orientering.
Aksdal, 21.09.22

Toril Hallsjø (sign.)
Daglig leder/utvalgssekretær

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
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Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg - Statusoversikt
September 2022
Saker fra bestilling til behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget
Tema

Bestilling

Rapport «KIH IKS og
eierforhold kommunale
havner og kaianlegg»

23.03.22,
sak 12/22

Karmøy Kino AS

Tidsbruk

Status

Ferdig

Merknad

Forsinket
igangsettelse

Nyår 2023

Prosjektleder
sluttet i RR
juni 2022

24.11.21,
sak 41/21

Orientering
28.09.22

Invitasjon
sendt 2021

Haugaland Kraft AS

24.11.21,
sak 41/21

Orientering
26.10.22

Invitasjon
sendt 2021

Rogaland Revisjon IKS

Orientering
30.11.22

Invitasjon
sendt 2021

??

24.11.21,
sak 41/21
26.10.22

Daglig leder
Aina Sævik
Olsen
Ny konsernsjef Pablo
Barrera
Rev. dir
Haukaas

???

26.10.22

400 t.

Saker under politisk behandling eller til oppfølging i utvalget
Forvaltningsrevisjon
eller eierskapskontroll
Rapport «Kompetanse
og rekruttering»

Bestilt
KU
16.02.22,
sak 4/22

Behandlet/s
i KU
28.09.22,
sak 30/22

Behandlet/s Planlagt
i KST
oppfølging
17.10.22,
Sak
2023

Merknad

Oppfølging av rapport
«Kvalitets- og
journalsystem»

28.06.21,
KST-sak
76/21
16.02.22,
sak 4/22

23.03.22,
sak 11/22

09.05.22,
sak 42/22

Innen
1. mars
2023
Høst
2023

Ny
statusrapport

Høsten
2022

12 mnd.

Rapport «Kompetanse
og rekruttering»
Rapport «Kommunale
havner og kaianlegg»
Oppfølging av
«Arbeidsmiljø og
ytringsklima»

Høsten
2022
16.06.21,
Høsten
sak 24/21 og 2022

Våren
2023
1. halvår
2023

22.10.20,
sak 39/20

20.09.21,
sak 90/21

23.03.22,
12/

16.06.21,
sak 23/21

300 t.
400 t.
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Tidligere prosjekter/orienteringer i perioden
Tema

Bestilt

Behandlet i
KU

Behandlet Fulgt opp i Merknad
i KST
KST

24.11.21,
sak 41/21

31.08.22, sak
22/22

Siw Anita
Thorsen

Vann- og avløpssektoren 24.11.21,
sak 41/21

31.08.22, sak
22/22

Døsen og
Heggheim

Renovasjonen og
Borgaredalen miljøpark

16.02.22,
sak 7/22

11.05.22,
sak 16/22

-

Skriftlig
svar

Testing og sporing under 24.11.21,
pandemien
sak 41/21

11.05.22,
sak 15/22

-

Tore Skeie
C. Eikrem

Kommunens antikorrupsjonsarbeid

Orientering – fysioterapitjenesten og rutiner ved
klager

16.02.22,
sak 7/22

23.03.22,
sak 10/22

-

Rapport «Kvalitets- og
journalsystem sykehjem»

26.08.20,
sak 23/20

17.03.21,
sak 11/21

28.06.21,
sak 76/21

Orientering –Haugaland 18.11.20,
Brann og redning IKS
sak 44/20

23.03.22,
sak 9/22

-

18.11.20,
sak 44/20

16.02.22,
sak 2/22

-

-

Orientering – Avaldsnes- 18.11.20,
prosjektet
sak 44/20

24.11.21,
sak 40/21

-

-

Orientering – Rus og
psykisk helsetjeneste

18.11.20,
sak 44/20

20.10.21,
sak 36/21

-

-

Orientering 18.11.20,
Destinasjon Hgsd & Hgl sak 44/20

01.09.21,
sak 27/21

-

-

Orientering - Husøy havn 18.11.20,
og næringsområde
sak 44/20

16.06.21,
sak 21/21

-

-

Orientering barnevernleder
Rapport
«Tidlig innsats»
Oppfølging av rapport
«Personvern»
Orientering –
barnehagesjefen
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Plan for eierskapskontroll 2020-2024

19.05.21,
sak 15/21
17.06.20,
sak 17/20
25.09.19,
sak 36/19
27.01.21,
sak 2/21
26.08.20,
Sak 24/20
26.08.20,
Sak 25/20

-

-

21.09.20,
sak 115/20
25.11.19,
sak 122/19

20.09.21,
sak 9/21
23.01.21,
sak 20/21

Orientering –
Landbruksforvaltningen

18.11.20,
sak 44/20
05.02.20,
sak 2/20
23.01.19,
sak 3/19
18.11.20,
sak 44/20
03.12.19,
sak 45/19
03.12.19,
sak 45/19

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS

26.08.20,
Sak 24/20
26.08.20,
Sak 25/20

1. gang
Våren
2022
-

Aslaug
Irene
Skjold
2.gang
01.03.23
Dag
Botnen
Britt
Johnsen
Pedersen
Marit
Synnøve
Vea
John
Gunnar
Liknes

Vigleik
Dueland
Tore
Gautesen
Jakob
Bråtå
KPMG AS
KPMG AS
Einar
Solheim
KPMG AS
KPMG AS
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Kontrollutvalgslederskolen 24.-25 oktober 2022
Quality Airport Hotel Gardermoen
Program 24. oktober
15.30-16.30

Registrering

16.30-19.30

Kontrollutvalget og media

inkl. pauser

Både lokale media og kontrollutvalget blir regnet som lokaldemokratiets
vaktbikkje. Fungerer media slik? Hvordan kan og bør kontrollutvalget og andre
politikere bruke eller håndtere media for å avdekke maktmisbruk og
tvilsomme beslutningsprosesser og praksis i kommunen?
Kontrollutvalget skal utføre sitt oppdrag hevet over partipolitikken. Hvordan
fungerer det i praksis?
Gunnar Bodahl-Johansen

Tidligere politisk redaktør i
Fredriksstad Blad. Ansatt på
Institutt for Journalistikk fra 1994
– 2013 med fagområdene kilder
og metoder i journalistikken,
presseetikk, pressejus og
dokument og møteoffentlighet.
De senere år har han arbeidet
som frittstående rådgiver og som
foreleser ved
journalistutdanningen på
Høyskolen Kristiania.
Habilitet i gråsonen. Hvor langt kan ytringsfriheten til kontrollutvalget strekkes før
man kan bli eller kan oppfattes som inhabil når kontrollutvalget skal behandle en
sak eller henvendelse?
Bjørn H Wikasteen

Bjørn Wikasteen er seniorrådgiver
hos K-sekretariatet IKS. Der ble
han ansatt i 2017. Han har
tidligere jobbet som juridisk
rådgiver, advokat og
dommerfullmektig.

Diskusjon: Trenger kontrollutvalget en mediestrategi?
www.fkt.no | www.twitter.com/@FKT_no | www.facebook.com/FKT.no/
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Program 25. oktober
09.00-09.15

Kort innlending til gruppediskusjoner

09.15-11.30

Gruppediskusjoner

inkl. pauser

•
•
•
•
•

•

•

Forts.: Trenger kontrollutvalget mediestrategi?
Hvordan kan leder skape godt samarbeidsklima internt i utvalget og
unngå partipolitikk?
Hvordan kan leder legge til rette for kompetanseutvikling i utvalget?
Hvordan kan leder skape et godt samarbeidsklima med omgivelsene
(kommunedirektør, ordfører, kommunestyre og revisjon)?
Det finnes flere eksempler på at kontrollutvalgets uavhengighet
utfordres eller truses. Hva kan/bør kontrollutvalget gjøre for å beskytte
sin uavhengighet?
Hvordan har kontrollutvalget hatt progresjon og utvikling underveis i
perioden?
Hvilke råd er viktig å bringe videre til nye kontrollutvalg?

11.30-12.30

Lunsj

12-30-13.30

Gjennomgang av gruppearbeid

13.30-13.45

Pause

13.45-14-45

Eierskapskontroll

FKT har kartlagt omfanget av eierskapskontroll. Vi vil presentere funnene fra
kartleggingen og utveksle erfaringer knyttet til eierskapskontroll.
Kjell Tore Wirum

Kjell Tore Wirum er seniorrådgiver
i Viken kontrollutvalgssekretariat
– VIKUS, utdannet juridisk fra UiO.
Han er tidligere leder ved Follo
interkommunale
kontrollutvalgssekretariat og
Kontrollutvalgssekretariatet for
Romsdal.

14.45-15.00

Avslutning

www.fkt.no | www.twitter.com/@FKT_no | www.facebook.com/FKT.no/
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24.10
Registrering, litt mat
og mingling

Kl. 15.30 -16.30

24.10 og 25.10
Fagprogram

7,5 timer (2,5 timer dag 1 og 5 timer dag 2, ekskl. lunsj)

24.10
Middag

Kl. 20 00

Deltakeravgift

Medlemmer kr. 6 300
Andre kr. 6 700

Påmelding

For å få gjennomført det faglige opplegget på en best mulig pedagogisk måte,
har vi satt et tak på antall deltakere ca. 50 personer.
Kontrollutvalgsmedlemmer kan melde seg på, men lederne vil bli prioritert. Vi
holder av noen plasser til sekretariat.
Frist for påmelding fysisk arrangement: 20. september

Ev. avbud

Avbud siste 14 dager før konferansen gir full deltakeravgift.

Annet

Det tas forbehold om endringer i programmet. Timeplanen er veiledende.

www.fkt.no | www.twitter.com/@FKT_no | www.facebook.com/FKT.no/

