
 

 
 
 
 

 

FAGDAG 6. DESEMBER 2019 
 

 Program 
08:45 Kaffe og lett servering 
09:00 – 09:05 Velkommen – plan for dagen 
09:05 – 09:35 Nyhetshjørnet 

Rune Haukaas, revisjonsdirektør, vil orientere om konsekvenser av ny kommunelov for 
kontrollutvalg, regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Hva betyr endringene for 
kommunene? 

09:35 – 10:00 Nye grep for å forbedre kommunene 
Christian Jerejian Friestad, leder for forvaltningsrevisjon, vil gi en kort introduksjon til vårt 
nylig inngåtte samarbeid med fire andre kommunale revisjonsenheter. Han vil reflektere 
omkring hvordan samarbeid kan bidra til å forbedre offentlig sektor. I tillegg vil vi 
presentere erfaringer med rådgivningsprosjekter og mulige eksterne finansieringskilder 
for kommunenes utviklingsarbeid. 

10:00 – 10:15 Pause 
10:15 – 11:00 Omstilling i helse og omsorg – Kvalitet og effektivisering. Våre erfaringer 

Målet med kommunenes satsing på hverdagsmestring og hjelp til selvhjelp i pleie og 
omsorg er å bremse utgiftsveksten og skape kvalitativt bedre helse- og omsorgstjenester. 
I foredraget går forvaltningsrevisorene Svein Kvalvåg og Ståle Opedal nærmere inn på 
hva som er status for satsingen i utvalgte kommuner. Hvordan har kommunene jobbet 
med satsingen? Hva er de økonomiske og kvalitetsmessige effektene? Hva har vært de 
største utfordringene? Og hva kan kommunene lære av hverandre? 

11:00 – 11:15 Pause 
11:15 – 12:00 Omstilling i helse og omsorg – Kommunenes erfaringer 

Helge Dragsund, kommunalsjef helse og omsorg i Stavanger, Elisabeth Øverland, rådgiver 
helse og velferd i Sandnes og Ingeborg Havsø, kommunalsjef helse og omsorg i Eigersund.  

12:00 – 12:45 Lunsj 
12:45 – 13:30 Gruppearbeid – Hva er de gode måleindikatorene? 

I et kunnskapsbasert omstillingsarbeid trengs gode måleindikatorer for å måle effekt. I 
forvaltningsrevisjonene har vi gjort et forsøk på å etablere et sett med måleindikatorer, 
basert på indikatorer/ nøkkeltall fra ulike kommuner. Dette arbeidet er imidlertid ikke 
sluttført. Hvilke andre indikatorer kan brukes for å måle effektene av satsingen?  

13:30 – 13:45 Pause 
13:45 – 14:30 Paneldebatt – Er det pågående omstillingsarbeidet tilstrekkelig for å dempe 

etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester? 
Flere av kommunene venter økt etterspørsel etter pleie og omsorg. Ikke bare fordi det blir 
flere eldre, men også fordi stadig flere yngre etterspør disse tjenestene. Et viktig spørsmål 
er om omstillingsarbeidet som foregår i mange av kommunene er tilstrekkelig for å 
dempe etterspørselen? Eller trengs det flere tiltak? I hvilken grad har kommunene behov 
for å justere kursen på noen områder? 
 
Paneldebatten ledes av Per Kristian Vareide, kommunedirektør i Stavanger. Panelet 
består av Knut Underbakke, rådmann i Gjesdal, Jørn Kosmo, assisterende kommunalsjef i 
Hå, Eli Karin Fosse, direktør for helse og velferd i Stavanger, Ingeborg Havsø, 
kommunalsjef helse og omsorg i Eigersund og representant fra Sandnes. 

14:30 Takk for i dag! 
 


