
side 1 av 4

SAKSUTSKRIFT

Arkivsak-dok. 21/00167-9
Saksbehandler Mona Moengen

Behandling av forvaltningsrevisjon Vold mot ansatte

Saksgang Møtedato Saknr
1 Kontrollutvalget i Bærum kommune 28.03.2022 19/22

Kontrollutvalget i Bærum kommune har behandlet saken i møte 28.03.2022 sak
19/22

Møtebehandling
Revisor la frem rapporten. Kontrollutvalget drøftet rapporten.

Leder fremmet forslag til tillegg til innstillingen.

Votering
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten om vold og trusler mot ansatte tas til

orientering.
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en rapport fra oppfølging av

vedtaket i kommunestyret om senest ett år.
3. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjon om vold og trusler
mot ansatte tas til orientering.

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp rapportens funn og
anbefalinger.
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BEHANDLING AV FORVALTNINGSREVISJON VOLD OG TRUSLER
MOT ANSATTE

Forslag til vedtak/innstilling:
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten om vold og trusler mot ansatte tas til

orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjon om vold og trusler
mot ansatte tas til orientering.

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp rapportens funn og
anbefalinger.

Vedlegg:
Forvaltningsrevisjon om vold og trusler mot ansatte, BDO 10. mars 2022.

Saksframstilling:
I denne saken behandler kontrollutvalget forvaltningsrevisjonsrapporten om vold og
trusler mot ansatte for Bærum kommune. Revisjonsrapporten ble bestilt i møtet 30.
august 2021 (sak 44/21). Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å belyse om
kommunen har tilstrekkelige rutiner for å forebygge, håndtere og følge opp vold og
trusler mot ansatte. Tre problemstillinger er undersøkt:

1. Hvor stort er omfanget av vold og trusler mot ansatte i kommunen?
2. Har kommunen etablert hensiktsmessige rutiner for å forebygge vold og trusler

mot egne ansatte?
3. Har kommunen etablert hensiktsmessige rutiner for å håndtere, registrere og

følge opp voldshendelser og trusler mot egne ansatte?

Revisjonen er avgrenset til å gjelde de områdene med størst omfang av
avviksmeldinger om vold og trusler mot ansatte:

• pleie og omsorg
• skole
• helse og sosial

Undersøkelsen bygger på intervjuer, dokumentanalyser og en spørreundersøkelse.

Revisor har avdekket tre hovedfunn:
• Omfanget av vold og trusler mot ansatte har økt de siste årene.
• Det jobbes aktivt med forebygging av vold og trusler mot ansatte, men flere

etterlyser bedre systematikk i arbeidet.
• Kommunen har gode rutiner for å håndtere, registrere og følge opp vold og

trusler mot ansatte, men forbedringspotensial knyttet til systematikk og
etterlevelse.

Omfanget av vold og trusler mot ansatte har økt de siste årene
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2020 ble det i gjennomsnitt registrert 4,3 avvik knyttet til vold og trusler hver dag. Det
illustrerer at vold og trusler er en reell utfordring som påvirker mange ansatte i deres
daglige arbeid. De fleste av avvikene knytter seg til hendelser innen
kommunalområdene helse og sosial, pleie og omsorg og skole.

Kommunen jobber aktivt med forebygging av vold og trusler mot ansatte, men
flere etterlyser bedre systematikk i arbeidet
Tjenestestedene gjennomfører kontinuerlige risikokartlegginger, men det er behov for
en felles metodikk for risikovurderinger for å sikre en enhetlig tilnærming i slike
kartlegginger. Mange mener også at risikokartlegging er en pliktøvelse, og at
vurderingene ikke leder til konkrete tiltak.

Kommunen gir opplæring i forebygging av vold og trusler gjennom flere kanaler og
fremstår systematisk og hensiktsmessig dimensjonert ut fra risikoer ved det enkelte
tjenestested. Samtidig viser undersøkelsen et behov for å styrke opplæringen overfor
nyansatte, vikarer og ansatte i mindre stillinger.

De ansatte får i stor grad informasjon om risikoer ved det enkelte tjenestested. Flere
tjenesteledere legger også vekt på å skape åpenhet og dialog innad i
personalgruppene gjennom løpende diskusjon rundt mulige risikoer. Samtidig
opplyser flere at det er utfordrende å gi tilstrekkelig informasjon om risikoer til vikarer
og ansatte i mindre stillinger.

Kommunen har gode rutiner for å håndtere, registrere og følge opp vold og
trusler mot ansatte, men har forbedringspotensial knyttet til systematikk og
etterlevelse
Undersøkelse viser et behov for å styrke opplæringen ovenfor nyansatte, vikarer og
ansatte i mindre stillinger. Som følge av koronapandemien har det ved flere
tjenestesteder ikke blitt gjennomført praktisk opplæring i håndtering av volds- og
trusselsituasjoner på flere år. Det har gjort at mange nyansatte enda ikke har
gjennomgått slik opplæring, i tillegg har ikke erfarne ansatte har fått tilbud om
oppfriskning.

Det er også avdekket et behov for å styrke opplæringen i kommunens nye
avvikssystem. Flere opplyser at de ikke kjenner til hvordan de skal melde avvik, og
gir også uttrykk for usikkerhet knyttet til hvilke hendelser som skal registreres eller
ikke.

Undersøkelsen viser at det er store forskjeller i hvordan ansatte følges opp i etterkant
av slike hendelser. Mange har gitt uttrykk for mangelfull oppfølging i etterkant av slike
volds- og trusselhendelser. Av de ansatte som har blitt utsatt for vold og trusler som
ansatt, svarer kun i overkant av 36 prosent at de føler seg ivaretatt etter hendelsen.

Revisors anbefalinger:
1. Det bør utvikles en felles metodikk for risikovurderinger for å sikre en enhetlig

tilnærming til risikovurderinger og iverksetting av nødvendige tiltak.
2. Kommunen bør sikre at det med jevne mellomrom gjennomføres kurs for

ansatte i forebygging og håndtering av vold og trusler.
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3. Vikarer og ansatte i mindre stillinger bør tilbys opplæring i forebygging og
håndtering av volds- og trusselhendelser på lik linje som andre ansatte, og det
bør etableres mekanismer som sikrer at disse ansatte også får tilstrekkelig
informasjon om risiko knyttet til vold og trusler.

4. Kommunen bør vurdere å gjennomføre en ROS-analyse knyttet til sårbarheten
rundt ansattes manglende tilgang på alarmer/tilkallingsmekanismer i
kommunalområdet skole.

5. Ansatte bør gis bedre opplæring i det nye avvikssystemet.
6. Ansatte bør gis informasjon om hvor detaljert avvik skal skrives slik at disse

kan brukes til konkret oppfølging og læring.
7. Det bør utvikles en enhetlig tilnærming til hvordan meldte avvik skal brukes til

oppfølging og læring på det enkelte tjenestested.
8. Det bør utvikles en felles standard for hvordan oppfølging av ansatte skal

struktureres og gjennomføres i etterkant av volds- og trusselhendelser.

Kommunedirektøren har uttalt seg til undersøkelsen. Høringssvaret er i sin helhet
vedlagt rapporten.

Sekretariatets vurdering
Etter sekretariatets vurdering har kontrollutvalget fått en rapport som svarer godt på
kontrollutvalgets bestilling. Rapporten gir åtte konkrete anbefalinger som et bidrag til
kommunens kontinuerlige utviklings- og forbedringsarbeid. Forslaget til vedtak
bygger på dette.

Kontrollutvalget skal se til at rapporten blir fulgt opp. Sekretariatet anbefaler derfor at
kontrollutvalget innhenter rapport fra kommunedirektøren om status i dette arbeidet
om et år.

RETT UTSKRIFT
DATO 30.mars.2022
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