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Systemer som støtter opp under 
virksomhetsstyringen
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Visjon
Sammen 
skaper vi 
fremtiden

Verdier:
Åpenhet – Respekt – Mot

Etisk standard

Ledelsesprosesser

Støtteprosesser 
administrasjon og eiendom

Kjerneprosesser 
innbyggertjenester

Struktur og prosesser

Styringsmodell
Kommuneplan, LDIP, 

handlingsprogram og strategier 

Regler, rutiner og verktøy

Nasjonale politiske vedtak 
og føringer

Bridge –politisk

Kvalitetsportalen

LØP – leder og 
ansattoppfølging, 
kompetanseplaner

Grunndata

Framsikt

Virksomhetsstyring -
modell



Kontroll og tilsyn

Egenkontroll/internkontroll

Systemkontroller

Enkle internkontrollaktiviteter

Interne revisjoner

Revisjoner

Regnskapsrevisjon

Forvaltningsrevisjon 

Eierskapskontroll

Tilsyn

Samordnede tilsyn

Andre tilsyn

Kontrollstruktur - forsvarslinjer



Visjon

Kommuneplan 
-Temaplaner

Strategi -BØP 

Virksomhetsplaner

Åpenhet, respekt og 
mot

Plan for 
forebygging av 

vold i nære 
relasjoner

Helse
Meldingen 2015-

2023

Pårørende
Strategi for BK

Demens
Plan BK 2021-

2025

Mestrings og 
omsorgs melding 

2013-2023

Plan for 
rehabilitering 
og habilitering 

2019-2023

Strategisk plan 
for frihets og 

velferds
teknologi

Frivillighets
meldingen

Pasient og 
bruker 

rettighets 
loven

Kommune 
helsetjenes

teloven
Pasient 

rettighets 
loven

Helse 
personell 

loven Journal 
forskriften

Forskrift 
om 

legemiddel 
håndtering



Likeverdige

Trygge og sikre

Rett kvalitet, forsvarlige  tjenester

Effektive tjenester

Bærekraftige, effektive og trygge tjenester med rett 
kvalitet, tilpasset innbyggernes behov og 
kommunens tilgjengelige ressurser. 



Kvalitetsportalen –internkontroll og etterlevelse

Dokumentbibliotek, rutiner og prosedyrer –

dokumentasjon av internkontrollen

Risiko, usikkerhet og sårbarhetsvurderinger

Avvik- og forbedring

Årshjul

Coso- rammeverket er lagt til grunn



Modell for kvalitetsforbedring PLO

Tjenestested

Kommunalsjefsnivå

Direktørnivå Overordnet 
kvalitetsutvalg

Kvalitetsutvalg-
institusjon

Kvalitetsforum 
tjenestested

Kvalitetsutvalg–
hjemmebaserte 

tjenester

Kvalitetsforum 
tjenestested

Kvalitetsutvalg–
Mestring

Kvalitetsforum 
tjenestested



Kvalitetsforbedring: systemet skal gjenspeile praksis og 
omvendt

Evaluere og korrigere 
Kunnskap ROS og 

intern kontroll

Planer
Gjennom

føring



MÅL: 
Offensiv 
kvalitetsutvikling: 

•Vi jobber stadig med å oppfylle 

brukernes behov og forventinger til 

best mulig kostnadseffektivitet.

•Arbeider med kvalitetsspørsmålene som 
en integrert del av virksomheten.

•Kontinuerlig arbeid med forbedring der 
alle ansatte har fokus på ikke bare på hva 

vi produserer men også hvordan.
• Klevsjø 2020


