Forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Orkdal kommune
Saksbehandler
Arkivkode
Arkivsaknr

Møtedato
09.12.2016

Saknr
30/16

Torbjørn Brandt
FE - 217, TI - &30
16/119 - 7

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018, og
legger planen fram for kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018, med følgende
prioriterte områder:
1. Pleie og omsorg – kvalitet i eldreomsorgen og hjemmetjenesten
2. Miljø – Klimasatsningen i Orkdal kommune
3. Brukermedvirkning i skole og barnehage
Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer eller
omprioriteringer i planen dersom utvalget finner det nødvendig som følge av
endringer risiko- eller vesentlighetsbildetHer skrives innstillinga.

Vedlegg
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018 adm.utk Orkdal

Saksutredning
I henhold til Forskrift om kontrollutvalg, § 10, skal kontrollutvalget utarbeide plan for
forvaltningsrevisjon, som skal vedtas endelig av kommunestyret. Planene skal
utarbeides minimum en gang i løpet av valgperioden, og senest i løpet av første året
i perioden.
Gjeldende plan for forvaltningsrevisjon utløper ved utgangen av 2016.
Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra en
vurdering av risiko og vesentlighet. Sekretariatet har utarbeidet en risiko- og
vesentlighetsanalyse som grunnlag for forslag til prioriterte områder.
Sekretariatet prioriterer følgende områder. Disse kan endres av kontrollutvalget selv
eller av kommunestyret i kommunestyrets behandling av saken.
Pleie og omsorg - Kvalitet i eldreomsorg og hjemmetjenesten

Orkdal kommune har som mål å legge til rette for at den enkelte lengst mulig kan styre
eget liv og kommunen har som mål å tilrettelegge for fysisk aktivitet for eldre og syke.
Spørsmål en eventuell forvaltningsrevisjon ønsker besvart er bl.a.: Hvilke kvalitetskrav
har Orkdal kommune til tjenesten og i hvilken grad etterleves disse? Hvilket innhold
tilbyr Orkdal kommune i hverdagen til brukerne? Kartlegging av brukerens selv- og
medbestemmelsesrett i forbindelse med måltidsservering, hygiene og døgnrytme.
Kartlegging av tilbud og regelmessighet av fysisk aktivitet, skyssordninger og
kulturtilbud. Kvalitet på mat, rom og lokaler. Kartlegge hvilke rutiner som finnes for
gjennomføring av brukermedvirkning, pårørendemedvirkning og avvikshåndtering. I
hvilken grad benyttes resultatene av slike undersøkelser, tilbakemeldinger og avvik til å

forbedre tjenestetilbudet?

Miljø - Klimasatsing i Orkdal kommune.

Kommuneplanens samfunnsdel har som overordnet mål at klima- og miljøhensyn skal
ivaretas i all kommunal virksomhet. I planperioden er det relevant å vurdere om
kommunens arbeid er i tråd med overordnet mål og delmål. Mulige problemstillinger som
ønskes besvart er om enhetene prioriterer mål/delmål og om Orkdal kommune har
etablert målekriterier og funnet fram til datakilder for å måle effekter av klimatiltakene.

Brukermedvirkning i grunnskolen og barnehagen

Et godt samarbeid mellom hjem og skole er en viktig forutsetning for at barn og unge
skal få et godt læringsmiljø. Skolen skal legge til rette for samarbeid med hjemmet og
sikre barn og foreldres medvirkning i skolen.
Råd og utvalg i skolen har rett til å uttale seg og komme med forslag i alle saker som
gjelder skolen. De skal holdes løpende orientert om skolemiljøet og har rett til å få
dokumentasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Så tidlig som mulig skal de tas
med i planleggingen og gjennomføringen av miljøtiltak. Hvis skolen blir klar over forhold
ved skolemiljøet som kan virke negativt på elevenes helse, skal elever og foresatte
snarest mulig varsles om det. En forvaltningsrevisjon kan bl.a. se på i hvilken grad blir
elevråd, samarbeidsutvalg og foreldreråd blir gitt muligheten til aktiv og reell
medvirkning?

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler å vedta plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018, men
oppfordrer kontrollutvalget og kommunestyret til selv å vurdere prioriteringene i
planen og eventuelt gjøre endringer.

