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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Utrykt vedlegg
Kontrollutvalgets sak 5/2016 Forvaltningsrevisjonsrapport Buen sykehjem
Kommunestyrets sak 24/2016 Forvaltningsrevisjon Buen sykehjem
Kontrollutvalgets sak 31/2016 Forvaltningsrevisjonsrapport Buen sykehjem - rådmannens
oppfølging av vedtak.

Saksutredning
Kontrollutvalget og kommunestyret har i 2016 behandlet
forvaltningsrevisjonsrapport vedr. Buen sykehjem. Kommunestyret har bedt
rådmannen om å følge opp anbefalingene som revisor ga i rapporten:
 Framskaffe en oversikt over områder ved Buen sykehjem der det er fare for svikt
eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav, samt en plan med tiltak for å
redusere risikoer.
 Iverksettes tiltak som sikrer en forutsigbar bruker- og pårørendemedvirkning.
 Sørge for at alle ansatte har god kunnskap om vurdering og dokumentasjon av
pasienters samtykkekompetanse.
 Sørge for at alle ansatte er i stand til å identifisere pasienters motstand mot
helsehjelp og at vilkår for bruk av tvungen helsehjelp overholdes.
 Sørge for at digitale systemer fungerer optimalt, at ansatte har tilstrekkelig
kunnskap og ferdigheter i bruk av dokumentasjonssystemene, og at disse brukes.
Kontrollutvalget behandlet på sitt møte 29.februar 2016 rådmannen sin
tilbakemelding på Forvaltningsrevisjonsrapporten ”Buen sykehjem - Medvirkning og
etterlevelse av regelverket”.
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:
Kontrollutvalget tar foreløpig rapport, datert 21.06.16, kommunestyrets sak
72/16, til orientering. Utvalget ser at en rekke tiltak har oppstart høsten 2016.
Kontrollutvalget imøteser en utfyllende statusrapport for hvordan revisors
anbefalinger er fulgt opp innen 01.06.2017.
Kontrollutvalget ønsker å besøke Buen sykehjem for en orientering.
Kontrollutvalget ønsker også en orientering fra Komite for helse og omsorg
v/leder
Det er gjort en avtale med Trude Skjelvan Wikdahl, assisterende rådmann, om et
besøk på Buen sykehjem og en orientering fra leder av Komite for helse og omsorg
på kontrollutvalgets møte 8. mai 2017. Kontrollutvalget ønsker en nærmere
redegjørelse for status på de ulike tiltak/aktiviteter som er satt i gang for å følge opp
forvaltningsrevisjonen på Buen sykehjem.
Inger Marie J Aarstad vil gi en orientering om Familie og forebygging, etterfulgt av
en orientering fra komiteleder Anna Lina Mørreaunet Holm, samt en
omvisning/orientering ved Buen sykehjem som ledes av Vigdis Byre.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget må ta stilling til om de fortsatt skal ha fokus på kommunen sitt
arbeid med å få på plass anbefalingene som revisor ga i rapportens pkt. 6.2, eller om
de anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp.

