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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Rådmannens redegjørelse tas til orientering.

Saksutredning
I henhold til bestemmelsene om kontroll og tilsyn i kommuneloven skal
kontrollutvalget føre tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets
vegne.
For å få bedre innblikk i den kommunale virksomheten inviterer kontrollutvalget
administrasjonen for å orientere om ulike områder. Dette bidrar til kunnskap og
bedre grunnlag for å kunne prioritere kontrollutvalgets bruk av ressurser til
tilsynsarbeid. Dette gjelder i forhold til forvaltningsrevisjon, men også om
kontrollutvalget ønsker å få gjennomført undersøkelser som ikke krever ressurser i
samme størrelsesorden som et tradisjonelt forvaltningsrevisjonsprosjekt.
Under behandling av sak 16/17 Kontrollutvalgets arbeidsform – erfaringsutveksling
og evaluering så langt i valgperioden var kontrollutvalget spesielt opptatt av
oppfølging og resultat av tidligere orienteringer som rådmannen har gitt. Utvalget ba
om at rådmannen innkalles for å gi en ny tilbakemelding på erfaringer med
bedriftshelsetjenesten. Rådmannen orienterte om samme tema i kontrollutvalgets
møte 26.4.16, sak 7/16.
Selbu kommune kjøpte frem til 1.1.15 tjenester fra Selbu Bedriftshelsetjeneste. Etter
dette har kommunen inngått en 6-årig avtale om kjøp av tjenester fra Coperio
Bedriftshelsetjeneste. Avtalen har en grunnpakke om kjøp av 200 timer per år til fast
pris, med muligheter til kjøp av flere timer til samme timepris.
En velfungerende bedriftshelsetjeneste er viktig for Selbu kommune og de ansatte.
Kontrollutvalget ønsker rådmannens syn i forhold til om tjenesten fungerer godt og
om omfanget av kjøp av tjenester. Etter dialog med kontrollutvalgets leder har
sekretariatet bedt om at rådmannen bekrefter at leveransen er i tråd med anbudet
og krav som ble stilt. Dette både når det gjelder den økonomiske siden og produktet
som er levert. Det er også bedt om tilbakemelding timeforbruk hos
Bedriftshelsetjenesten (BHT), samt fravær fra jobb pga reisetid til BHTs kontorer.
Rådmannen og personalsjefen vil orientere og svare på spørsmål fra kontrollutvalget.
Sekretariatet har innhentet tall fra rådmannen også ut over de som ble presentert i

møtet i 2016, jf oversikten nedenfor:
2014
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200 timer

200 timer
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Regnskapsførte
kr 383.000
Kr 350.000
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*Per 30.7.17.
** Brukt 188 timer av grunnpakke per 30.7.17

76 timer
83 timer
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Kr 355.000

Kr 207.000*

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget må på bakgrunn av rådmannens redegjørelse og svar på spørsmål i
møtet ta stilling til om det er ønskelig med ytterligere oppfølging.

