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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten til orientering.
Vedlegg
Fylkesmannens tilsyn med tjenesten til eldre i sykehjem
Rapport fra tilsyn med tjenesten til eldre i sykehjem
Klæbu kommunes Plan for lukking av avvik
Fylkesmannens oppfølging etter tilsyn
Tilbakemelding fra Klæbu kommune på kommentarer og spørsmål

Saksutredning
Kontrollutvalgets sekretariat viser innledningsvis til samling for kontrollutvalg den 6.
oktober 2009 og 15. oktober 2014 der Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i et foredrag
tok til orde for mer samordning av tilsynsarbeidet mellom blant annet fylkesmannen
og kommunale kontrollutvalg. Som et ledd i dette er det naturlig å gjøre bruk av
tilsynsrapportene som tilsynsmyndighetene utarbeider etter tilsyn i kommunene.
Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Klæbu kommune i perioden 30. mai
2016 – 17. november 2016. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens
planlagte tilsynsvirksomhet. Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om
virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll.
En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og
andre undersøkelser.



Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov
eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for
forbedring

Klæbu kommune fikk to avvik etter gjennomført tilsyn:
Avvik 1
Klæbu kommune har ikke sikret at Klæbu sykehjem har rutiner som ivaretar:
a) At beboernes integritet ikke blir krenket.
b) Nødvendig rehabilitering tilpasset den enkeltes tilstand.
c) Ivaretagelse av nødvendig munnhygiene.
d) Tilsynslegens funksjon som rådgivere til enhetsleder i
systemarbeid/utviklingsoppgaver.
Avvik 2
Klæbu kommune har ikke sørget for at journal- og informasjonssystemene i Klæbu
sykehjem er i tråd med myndighetskravene.
Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagt tilsynsrapport for utfyllende informasjon
om tilsynet.

Klæbu kommune har i brev av 16.12.2016 til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
oversendt en plan for lukking av avvik (vedlegg).
Fylkesmannen har i brev av 03.03.2017 gitt noen kommentarer til tiltakene, samt
noen spørsmål som de ber om tilbakemelding på innen 30. mars 2017 (vedlegg).
Klæbu kommune har i brev av 20.03.2017 gitt tilbakemelding til Fylkesmannen
(vedlegg).
Fylkesmannen har i e-post av 25.04.2017 informert kontrollutvalgets sekretariat om
at de er i en oppfølgingsfase og har derfor ikke lukket tilsynet enda.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget gjennomgår
fylkesmannens tilsynsrapport og legger denne til grunn som en del av sin
rutinemessige oppfølging av virksomheten i Klæbu kommune.
Tilsynet er ikke avsluttet fra fylkesmannen sin side, kontrollutvalget vil få fremlagt
fylkesmannens svar om lukking av tilsyn når denne foreligger.

