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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten til orientering.
Vedlegg
Tilsynsrapport - Helse og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming
Vedrørende svarfrist — Rapport fra landsomfattende tilsyn med helse- og
omsorgtjenester til utviklingshemmede
Plan for lukking av avvik
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Fylkesmannens svar på Midtre Gauldal kommune sin plan for lukking av avvik

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 ved Midtre Gauldal kommune i
perioden 20.04.16 - 26.10.16. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens
planlagte tilsynsvirksomhet.
Fylkesmannen undersøkte om kommunen gjennom systematisk styring og ledelse
sikrer at personer over 18 år med utviklingshemming som bor i egen eid eller leid
bolig, får forsvarlige helse og omsorgstjenester. Dette betyr at de får de tjenestene
som de har rett til, og at hjelpen som gis dekker behovet til den enkelte.
Formålet med tilsynet var å undersøke følgende områder:
 Hvordan kommunen planlegger og gjennomfører tjenestene personlig assistanse
og helseoppfølging.
 Hvordan kommunen legger til rette for brukermedvirkning, samarbeid og
samhandling i tjenestene, og om det innhentes politiattest ved tilbud om
ansettelse
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.

Midtre Gauldal kommune fikk to avvik etter gjennomført tilsyn:
Avvik 1:
Midtre Gauldal kommune sikrer ikke at voksne personer med utviklingshemming får
forsvarlig tjenester i form av personlig assistanse.
Avvik 2:
Midtre Gauldal kommune siker ikke at voksne personer med utviklingshemming får
forsvarlige helsetjenester i hjemmet.
Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagt tilsynsrapport for utfyllende informasjon
om tilsynet.
Midtre Gauldal kommune har i brev av 19.01.2017 til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
oversendt en plan for lukking av avvik (vedlegg).
Fylkesmannen tar Midtre Gauldal kommunes plan til etterretning med de frister som
er oppgitt i planene, jf. brev av 07.02.2017 (vedlegg).
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 Midtre Gauldal kommune.

