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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av eldreomsorg Orkdal kommune i tråd
i tråd med fremlagt prosjektplan, med en ressursramme på inntil 300 timer med
leveringsfrist 15.2.2018.

Vedlegg
Prosjektplan eldreomsorg.pdf
Uavhengighetserklæring.pdf

Saksutredning
Kontrollutvalget vedtok i sak 23/17 i kontrollutvalgets møte den 13.6.2017 å bestille
forvaltningsrevisjon av Eldreomsorg i Orkdal kommune.
Revisjon Midt-Norge IKS har lagt frem prosjektplan (se vedlegg). Sekretariatet
ønsker å trekke frem revisjonens problemstillinger fra prosjektplanen (gjengitt
under)
·

·

Drives Orkdal helsetun i tråd med regelverket? Drives helsetunene i tråd med
forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og om-sorgstjenesten (tidl.
Internkontrollforskriften)?
Ytes tjenester i tråd med gjeldende regelverk (f.eks. verdighetsforskriften og
kvalitetsforskriften)?

·

Er det tilstrekkelig medvirkning fra brukere og pårørende ved Orkdal helsetun?
Er medvirkning fra brukere og pårørende i tråd med aktuelle pasient- og
brukerrettighets-loven (f. eks. kapittel 3 (medvirkning) og 4 (samtykke)?

·

Er avvik fra tidligere tilsyn ved helsetunet lukket?
· Hvis nei – Hva er årsaken?

Det vises for øvrig til vedlagt prosjektplan.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet mener det er meget viktig å rette fokus på både på Orkdal Helsetun og
hjemmetjenesten. Krav til en verdig og kvalitetsfull behandling av de eldre er viktig
for de det gjelder, deres pårørende og kommunens omdømme.
Sekretariat mener at med bakgrunn i ulike tilsynsrapporter, gjentatte tilbakemelding
fra brukere, ansatte og pårørende viser kommunen må gå grundig igjennom status,
systemer, rutiner, avvikshåndtering, kompetanse og bemanning mv.

Fordi dette er et meget viktig område, er det sekretariats vurdering at det er
hensiktsmessig å rette fokus mot helsetunet i denne revisjonen. Sekretariatet mener
videre at en revisjon av hjemmebaserte tjenester bør gjennomføres som en egen
forvaltningsrevisjon og at denne bør bestilles så tidlig som mulig.
Anbefalingen fra sekretariatet er at det legges opp til to forvaltningsrevisjoner som
skal belyse området som er gitt første prioritet i plan for forvaltningsrevisjon 20172018.
Sekretariatets vurdering er at prosjektplanen oppfyller kontrollutvalgets bestilling for
den delen som angår Orkdal Helsetun. Sekretariat har ingen innspill eller
anmerkinger til vedlagt prosjektplan eller problemstillingene som revisjonen har
utarbeidet. Sekretariatet anbefaler utvalget på selvstendig grunnlag å vurdere om
prosjektplanen svarer til de forventinger utvalget har til bestilling.

