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Plan for lukking av avvik etter tilsyn med helse- og omsorgstjenester til
utviklingshemmede - Midtre Gauldal kommune
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag gjennomførte tilsyn med helse- og
omsorgstjenester til utviklingshemmede i Midtre Gauldal kommune 25. og 26.
oktober 2016. Tilsynet avdekket to avvik.
Fylkesmannen oversendte endelig rapport i brev av 29.11.16, og kommunen ble
i brev av 08.12.16 gitt utsatt frist til den 20.01.17 for å utarbeide en plan som
beskriver hvordan kommunen skal lukke avvikene. Fylkesmannen mottok
kommunens plan for lukking av avvikene den 23.01.17.
Kommunen har utarbeidet en meget detaljert plan for lukking av avvikene som
inneholder en beskrivelse av de tiltakene som skal gjennomføres med tidsfrister
og ansvarlige. Fylkesmannen har ingen bemerkninger til kommunens plan, og
har forståelse for at dette er et omfattende arbeid som er tidkrevende. Det skal
blant annet foretas en gjennomgang av alle vedtak om tjenester til
brukergruppen og det skal utarbeides nye rutiner, ulike maler, gis opplæring
med mere. Ved at kommunen starter arbeidet med en gjennomgang av
tjenestetilbudet til brukergruppen, og at enkelte tiltak allerede er iverksatt, tar
Fylkesmannen Midtre Gauldal kommunes plan til etterretning med de frister som
er oppgitt i planene.
Det opplyses om at kommunen tar sikte på å ha gjennomført samtlige tiltak for å
lukke avvikene innen 31.12.17, og Fylkesmannen vil derfor be om en midtveis
rapportering for tiltaksplanen, og ber om at denne sendes vårt kontor innen 23.
juni 2017.
Fylkesmannen vil samtidig be om at det gjøres rede for hvordan kommunens nye
rutiner vil bli implementert i organisasjonen, samt hvordan kommunens ledelse
vil følge med på at de planlagte tiltakene fungerer etter sin hensikt.
Med hilsen
Jan Vaage (e.f.)
fylkeslege

Merete Olufsen Bondø
seniorrådgiver
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