Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune
Møtedato/tid:

06.11.2014 kl. 13:00 – 17:45

Møtested:

Helsetunet kl 13.00, Rådhuset fra kl 14.30

Møtende
medlemmer:

Tormod S. Slupphaug, leder
Nils Prestmo
Torkel K Christensen
Vigdis Troøyen Foseide
Lisa Ofstad

Forfall:

Ingen

Møtende
varamedlemmer:

Ingen

Andre møtende:

Ingrid Fagerli, enhetsleder Helsetunet (Sak 28)
Marianne Skorild, stedfortreder for Fagerli. (Sak 28)
Brit Løkken, representant samarbeidsutvalget for de
pårørende i samarbeidsutvalget. (Sak28)
Tom Døsvik, enhetsleder barnevern (Sak 29)
Ingrid Voll, plan og forvaltningssjef (Sak 30)
Frode Singstad, Revisjon Midt-Norge IKS (Sak 30)
Arvid Hanssen, Konsek Midt-Norge IKS
Medlemmer og sekretærer for kontrollutvalgene i
Meldal, Skaun og Agdenes. (Sak 29).

Saker til behandling:

027/14 - 033/14

Arkivsak:

14/125

Saksliste
027/14
028/14
029/14

030/14
031/14
032/14
033/14

Godkjenning av protokoll fra møtet 11.9.14.
Orientering om virksomheten ved Orkdal Helsetun.
Orientering om status i barnevernet, herunder oppfølging av
fylkesmannens tilsynsrapport om oppfølging av barn plassert i
forsterhjem.
Forvaltningsrevisjon - byggesaksbehandling.
Arbeid med plan for forvaltningsrevisjon 2015-2016.
Referatsaker til kontrollutvalget i Orkdal kommune 06.11.2014.
Eventuelt.

Sak 027/14 - Godkjenning av protokoll fra møtet 11.9.14.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
06.11.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes.

Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokollen godkjennes.

Sak 028/14 - Orientering om virksomheten ved Orkdal Helsetun.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
06.11.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Redegjørelsen tas til orientering.

Protokoll
Ingrid Fagerli og Marianne Skorild orienterte og svarte på spørsmål fra
kontrollutvalget. Følgende hovedområder var på forhånd satt opp som tema:
-

Arbeidet med sykefravær/nærvær
Virkningen av samhandlingsreformen – spesielle utfordringer for
helsetunet ?
Håndtering av gavemidler, rutiner
Demensavdelingen

Noen punkter som ble berørt:
- Utfordringer å holde budsjett 2014
- Betaling for utskrivningsklare pasienter St.Olav – utfordrende på slutten
av 2013 og starten av 2014, nå nede i ca 3 per måned
- Sykefravær 2013 ca 17% - mål 2014 10%, 3 kvartal 2014 nede i 10,8%
- Har lagt til rette for økte stillingsandeler – dette har virket positivt
- Har omorganisert noe – samlet lederoppgaver på færre stillinger
- Stort fokus på at at de som trenger hjelp blir plassert best mulig ut fra
behov
- Arbeider for å bli godkjent som LIVSGLEDESYKEHJEM
- Lav sykepleiedekning – 20 %, mot 32% på landsbasis
- God legedekning
- Gavemidler til Helsetunet disponeres ut fra egne retningslingslinjer
Kontrollutvalget var tilfreds med orienteringen som ga nyttig oppdatert
informasjon som driften, herunder hvordan helsetunet tar tak i utfordringer som
oppstår.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjørelsen tas til orientering.

Sak 029/14 - Orientering om status i barnevernet, herunder
oppfølging av fylkesmannens tilsynsrapport om oppfølging av barn
plassert i forsterhjem.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
06.11.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om status i
barnevernstjenesten til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om skriftlig tilbakemelding på om igangsatte tiltak for
å sikre en forsvarlig oppfølging av barn i fosterhjem fungerer som
forutsatt. Tilbakemeldingen gis i løpet av første halvår 2015.

Protokoll
Tøm Døsvik, enhetsleder for barnevern, orienterte om utviklingen innenfor
barnevernstjenesten generelt, og spesielt om oppfølgingen av tilsynsrapport fra
fylkesmannen. Døsvik svarte på spørsmål fra kontrollutvalget og medlemmer av
kontrollutvalgene i Agdenes, Skaun og Meldal, som var invitert til behandlingen
av saken.
Tilleggsforslag til nytt pkt fra Tormod S. Slupphaug:
Det virker å ha vært en positiv endring i arbeidsmiljøet innad i Barnevernet i det
siste året. Barnevernsleder selv signaliserer dette, noe som støttes av en jevn og
god trend i sykefraværstallene. Fra 33 prosent i 1.kvartal 2013 til 5,3% i
3.kvartal 2014.
Votering:
Innstillingens pkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Slupphaug ble enstemmig vedtatt som nytt pkt 2.
Innstillingens pkt 2 ble enstemmig vedtatt som nytt pkt 3.

Vedtak:
1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om status i
barnevernstjenesten til orientering.
2. Det virker å ha vært en positiv endring i arbeidsmiljøet innad i
Barnevernet i det siste året. Barnevernsleder selv signaliserer dette, noe

som støttes av en jevn og god trend i sykefraværstallene. Fra 33 prosent i
1.kvartal 2013 til 5,3% i 3.kvartal 2014.
3. Kontrollutvalget ber om skriftlig tilbakemelding på om igangsatte tiltak for
å sikre en forsvarlig oppfølging av barn i fosterhjem fungerer som
forutsatt. Tilbakemeldingen gis i løpet av første halvår 2015.

Sak 030/14 - Forvaltningsrevisjon - byggesaksbehandling.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
06.11.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kommunestyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjon
byggesaksbehandling til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge revisjonens anbefalinger.
3. Kommunestyret ber om at rådmannen gir kontrollutvalget skriftlig
tilbakemelding om hvordan rådmannen har brukt rapporten og fulgt opp
anbefalingene i rapporten, innen 1.5.15.

Protokoll
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Frode Singstad orienterte og svarte på
spørsmål fra kontrollutvalget.
Plan og forvaltningssjef Ingrid Voll supplerte og svarte på spørsmål.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kommunestyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjon
byggesaksbehandling til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge revisjonens anbefalinger.
3. Kommunestyret ber om at rådmannen gir kontrollutvalget skriftlig
tilbakemelding om hvordan rådmannen har brukt rapporten og fulgt opp
anbefalingene i rapporten, innen 1.5.15.

Sak 031/14 - Arbeid med plan for forvaltningsrevisjon 2015-2016.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
06.11.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet tar med seg innspillene fra kontrollutvalgets medlemmer i arbeidet
med utkast til plan for forvaltningsrevisjon for 2015-2016. Planen legges frem på
kontrollutvalgets møte 4.12.14.

Protokoll
Kontrollutvalget signaliserte at barnevern, tilpasset opplæring og
spesialunderisning og evaluering av samhandlingsreformen er aktuelle prosjekter
å ta med i ny plan. Etter en nærmere vurdering kan arbeid med sykefravær og
også kompetanseoppbygging i Orkdal kommune være områder som er aktuelle å
få bedre innsikt i.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Sekretariatet tar med seg innspillene fra kontrollutvalgets medlemmer i arbeidet
med utkast til plan for forvaltningsrevisjon for 2015-2016. Planen legges frem på
kontrollutvalgets møte 4.12.14.

Sak 032/14 - Referatsaker til kontrollutvalget i Orkdal kommune
06.11.2014.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
06.11.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Protokoll
Følgende referatsaker ble presentert i møtet:
1. Kommunestyrets behandling av sak 51/14 Plan for selskapskontroll 20152016 den 24.9.14. Kommunestyret foretok omprioriteringer.
2. Tilbakemelding til kommunestyret på forvaltningsrevisjonsrapporten om
helhetlig innsats for barn og unge. Dokumenter i kommunestyresak 61/14,
29.10.14. Saken ble utsatt.
3. Orientering fra samling for kontrollutvalg på Tiller 15.10.14. Nils Prestmo
og Lisa Ofstad orienterte.
4. Vurdering av habilitet.
5. Kan ikke nekte å stemme i politiske utvalg.
6. Møtereferat fra etikkutvalget i KS.
7. Prinsipp for fordeling kostnader til avfallshåndtering.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 033/14 - Eventuelt.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
06.11.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll
For å få bedre innsikt på området ønsker kontrollutvalget i møtet den 4.12.14 en
orientering fra rådmannen om hvordan Orkdal kommune arbeider for å sikre at
medarbeiderne har nødvendig kompetanse.
Tormod S. Slupphaug fremmet følgende forslag:
Kontrollutvalget ber om at det fremlegges en sak på neste møte, hvor det
informeres om Orkdal kommunes arbeid for å sikre god kompetanse hos
medarbeidere.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget ber om at det fremlegges en sak på neste møte, hvor det
informeres om Orkdal kommunes arbeid for å sikre god kompetanse hos
medarbeidere.

