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Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Fylkesmannen har hatt tilsyn med Selbu kommune og pasient- og brukerrettighetsloven
kap 4 om tvang og makt overfor eldre på sykehjem. Kommunen er i gang med å innføre
nye prosedyrer, og ny praksis er i ferd med å bli innarbeidet. Fylkesmannen har
avsluttet tilsynet på bakgrunn av kommunens redegjørelse
2. Tilbakemelding fra kommunen til fylkesmannen på tilsyn av pasient og
brukerrettighetsloven kap 4
3. Røde Kors har utført en undersøkelse som viser at nær 1 av 3 helsesøstre må avvise
elever pga tidspress, og 60% sier de sjelden har tid til å jobbe forebyggende
4. Ihht opplæringsloven § 9 har fylkesmannen kompetanse til å ilegge skoleeier
tvangsmulkt og bøter m.v. i tilfeller der skoleeier har brutt sine forpliktelser etter loven
5. Kontrollutvalget i Tolga kommune mener uklart regelverk er en av årsakene til det som
har skjedd i kommunen
6. 1.august i år trådte regjeringens nye bemanningsnorm for barnehagene i kraft. Den
krever 1 ansatt per 3 småbarn eller 6 store barn
7. 20.juli i år ble det obligatorisk med personvernombud, men fortsatt har nesten 200
kommuner ikke dette på plass
8. KS mener innholdet i varslingsreglene fungerer godt. Det er praktiseringen av dem som
er utfordrende
9. Kommunestyret behandlet i sitt møte 5.11.18 sak fra kontrollutvalget om oppfølging av
rapport fra forvaltningsrevisjon av eiendomsforvaltning i Selbu kommune

