Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune
Møtedato/tid:

20.03.2018 kl 17:30-18:30

Møtested:

Formannskapssal

Møtende medlemmer:
Arild Øien, leder
Torbjørn Olsen, nestleder
Jarle Aftret
Harald Voldseth
Elin Wiggen Dahl

Andre møtende:
Robert Mulelid, Selbu kommune (sak 1)
Randi W. Kvål, Selbu kommune (sak 1)
Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge SA (sak 1)
Rannveig Singsaas, Konsek Trøndelag IKS

Arkivsak: 18/127

Sakliste:
Saksnr.
09/18
10/18
11/18
12/18

Saktittel
Rapport fra forvaltningsrevisjon - oppfølging av tjenester innen psykisk helse og
rus
Tilsynsrapport fra fylkesmannen - tilsyn med individuell plan etter
introduksjonsloven § 6
Referatsaker
Eventuelt

Sak 09/18 Rapport fra forvaltningsrevisjon - oppfølging av tjenester
innen psykisk helse og rus
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
20.03.2018

Saknr
09/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon om oppfølging av tjenester innen
psykisk helse, herunder rusomsorg, til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapporten:
a) Informere godt nok om tilbudet som gis fra Rus- og Psykiatritjenester, samt
systematisere brukererfaringer til styring av tjenesten
b) Vurdere dagtilbudet/lavterskeltilbudet til den enkelte bruker
c) Oppdatere rus- og psykiatriplan, for å gi oppdaterte målsettinger og tiltak for styring
av tjenestene
d) Tilrettelegge bedre for bruk av kommunens kvalitetssystem til helhetlig styring av
virksomheten
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding på hvordan
anbefalingene er fulgt opp innen 31.12.2018

Behandling:
Leder innledet og ga ordet til sekretær og til administrasjonen. Revisor presenterte
hovedfunn og konklusjoner i rapporten.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon om oppfølging av tjenester innen
psykisk helse, herunder rusomsorg, til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapporten:
a) Informere godt nok om tilbudet som gis fra Rus- og Psykiatritjenester, samt
systematisere brukererfaringer til styring av tjenesten
b) Vurdere dagtilbudet/lavterskeltilbudet til den enkelte bruker
c) Oppdatere rus- og psykiatriplan, for å gi oppdaterte målsettinger og tiltak for styring
av tjenestene
d) Tilrettelegge bedre for bruk av kommunens kvalitetssystem til helhetlig styring av
virksomheten
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding på hvordan
anbefalingene er fulgt opp innen 31.12.2018.

Sak 10/18 Tilsynsrapport fra fylkesmannen - tilsyn med individuell plan
etter introduksjonsloven § 6
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
20.03.2018

Saknr
10/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar tilsynsrapport fra Fylkesmannen til orientering.
Behandling:
Leder ga ordet til sekretær som informerte om fylkesmannens arbeid med tilsynsrapporten.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar tilsynsrapport fra Fylkesmannen til orientering.

Sak 11/18 Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
20.03.2018

Saknr
11/18

Møtedato
20.03.2018

Saknr
12/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Behandling:
Sekretær presenterte referatsakene.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 12/18 Eventuelt
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:
Leder tok opp utfordringer med nødnettet i kommunen.
Kontrollutvalget ønsket at rådmannen kommer i kontrollutvalgsmøtet 07.05.18 og
orienterer/redegjør om nødnettet i kommunen.
Vedtak:
Kontrollutvalget ber sekretariatet invitere rådmannen til kontrollutvalgsmøtet 07.05.18 for å
orientere om nødnettet i kommunen.

