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Behandles i utvalg
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Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget legger frem rapporten til kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunen er tilfreds med at kommunen i all hovedsak ivaretar sine forpliktelser til
brukere som mottar flere tjenester fra helse og omsorg.
2. Kommunen ber rådmannen fortsette med arbeidet med å legge til rette for nødvendig
aktivitet for å motvirke ensomhet og for å skape trygghet i hverdagen for brukerne.
3. Kommunestyret ber rådmannen fortsette med å systematiske samle inn
brukererfaringer for å sikre brukermedvirkning.
4. Kommunestyret ber rådmannen påse at rapporteringen over aktive brukere med
individuell plan i kommunen til nasjonale informasjonssystemer er i tråd med gjeldende
lovkrav.
5. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en helhetlig informasjonsstrategi for brukere
og pårørende med rett til flere tjenester innen helse og omsorg.
6. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens øvrige observasjoner.
7. Kommunestyret ber rådmannen orientere kontrollutvalget om status og oppfølging av
rapporten innen utgangen av 2018.
8. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.

Vedlegg
Endelig rapport.pdf
Saksutredning
Kontrollutvalget bestilte i sak 3/17 i møte den 15.2.2017, forvaltningsrevisjon av kommunens
arbeid med å gi et helhetlig tjenestetilbud til innbyggerne. Utvalget behandlet prosjektplan i
sakene 11/17 samt 16/17. Med bakgrunn i bestillingen og innspill fra utvalget formulerte
revisor følgende problemstilling:
Følger kommunen opp sine forpliktelser til brukere som mottar flere tjenester fra helse
og omsorg?
Undersøkelsen belyser den enkeltes rett til rettighetsbaserte tjenester, samt at
brukerorientering ivaretas for de med flere tjenester. Revisor vektla hvorvidt:
·
·
·
·
·
·

kommunens helse- og omsorgstjeneste er tilgjengelige for brukerne
kommunen gir informasjon om tjenester til brukere
kompetanse blant ansatte er god
brukerne sikres brukermedvirkning og respektfull behandling
resultat for brukeren gir sosial trygghet i hverdagen
kommunen mottar klager

Revisor konkluderer med at kommunen har etablert koordinerende enhet, med tilhørende
oppgaver i samsvar med lovkravet, slik at brukere med behov for flere tjenester innen helse
og omsorg får sine rettighetsbaserte tjenester. Fra september 2017 legges oppgavene til
koordinerende enhet hos tildelingskontoret for pleie- og omsorgstjenester, noe som, ifølge

revisor, styrker dette arbeidet.
Revisor påpeker at det har vært en betydelig underrapportering av brukere med individuell
plan til nasjonale informasjonssystemer fra kommunen, noe som ikke er i tråd med loven.
Revisor peker på at mange systemer for registering og oppfølging av individuell plan i helse
og omsorg fører til utfordringer med å holde en overordnet oversikt over alle aktive brukere
med individuell plan i kommunen.
Revisor konkluderer med at kommunen har ivaretatt brukeres medvirkning til de med flere
tjenester innen helse og omsorg. Revisor peker på noen utfordringer knyttet til å gi god nok
informasjon om rettighetsbaserte tjenester, og videre at kommunen har utfordringer med å
sikre tilstrekkelig kompetanse blant ansatte.
Revisor trekker frem viktigheten av at kommunen legger til rette for sosiale arenaer, ha
nødvendig aktivitet for å motvirke ensomhet, og at kommunen skaper trygghet i hverdagen
for brukerne. Det er revisors vurdering at kommunen bør være oppmerksom på disse
områdene fremover.
Revisor fremhever viktigheten av at kommunen viderefører det systematiske arbeidet med å
samle inn brukererfaringer, for å sikre at brukernes medvirkning til helse- og
omsorgstjenestene.
Revisor har ikke avdekket klagesaker knyttet til brukere med flere tjenester i kommunen siste
tre år.
Med bakgrunn i denne forvaltningsrevisjon har revisor anbefalt at kommunen legger til rette
for:
·
·

En konsis rapportering over aktive brukere med individuell plan i kommunen til
nasjonale informasjonssystemer.
Utarbeide helhetlig informasjonsstrategi for brukere/pårørende med rett til flere
tjenester innen helse og omsorg.

Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Sekretariatets vurdering er at forvaltningsrevisjonen er i tråd med bestillingen og gir gode
svar på hovedproblemstillingen. Foruten revisors klare anbefalinger, mener sekretariatet, at
forvaltningsrevisjonen gir kommunestyret grunnlag for å be rådmann følge opp revisors
ytterligere observasjoner og merknader.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Forvaltningsrevisjon oppfyller kontrollutvalgets bestilling og er i samsvar med prosjektplanen.
Sekretariatet slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger, noe som kommer til uttrykk
i innstillingen.
Sekretariatet anbefaler, at utvalget på selvstendig grunnlag, vurderer om forelagt rapport
oppfyller utvalgets bestilling, og videre om sekretariatets forslag til innstilling kan vedtas og
oversendes til kommunestyret for behandling.

FORVALTNINGSREVISJON

Helhetlige tjenester i helse og omsorg
MELDAL KOMMUNE
- TITTEL - 2017
Desember
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Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge

Forord
Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i
perioden juni - desember 2017.

Undersøkelsen er utført i henhold til NKRFs standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001.
Revisjon Midt-Norge IKS vil takke alle som har bidratt konstruktivt med informasjon i
undersøkelsen.

Orkanger, 22.12.2017

Arve Gausen /s/

Anna Ølnes /s/

Ansvarlig forvaltningsrevisor

Prosjektmedarbeider
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Sammendrag
Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å se om kommunen følger opp sine forpliktelser
til brukere som mottar flere tjenester fra helse og omsorg. Undersøkelsen belyser den enkeltes
rett til helhetlige tjenester samt at brukerorientering ivaretas for de med flere tjenester.

Kommunen har en plikt til å legge til rette for at den enkelte bruker får helhetlige og koordinerte
helse- og omsorgstjenester. Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og
omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Det er koordinerende enhet i
kommunen som har overordnet ansvar for individuell plan og for oppnevning av koordinator til
hver bruker med individuell plan. Koordinator skal sikre samordning av tjenestetilbudet og
fremdrift i arbeidet med individuell plan og kontakt med bruker.

Konklusjon
Vi konkluderer med at kommunen har etablert koordinerende enhet slik at brukere med behov
for flere tjenester innen helse og omsorg får sine rettighetsbaserte tjenester.

Kommunen har etablert en koordinerende enhet, med tilhørende oppgaver i samsvar med
lovkravet.

Fra

september

2017

legges

oppgavene

til

koordinerende

enhet

hos

tildelingskontoret for pleie- og omsorgstjenester, noe som styrker dette arbeidet. Det har likevel
vært en betydelig underrapportering av brukere med individuell plan til nasjonale
informasjonssystemer fra kommunen, dette er ikke i samsvar med lovkravet. Det er flere
systemer for registering og oppfølging av individuell plan i helse og omsorg. Dette har gitt
utfordringer med å holde en overordnet oversikt over alle aktive brukere med individuell plan i
kommunen. Revisor har ikke mottatt informasjon om at dette har påvirket den faktiske
tjenesteytelsen eller retten til tjenester for disse brukerne.

Vi konkluderer videre med at kommunen har ivaretatt brukeres medvirkning til de med flere
tjenester innen helse og omsorg. Det er noen utfordringer knyttet til å gi god nok informasjon
om rettighetsbaserte tjenester, ha tilstrekkelig kompetanse og legge til rette for sosiale
arenaer. Det å ha aktivitet for å motvirke ensomhet og skape trygghet i hverdagen for disse
brukerne, bør ha kommunens oppmerksomhet fremover. Det er viktig at kommunen
viderefører det systematiske arbeidet med å samle inn brukererfaringer, dette for å sikre at
brukernes medvirkning til helse- og omsorgstjenestene ivaretas fremover. Det foreligger ingen
klagesaker knyttet til brukere med flere tjenester i kommunen siste tre år.
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4

Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge

Anbefaling
Vi anbefaler å kommunen å legge til rette for:
•

En konsis rapportering over aktive brukere med individuell plan i kommunen til
nasjonale informasjonssystemer.

•

Utarbeide helhetlig informasjonsstrategi for brukere/pårørende med rett til flere
tjenester innen helse og omsorg.

- HELHETLIGE TJENESTER -
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1 Innledning
Denne forvaltningsrevisjon er gjennomført av Revisjon Midt-Norge IKS på oppdrag fra Meldal
kommunes kontrollutvalg i sak 3/17. Kontrollutvalget bestilte en forvaltningsrevisjon av det
helhetlige tjenestetilbudet i Meldal kommune.

1.1 Bakgrunn
I kontrollutvalgets møte den 15.2.2017, sak 3/17, ble det vedtatt å bestille en
forvaltningsrevisjon av kommunens arbeid med å gi et helhetlig tjenestetilbud til innbyggerne.
Den viste for øvrig til nærmere beskrivelse av denne bestillingen i plan for forvaltningsrevisjon
som ble vedtatt i kommunestyret i sak 32, 2016. Utover dette var det ikke gitt nærmere føringer
i bestillingen.

Revisjon la frem en plan for gjennomføring i Kontrollutvalgets møte i sak 11, den 28.4.17.
Planen var innrettet mot psykiatri og rus og hadde disse problemstillingene:
1. I hvilken grad har kommunen etablert systemer for helhetlig og koordinert tjenestetilbud?
2. Oppfyller kommunen kravet om brukeres rett til individuell plan?

Tilbakemeldingen fra kontrollutvalget på prosjektplanen var at de ønsket en bredere tilnærming
enn bare psykiatri og rus og at undersøkelsen bør være mer brukerorientert. Revisjonen
innarbeidet dette i en ny plan til kontrollutvalgets møte den 20. juni. Kontrollutvalget tok den
nye planen for gjennomføring av forvaltningsrevisjonen helhetlig tjenestetilbud til orientering i
møtet1.

1.2 Helhetlige og koordinert tjenestetilbud
Kommunen er pålagt å sikre at pasient/bruker får et helhetlig-, og individuelt tilpasset
tjenestetilbud gjennom å sikre pasient og brukers medvirkning og innflytelse. Kommunen har,
ifølge helse- og omsorgstjenesteloven og lov om sosiale tjenester i arbeids- og
velferdsforvaltningen, plikt til å legge til rette for at den enkelte bruker får helhetlige og
koordinerte tjenester. Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og
omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan2. Det er koordinerende enhet i

1 KU-sak 16/17
2 Barnevernloven § 3-2a, Psykisk helsevernloven § 4-1, Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 7 og § 7-1, Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel
7, Lov om sosiale tjenester i NAV kap. 4, Spesialisthelsetjenesteloven § 2-5, Forskrift om habilitering og rehabilitering § 22, Forskrift om individuell
plan i NAV, opplæringslova § 15-5.

- HELHETLIGE TJENESTER -
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kommunen som har overordnet ansvar for individuell plan og for oppnevning av koordinator til
hver bruker med individuell plan. Koordinator skal sikre samordning av tjenestetilbudet og
fremdrift i arbeidet med individuell plan og kontakt med bruker. Eksterne sektorer utenfor
kommunen skal medvirke til planarbeidet der dette er aktuelt.

1.3 Meldal kommune
På kommunens hjemmeside vises det til at brukere som har behov for langvarige
og koordinerte helse- og omsorgstjenester eller sosiale tjenester, har rett til å få utarbeidet en
individuell plan dersom man ønsker det. Retten er uavhengig av diagnose og alder, og gjelder
selv om du bare mottar tjenester fra ett forvaltningsnivå, for eksempel kommunen. Individuell
plan skal inneholde en oversikt over brukers mål, ressurser og behov for tjenester. Det er viktig
at bruker selv deltar i prosessen med å lage planen.

- HELHETLIGE TJENESTER -
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2 Undersøkelsesopplegget
Av bestillingen fra kontrollutvalget fremgår det at Revisjon Midt-Norge skal gjennomføre en
forvaltningsrevisjon av kommunens tilrettelegging og oppfølging av brukere, med behov for
flere tjenester innen helse og omsorg.

2.1 Avgrensning
Prosjektets hovedfokus er rettet mot kommunens forpliktelser til brukere av flere tjenester
innen helse og omsorg. Revisjonen har tatt utgangspunkt i koordinerende enhet, samt andre
tjenester med brukere knyttet til flere helse- og omsorgstjenester. Kontrollutvalget er opptatt
av tjenestene som ytes til brukerne, og datainnsamlingen har lagt vekt på en brukerorientering
ved innsamlingen av data. Brukere med helhetlige tjenester defineres i undersøkelsen som
brukere som mottar flere tjenester fra helse og omsorg.

2.2 Problemstilling
Problemstilling: Følger kommunen opp sine forpliktelser til brukere som mottar flere
tjenester fra helse og omsorg?

Undersøkelsen vil ha fokus på følgende områder for bruker:
•

Tilgjengelighet

•

Informasjon

•

Personalets kompetanse

•

Samarbeid mellom tjenester

•

Brukermedvirkning

•

Respektfull behandling

•

Resultat for bruker

•

Antall klager

Overnevnte punkter knyttes til den enkelte brukers krav til at koordinerende enhet etablerer
koordinator, individuell plan og at det er koordinert samarbeid mellom de enheter som yter
tjenester til brukerne. Vi har i undersøkelsen belyst koordinerende enhets oppgaver og ansvar
i kapitel 3 og hvordan kommunen har ivaretatt brukermedvirkningen i kapitel 4.

2.3 Revisjonskriterier
Revisjonskriterier er krav, forventninger eller referanser som innsamlet data vurderes opp mot.
Kriteriene hentes for eksempel fra lov, lovforarbeider, veiledere eller politiske vedtak. Alle
kriterier skal komme fra autoritative kilder.

- HELHETLIGE TJENESTER -
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I denne undersøkelsen er overordnede kriterier hentet fra Kommunelovens § 23.2 hvor det å
sikre betryggende kontroll og § 49 om kravet til statlig rapportering fra kommuner, i denne
undersøkelsen. Spesielt har vi sett på kravet til helhetlige tjenester (flere tjenester innen helse
og omsorg) koordineres gjennom koordinerende enhet med tilhørende oppgaver, jf. helse- og
omsorgstjenesteloven og sosialtjenesteloven. Kravet til brukerorientering knyttes til pasientog brukerrettighetsloven, hvor medvirkning og samarbeid er viktige områder for brukere med
flere tjenester. Kriteriene operasjonaliseres i kapitel tre og fire.

2.4 Metode
Revisjonen har tatt utgangspunkt i koordinerende enhet, og andre enheter som har brukere
med individuell plan. Vi har gjennomført oppstartsmøte med rådmannen og intervjuet ansatte
med ansvar for koordinerende enhet, samt gjennomgått systemer og prosedyrer for å sikre
brukernes rett til individuell plan. Revisor har i denne undersøkelsen tatt et utvalg av ansatte
og deres bredde i kommunens tjenesteproduksjon, for å fremskaffe informasjon om hvordan
brukeres rettigheter til individuell plan ivaretas. Vi har også gjennomgått kommunens relevante
systemer for individuell plan og organisering av dette arbeidet, knyttet til den enkelte bruker.
Vi har intervjuet representanter fra aktive brukerorganisasjoner knyttet til brukere med behov
for flere tjenester fra helse og omsorg. Referater fra møtene hos overnevnte
brukerorganisasjoner er innhentet for perioden 2016 til og med juni 2017. Revisor har intervjuet
følgende personer i denne undersøkelsen:
•

Kommunalsjef Helse og Omsorg

•

Seksjonsleder helsetunet/hjelpetjenesten – leder koordinerende enhet

•

Seksjonsleder hjemmetjenesten 1 – medlem koordinerende enhet

•

Seksjonsleder hjemmetjenesten 2 – omsorgsboliger

•

Ergoterapeut – medlem koordinerende enhet

•

Fagansvarlig helsesøster – helsestasjonen

•

Kommunalsjef Oppvekst og Kultur

•

Rektor Løkken Verk Montessoriskole

•

Leder - råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

•

Brukerrepresentant – råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

•

Leder - eldrerådet

Det er skrevet referat fra alle intervjuene som er verifisert av de som er intervjuet. Vi har i tillegg
innhentet informasjon fra leder NAV og benyttet resultat fra kommunens bruker/pårørende
undersøkelse som ble gjennomført i 2016. Revisjonen har samlet inn data som gir gyldige
svar på problemstillingen og kontrollutvalgets bestilling.

- HELHETLIGE TJENESTER -
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3 Brukere med flere tjenester fra helse og omsorg
Dette kapitlet besvarer undersøkelsens problemstilling og den delen som omhandler
koordinerende enhets systemer og ansvar for å kunne tilby brukere individuell plan,
koordinator, og om det er koordinert samarbeid mellom de ulike tjenester til brukerne.

3.1 Revisjonskriterier
Kommunen har gjennom kommuneloven et generelt krav tilknyttet å ha betryggende kontroll i
tjenesteproduksjonen (§ 23.2), samt å gi rettidig innrapportering av tjenestedata til SSB (§ 49).
Dette er viktig for oppfølging av kommunens helhetlige tjenester, samt å sikre riktig
rapportering nasjonalt knyttet til brukere som mottar slike tjenester.

Kommunen skal ha en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet.
Dette gjelder for pasienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester jf. helse- og
omsorgstjenesteloven. Denne enheten skal ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell
plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator…, jf. helse- og
omsorgstjenesteloven § 7-3. Å ha dette overordnede ansvaret innebærer blant annet at
enheten skal ta imot meldinger om behov for individuell plan, samt å sørge for at det blir
utarbeidet individuell plan jf. forskrift om habilitering og rehabilitering § 6. Kommunen kan
organisere denne enheten på forskjellige måter, for eksempel gjennom et fast og overordnet
tverrfaglig team, en egen koordinator til formålet, eller gjennom den ordinære virksomheten
(Prop.91L (2010-2011):369).

For lettere å koordinere planarbeidet, skal kommunen også tilby en koordinator til pasienter og
brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester. Dette gjelder uavhengig om
pasienten ønsker individuell plan. Denne funksjonen skal sørge for oppfølging og sikre
samordning av tjenestetilbudet, samt fremdrift i arbeidet med individuell plan, for den pasient
eller bruker det gjelder, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2. Det er viktig for både
tjenestemottakeren og de pårørende å ha en person i tjenesteapparatet de kan forholde seg
til. Ifølge brukerorganisasjonene ønsker brukerne seg en koordinator de kan ha tillit til, som
kjenner brukerens situasjon og som kjenner systemet, og dermed på en god måte kan
koordinere tjenestene for brukeren (Prop.91L (2010-2011):361-363).

Det er kommunens plikt å tilby en individuell plan og å koordinere dette planarbeidet for
pasienter og brukere som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester.
Dette følger av blant annet helse- og omsorgstjenesteloven og lov om sosiale tjenester i
arbeids- og velferdsforvaltningen. Med behov for langvarige tjenester menes det at behovet
må være av en viss varighet, selv om det ikke trenger å strekke seg over et eksakt antall
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måneder eller år. Et behov for koordinerte tjenester innebærer at en pasient eller bruker har
behov for flere helse- og/eller sosialtjenester samtidig og at disse dermed bør ses i
sammenheng (Prop.91L (2010-2011):361)3. Bruker/pasient kan avstå fra å ha en Individuell
plan etter eget ønske.

Vi vil innledningsvis i de neste delkapitlene beskrive utvalgte føringer for helhetlige tjenester.
Videre vil vi beskrive data for organisering av kommunens koordinerende enhet, med
tilhørende oppgaver, tildeling og bruk av individuell plan, koordinator og samarbeid mellom
tjenestene. Disse områdene er viktige på et systemnivå, for å ivareta brukeres rett til flere
tjenester innen helse og omsorg i kommunen.

3.2 Helhetlige tjenester
3.2.1 Utvalgte føringer for helhetlige og koordinerte tjenester
Helsedirektoratet har gitt en beskrivelse av målgrupper for helhetlige og koordinerte tjenester
som knyttes til habilitering og rehabilitering. Dette er pasienter og brukere med behov knyttet
til funksjonsnedsettelser, behandling knyttet til somatisk eller psykisk sykdom samt barn og
unge med sammensatte behov som ofte krever tverrfaglige utredninger. De med behov for
rehabilitering har tapte eller reduserte funksjonsevner etter sykdom, skade eller
rusavhengighet. Behovet omfatter både medisinsk oppfølging og mestringstiltak og
tilrettelegging gjennom hjelpemidler. I denne gruppen er også de som står i fare for å miste,
eller har redusert tilgang til bolig, arbeid, aktiviteter eller sosialt nettverk. Helsedirektoratet
deler kommunens aktører innen habilitering og rehabilitering i to kategorier. Det ene er
organisatoriske enheter som har habilitering og rehabilitering som sin kjernevirksomhet. Det
andre er ulike aktører som yter tjenester integrert i helhetlige habiliterings- og
rehabiliteringsforløp.

Veileder fra Helsedirektoratet4 viser til at tjenestene til bruker oppleves som mer målrettede
når individuell plan tas i bruk som et verktøy for koordinering og samarbeid mellom
tjenesteytere

og

brukere.

Individuell

plan

er

i

tillegg

et

verktøy for

å styrke

brukermedvirkningen. Som et eks. viser veilederen til at skolen skal delta i samarbeid om
utarbeidelse og oppfølging av tiltak og mål i individuell plan, når det er nødvendig for å ivareta
elevens

behov

for

et

helhetlig,

koordinert

og

individuelt

tilpasset

tjenestetilbud.

3 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
4 Barn og unge med habiliteringsbehov, 2015, helsedirektoratet.
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Barnehageloven har ikke en slik bestemmelse. Selv om medvirkning fra barnehagens side
ikke er pålagt, bør ikke dette være til hinder for å delta i samarbeid eller ta ansvar for oppgaver
som er til barnets beste, ifølge helsedirektoratet.

Pasient eller bruker har rett til å delta i arbeidet med den individuelle planen, og det skal legges
til rette for dette. Pårørende skal trekkes inn i arbeidet i den utstrekning brukeren og pårørende
ønsker det. Hvis et krav om individuell plan ikke imøtekommes, kan det klages til
Fylkesmannen. Helse- og omsorgspersonell skal gi veiledning om retten til å klage.

3.2.2 Organisering av koordinerende enhet i Meldal frem til høsten 2017
Kommunen skal ha en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet for
pasienter

med

behov

for

langvarige

og

koordinerte

tjenester

jf.

helse-

og

omsorgstjenesteloven. Denne enheten skal ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell
plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer.

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering har vært lagt til - og ledet av
seksjonsleder ved Meldal Helsetun/Hjelpetjenesten, som er underlagt kommunalsjef for Helse
og Omsorg. I tillegg deltar følgende personer i koordinerende enhet: leder hjemmesykepleien
1 og ergoterapeut. Enheten koordinerer tjenestetilbud innen habilitering og rehabilitering på
tvers av sektorer, enheter og tjenester. Enheten har hatt et systemansvar for individuell plan.
Koordinator for individuell plan velges i samråd med bruker. Enheten har ikke hatt myndighet
til å tildele tjenester, da dette ansvaret har vært lagt til den enkelte enhet innen helse og
omsorg.

3.2.3 Ny organisering av koordinerende enhet
Kommunalsjef for Helse og Omsorg sier at organiseringen av koordinerende enhet endres i
løpet av september 2017. Det etableres et tildelingskontor for å skille mellom forvaltning og
tjenesteyting. De vil være sentral i all saksbehandling av pleie- og omsorgstjenester i
kommunen. Tildelingskontoret har ansvaret for koordinerende enhet med tilhørende oppgaver.
Dette gir ifølge kommunalsjef et tydeligere skille mellom de som tildeler en tjeneste til brukere
og de som utøver tjenesten. Det er videre et mål om å få bedre kontroll med
ressursbruk/økonomistyring med denne organiseringen. Kommunens begrunnelse for
organisasjonsendringen er basert på tidligere gjennomganger fra:
•

Telemarksforskning knyttet til kommunens pleie- og omsorgstjenestene i 2013. Første
anbefaling i rapporten omhandlet å profesjonalisere tildeling av helse- og
omsorgstjenester gjennom etablering av felles tildelingskontor for helse- og
omsorgstjenester.
- HELHETLIGE TJENESTER -
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•

Gjennomgang fra Ressurssenter for omstilling - RO i rapporten om Behovsanalyse –
framtidas sykehjem i 2016. En av anbefalingene i rapporten omhandlet at
tjenestetildeling samt funksjon for koordinerende enhet og hverdagsrehabilitering ses
i sammenheng og gis et felles ansvar for målrettede tjenestetildeling.

•

I Meldal kommunens handlingsprogram for 2017 – 2021 er et av tiltakene å etablere
et godt organisert tildelingskontor med kompetente saksbehandlere – skille forvaltning
fra tjenesteyting – gjennomføres i 2018.

•

I Meldal kommunens rehabiliteringsplan for 2017 vises det til viktigheten av å
synliggjøre koordinerende enhet sin rolle og at dette ses i sammenheng med
opprettelse av et tildelingskontor.

Kommunalsjef sier at andrelinjetjenesten i noen grad kontakter kommunens fagpersoner innen
helse og omsorg direkte, noe som bekreftes av flere som er intervjuet. Dette kan være et bilde
på at koordinerende enhet ikke har vært synlig nok i kommunen. Kommunen har meldt opptil
flere ganger til andrelinjetjenesten hvem som er kontaktperson for koordinerende enhet i
Meldal kommune, ifølge kommunalsjef.

Leder for koordinerende enhet sier at det er ikke alltid at søknader og andre henvendelser går
til leder for koordinerende enhet, de går ofte til de andre lederne innen helse og omsorg. Det
samme gjelder utarbeidelse av individuell plan og ansvarsgrupper, som blir håndtert på den
enkelte tjeneste/avdeling. Alle bekrefter at det er utarbeidet prosedyre knyttet til henvendelser
og utarbeidelse av individuell plan, som er styrende for ansvar og oppgaver knyttet til dette.

Det er endret organiseringen av rustjenesten i kommunen. Leder NAV sier at rustjenesten
samt en stillingsressurs ble flyttet fra NAV til Psykisk helse i kommunen fra 01.09.2017.

Meldal kommunes Rehabiliterings-/habiliteringsplan
Meldal kommune har en rehabiliterings-/habiliteringsplan som evalueres årlig. Der deltar alle
tjenestene i kommunens helse- og omsorgstjeneste. Dette er en fagplan, med overordna mål
for helse- og velferdstjenesten i kommunen. Konkretisering av tiltak blir årlig skrevet inn i
virksomhetsplanen som er styringsverktøyet i den daglige driften. I 2017 vises det spesielt til
at Meldal Kommune har ”koordinerende enhet for rehabilitering/habilitering”, og det arbeides
aktivt for å bedre brukermedvirkning gjennom utarbeidelse av individuelle planer.

I følge rehabiliterings-/habiliteringsplanen for 2017 knyttes tjenestetilbudet i kommunen til
følgende tjenester: medisinsk diagnose og behandling, rehabiliteringsplasser ved Meldal
Helsetun, frisklivssentral, hverdagsrehabilitering/fallforebyggende grupper, helsestasjon, PP- HELHETLIGE TJENESTER -
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tjenesten, barnevern, psykisk helsevern, ergoterapi, fysioterapi, dagtilbud ved Meldal Helsetun
og Meldal aktivitetssenter,

hjemmetjeneste, tilrettelagte arbeidsplasser v/ Rosenvik,

omsorgsboliger/boliger med livsløpsstandard, tilbud om hjemmebesøk til innbyggere som fyller
75 år, med informasjon om forebyggende tiltak; fysisk aktivitet, tilpasning/tilrettelegging av
bolig med mer, Aktivitetstilbud med fysioterapeut, gruppetrening i gymsal/treningssenter og
basseng og treningsgruppe for kreftpasienter.

Vi vil i neste delkapittel beskrive tildeling av individuell plan i kommunen.

3.2.4 Tildeling av individuell plan
Det meste av tildelingen av individuell plan, ansvarsgrupper og koordinator knyttet til den
enkelte bruker skjer på de ulike avdelingene innen helse og omsorg, og er ikke innom
koordinerende enhet. Fylkesmannen har merket seg i sitt tilsyn5 at noen har flere
ansvarsposisjoner og at dette kan skape uklarhet mht. hvilken rolle som ivaretas til enhver tid
(Inntaksteam og koordinerende enhet). Fylkesmannen konkluderer likevel med at dette ikke
synes å påvirke den faktiske tjenesteytelsen.

Funksjonen til koordinator er utelukkende knyttet til ansvarsgruppe/Individuell plan. Det
redegjøres for at primærkontakt fungerer som koordinator der individuell plan ikke er opprettet.
Der det er behov for individuell plan, og pasienten ønsker det, vil dette bli utarbeidet. Det er
fylkesmannens vurdering at tjenestene gjennom den tette dialogen og samarbeidet i praksis
synes å ivareta koordinerte tjenester.

Den enkelte fagtjeneste gjør egne journalnotat til pasient. Alle tjenestene har tilgang til
hverandres system når de har en felles rehabiliteringspasient. I rehabiliteringsplanen er det
beskrevet hvilken faggruppe som følger opp hva. I vår intervjurunde bekreftes det at
overnevnte fremdeles er praksisen for habiliteringstjenesten, med tverrfaglige møter og
tildeling av individuell plan.

Vi vil i neste delkapittel se på bruken av individuell plan i kommunen og hva ulike enheter har
gitt av informasjon knyttet til brukere med individuell plan.

5 Tilsyn med rehabiliteringstjenesten i Meldal kommune, 16.12.2015. Ingen avvik eller merknader ble gitt ved tilsynet.
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3.2.5 Brukere med individuell plan i kommunen
Vi viser i tabellen hvor mange tjenestemottakere med individuell plan som er rapportert fra
kommunen i Helse- og omsorg i Meldal6. Disse sammenlignes med andre kommuner, som
ligger geografisk nært Meldal og med som noenlunde likt antall innbyggere.
Tabell 1 Tjenestemottakere med individuell plan
Meldal

Meldal

Meldal

Meldal

Meldal

Rennebu

2012

2013

2014

2015

2016

2016

16

12

12

7

8

17

Midtre

Hemne

Klæbu

2016

2016

2016

29

40

33

Gauldal

Tjenestemottakere
med

individuell

plan
Kilde: SSB – nivå 3

Tabellen viser antall tjenestemottakere7 med individuell plan i Meldal som er rapportert til SSB.
Tabellen viser at antallet brukere med individuell plan er redusert fra 16 til 8 personer de siste
fem år. Meldal har betydelig færre tjenestemottakere med individuell plan enn de andre
kommunene, ifølge tabellen. Kommunalsjef Helse og omsorg sier at KOSTRA-rapporteringen
innen helse og omsorg skjer ved IPLOS, som er knyttet opp til helse- og omsorgssektorens
fagsystem (Acos CosDoc). Det finnes ingen spesifikk rapportering på individuell plan. Hvordan
dette fanges opp i KOSTRA må gjennomgås nærmere. Flere av de vi har intervjuet ser tydelig
at tallet for brukere med individuell plan i kommunen er underrapportert.

I vår gjennomgang har vi innhentet følgende informasjon om antall brukere med Individuell
plan innen flere tjenester i kommunen.
•

Innen psykisk helse var det 10 brukere som har individuell plan i 2017. Enheten fyller
ut en individuell plan som skrives ut fra malen til det elektroniske fagsystemet (ACOS
CosDoc). Deretter arkiveres en skriftlig versjon av individuell plan i papirjournalen til
den enkelte bruker. Disse registreres ikke elektronisk i fagsystemet.

•

Hjemmetjenesten benytter Acos IP som system for registering og oppfølging av
brukere med individuell plan. Dette er et helelektronisk system for individuell plan8. Det
er registrert totalt 18 aktive brukere i dette systemet.

6 Rapportert til SSB
7 Dette gjelder for tjenestemottakere ved aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser, helse- og
omsorgstjenester i institusjon og helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende.
8 Også system for individuell opplæringsplan – IOP for elver med behov for dette.
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•

Helsestasjon har ca. 10 brukere med individuell plan. De skriver ut malen for individuell
plan fra systemet Acos IP. Fyller den ut og arkiverer en skriftlig versjon i den
papirbaserte journalen til bruker. Individuell plan lagres ikke elektronisk i kommunens
fagsystem, (CGM-Winmed) til Helsestasjonen.

•

Kommunalsjef for Oppvekst og Kultur sier at det er et fåtall elever med individuell plan
i den kommunale skolen i dag, ingen i barnehagen. Oppvekst registrerer disse i Acos
IP. Det er videre 24 flyktninger med individuell plan, hvor 6 er under utarbeidelse. Disse
er ikke knyttet til helse- og omsorgstjenester. Flyktningtjenesten bruker Visma –
flyktning for registrering og oppfølging av individuell plan for kommunens
integreringsarbeid.

•

Montessoriskolen på Løkken har ingen elever med individuell plan i dag. De har noen
elever som er til vurdering for individuell plan.

Leder NAV sier at de ikke har oversikt over antall brukere som har individuell plan og mottar
tjenester fra Helse og omsorg. NAV bekrefter at brukere med omfattende bistand innenfor rus,
har en individuell plan. Det er ofte slik at NAV deltar i kommunens ansvarsgrupper der bruker
har en ytelse gjennom NAV som mottar helse- og omsorgstjenester.

3.2.6 Elektronisk system for registrering og oppfølging av individuell plan
Brukere hos hjemmetjenesten og oppvekst registreres og følges opp i Acos IP. ACOS IP er
nettbasert system og legger til rette for en sikker samhandling mellom aktører både internt i
kommunen, men også ut mot det øvrige samfunnet/hjelpeapparatet. Sikkerhetsnivået et satt
slik at personsensitiv informasjon kan utveksles mellom ulike plandeltakere uten restriksjoner
(skriftlig samtykke). Systemet er tilgjengelig for alle deltakere. Planeier, pårørende/bruker og
plandeltakere (ansvarsgruppe og koordinator) kan sende meldinger ved behov for endringer.
Dette legger til rette for brukermedvirkning og koordinering av tjenestene. Planeier godkjenner
alle deltagere i planen elektronisk, før de gis tilgang til planen.

Seksjonsleder i hjemmetjenesten 2 sier at ansatte i helse og omsorg og skole har tilgang til
Acos IP og kan benytte det til registrering og oppfølging av individuell plan. Det er ikke alle
som bruker systemet til det i dag. Dette gir utfordringer med å holde oversikt over alle aktive
brukere med individuell plan i kommunen. Utfordringen med Acos IP er å gi jevnlig opplæring
til alle som skal bruke systemet i kommunen. Det er også et spørsmål om kommunen skal stille
krav til at alle avdelinger/tjenester skal bruke et felles system for registrering og oppfølging av
individuell plan.
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I kommunens rehabiliteringsplan for 2017 vises det til tiltak knyttet til opplæring i bruk av ACOS
CosDoc som system for registering og oppfølging av individuell plan v/nyansettelser og ved
behov. Kommunen har oversendt malen for individuell plan som registreres i den papirbaserte
brukerjournalen, denne samsvarer med krav9 til innholdet i en individuell plan.

Flyktningtjenesten bruker Visma flyktning til registrering og oppfølging av brukere med
individuell plan. Systemet har mange tilsvarende funksjoner som Acos IP og er tilpasset behov
til introduksjonsprogrammet og rapportering nasjonalt.

Noen ansatte vi har intervjuet oppretter en individuell plan få ganger i løpet av et år. De sier at
det er vanskelig å sette seg inn i og bruke Acos IP. De fra psykisk helse og helsestasjon sier
at det er behov for opplæring og bruk av systemet internt, hvis hele kommunen skal bruke
dette systemet for registrering og oppfølging av brukere med individuell plan.

Hos NAV registreres individuell plan i sosialsystemet (SOSIO). Det er da ofte utbetalinger av
sosialhjelp i disse sakene. Der etableres det en aktivitetsplan (ved statlige ytelser) for hver
bruker, hvor individuell plan inngår som en del av aktivitetsplanen.

3.2.7 Årsaker til at brukere velger å ikke ha individuell plan.
De som er intervjuet har vist til følgende årsaker til at enkelte brukere ikke velger å ha
individuell plan, ansatte sier at:
•

Brukere føler seg ivaretatt med det andre planverket tjenesten har til rådighet (tiltaksog pleieplan i pleie- og omsorgsprogrammet). Ansatte opplever også at heller ikke
pårørende ønsker individuell plan for sine. Det er ofte en utfordring å forklare
brukere/pårørende hvorfor de skal ha individuell plan, da de opplever å få tjenester og
dialog/kontakt via sine primærkontakter til tjenesten.

•

Det er en del brukere og eldre som har flere tjenester som utføres av personell tilknyttet
omsorgsboligen til bruker. De har en miljøterapiplan som dekker deres behov for
tjenester. Noen brukere velger derfor å ikke ha en individuell plan og føler at de har
tilfredsstillende oppfølging og tjenester fra ansatte i omsorgsboligen.

•

Det er videre noen eldre psykisk utviklingshemmede i bolig som ikke har en individuell
plan. Disse mangler pårørende som følger opp den enkelte. Brukerne har en
miljøterapiplan. Disse har i tillegg en ukeplan, slik at de har oversikt over daglige
gjøremål.

9 Innholdet i individuell plan § 19, forskrift om habilitering og rehabilitering
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•

Noen ansatte sier at dette kan handle om at kommunen ikke har klart å informere godt
nok om hva en individuell plan er. Derfor velger bruker/pårørende og ikke ha individuell
plan. Dette bekreftes av andre ansatte som sier at brukere opplever at individuell plan
er innviklet, byråkratisk og oppfattes komplisert, noe som kan være en årsak til at man
sier nei.

•

Noen brukere ønsker å vurdere individuell plan på et senere tidspunkt. Det er også gitt
informasjon om at individuell plan kan medføre flere møter og en ekstra belastning for
pårørende, utover planer knyttet til eks. individuell opplæringsplan i skolen, som også
må følges opp.

•

Noen ansatte sier at det er barn som ikke har utviklet et klarlagt behov, hvor foreldre
velger å se det over tid, før individuell plan etableres for disse.

Helsestasjon og oppvekst sier at for barn med behov for ulike tjenester fra helse og omsorg
opprettes det en ansvarsgruppe, selv om de ikke ønsker en individuell plan. Medlemmer i
ansvarsgruppen velges ut fra barnets behov. I ansvarsgruppen fordeles ansvar ut fra hvilke
tjenester som skal ytes og samhandler ut fra dette. Det er fastsatt møteplan for aktivitet i
ansvarsgruppa, hvor tiden mellom møter kan variere ut fra behovet til oppfølging av barnet.
Dette sikrer både at de mottar tjenester de skal ha og at foreldre får medvirke til utforming av
tjenesten, ifølge flere ansatte. Det er videre faste rutiner i overgangen mellom barnehage og
skole knyttet til informasjon om barn med ekstra behov (samtykke fra foresatte innhentes). I
noen tilfeller blir kontaktpersoner med fra barnehage til skole for å sikre en trygg overgang.

Representanter fra brukerrådene sier at de ikke har fått henvendelser fra brukere knyttet til
mangler ved brukers rettighet til individuelle plan, eller fra de som har dette etablert. Rådet for
mennesker med nedsatt funksjonsevne har fått informasjon om hvordan kommunens ansatte
håndterer individuell plan og retningslinjer/prosedyrer for dette arbeidet. Disse har rådets
medlemmer funnet hensiktsmessig.

3.2.8 Koordinator
Alle som har en individuell plan eller har krav på dette skal ha en koordinator. Intervjuene
bekrefter at alle som har individuell plan, har en koordinator. Flere sier at de som ikke velger
å ha en individuell plan har en ansvarsgruppe som består av de som yter tjenester til bruker
samt en primærkontakt som følger opp bruker. Primærkontakten følger opp brukeren de har
ansvar for i forhold til bl.a. til legetimer, hjelpemidler, kontakt med pårørende, delta på møter
i ansvarsgruppen. Det er heller ikke alle brukere som velger å ha koordinator, også dette er
etter eget ønske.
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En ansatt sier at utfordringene knyttet til koordinatorrollen omhandler at det daglige arbeid skal
gjøres og koordinator rollen kommer i tillegg til dette. Et tjenesteområde sier at det skal være
en helsefaglig person som er koordinator. Dette kan i noen tilfeller være i motsetning til at
foreldre og bruker selv er med på å bestemme hvem som skal være koordinator, noe som er
viktig. Dette har medført at foreldres ønske er innfridd ved at eks. primærkontakt på skolen
velges.

Det blir orientert om ansvaret og oppgaver til koordinator fra koordinerende enhet. Det har ikke
vært gjennomført spesifikke kurs eller fagdager knyttet til rollen og ansvaret til koordinatorer i
kommunen. Flere som er intervjuet peker på at jevnlige fagsamlinger for koordinatorer er
ønskelig, der generelle problemstillinger kan drøftes.

3.2.9 Samarbeid mellom tjenester
Det er krav til at bruker med flere tjenester innen helse og omsorg har koordinerte tjenester. Vi
vil her se om hvordan samarbeidet mellom tjenester utføres. Først beskrives møtestruktur
mellom tjenester innen helse og omsorg, deretter vil vi se på koordinering og samhandling
mellom tjenestene for brukere med flere tjenester.

3.2.9.1 Tverrfaglige møter
Det er lagt opp til følgende møtestruktur for utveksling av informasjon. Følgende faste møter
gjennomføres for å samordne tjenestene innen helse og omsorg.
•

Inntaksteamet har fast, ukentlig møte hvor medlemmene i koordinerende enhet deltar.
Der

deltar

også

seksjonsleder

hjemmetjenesten

2,

avdelingssykepleier

hjemmetjenesten og avdelingssykepleier korttidsavdeling, ergo- og fysioterapeut og
tilsynslege.
•

Tverrfaglig rehabiliteringsmøte, hvor søknader og resultat av hverdags rehabilitering
blir tatt opp og hvor det fastsettes videre rehabiliteringsløp for den enkelte. Det er en
mal for rehabiliteringsplan som følger pasienten i samarbeid med pårørende, samt et
tverrfaglig

notat

ved

utskrivning.

Det

er

videre

ukentlige

intermøter

ved

korttidsavdelingen, der målet er å sikre felles forståelse og fremdrift for den enkelte
bruker ved avdelingen.

Tverrfaglige møter i kommunen var positivt vektlagt ved

Fylkesmannens tilsyn.
•

De ulike tjenestene innen helse og omsorg har faste tverrfaglige møter, eks
tildelingsmøter for bolig, ledermøter innen helse- og omsorg, rusteam og psykisk helse.

•

I tillegg gjennomføres det interne møter på enhetene blant ansatte innen helse- og
omsorgstjenester for å informere om behov til brukere, samt daglige arbeidsoppgaver
knytte til disse.
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•

Det er et nært og formalisert samarbeid mellom barnehage, skole, PP-tjenesten og
helsestasjon på oppvekstområdet. De har hyppige møter om eks. barn og unge med
ekstra behov knyttet til opplæring.

•

Det opprettes tverrfaglige ansvarsgrupper og koordinator for brukere med individuell
plan, som følger opp den enkelte bruker.

3.2.9.2 Koordinert samarbeid og samhandling mellom tjenestene
De som er intervjuet sier at det tverrfaglig samarbeid og etablerte møtearenaer fungerer etter
deres behov. Videre bekrefter alle at det er kort vei for kontakt/dialog mellom
tjenestene/avdelingene i kommunen, dette sikrer en tilfredsstillende koordinering mellom
tjenestene. De ulike tjenestene jobber tverrfaglig da det er brukere med utfordringer knyttet til
habiliteringstjeneste, NAV, psykisk helse, barnevern, 2 linje tjenesten, lege etc. med egne
møter for disse i ansvarsgrupper og enkeltbrukere. Det er jevnlige avdelingsmøter med
personalet med påfølgende brukerrettede møter i helse og omsorg. Flere viser til E-melding
som sikrer dialogen mellom tjenestene og lege ved behov til den enkelte bruker. Kommunalsjef
for Helse og Omsorg opplever at kommunen har et tilfredsstillende samarbeid internt, noe som
også er påpekt i gjennomgangene fra telemarksforskning og RO, samt tilsyn fra fylkesmannen.

Hjemmetjenesten trekker frem E-meldinger mot sykehus og spesialisthelsetjeneste ved
innleggelse og utskriving av pasienter. Kommunen sender opplysninger om pasienten, og
sykehuset holder kommunen orientert om pasientens tilstand/behandling/oppfølging. Denne
informasjonen oppdateres fortløpende. Kommunen vurderer da hvilke tjenester og tiltak som
skal iverksettes ved utskriving. E-meldinger innad i kommunen; spesielt mot legekontor,
omhandler informasjon og spørsmål til lege fra Hjemmetjenesten/Helsetunet. Denne type
informasjon går begge veier. E-meldinger blir også brukt ved medikamentforandringer. Dette
gir en god kvalitetssikring for alle parter; både pasient, lege og sykepleier. E-meldinger gir økt
effektivitet, bedre kvalitetssikring og bedre «flyt» i behandlingskjeden for pasienten, ifølge
hjemmetjenesten.

Kommunalsjef Oppvekst og Kultur sier at det er et godt tverrfaglig samarbeid mellom alle
tjenestene i kommunen. De har hyppige møter om eks. barn og unge med ekstra behov knyttet
til opplæring. For barn og unge som har behov for tjenester fra flere enheter opprettes det
ansvarsgruppe. Foreldre deltar i ansvarsgruppen for å sikre brukermedvirkning. I dag er det
noen elever på skolen som har individuell plan. Ansvarsgruppene gir et godt tverrfaglig
samarbeid ut fra behovet til barnet. Fra skolen er det ofte spesialpedagog som deltar i
ansvarsgruppene sammen med kontaktlærer. Spesialpedagog har gitt uttrykk for at
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organiseringen knyttet til ansvarsgrupper fungerer hensiktsmessig ut fra elevenes og skolens
behov, ifølge kommunalsjef.

Leder NAV sier at samarbeidet med Koordinerende enhet og kommunens ansatte er
tilfredsstillende ut fra NAV sitt behov. Det er flest behov blant de yngste brukerne hos NAV, da
de ofte har sammensatte behov. Det er ofte ansvarsgrupper rundt den enkelte bruker hvor
representanter fra NAV deltar.

Rektor ved montessoriskolen sier at skolen samhandler i hovedsak med PP-tjenesten, psykisk
helse og skolehelsetjenesten når det gjelder kommunale tjenester. Det gjelder samhandlingen
rundt de elevene som har individuell plan. Skolen har hatt kontakt med Koordinerende enhet.
Det var koordinerende enhet som organiserte møter og annen kontakt. PP-Tjenesten var og
er sentrale i den dialogen, ifølge rektor.

Representanter fra råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne sier at rådet får tilstrekkelig
informasjon om kommunens tjenester samt NAV, og setter stor pris på involveringen fra
kommunen. Videre sier alle at de ulike tjenester innen helse og omsorg samarbeider og er
koordinert mot den enkelte bruker, og at dette fungerer til brukers beste i dag.

3.3 Vurdering
I dette kapitlet vurderer vi koordinerende enhets oppgaver tilknyttet det å tilby individuell plan,
koordinator, og om det er koordinert samarbeid mellom tjenester til brukerne og klager.

Kommunen skal ha en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten.
Dette gjelder for pasienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester (flere tjenester)
jf. helse- og omsorgstjenesteloven. Denne enheten skal ha overordnet ansvar for arbeidet med
individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator i kommunen.

Kommunen har etablert en koordinerende enhet bestående av tre ansatte med flere sentrale
ansvarsposisjoner innen helse- og omsorg (ledere, inntaksteam og koordinerende enhet).
Organiseringen har en koordinerende funksjon over aktuelle brukere med behov for flere
tjenester. Det kan imidlertid være at koordinerende enhet har blitt usynlig, og at kontakten fra
bruker er rettet mot den enkelte tjeneste/avdeling i helse og omsorg og ikke direkte mot
koordinerende enhet. Revisor har ikke mottatt informasjon om at dette har påvirket den faktiske
tjenesteytelsen eller retten til tjenester for disse brukerne. Det er igangsatt en omorganisering
innen helse og omsorg fra høsten 2017.

Koordinerende enhets oppgaver er lagt til et
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tildelingskontor som vil gi tydeligere skille på rolle og ansvar, samt en synliggjøring av
tilhørende arbeidsoppgaver, hvor all brukerkontakt går via tildelingskontoret.

Antall brukere med individuell plan er betydelig underrapportert til SSB, ut fra data som er
fremkommet i rapporten. Dette viser at kommunen har manglet den overordnede oversikten
over aktive brukere med individuell plan, samt riktig innrapportering til SSB. Det savnes videre
at kommunen har valgt et helhetlig system for oversikt og oppfølging av aktive brukere med
individuell plan innen helse og omsorg med tilhørende tjenester. Det savnes også en opplæring
av ansatte i bruk av systemer og registrering, samt oppfølging av brukere med individuell plan.
I dag ligger denne oversikten til den enkelte avdeling innen helse og omsorg, som har fått
ansvar for å følge opp egne brukere med flere tjenester knyttet til egne valgte systemer.
Revisor har ikke informasjon om at det er brukere med flere tjenester som ikke har fått oppfylt
sin rett til individuell plan. For brukere som velger å ikke ha individuell plan, er det system for
å opprette tverrfaglig ansvarsgrupper ut fra brukers behov med primærkontakt, noe som sikrer
tjenesteytingen og koordineringen av disse.

Alle brukere med rett til- og som ønsker koordinator, har dette. De som ikke velger å ha det,
får opprettet en primærkontakt. Det ser videre ut til at brukere/pårørendes ønsker om valg av
koordinator blir fulgt opp av kommunen, noe som samsvarer med gitte føringer. Det savnes at
man arrangerer jevnlige fagdager for koordinatorer i kommunen. Fagdager er viktig for å legge
til rette for at rollen ivaretas ut fra gjeldende faglige føringer og for at tjenesten utøves likt for
brukerne i kommunen.

Der brukere har flere tjenester, skal tjenestene være koordinerte. Dette utløser krav til
tverrfaglig samarbeid og samhandling mellom ulike tjenester i kommunen for brukere av flere
tjenester innen helse og omsorg. Kommunens faste tverrfaglige møter med ansvarsgrupper
samt samhandling mellom ulike kommunale tjenester, NAV og andrelinjetjenesten, er ut fra
revisors vurdering i samsvar med gitte føringer. Dette gir brukerne med flere tjenester
koordinerte tjenester innen pleie og omsorg.
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4 Brukerorientering
Dette kapitlet besvarer problemstillingen om kommunen ivaretar en brukerorientering knyttet
til brukere med flere tjenester.

4.1 Kriterier
I lov om pasient- og brukerrettigheter § 3-1 vises det til at pasient og bruker har rett til å
medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Tjenestetilbudet skal så langt som
mulig utformes i samarbeid med pasient og bruker. Vi har i denne undersøkelsen innhente
informasjon om kommunens ansatte involverer bruker/pasient/pårørende i utformingen av
langvarige og koordinerte tjenester innen helse og omsorg. Dette for å ivareta
brukerorienteringen. Bedre kommune - KS har verktøy for måling av ulike tjenesteområder og
er standardisert. Dette gir ett utgangspunkt for områder vi ser nærmere på for å utrede
brukerorienteringen i denne undersøkelsen.

Vi har hatt spesielt fokus på om kommunens helse- og omsorgstjenester er:
•

tilgjengelige for brukere,

•

om det gis informasjon om tjenester til brukere,

•

om ansattes kompetanse er god,

•

sikres brukermedvirkning og respektfull behandling

•

resultat for brukeren gir sosial trygghet i hverdagen

•

klager

De overnevnte kriteriene knyttes til brukere med flere tjenester og datadelen beskrives i de
neste delkapitlene.

4.2 Brukerundersøkelser innen helse og omsorg
Det er gjennomført brukerundersøkelser i kommunen, siste gang i 2016. Brukerundersøkelsen
i 2016 var knyttet til følgende dimensjoner: Resultat for beboeren, trivsel, brukermedvirkning,
respektfull behandling, tilgjengelighet, informasjon, samt en helhetsvurdering av tjenesten.
Resultatene viser at både Meldal helsetun og hjemmetjenesten ligger over landet ut fra en gitt
helhetsvurdering som er et av flere områder i undersøkelsen. Vi viser resultater fra
brukerundersøkelsen på neste side.
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Tabell 2 Resultatene fra bruker/pårørendeundersøkelsen for Meldal Helsetun i 2016

Indikatorer
Resultat for beboer
Trivsel
Brukermedvirkning
Respektfull behandling
Tilgjengelighet
Informasjon
Helhetsvurdering

Meldal
4,2
4,4
3.8
5,0
5,0
4,8

Gjennomsnitt Landet
4,4
4,8
4.2
5,1
4,6
4,4

5,0

4,9

Tabell 3 Resultatene fra brukerundersøkelsen for hjemmetjenesten i 2016

Indikatorer
Resultat for beboer
Brukermedvirkning
Respektfull behandling
Tilgjengelighet
Informasjon
Helhetsvurdering

Meldal
5,3
4,7
5,0
5,3
5,2

Gjennomsnitt Landet
5,2
4,6
4,7
4,9
4,9

5,5

5,2

Vi vil i de neste kapitlene omtale resultater fra brukerundersøkelsen knyttet til de ulike
områdene innen brukerundersøkelsen.

Leder for hjemmetjenesten 2 sier at det har vært vanskelig å få gjennomført
brukerundersøkelse for psykisk utviklingshemmede. Det ble forsøkt med intervju med brukere
og pårørende, men resultatene ble ikke funnet gode nok til publisering. På demensområde var
det tidligere gjennomført pårørendeundersøkelse, men ikke i 2016.

Hjemmetjenesten gjennomfører informasjonsmøter til pårørende på demensavdelingen årlig.
Der gis pårørende mulighet til å møte likesinnede for å utveksle erfaringer. Utover dette møter
ansatte pårørende, hvor ulike behov diskuteres. Det er videre jevnlig kontakt med pårørende
og ansatte i andre boliger i kommunen.

4.3 Tilgjengelighet og informasjon
Det første området vi ser nærmere på, er om brukerne har tilgjengelighet til tjenestene og får
informasjon om rettighetsbaserte tjenester som ytes fra pleie og omsorg.

Et av resultatene fra kommunens bruker- og pårørende undersøkelse fra 2016 viser noe
høyere skår for tilgjengelighet og informasjon sammenlignet med landsgjennomsnittet.
Brukerne/pårørende har gitt lavest skår på følgende kriterier:
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•

Beboeren vet hvem som er egen kontaktperson

•

Å gi informasjon om tjenesten og øvrig aktivitets- og kulturtilbud.

•

Gi beskjed dersom det oppstår forsinkelser

•

Gi informasjon om hva som skal gjøres

De som er intervjuet peker på behovet for å bedre informasjon til brukere og pårørende, og
stiller spørsmål om dette gis systematisk likt til alle i dag. Alle ansatte bekrefter at det er enkelt
å ta kontakt med tjenestene og at disse ligger nært hverandre slik at brukerne blir vist til rett
instans når de kontakter tjenester i pleie og omsorg. Flere peker på at det tidligere ble gitt
informasjon til innbyggerne i folkemøter, blant annet om koordinerende enhet, brukeres rett til
individuell plan og koordinator, noe som ikke er gjennomført de siste årene.

Det er utarbeidet et informasjonshefte til brukerne knyttet til koordinerende enhets
arbeidsoppgaver som er oversendt revisor. Andre benytter informasjon om individuell plan
basert på veileder fra departementet. I dag informerer kommunen på nettsiden om
koordinerende enhets virksomhet, kontaktinformasjon og ansvar. I tillegg er det utarbeidet
informasjonsskriv som legges ut eks. på legekontor, servicekontor etc. for tjenester innen helse
og omsorg. Flere peker på at det ikke er automatikk i å dele den ut ved kontakt med brukerne.
Noen

brukere

mottar

informasjonsskriv,

mens

andre

mottar

muntlig

informasjon.

Tilbakemeldingene fra brukerne til ansatte omhandler at det er mye informasjon å forholde seg
til. Det kan være utfordrende å gi informasjon knyttet til brukeres rett til individuell plan, da det
også gis ut informasjon knyttet til retten til tjenester som mottas. Flere peker på at deltakere i
ansvarsgrupper har kunnskap om, og har mulighet til å informere brukere og pårørende om
retten til individuell plan og koordinator. Men om dette gjøres er man usikker på.

Representanter fra brukerrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, sier at ansatte og
leder innen helse og omsorg gir tilstrekkelig informasjon om tjenestene. Rådet synes
informasjonsgrunnlaget de får fra kommunen er tilstrekkelig og setter stor pris på denne
involveringen fra kommunen. Det er få brukere som tar kontakt med brukerrådet knyttet til
mangler på tilgjengelighet og informasjon fra helse- og omsorgstjenester. De opplever at det
enkelt for brukere å ta kontakt med tjenester innen pleie- og omsorg, og at de får dekket
hjelpebehovet.

De peker likevel på at kommunen har en informasjonsutfordring til pårørende som bor langt
unna helse- og omsorgstjenestene i Meldal kommune. I tillegg blir det en omlegging innen
helse- og omsorgstjenester, fra sykehjemsplass til at brukere bor lenger i hjemmet eller i
omsorgsbolig. Omleggingen vil også kreve god informasjon til brukere og pårørende fremover
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for å skape god forståelse og trygghet for tjenesteytingen som ytes, ifølge en av
brukerrepresentantene. En viser til at NAV også har utfordringer knyttet til å informere brukere
om tjenestene, da det meste av informasjon og dialog med NAV er via nettbaserte løsninger.

Leder for eldrerådet peker på at det fins informasjonsskriv knyttet til tjenester i pleie omsorg,
og bekrefter at det er enkelt å ta kontakt med helse og omsorg for å få hjelp. Det er likevel
sånn at den enkelte må ta initiativ til å innhente informasjon, noe som kan være en utfordring
for enkelte brukere, som ikke kan innhente denne selv (mangler transportmuligheter).

4.4 Personalets kompetanse
Her spør vi om hvordan personalets kompetanse er knyttet til brukere med flere tjenester innen
helse og omsorg. Kommunalsjef Helse og Omsorg sier at kommunen har utfordringer med å
få tak i sykepleiere, spesielt ved lengre vikariater. I dag er andelen høgskoleutdannede på ca.
25 %. Det er positivt at denne har økt fra 17 % for noen år siden. Kommunen har en høy andel
fagutdannet helsefagarbeidere. Det ansattes i hovedsak høyskoleutdannet helsefagarbeidere
nå, da behovet for denne kompetansen øker i kommunen. Dette begrunnes i at kommunen
overføres nye oppgaver fra andrelinjetjenesten.

Kommunen har gitt et tilbud til fagskole på Meldal videregående skole for helsefagarbeidere i
fagene geriatri, rehabilitering-, og kreftomsorg. Det jobbes videre med å etablere en
desentralisert sykepleieutdanning gjennom samhandlingsenheten i Orkdalsregionen - SIO.
Dette har stoppet opp da man ikke kan tilby flere praksisplasser på St. Olavs Hospital.
Kommunen har bedt KS og fylkesmannen om å bidra for å etablere en desentralisert
sykepleierutdanning. De vi har intervjuet ser behovet for å øke andelen høgskoleutdannede,
da man er sårbar knyttet til ferieavvikling og sykefravær. Alle sier at det legges godt til rette for
fagdager, samt etter- og videreutdanning. Oppvekst sier at det er krevende å ha kompetanse
knyttet til barn og unges behov, da denne er i endring. Likevel trekkes det frem at man får tak
i etterspurt kompetanse ved ansettelser. Det pekes videre på at man utnytter kompetansen og
samspillet i organisasjonen samt med andrelinjetjenesten, når barn og unge med ekstra behov
gis hjelp i dag.

Brukerrepresentanter sier at ansatte gir god hjelp til brukere og at de har riktig kompetanse til
å utføre sine oppgaver. Det er viktig at samspillet mellom de ansatte er god for å sikre
tilstrekkelig utnyttelse av kompetansen. Kommunen kunne hatt noen flere sykepleiere og det
er viktig å få etablert den desentrale sykepleierutdanningen i denne sammenhengen. To
brukerrepresentanter peker på at tjenester som i dag ytes av andre linjetjenesten, overføres til
kommunen, noe som utfordrer kommunen med å skaffe tilstrekkelig kompetanse fremover. I
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forbindelse med det nye helsetunet ønsker de at legetjenesten bør være lokalisert geografisk
der. For brukerne i det nye helsetunet vil det skape større trygghet med nærheten til lege, samt
gir mulighet for et bredere kompetansemiljø på helsetunet, ifølge brukerrepresentantene. Dette
er nærmere beskrevet i brev til Meldal kommune, se vedlegg 2.

4.5 Brukermedvirkning og respektfull behandling
Her spør vi om brukerne blir tatt med på råd, og om de gis en respektfull behandling ved
tjenesteytingen.

Kommunens bruker- og pårørendeundersøkelse fra 2016 viser noe lavere skår for
brukermedvirkning sammenlignet med landsgjennomsnittet. Brukerne/pårørende har gitt
lavest skår på deltakelse og utarbeidelse av planer. For respektfull behandling viser brukerog pårørende undersøkelsen fra 2016 noe høyrere skår en landsgjennomsnittet. Det er unntak
for om ansatte på helsetunet hører på beboere hvis de har noe å klage på, som ligger lavere
enn landsgjennomsnittet.

De som er intervjuet fra kommunen sier at brukerne får i stor grad medvirke til egne tjenester
gjennom etablering av individuell plan og at ansatte har dialog med brukere, selv om de ikke
har individuell plan. Brukere har enten en kontaktperson/koordinator/primærkontakt som skal
sikre at de har brukermedvirkning og et kontaktpunkt mot kommunen. Bruker med individuell
plan deltar i ansvarsgruppemøter som sikrer brukermedvirkning. Blant barn og unge med
ekstra behov deltar foresatte allerede ved utredning og det må gis et samtykke for videre
oppfølging. Elever på ungdomsskolen får også uttale seg i utformingen av eget tjenestebehov.
Dette sikrer bruker/pårørendemedvirkning i flere faser, ifølge de som er intervjuet.

Ansatte

i

kommunen

sier

videre

at

det

er

utarbeidet

sjekklister

og

arbeidsplaner/miljøterapiplan/individuellplan for alle brukere, som sikrer at de får de tjenester
de skal ha. De ansatte som utfører oppgavene arbeider i et tillitsbasert forhold, og det har ikke
kommet tilbakemeldinger på at de ikke gjør det de skal. Det er videre interne personalmøter i
avdelingene hver uke, hvor man følger opp tjenester knyttet til brukere, samt at avdelingsleder
følger opp arbeidet med den enkelte bruker. I personalmøtene er det også tema knyttet til
faglige og etiske refleksjoner til det å gi brukere respektfull behandling. Systemet er lagt opp
slik at det skal skape tillit mellom ansatte i kommunen og brukere/foresatte.

Brukerrepresentanter opplever at brukerne blir tatt med på råd for egne tjenester, samt at
ansatte i kommunen lytter til brukerne. De har ikke hørt om tilfeller der ansatte har brutt
taushetsplikten. Videre er inntrykket at ansatte overholder vedtak og forpliktelser til brukere,
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samt at bruker blir vurdert på nytt ved endret funksjonsnivå og at bruker/pårørende får
tilstrekkelig informasjon om endret behov. Alle er videre opptatt av å videreføre dagens
tjenestenivå i den nye kommunen, lik den Meldal kommune har i dag.

En brukerrepresentant peker på behovet for en bedre systematikk knyttet til det å innhente
brukererfaringer hos brukere de representerer, i rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne. En annen sier at han deltar i årsmøter lokalt og regionalt for å treffe medlemmer
hos de brukere han representerer, og opplever selv dette som tilstrekkelig.

4.6 Resultat for bruker
Her spør vi om tjenestene gir brukerne et meningsfullt liv gjennom sosiale treffpunkt og
trygghet i hverdagen.

Kommunens bruker- og pårørende undersøkelse fra 2016 viser noe lavere skår for resultat for
bruker på Meldal helsetun sammenlignet med landsgjennomsnittet. Det er generelt en høy
«vet ikke» prosent i tilbakemeldingene her. For hjemmetjenesten viser bruker- og pårørende
undersøkelsen fra 2016 en høyere skår for resultat for brukeren sammenlignet med
landsgjennomsnittet. Lavest skår her er gitt til:
•

Ansatte har nok tid til å gjøre oppgavene sine

•

Hjelp til matlaging

•

Hjelp nok til å bo hjemme så lenge som ønsket (lavere enn landsgjennomsnittet)

I omsorgsboligene er det samlinger ukentlig med sosialt samvær, trim, turer og annet, ifølge
ansatte. Det er ikke stort rom for å skape aktivitet hos denne gruppen i en travel hverdag, men
noe er det. Det er fellesfrokoster jevnlig på Løvbytunet omsorgsbolig, et tiltak som oppleves
svært positivt. Omsorgsboligene slik de fremstår i dag ble ikke bygd for dagens brukergruppe,
men for friskere eldre. Dette gir utfordringer for ansatte, og legger noen begrensninger på
aktivitetene.

Alle ansatte som er på oppdrag i omsorgsbolig eller i hjemmet har navneskilt som sier hvem
de er og hvor de kommer fra, samt uniform. Dette gjelder også for vikarer og ferievikarer, noe
som skaper trygghet for brukerne som gis tjenester.

Flere peker på viktigheten av å ha samlokaliserte tjenester i helse og omsorg på helsetunet
som en suksess for å gi brukerne koordinerte og samordnede tjenester. De peker videre på at
en viktig jobb i barnehage og skole er å bidra til at barn/elever skal ha et sosialt felleskap og
trygghet i hverdagen. Alle skal være en del av klassen og delta i den daglige undervisningen,
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også elever med større behov for tjenester. Videre at for unge funksjonshemmede er sosialt
felleskap viktig. Det å få lov til å delta i skole og aktiviteter samt sosialt felleskap samens med
andre jevnaldrende er viktig. Ansatte i skolen og på helsestasjon prøver å legge til rette for at
alle får være med. Utfordringen kan være å få alle til å oppleve å være inkludert hos
jevnaldrende.

Brukerrepresentanter sier det er en del sosiale arenaer knyttet til brukere med behov for helse
og omsorgstjenester i dag, men det er behov for flere arenaer grunnet ensomhet. Det er en
del aktiviteter og trening med sosialt treffpunkt hvor alle kan møtes, noe som er positivt. Sosiale
treffpunkt for brukere er viktig, da kommunestrukturen endres og det kan bli andre som gir og
yter tjenester i eks. ny kommune. Det vises til at en av forventningene til det nye helsetunet er
at det tilrettelegges for sosiale arenaer. Videre pekes det på at tilbudet til bestillingstransport
må avklares for å kunne gi et kollektivtransporttilbud, da dette er fraværende i dag. Alle peker
på at Frivillighetssentralen har en viktig rolle i dag, med matombringing og henting av eldre.
Dette for å gi mulighet til sosiale treffpunkt. Det er videre viktig at det sendes ut informasjon
om sosiale aktiviteter til alle brukere og eldre personer i Meldal kommune, for å gi de et tilbud
om sosiale treffpunkt med aktiviteter. Her vil informasjon på nett, samt det å gjøre brukerne i
stand til å innhente informasjonen selv, (digital opplæring) være viktig fremover, ifølge
brukerrepresentantene.

Det er system som ivaretar alle brukerne med behov for helse- og omsorgstjenester i Meldal
kommune. Enten at tjenesteapparatet følger opp disse eller at pårørende/naboer varsler om
behov hos enkeltpersoner. Verken brukerrepresentantene eller ansatte kjenner til brukere som
ikke får hjelp og oppfølging av kommunen i dag.

4.7 Klager
Vi har bedt om å få oversendt klagesaker knyttet til brukere med flere tjenester innen helse og
omsorg i kommunen, de tre siste årene. Tilbakemeldingene fra de vi har intervjuet viser at det
ikke foreligger klagesaker knyttet til brukere med individuell plan og flere tjenester i helse og
omsorgstjenester.

4.8 Vurdering
Vi har i denne delen av rapporten besvart om kommunen ivaretar brukerorienteringen knyttet
til brukere med flere tjenester fra helse og omsorg. Pasient og bruker har rett til å medvirke til
tjenestene, samt at disse så langt som mulig skal utformes i samarbeid med pasient og bruker.
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Det første området vi ser nærmere på er tilgjengelighet og informasjon knyttet til kommunens
pleie- og omsorgstjenester. Det er enkelt for bruker å ta kontakt med pleie- og
omsorgstjenester for å få hjelp, etter revisors vurdering. Når det gjelder informasjon om helseog omsorgstjenester, er det revisors inntrykk at denne gis noe ulikt blant avdelingene i
kommunen når det gjelder skriftlig og muntlig informasjon. Systemet legger i noen grad opp til
at brukere/pårørende innhenter informasjon selv, noe som også kan være utfordrende. For
noen pårørende er geografiske avstand også et moment som må vurderes. Videre er brukeres
kunnskap til å innhente elektronisk informasjon viktig, samt at tiltak for å øke brukeres digitale
kompetanse er sentral i tilrettelegging av informasjonsarbeidet. Revisor savner en enhetlig
informasjonsstrategi i kommunen knyttet til brukere med pleie- og omsorgstjenester.

Det er viktig med god kompetanse blant ansatte i kommunen, knyttet til tjenester for helse og
omsorg. Dette for å gi brukerne gode tjenester. Kommunen har ansatte som er
helsefagarbeidere og sykepleiere, som er i henhold til ønsket kompetanse. Flere peker på at
andelen sykepleiere er lav, men at den øker, noe som er positivt. Det arbeides aktivt med å få
til en desentralisert sykepleierutdanning i regionen, men det er utordringer med etablering av
denne. Et slikt tiltak vil være med å legge til rette for at andelen sykepleiere i kommunen økes
ytterligere. Det er videre viktig da flere tjenester innen pleie og omsorg legges til kommunalt
nivå fra andrelinjetjenesten. Brukerorganisasjoner ønsker at legetjenesten sentraliserer i det
nye helsetunet og begrunner det med at man får et bredere kompetansemiljø som vil være
lettere tilgjengelig for brukerne.

Det er krav til brukermedvirkning i lov knyttet til helse- og omsorgstjenester. Det er revisors
inntrykk at brukermedvirkningen systematisk er ivaretatt i kommunen gjennom individuell plan,
ansvarsgrupper, koordinator eller primærkontakt/kontaktpunkt i kommunen, videre at denne
ivaretas både i utredningsfasen og i tjenesteytingen. Revisor har merket seg at
brukerundersøkelsen for noen områder knyttet til brukermedvirkning har gitt lavere skår.
Videre at det er noe ulike oppfatninger fra brukerrepresentanter i rådet for mennesker med
nedsatt funksjonsevne som er intervjuet, knyttet til det å innhente brukererfaringer systematisk,
noe kommunen bør ha oppmerksomhet på. Brukererfaringene er viktige tilbakemeldinger for
brukertilfredshet i dag, og vil være det fremover i en ny kommune, dette for å sikre at tjenestene
er i samsvar med behov til brukerne.

Det er system med sjekklister og planer knyttet til den enkelte bruker som sikrer at de får
vedtaksbaserte tjenester. Dette følges opp systematisk gjennom dialog med ansatte ukentlig
av avdelingsledere på avdelingene i helse og omsorg. Det er vår oppfatning at kommunens
ansatte gir brukere en respektfull behandling.
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Det er viktig at bruker av helse og omsorgstjenester opplever sosialt felleskap og trygghet i
hverdagen. Det gis en god del sosiale treffpunkt med aktiviteter i dag knyttet til kommunens
helsetun og omsorgsboliger. Det etterspørres flere arenaer, dette for å motvirke ensomhet hos
brukerne, noe kommunen bør ha oppmerksomhet på. Det å legge til rette for sosiale aktiviteter
og treffpunkt til denne brukergruppen, gjerne i et samarbeid med lag og organsiner samt
frivillighetssentralen, er sentralt. Videre å legge til rette for kjøring til brukere innen helse og
omsorg. Det har ikke fremkommet informasjon om at det er brukere som ikke får de helse- og
omsorgstjenester de har rett på i kommunen. Det foreligger ingen klagesaker de siste tre år
knyttet til brukere med flere tjenester og med individuell plan innen helse og omsorg.
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5 Høring
En foreløpig rapport ble sendt på høring til rådmannen i Meldal kommune den 15.11.2017. En
e-post med høringssvar ble mottatt fra kommunalsjef Helse og Omsorg den 29.11.17.
Høringssvaret er lagt ved rapporten i vedlegg 1. Det var ingen merknader til høringsrapporten
fra rådmannen og rapporten er ikke endret etter dette.
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6 Konklusjoner og anbefalinger
6.1 Konklusjon
Problemstillingen i undersøkelsen har vært om kommunen følger opp sine forpliktelser til
brukere som mottar flere tjenester fra helse og omsorg. Undersøkelsen belyser den enkeltes
rett til rettighetsbaserte tjenester, samt at brukerorientering ivaretas for de med flere tjenester.

Vi konkluderer med at kommunen har etablert koordinerende enhet slik at brukere med behov
for flere tjenester innen helse og omsorg får sine rettighetsbaserte tjenester.

Kommunen har etablert en koordinerende enhet, med tilhørende oppgaver i samsvar med
lovkravet.

Fra

september

2017

legges

oppgavene

til

koordinerende

enhet

hos

tildelingskontoret for pleie- og omsorgstjenester som styrker dette arbeidet. Det har likevel vært
en

betydelig

underrapportering

av

brukere

med

individuell

plan

til

nasjonale

informasjonssystemer fra kommunen, dette er ikke i samsvar med lovkravet. Det er flere
systemer for registering og oppfølging av individuell plan i helse og omsorg. Dette har gitt
utfordringer med å holde en overordnet oversikt over alle aktive brukere med individuell plan i
kommunen.

Vi konkluderer videre med at kommunen har ivaretatt brukeres medvirkning til de med flere
tjenester innen helse og omsorg. Det er noen utfordringer knyttet til å gi god nok informasjon
om rettighetsbaserte tjenester, ha tilstrekkelig kompetanse og legge til rette for sosiale
arenaer. Det å ha aktivitet for å motvirke ensomhet og skape trygghet i hverdagen for disse
brukerne, bør ha kommunens oppmerksomhet fremover. Det er viktig at kommunen
viderefører det systematiske arbeidet med å samle inn brukererfaringer, dette for å sikre at
brukernes medvirkning til helse- og omsorgstjenestene ivaretas fremover. Det foreligger ingen
klagesaker knyttet til brukere med flere tjenester i kommunen siste tre år.

6.2 Anbefaling
Vi anbefaler å kommunen å legge til rette for:
•

En konsis rapportering over aktive brukere med individuell plan i kommunen til
nasjonale informasjonssystemer.

•

Utarbeide helhetlig informasjonsstrategi for brukere/pårørende med rett til flere
tjenester innen helse og omsorg.
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Kilder
Kilder
Lov om kommuner og fylkeskommuner
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
Lov om pasient- og brukerrettigheter

Meldal kommune
Kommunens brukerundersøkelse 2016
Referat fra eldrerådet og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne
Informasjonsmateriell knyttet til helhetlige tjenester i kommunen

Andre relevante dokumenter
Rapport – Behovsanalyse – framtidas sykehjem, RO, desember 2016
Rapport – tilsyn med rehabiliteringstjenesten i Meldal kommune, Fylkesmannen i SørTrøndelag, 22.12.2015.
Rapport – kommunens pleie- og omsorgstjeneste, 2013, Telemarksforskning

Nettsteder
Helsenorge.no
Helsedirektoratet.no
Meldal.kommune.no
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Vedlegg 1 – Kommunens høringssvar
E-post mottatt 29.11.2017.
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Vedlegg 2 – Brev til Meldal kommune fra Meldal Eldreråd og
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Meldal Eldreråd.
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Meldal, 6. november 2017

Til

Meldal kommunestyre v/ordfører Are Hilstad
Kvamsveien 2
7336 MELDAL
FUNKSJONER SOM BØR VÆRE PÅ «NYE» MELDAL HELSETUN.
Meldal Eldreråd og Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne holder stort
fokus på rehabilitering/bygging av nytt Helsetun. Rådene er opptatt av at det skal bli et
moderne, funksjonelt og fremtidsrettet helsetun, som vil gjøre at eldreomsorgen i Meldal vil
være et forbilde i nye Orkland kommune og kanskje i Trøndelag.
Dette vil kreve at vi tenker både nytt og stort, og akkurat nå er rådene meget opptatt av hvilke
funksjoner det kan være fornuftig å samlokalisere på Meldal Helsetun. Hjemmetjenesten har
vært og vil bli en naturlig del av Helsetunet, det samme gjelder fysioterapeuttjenesten og
ergoterapitjenesten.
På samme måte synes rådene at legetjenesten må samlokaliseres. Etter at
Samhandlingsreformen (2012) trådte i kraft, har Helsetunet fått elementer av det som tidligere
var sykehusenes oppgaver, og det trengs derfor økt kompetanse, dette samtidig som behovet
for legetjenester har økt betraktelig. Det vil gi en adskillig smidigere samarbeidsreform hvis
også legetjenesten er samlokalisert, og det vil lette det tverrfaglige arbeidet. Dette vil også gi
en økt trygghet for brukerne ved Helsetunet.
Rådene er sikre på at argumentet om å flytte Legesenteret vil tømme Meldal sentrum for
aktiviteter holder bare til en kreativ sjel (utbygger/entreprenør) tar den frigjorte
bygningsmassen i bruk til andre formål.
Med vennlig hilsen
__________________________
Rolf Inge Furuhaug
(sign.)
Leder Meldal Eldreråd

______________________________
Olav Huseby
(sign.)
Leder kommunalt råd for mennesker
med nedsatt funksjonsevne
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Postadresse: Sandenveien 5, 7300 Orkanger
Hovedkontor: Statens hus, Orkanger
Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no

Bestilling forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
07.03.2018

Saknr
03/18

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
Arkivsaknr
18/184 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten innstilling.
Vedlegg
FR-plan-Meldal-2016-2018
SK-Plan-Meldal-kommune-2017-2020
Saksutredning
Kontrollutvalget har tilgjengelig ressurser for bestilling av forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll. Utvalget har ingen utestående bestillinger og det er hensiktsmessig å få
bestilt så tidlig i året for å sikre at tilgjengelig tidsressurs ikke går tapt.
Gjeldene planer ligger vedlagt saken. Av de prioriterte områder, er det kun bestilt og
gjennomført en forvaltningsrevisjon fra gjeldende planer.
I plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018 er følgende områder gitt prioritet:
1. Avvikshåndtering, ble avlyst som følge at det ble stilt spørsmål om revisors
uavhengighet til å gjennomføre prosjektet. Som en følge av etablering av nytt
revisjonsselskap med ny daglig leder, kan dette området på ny vurderes som aktuelt.
2. Interkommunalt samarbeid, ble forbigått da en forvaltningsrevisjon på dette området
synes å ha en begrenset verdi som en følge av kommunesammenslåingen.
3. Helhetlig tjenestetilbud innen helse og omsorg, er bestilt og avsluttet.
4. Samfunnssikkerhet og beredskap, om ikke prioritet 1 blir bestilt på ny og prioritet 2
fortsatt blir ansett å ha begrenset verdi, er dette området aktuelt.
5. Økonomistyring i helse og omsorg.
Det vises til planen for nærmere beskrivelse av det enkelte område.
I plan for selskapskontroll 2017-2020 er følgende områder gitt prioritet:
1. Eierskapskontroll
2. Rosenvik AS
3. HMS Tjenesten Orkladal AS
Det vises til planen for nærmere beskrivelse av det enkelte område.
Utvalget må ta stilling til om de ønsker å gjennomføre en forvaltningsrevisjon eller
selskapskontroll, eventuell begge. Det er mulig å benytte tilgjengelig ressurs for 2018 og
deler av 2019 om utvalget finner det hensiktsmessig.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler at utvalget bestiller en forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll i tråd
med vedtatte planer. Sekretariatet vil likevel understreke at utvalget har fått delegert
myndighet av kommunestyret til å foreta endringer i planperioden. Dette medfører at utvalget
kan bestille et prosjekt som er uprioritert eller ikke står i plan, om dette er ønskelig.
Utvalget må videre vurdere hvordan tilgjengelig ressurs for forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll skal benyttes. Sekretariatet oppfordrer utvalget til å ta stilling til eventuelle

fokusområder som ønskes belyst innenfor det området det bestilles fra, herunder
hensiktsmessige avgrensninger. Sekretariatet vil bistå utvalget i denne prosessen.
Sekretariatet oppfordrer utvalget til å fatte et vedtak som foruten selve bestillingen, også
innebærer at revisor må legge frem en prosjektplan eller skisse til prosjektplan med
bakgrunn i bestillingen fra utvalget.

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON
2016-2018

Meldal kommune
Vedtatt i kommunestyret, sak 32/16

1

1

Om forvaltningsrevisjon

I henhold til kommuneloven § 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at
kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende
måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den
økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og
vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,
produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller
fylkestingets vedtak og forutsetninger
Dette innebærer et ansvar for kontrollutvalgene, for at følgende oppgaver utføres:
o
o
o

regnskapsrevisjon
forvaltningsrevisjon
selskapskontroll

Forvaltningsrevisjonens innhold er utdypet i forskrift om revisjon § 7 første ledd:
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av
økonomi,
produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller
fylkestingets vedtak og forutsetninger. Herunder om
a)
forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med
kommunestyrets vedtak og forutsetninger,
b)
forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til
målene som er satt på området,
c)
regelverket etterleves,
d)
forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,
e)
beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer
samsvarer med offentlige utredningskrav
f)
resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller
fylkestingets forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten
er nådd.
Forvaltningsrevisjonen er med andre ord et viktig verktøy for kommunens øverste
politiske organ for å føre tilsyn og kontroll med kommunens totale forvaltning.

1.1 Utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon
Kommunestyret er oppdragsgiver for forvaltningsrevisjonen. For å sikre at den revisjonen
som utføres er i tråd med kommunestyrets ønsker og behov, skal dette ifølge
kontrollutvalgsforskriften vedta en egen plan for forvaltningsrevisjon, hvor det angis
prioriteringer for forvaltningsrevisjon i en gitt periode:
§ 10. Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen
av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan
for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller
fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i
planperioden.
Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller
fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte
på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og
virksomheter.
2

Denne planen er utarbeidet for perioden 2016-2018. Planen er basert på dokumentet
overordnet analyse, utarbeidet av Konsek Midt-Norge IKS.

1.2 Gjennomføring av forvaltningsrevisjon
Kommunens revisor, Revisjon Midt-Norge IKS, står for den praktiske utføringen av
forvaltningsrevisjonene. Arbeidet skal utføres i tråd med krav i kommuneloven, forskrift
om revisjon i kommuner og fylkeskommuner og standard for forvaltningsrevisjon vedtatt
av Norges Kommunerevisorforbund.
Kontrollutvalget vedtar med bakgrunn i planen mer konkrete bestillinger av det enkelte
prosjekt. Kontrollutvalget gis anledning til å fravike planen dersom det er nødvendig. Ved
omfattende endringer rapporteres det om disse til kommunestyret.
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2 Prioriterte områder i planperioden
Tabellen under gir en oversikt over de tjenesteområdene kontrollutvalget ønsker å
prioritere for forvaltningsrevisjon i planperioden. Områdene er vurdert på bakgrunn av
risiko- og vesentlighetsvurderingene i den overordnede analysen.
Det er satt opp fem prioriterte områder med forslag til mulig innretning, forslagene til
innretning er ikke bindende for gjennomføringen av prosjektene.
Prioriterte områder for forvaltningsrevisjon
1. Avvikshåndtering
Meldinger om avvik og tiltak for å korrigere avvikene er i økende grad en del av
kommunal styring. En forvaltningsrevisjon kan belyse om kommunens
avvikssystem brukes som forutsatt og om informasjonen fra systemet inngår i
den politiske styringen av kommunen.
2. Interkommunalt samarbeid
Kommunen deltar i interkommunale samarbeid om barneverntjenester,
landbrukskontor, IKT-tjenester og revisjonstjenester. De ulike formene for
samarbeid byr på utfordringer når det gjelder styring og involvering av politisk
nivå. Et sentralt spørsmål i en forvaltningsrevisjon vil være styring av tjenestene,
herunder om den politiske involveringen er tilfredsstillende og om eierstyringen
er i tråd med god praksis. Det er også interessant å få en vurdering av om det
interkommunale samarbeidet gir effektene som kommunestyret har forutsatt.
3. Helhetlig tjenestetilbud
Kommunene skal sørge for at brukere som har behov for langvarige og
samordnete helse- og sosialtjenester får et helhetlig tilbud. Brukerne kan velge å
opprette en individuell plan i samarbeid med kommunen. Planen skal være et
hjelpemiddel for en samordning av tjenestene.
KOSTRA-tallene viser at det er opprettet få individuelle planer i Meldal kommune,
det kan være en indikator på at ordningen ikke benyttes som forutsatt. En
forvaltningsrevisjon bør undersøke om kommunen har tilfredsstillende systemer
for å håndtere ordningen og om de er i tråd med regelverket.
4. Samfunnssikkerhet og beredskap
I sivilbeskyttelsesloven stilles det konkrete krav til kommunene om hvordan de
kan opprettholde samfunnssikkerheten ved akutte hendelser, for eksempel
ekstremvær, flom eller ras. Kommunene skal utarbeide risiko- og
sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner for alle deler av virksomheten, og skal
øve på beredskapsplanene minst hvert annet år. En forvaltningsrevisjon kan
belyse om kommunens beredskapsarbeid er i tråd med lov og forskrift.
5. Økonomistyring i helse og omsorg
Meldal kommune har høye utgifter til helse- og omsorgssektoren og landbruk og
tekniske tjenester. Det forventes store investeringer på helsetunet, samtidig som
det økonomiske handlingsrommet er begrenset. God økonomistyring generelt og
innenfor disse sektorene spesielt vil derfor være svært viktig. En
forvaltningsrevisjon kan vurdere om økonomiarbeidet i kommunen utgjør et
tilfredsstillende grunnlag for økonomisk styring.
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Følgende områder foreslås som aktuelle for forvaltningsrevisjon, men er ikke prioritert i
planen. Dersom forutsetningene for å bestille noen av de ovennevnte prosjektene
endres, kan disse være aktuelle å gjennomføre:
Uprioriterte områder
Økonomisk sosialhjelp
Kommunen har hatt en økning i sosialutgiftene de seinere årene, andelen unge
sosialhjelpsmottakere er også økende. En forvaltningsrevisjon kan belyse
årsakene til dette og hvordan kommunens arbeid for å få sosialhjelpsmottakere
over i arbeid fungerer.
Informasjonssikkerhet
Meldal kommune håndterer store mengder personsensitive opplysninger gjennom
de kommunale saksbehandlingssystemene. Tilfredsstillende IKT-sikkerhet er
svært viktig for den enkelte innbygger og for kommunens omdømme. Meldal
kommune kjøper IKT-tjenester hos Orkdal kommune, Orkdal kommune er derfor
ansvarlig for tjenesteutførelsen. Det er likevel rådmannen i Meldal kommune som
er ansvarlig for at tjenestene er tilstrekkelig sikret. En forvaltningsrevisjon kan
belyse hvordan rådmannen ivaretar ansvaret og hva som gjøres for å ivareta
IKT-sikkerheten på kommunens enheter.
Kompetanse og rekruttering
Kommunen står overfor utskifting av nøkkelpersonell på flere tjenesteområder.
Flere av tjenesteområdene har små og sårbare fagmiljø og mangler i noen grad
fagpersonell, noe som bidrar til økt sårbarhet på de aktuelle tjenesteområdene.
En aktuell problemstilling i en forvaltningsrevisjon er om kommunens tiltak for å
redusere sårbarheten og heve medarbeidernes kompetanse reduserer
sårbarheten i tilstrekkelig grad.
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3 Rapportering
I tråd med forskrift om revisjon § 8 skal revisor rapportere fortløpende til kontrollutvalget
om resultater av gjennomført forvaltningsrevisjon. Videre er kontrollutvalget tillagt
ansvar for å rapportere om sitt arbeid til kommunestyret. Kontrollutvalget legger normalt
rapport for det enkelte prosjekt fortløpende frem for kommunestyret.
Oppfølging av prosjektene i etterkant rapporteres løpende ved behov, og samlet ved
slutten av valgperioden.
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PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020

Meldal kommune
Vedtatt i kommunestyret 15.12.16, sak 86/16

1 Om selskapskontroll
1.1 Ansvaret for selskapskontroll
Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med
forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1 Kommunens interesser er i
denne sammenhengen eierskap i aksjeselskap (AS), allmennaksjeselskap (ASA),
interkommunale selskap (IKS), interkommunale samarbeid, samvirkeforetak og andre
selskap med begrenset ansvar.
Selskapskontroll kan gjennomføres som en enkel eierskapskontroll, eller som
forvaltningsrevisjon i ett selskap
Selskapskontroll som eierskapskontroll: I en eierskapskontroll undersøkes
praktiseringen av kommunens eierstyring. Undersøkelsen kan inkludere kontroll med
bruken av eierskapsstrategi, rutiner for deltakelse i generalforsamlinger og
kommunikasjon med selskapene kommunen er eier i. Kontrollen kan ta utgangspunkt i
oppfølgingen av ett eller flere selskap. Denne formen for selskapskontroll er obligatorisk
og skal gjennomføres minst én gang i valgperioden.
Selskapskontroll som forvaltningsrevisjon: Denne formen for selskapskontroll er
rettet mot ett selskap, og hensikten er å belyse om selskapet drives i samsvar med
kommunestyrets vedtak og forutsetninger. I denne formen for selskapskontroll
undersøkes det om ressursene brukes slik eierne har vedtatt, om selskapet drives
effektivt, om lover og regler etterleves, om forvaltningens styringsverktøy og virkemidler
er hensiktsmessige, om resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med
kommunestyrets krav m.m.2

1.2 Plan for selskapskontroll
Kontrollutvalget skal utarbeide plan for selskapskontroll3. Planen skal baseres på en
overordnet analyse av kommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger.
Gjennom slike vurderinger skal en forsøke å identifisere behovet for selskapskontroll i de
ulike selskapene. Kontrollutvalget fremmer forslag om plan for selskapskontroll for
kommunestyret. Den foreliggende planen er basert på en overordnet analyse som er
gjennomført av Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS.

1.3 Gjennomføring
Revisjon Midt-Norge IKS skal i henhold til den inngåtte selskapsavtalen gjennomføre
selskapskontroll på vegne av de 15 eierkommunene.
Kontrollutvalget bestiller selskapskontroll og foreslår innretning på undersøkelsen.
Bestillingen skjer med utgangspunkt i den vedtatte prioriteringsrekkefølgen i planen,
men kan fravikes dersom forutsetningene endrer seg.
Kommunens kontrollutvalg og revisor har rett til å kreve nødvendige opplysninger fra
selskapets daglige leder, fra styret og den valgte revisor. I selskap som er heleid av
kommuner og fylkeskommuner i fellesskap har kommunen fullt innsyn4. I selskap med
andre eiere, og for selskapsformer som ikke er omfattet av loven må retten til innsyn

1

Jf. kommuneloven § 77 nr. 5.
Jf. forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 13, og forskrift om revisjon i kommuner og
fylkeskommuner § 7.
3
Jf forskrift om selskapskontroll i kommuner og fylkeskommuner § 13.
4
Framstillingen er forenklet, se kommunelovens § 80 første ledd, se også lov av 29.januar 1999 nr. 6 samt
kommunelovens § 27.
2

sikres på andre måter, for eksempel ved at selskapets vedtekter kan gi rett til innsyn for
eiernes kontrollorganer. Samarbeid om selskapskontroll
I selskap der flere kommuner er eiere, og særlig der kommunene også har samme
revisjonsselskap, kan det være hensiktsmessig å samarbeide om selskapskontroll. Dette
gir bedre utnytting av ressursene til revisjonsarbeid og gir færre kontroller enn om hver
kommune skulle ha en egen selskapskontroll, noe som er en fordel for selskapene. For at
det skal være praktisk gjennomførbart å samarbeide om selskapskontroll kreves det at
kommunenes prioriteringer samordnes, og at kontrollutvalgene gis fullmakt til å
prioritere mellom aktuelle prosjekt, avhengig av hvilke prosjekter det finnes potensielle
samarbeidspartnere til.
Ressursene til gjennomføring av selskapskontroll må, dersom kommunen ikke ønsker å
bevilge ytterligere ressurser, tas av ressursene til forvaltningsrevisjon. Det vil derfor
være nødvendig å foreta en løpende prioritering mellom disse to arbeidsområdene før
bestilling. Det er hensiktsmessig at denne prioriteringen ligger til kontrollutvalget.

1.4 Rapportering
Revisjonen rapporterer om gjennomført selskapskontroll til kontrollutvalget, utvalget
legger rapportene fram for kommunestyret. I fellesprosjekter mellom flere kommuner
kan revisjonen rapportere i én samlet rapport dersom det er hensiktsmessig.

2 Prioriterte kontroller i planperioden
Kontrollutvalget foreslår følgende selskaps- og eierskapskontroll i perioden
Prioritering
1.
2.
3.

Prosjekt
Eierskapskontroll
Rosenvik AS

Involverte selskaper
Utvalg etter nærmere vurdering
Rosenvik AS

HMS tjenesten Orkladal

HMS tjenesten Orkladal

Involverte kommuner
Meldal
Orkdal, Oppdal, Meldal,
Skaun, Rennebu
Meldal, Orkdal

2.1 Utdyping av de enkelte prosjektene
Med ressursene som stilles til rådighet for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll kan
kontrollutvalget bestille én av disse kontrollene pr. år. Deltakelse i felles selskapskontroller med
andre eierkommuner vil bidra til bedre ressursutnyttelse. Jo flere eierkommuner som deltar i slike
fellesprosjekt, desto færre ressurser må den enkelte kommune stille til rådighet.
Utvalget ønsker å gjennomføre selskapskontrollene som forvaltningsrevisjon, bortsett fra den
generelle undersøkelsen av kommunens eierstyring. De overordnede problemstillingene kan da
omhandle selskapets ressursbruk, effektivitet, etterlevelse av lover og regler med mer. Det vil være
nødvendig med en presisering av problemstillingene før bestilling av prosjektene.
2.1.1 Eierskapskontroll
I en generell eierskapskontroll er det interessant å belyse om kommunen driver god eierstyring, for
eksempel om eiermelding etterleves, om man har et bevisst forhold til habilitetsbestemmelser og om
dialogen mellom kommunestyret og eierrepresentantene er tilfredsstillende.
2.1.2 Rosenvik AS
Selskapet er en viktig tilbyder innenfor attføring i Orkdalsregionen og utgjør en vesentlig investering
for eierkommunene. Rammebetingelsene for arbeidsmarkedsbedrifter er endret de seinere årene og
arbeidsmarkedstjenester er nå konkurranseutsatt. Bedriften har tidligere vært gjennom omstillinger
på grunn av nedgang i salg, og har utvidet gjennom fusjon med andre vekstbedrifter i regionen.
Et interessant tema for en selskapskontroll er om selskapet unngår at driften virker
konkurransevridende.
2.1.3 HMS Tjenesten Orkladal AS
Meldal kommune har lenge vært eier av HM-tjenesten, siden 2016 er selskapet leverandør av HMStjenester til kommunen. Faktorer som relativt høy omsetning, mange ansatte og leveranse av viktige
tjenester for kommunen tilsier at selskapet er aktuelt for selskapskontroll. Også her er Orkdal
kommune inne på eiersiden, slik at felles selskapskontroll kan være en mulighet og nyttig med tanke
på den forestående kommunesammenslåingen.

3 Eierskap og selskapskontroll i Meldal kommune
Meldal kommune utarbeidet en generell eierskapsstrategi i 2009. I tillegg har kommunen laget
strategier for en del selskapene som kommunen har eierinteresser i. Tidligere gjennomførte
selskapskontroller:
2016

Hamos Forvaltning IKS. Selskapskontroll som forvaltningsrevisjon. Felles kontroll med
de fleste andre eierkommunene.

2014

Trønderenergi. Selskapskontroll som forvaltningsrevisjon. Felles kontroll med 19
andre eierkommuner.

2012

Meldal miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Eierskapskontroll.

2007

Meldal ASVO. Selskapskontroll som forvaltningsrevisjon.

Etter eierskapskontrollen av Meldal miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS (2012) vedtok
kommunestyret blant annet å be rådmannen sørge for å etablere et system som sikrer at rutinene
for kommunale eierskap følges opp og at det gjennomføres årlig eiermøter.
Etter selskapskontrollen av Trønderenergi (2014) ba kommunestyret formannskapet om å vurdere i
hvilke organer kommunen skal drive eierstyring og hvordan hensynet til habilitetsregler og god
eierstyring kan ivaretas best mulig.

Kontrollutvalgets årsmelding for 2017
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
07.03.2018

Saknr
04/18

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033, TI - &14
Arkivsaknr
11/42 - 26
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget legger årsmeldingen fram for kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2017 til orientering.
Vedlegg
Årsmelding Meldal 2017 adm utkast
Saksutredning
Kontrollutvalget skal etter kommuneloven rapportere om sin virksomhet til kommunestyret, jf.
Kommuneloven § 77 pkt. 6. Kontrollutvalgets årsmelding er et ledd i denne rapporteringen.
Eventuelle endringer tas inn i dokumentet før det sendes til kommunestyret.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgssekretariatet anbefaler kontrollutvalget å behandle utkastet til årsmelding for
2017. Sekretariatet ber utvalget om å komme med innspill og eventuelt foreta endringer der
hvor kontrollutvalget finner det nødvendig.
Videre anbefaler kontrollutvalgssekretariatet at kontrollutvalget legger årsmeldingen frem for
kommunestyret til orientering.

Kontrollutvalget i Meldal kommune.

ÅRSMELDING 2018

Administrativt utkast til kontrollutvalgets møte 7.3.2018

1 Kontrollutvalgets mandat og formål
Kontrollutvalget er kommunestyrets kontroll- og tilsynsorgan.1 Kontrollutvalget skal bidra til at
kommunen ivaretar og gjennomfører sine oppgaver til det beste for innbyggerne i kommunen.
Utvalget skal gjennom sitt arbeid bidra til tillit mellom innbyggerne og kommunen.
Kontrollutvalget skal påse at kommunen leverer sine tjenester på en effektiv og målrettet måte i
henhold til lov, forskrifter, statlige føringer og i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak.
Denne årsmeldingen gir informasjon om kontrollutvalgets arbeid i 2017, og dermed hva
utvalget har gjort for å bidra til å nå de overordnede målene i kommuneloven.

1.1 Reglement for kontrollutvalget
Kommunestyret kan fastsette egne retningslinjer for kontrollutvalgets arbeid.
Kommunestyret reviderte Retningslinjer for kontrollutvalget i sak 39/12 den 28.6.2012.
Disse retningslinjene har blitt lagt til grunn for kontrollutvalgets arbeid i 2017.

1.2 Kontrollutvalgets sammensetning
Kontrollutvalget i Meldal kommune består av 5 medlemmer med varamedlemmer.
Funksjonstiden følger valgperioden. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant
kommunestyrets medlemmer. Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlemmer og
varamedlemmer av formannskap, driftsutvalg og andre kommunale nemnder med
beslutningsmyndighet.
Kontrollutvalget bestod av følgende medlemmer og varamedlemmer i 2017:
Kontrollutvalgsmedlemmer:
Atle Ingar Kjelstad
Randi Fossmo
Jann Eirik Evensen
Aud Inger Kalseth
Rolf Løvseth

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

SP
AP
AP
SP
FL

Ragnar Waalen
Bente Syrstad
Odd Aa
Tove Hilstad
Christian Haugan Toldnes
Vibecke Solberg Ree
Sigrun Seem
Roger Andre Nesset
Erik Dragset
Arnt Stene
Ann Iren Resell

1. vara
2. vara
3. vara
4. vara
1. vara
2. vara
3. vara
1. vara
2. vara
3. vara
4. vara

Ap
Ap
Ap
Ap
SP
SP
SP
FrP, Høyre, KrF/V
FrP, Høyre, KrF/V
FrP, Høyre, KrF/V
FrP, Høyre, KrF/V

1.2 Likestilling
Kontrollutvalget bestod etter valget av 3 menn og 2 kvinner. Dette tilfredsstiller kommunelovens
krav om likestilling mellom kjønnene.

1.3 Etiske retningslinjer
Kommuneloven og lovens formål ble endret i 2009. Loven skal legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard, jf. § 1. Endringen trådte i kraft 1.
juli 2009.
I 2017 er det ikke behandlet spesielle saker hvor etikk har vært hovedtema, men temaet
berøres i tilknytning til noen enkeltsaker og i diskusjoner i kontrollutvalget.
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Kommuneloven § 77.
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2 Kontrollutvalgets virksomhet
Kontrollutvalget fokuserer på samarbeid. Det legges vekt på å opptre uavhengig.
Kontrollutvalget rapporterer om sin virksomhet til kommunestyret gjennom å legge fram;
møteprotokoller, forvaltningsrevisjoner, selskapskontroller, øvrige revisjonsrapporter og ved å
avgi uttalelse i forbindelse med årsregnskapet.

2.1 Saksbehandling
I tråd med kommuneloven ble kontrollutvalgets møter avholdt for åpne dører i henhold til
vedtatt møteplan. Kontrollutvalget lukker dørene kun i saker der det behandles opplysninger
underlagt lovpålagt taushetsplikt eller andre forhold som etter kommuneloven § 31 hjemler
lukking av møte.
Kontrollutvalget har hatt 6 møter og behandlet 40 saker i 2017. Ordfører har møtt i 2 ganger i
forbindelse med 2 saker. Rådmannen har møtt personlig eller ved stedfortreder på samtlige
møter i 2017 i forbindelse med 10 saker.
Alle kontrollutvalgets sakspapirer, møteprotokoller og revisjonsrapporter er tilgjengelige på
sekretariatets nettsider: http://www.konsek.no

2.2 Regnskapsrevisjon
Kontrollutvalget skal påse at regnskapene blir revidert på en betryggende måte, avgi uttalelse
om kommunens årsregnskap, og skal påse at revisors og kommunestyrets påpekninger til
årsregnskapet blir fulgt opp.
Kontrollutvalget avga i 2017 uttalelse vedrørende kommunens årsregnskap for 2016.
Uttalelsen ble vedlagt regnskapssaken til kommunestyret. Formannskapet fikk en kopi av
uttalelsen før de ga sin innstilling til kommunestyret. Grunnlaget for behandlingen var
administrasjonssjefens avlagte årsberetning med årsregnskap og noter, samt
revisjonsberetningen. I tillegg hadde ansvarlig revisor og administrasjonen supplert
kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger under behandlingen i
kontrollutvalgets møte den 28.4.2017 i sak 10/17.
Kontrollutvalget konkluderte med at regnskapet og årsberetningen ga nødvendig
informasjonen om kommunens økonomiske drift gjennom 2016 og den økonomiske stillingen
per 31.12.2016.

2.3 Forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget skal utrede behovet for, planlegge, samt bestille forvaltningsrevisjoner i
kommunen. Resultatene fra arbeidet skal rapporteres til kommunestyret. Frekvensen for
utarbeidelse av planer for forvaltningsrevisjon skal i henhold til kommuneloven være
minimum én gang i hver valgperiode.
Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2108 ble vedtatt av kommunestyret i sak 32/16. Denne
planen ble lagt til grunn for forvaltningsrevisjonsarbeidet i 2017.
Forvaltningsrevisjon i inneværende planperiode har 5 prioriterte områder:
1
2
3
4
5

Avvikshåndtering
Interkommunalt samarbeid
Helhetlig tjenestetilbud
Samfunnssikkerhet og beredskap
Økonomistyring i helse og omsorg

Kontrollutvalget bestilte i sak 3/17 i møte den 15.2.2017, forvaltningsrevisjon av kommunens
arbeid med å gi et helhetlig tjenestetilbud til innbyggerne. Utvalget behandlet prosjektplan i
sakene 11/17 samt 16/17. Med bakgrunn i bestillingen og innspill fra utvalget formulerte revisor
følgende problemstilling:
Følger kommunen opp sine forpliktelser til brukere som mottar flere tjenester fra helse
og omsorg?
Undersøkelsen tar sikte på å belyse den enkeltes rett til rettighetsbaserte tjenester, samt at
brukerorientering ivaretas for de med flere tjenester. Revisor vil vektlegge hvorvidt:
4

•
•
•
•
•
•

kommunens helse- og omsorgstjeneste er tilgjengelige for brukerne
kommunen gir informasjon om tjenester til brukere
kompetanse blant ansatte er god
brukerne sikres brukermedvirkning og respektfull behandling
resultat for brukeren gir sosial trygghet i hverdagen
kommunen mottar klager

Rapporten vil bli behandlet i kontrollutvalgets første møte i 2018.

2.4 Selskapskontroll
Kommuneloven pålegger kontrollutvalget å føre kontroll med forvaltningen av kommunens
eierinteresser. Formålet er både å kontrollere at kommunen forvalter sine eierinteresser på en
god måte og at det enkelte selskap driftes i tråd med kommunens vedtak og intensjoner.
Videre legges det opp til at prosjektet tar for seg eierstyringen, herunder eiernes målsettinger
og eierskapsutøvelse, samt selskapets styringssystemer for å etterleve krav fra eierne.
Plan for selskapskontroll 2017-2020 ble vedtatt av kommunestyret 15.12.16, sak 86/16 med
følgende prioriterte prosjekter:
1. Eierskapskontroll
2. Rosenvik AS
3. HMS Tjenesten Orkladal AS
Det ble ikke bestilt eller gjennomført selskapskontroller eller eierskapskontroller i 2017.

2.5 Høringer, granskninger eller andre undersøkelser
Kontrollutvalget kan på eget initiativ eller etter vedtak i kommunestyret, ta tak i forhold som
kan oppfattes som uønskede eller i strid med mål om en effektiv og forsvarlig forvaltning av
kommunens ressurser.
Det har ikke vært gjennomført høring eller granskning i 2017.-

2.6 Andre saker
I tillegg til de lovpålagte oppgavene knyttet til revisjon og selskapskontroll har kontrollutvalget
ført løpende tilsyn med kommunens virksomhet gjennom orienteringer fra rådmannen om
aktuelle saker eller områder. Videre gjennom vedtaksoppfølging fra andre politiske organer.
Eksempler på områder som har vært berørt i møter i 2017, utenom de faste ordinære saker
knyttet til lovpålagte oppgaver:

-

Orientering om fellesnemnda for Orkland kommune og status for arbeid med
avvikshåndtering
Orientering om Meldal helsetun
Orientering om sammenslåingsprosesser
Orientering om kommunereformen
Rapport fra tilsyn med landbruksforvaltningen
Orientering om Meldal barne- og ungdomsskole
Orientering om varsling og ytringsfrihet i Meldal kommune
Orientering om Å skole

2.7 Samarbeid og opplæringsaktiviteter
Samarbeid og dialog med andre kontrollutvalg er en nyttig arena for faglig utvikling for
kontrollutvalget, og bidrar til å styrke utvalgets aktiviteter. Kontrollutvalget er medlem av
organisasjonen Forum for kontroll og tilsyn (FKT), en interesseorganisasjon for kontrollutvalg.
Utvalget har også tilgang til møteplasser gjennom Norsk kommunerevisorforbund (NKRF) og
KonSek. Følgende medlemmer har deltatt på følgende samlinger og kurs:2
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3 Kontrollutvalgets ressurser
For å utøve sin funksjon på en god og forsvarlig måte må kommunestyret gi kontrollutvalget
økonomiske rammer som muliggjør dette.
Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven pålagt å utarbeide budsjettforslag for kontrollog tilsynsvirksomheten i kommunen.
Kontrollutvalget har i 2017, som for tidligere år, holdt seg innenfor gjeldende budsjettrammer.

3.1

Sekretariattjenester

Kontrollutvalget hadde for 2017 sekretariatsbistand fra Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge
IKS (KonSek). KonSek ble etablert i 2005 og har siden da levert tjenester til Meldal kommunes
kontrollutvalg. KonSek bistod kontrollutvalgene i 14 kommuner samt Sør-Trøndelag
fylkeskommune i 2017.
Fra 1.1.2018 ble Komsek Trøndelag IKS innlemmet i KonSek og selskapet blir videreført under
navnet KonSek Trøndelag IKS. Sekretariatet bistår nå 36 kommuner samt Trøndelag
Fylkeskommune.
Sekretariatet skriver saksframstillinger, bistår kontrollutvalget i praktisk tilrettelegging og
oppfølging av møter, utarbeider forslag til plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll,
samt vedtaksoppfølging. Videre utfører KonSek oppgaver på vegne av kontrollutvalget. I det
løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd mellom utvalg og revisjonsselskap.
Kontrollutvalget har hatt nødvendige ressurser til sekretariatsbistand.

3.2 Revisjonstjenester
Frøya kommune hadde avtale om levering av revisjonstjenester for 2017 med Revisjon MidtNorge IKS (RMN). RMN ble stiftet i 2005 og var eid av Sør-Trøndelag Fylkeskommune samt
14 kommuner, deriblant Frøya kommune. RMN utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon
og selskapskontroll for kommunen.
For 2017 var det avsatt 400 timer til regnskapsrevisjon og 290 timer til forvaltningsrevisjon.
Revisjonsarbeidet for 2017 ble gjennomført innenfor tildelte ressursrammer.
Fra og med 1.1.2018 fusjonerte Revisjon Midt-Norge IKS med KomRev Trøndelag IKS og
dannet et nytt selskap, Revisjon Midt-Norge SA.

3.3 Økonomiske rammer
I henhold til bestemmelsene i forskrift om kontrollutvalg § 18 utarbeidet kontrollutvalget forslag
til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til
budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet medfølger formannskapets budsjettinnstilling
til kommunestyret.
Totalt hadde kontrollutvalget i 2017 et budsjett på 1.140.000 kr. Av dette er kr 168.000 til
kontrollutvalgets egen virksomhet. Resten av rammen er disponert til sekretariattjenester og
revisjon, hhv. 235.000 og 737.300 kr.
Regnskap for 2017 viser at kontrollutvalget har holdt seg innenfor vedtatt budsjettramme.
Kontrollutvalget hadde et mindreforbruk på kr. X3.
Kontrollutvalget er tilfreds med de rammebetingelsene utvalget har for sitt arbeid, og mener
disse legger til rette for en god kommunal egenkontroll.
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4 Avslutning
Kontrollutvalget anser at målet om å være et uavhengig kontrollorgan har blitt ivaretatt på en
god måte også for 2017. I utvalgsmøtene er det tilsynsperspektivet som styrer diskusjoner og
vedtak, mens partipolitiske hensyn legges tilbake. Sakene som er behandlet i kontrollutvalget
bærer ikke preg av å være politiske omkamper eller ha partipolitiske agendaer. Utvalget har
vært bevisst på problemstillinger knyttet til uavhengigheten.
Kontrollutvalgets arbeid krever at medlemmene er aktive og setter seg inn i til dels kompliserte
saker innenfor hele kommunes virksomhet. Arbeidet fordrer et nært og godt samarbeid med
både kommunestyret og administrasjonen. Kontrollutvalget opplever en konstruktiv dialog med
politisk og administrativ ledelse. Kontrollutvalget ønsker på denne måten å bidra til en
velfungerende forvaltning som svarer til de forventinger innbyggerne har til kommunen.
Kontrollutvalget takker for samarbeidet i 2017 og ser frem til et nært og godt samarbeid med
kommunestyret og administrasjonen også for 2018.

Meldal, 7.3.2018

Atle Ingar Kjelstad
Kontrollutvalgets leder
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Forslag til enhetsbesøk i 2018.
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
07.03.2018

Saknr
05/18

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/109 - 18
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten innstilling.
Saksutredning
Kontrollutvalget ønsker å bli bedre kjent med enhetene i Meldal kommune. Det ble i sak
40/17 vedtatt at sekretariatet skulle legge frem en sak om virksomhetsområder/enheter som
kan være aktuell for besøk våren 2018.
Formålet er ikke å føre kontroll eller tilsyn med de ulike enhetene, men å få orienteringer fra
de som jobber ved enhetene om hvilke utfordringer enheten har stått og står ovenfor,
hvordan enhetene opplever dialogen mellom politisk og administrativt nivå,
satsningsområder mv.
Sekretariatets erfaring med enhetsbesøk eller orienteringer er svært positive. Det
fremkommer ofte informasjon som er av betydningen for utvalgets videre arbeid, og som kan
bidra til forbedringer i kommunen.
Sekretariatet legger frem et forslag til enhetsbesøk som omfatter samfunnskritiske områder
som har stor betydning for innbyggerne i kommunen og hvor tjenestene i seg selv er av stor
betydning for omdømmet til kommunen. Sekretariat foreslår at følgende enheter enten
besøkes eller gir utvalget en orientering om virksomheten i løpet av våren 2018:
·
·
·
·

Brann- og redningstjenesten
Kommunelegetjenesten
Teknisk etat, med fokus på vann, avløp, slam.
Teknisk etat med fokus på byggesak, oppmåling og planverk.

I forbindelse med enhetsbesøkene kan ordinær saksbehandling finnes sted ved enheten om
det finnes ledige og hensiktsmessige møtelokaler der. Om så ikke er tilfelle, vil ordinær
saksbehandling skje i Meldal Rådhus.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Utvalget står fritt til å endre sekretariatets forslag i tilfelle utvalget ønsker å besøke andre
enheter. Det kan være hensiktsmessig å foreta 1-2 enhetsbesøk våren 2018. Utvalget står
fritt til å fatte ett vedtak som gjelder for hele året om det er ønskelig.

Aktuelt fra utvalgene
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
07.03.2018

Saknr
06/18

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/129 - 4
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten innstilling.
Saksutredning
Kontrollutvalgets medlemmer følger arbeidet i de øvrige politiske organene i kommunen for å
holde seg orientert den politiske dagsordenen. Saker av interesse for de øvrige
medlemmene i kontrollutvalget refereres i møtet. Utvalgene er fordelt slik:
·
·
·
·

Kommunestyret: Rolv Løvseth
Formannskapet: Atle Ingar Kjelstad
OHO: Aud Inger Kalseth og Randi Fossmo
UD: Jann Erik Evensen

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget tar stilling til eventuell oppfølging av saker som tas opp i møtet.

Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
07.03.2018

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/129 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.
Vedlegg
Melding om politisk vedtak - Valg av revisor for Meldal kommune(210944)(1).pdf
Meldal
Nye personvernregler - punktliste
Ordfører kan ikke avlyse fastsatte politiske møter
Politikere står fritt til å fortelle fra møter bak lukkete dører
Slik løser du at rådmannen er inhabil
Ulovlig for formannskapet å møtes uten innkalling
Informasjon om nytt sekretariat for kontrollutvalget
FKT Fagkonferanse program 2018
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Melding om politisk vedtak - Valg av revisor for Meldal kommune.
2. Leveranseavtale sekretariatstjenester for Meldal Kommune
3. Nye personvernregler – punktliste
4. Ordfører kan ikke avlyse fastsatte politiske møter
5. Politikere står fritt til å fortelle fra møter bak lukkete dører
6. Avleder inhabilitet
7. Ulovlig å møtes uten møteinnkalling
8. Informasjon om nytt sekretariat
9. FKT fagkonferanse
10. NKRFs samling for kontrollutvalg

Saknr
07/18

Rådmannen

Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS
v/Torbjørn Berglann

Deres ref:

Vår ref: 10/823-27/ANRE

Meldal,19.12.2017

Melding om politisk vedtak - Valg av revisor for Meldal kommune
Kommunestyret har i møte 13.12.2017 behandlet ovennevnte sak 067/17
Følgende vedtak er fattet:
Meldal kommunestyre velger Revisjon Midt-Norge SA som revisor fra 01.01.2018.

Med vennlig hilsen
Meldal kommune

Anne Britt Ree
sekretær
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Meldal kommune

Kvamsveien 2
7336 Meldal

Organisasjonsnr: 958 731 647
Bankgiro: 4260 05 60322

Tlf: 72 49 51 00
postmottak@meldal.kommune.no

Nye personvernregler fra 2018. Hva betyr det for din virksomhet?
Hva blir nytt?
1
Alle norske virksomheter får
nye plikter
Alle virksomheter må sette seg inn
i den nye lovgivningen og finne ut
hvilke nye plikter som gjelder dem.
Ledelsen må sørge for å få på plass
rutiner for å overholde de nye
pliktene. Alle ansatte må følge de
nye rutinene når reglene trer i kraft.

2
Alle skal ha en forståelig personvern
erklæring
Informasjon om hvordan din virksom
het behandler personopplysninger skal
være lett tilgjengelig og skrevet på en
forståelig måte. Det nye lovverket
stiller strengere krav til informasjonens
form og innhold enn dagens lovgivning.
All informasjon som gis til barn, skal
tilpasses barnas forståelsesnivå.

3
Alle skal vurdere risiko og
personvernkonsekvenser
Dersom et tiltak utgjør en stor risiko
for personvernet, må virksomheten
også utrede hvilke personvernkonse
kvenser det kan ha. Hvis utredningen
viser at risikoen er stor og dere selv
ikke kan redusere den, skal Datatilsynet
involveres i forhåndsdrøftelser.

4
Alle skal bygge personvern inn
i nye løsninger
De nye reglene stiller krav til at nye til
tak og systemer skal utarbeides på en
mest mulig personvernvennlig måte.
Dette kalles innebygd personvern. Den
mest personvernvennlige innstillingen
skal være standard i alle systemer.

5
Mange virksomheter må opprette
personvernombud
Alle offentlige og mange private virk
somheter skal opprette personvern
ombud. Et personvernombud er
virksomhetens personvernekspert,
og et bindeledd mellom ledelsen,
de registrerte og Datatilsynet.
Ombudet kan være en ansatt eller en
profesjonell tredjepart.

6
Reglene gjelder også virksomheter
utenfor Europa
Virksomheter som holder til utenfor

Europa må også følge forordningen,
dersom de tilbyr varer eller tjenester
til borgere i et EU- eller EØS-land.
Dette gjelder også om de ikke direkte
tilbyr tjenester, men kartlegger adferden
til europeiske borgere på nett. De som
er etablert i flere land i Europa, skal
bare trenge å snakke med personvern
myndighetene i det landet der de har
sitt europeiske hovedkvarter.

7
Alle databehandlere får nye plikter
Databehandlere er virksomheter som
behandler personopplysninger på opp
drag fra den ansvarlige virksomheten.
Ofte er det snakk om leverandører av
IT-tjenester. De nye reglene pålegger
databehandlere å ha rutiner for inn
samling og bruk av personopplysninger.
Databehandlere skal også si ifra til opp
dragsgiveren sin hvis de får instrukser
som er i strid med loven. Oppdragsgiver
skal også godkjenne databehandlerens
underleverandører. Databehandlere
kan også bli holdt økonomisk ansvarlig
sammen med oppdragsgiver.

8
Alle bør samarbeide i egne nettverk
og følge bransjenormer
De nye reglene oppmuntrer til sektor
vis utforming av retningslinjer og
bransjenormer. Om dere følger
bransjenormer, vil dere ha de viktigste
rutinene på plass. Datatilsynet skal
godkjenne bransjenormene.

9
Alle får nye krav til avvikshåndtering
Reglene for håndtering av sikkerhets
brudd blir strengere. Forordningen
stiller krav til når det skal varsles, hva
varselet skal inneholde og hvem som
skal varsles. Kort sagt skal man si fra
raskere og oftere enn man gjør i dag.

10
Alle må kunne oppfylle borgernes
nye rettigheter
Den enkeltes rett til å kreve at hans
eller hennes personopplysninger
slettes blir styrket. Dette kalles «retten
til å bli glemt». Norske og europeiske
borgere vil blant annet kunne kreve å
ta med seg personopplysningene sine
fra en leverandør til en annen i et vanlig
brukt filformat. Dette kalles «data
portabilitet». De kan også motsette
seg profilering. Alle henvendelser fra
borgere skal besvares innen en måned.

Hva bør dere
gjøre nå?
1
Ha oversikt over hvilke person
opplysninger dere behandler
Alle virksomheter som samler
inn eller bruker personopplys
ninger skal ha oversikt over
hvilke personopplysninger det
er snakk om, hvor de kommer
fra og hva som er det rettslige
grunnlaget for behandlingen.
Sørg for å ha en slik oversikt.
Det er et krav som gjelder også
etter dagens lov.

2
Sørg for å oppfylle dagens
lovkrav
Overgangen til de nye reglene
blir lettere om dere etterlever
kravene i personopplysnings
loven, som gjelder i Norge i
dag. Har dere gode rutiner for
internkontroll som fungerer
etter hensikten og er kjent i
organisasjonen, er det lettere å få
oversikt over hva dere må endre.

3
Sett dere inn i det
nye regelverket
Dere finner forordningsteksten
på Datatilsynets nettsider. Der
fyller vi også på med artikler om
de nye reglene etter hvert
som vi utarbeider dem.

4
Lag rutiner for å følge de
nye reglene
Gå gjennom rutinene dere har
for behandling av personopp
lysninger. Oppdater dem etter
nytt regelverk der det trengs.
Dokumenter de nye rutinene,
og legg en plan for nødvendige
endringer. Er systemene deres
laget for å ivareta kravet til inne
bygd personvern, dataportabilitet
og personvern som standard
innstilling? Klarer dere å fange
opp og besvare henvendelser
fra borgerne innen én måned?
Endringer i systemer og rutiner
tar tid. Begynn allerede nå!
datatilsynet.no/forordning

Ordfører kan ikke avlyse fastsatte politiske møter
Kommunal Rapport 08.01.2018

Det er ikke fritt fram for ordfører å avlyse møter i formannskapet, påpeker jussprofessor Jan
Fridthjof Bernt.
Hvis ordfører mener at en sak som er ført opp på saklisten ikke er moden for behandling i
dette møtet, kan han i møtet fremme forslag om å ta den ut av listen – et
«utsettelsesforslag», forklarer Jan Fridthjof Bernt.
I en kommune avlyste ordfører et formannskapsmøte fordi reguleringsplaner som skulle
behandles ikke var klar til behandling, ifølge ordføreren. Det hører med til saken at planene
har skapt stor lokal motstand. Et av partiene i formannskapet mente møtet uansett burde
vært avholdt for å diskutere planarbeidet og arbeidet videre mot endelig godkjenning. Partiet
mener ordfører foretok en ulovlig handling da han avlyste møtet. Kan ordfører på eget
initiativ og uten å samrå seg med øvrige medlemmer/partier i formannskapet avlyse et møte?
Bernt svarer
Svaret på spørsmålet er ikke helt opplagt. Det avhenger av hvordan dette møtetidspunktet er
fastsatt. Hvis det er tale om et møte som er fastsatt i en møteplan vedtatt av formannskapet
selv, eller av kommunestyret, kan ordføreren ikke avlyse dette. Da må formannskapet møtes
til avtalt tid, se kommuneloven § 32 nr. 1, innledningen, der det fastslås som alminnelig
utgangspunkt at møter i folkevalgte organer «holdes på de tidspunkter som vedtatt av
organet selv». Organets leder, altså her ordfører, kan i tillegg innkalle til møte når han «finner
det påkrevd», og kan da antagelig også ombestemme seg her og avlyse et møte som han
selv har tatt initiativ til å få innkalt, altså et ekstraordinært møte.
Ordfører kan altså ikke avlyse et møte som står på den vedtatte møteplanen, men han
står i utgangspunktet fritt til å la være å føre opp konkrete saker på møteplanen i innkallingen
til møtet, så lenge ikke formannskapet ikke tidligere har vedtatt at dette skal behandles da,
eller en tredel av medlemmene har fremsatt krav om det.
Hvis ordfører mener at en sak som er ført opp på saklisten ikke er moden for behandling i
dette møtet, kan han i møtet fremme forslag om å ta den ut av listen – et
«utsettelsesforslag», men da er det formannskapet som avgjør om dette skal gjøres, eller om
man skal behandle saken i møtet – som vedtakssak eller som drøftingssak.

Politikere står fritt til å fortelle fra møter bak lukkete dører
Kommunal Rapport 02.02.2018

Ordfører kan ikke pålegge politikere taushet om hva som er diskutert i et lukket politisk møte,
utover det som følger av lov, slår jusprofessor Jan Fridthjof Bernt fast.
Det er ordførers og rådmannens ansvar å gjøre de folkevalgte oppmerksom på om det
fremkommer opplysninger som er omfattet av denne taushetsplikten. Pålegg om
taushetsplikt som går ut over dette, er derimot klart ulovlig, slår Jan Fridthjof Bernt fast.
I et kommunestyremøte fikk representantene seg forelagt et krav om å undertegne en
taushetserklæring før behandlingen startet. Møtet gjaldt oppsigelse av rådmann. Det har i
etterkant også kommet fram at det under møtet ble foretatt en «prøveavstemning», som viste
at flere var imot en slik oppsigelse. Etter at disse ble gjort gjenstand for belæring, ble det
tilslutt fattet et enstemmig vedtak.
Spørsmål 1
Kan en ordfører pålegge kommunestyrerepresentantene å undertegne en erklæring om
taushetsplikt i et møte, ut over den generelle taushetsplikt de allerede har som folkevalgte?
Er en slik underskrevet taushetsplikt bindende for representantene under enhver
omstendighet?
Bernt svarer
Vervet som folkevalgt er et personlig tillitsverv, og det er en sak mellom den folkevalgte og
dem som har valgt ham eller henne, hvordan vervet utføres. Det betyr at en folkevalgt ikke
kan instrueres, heller ikke om hva han eller hun forteller eller uttaler til media eller andre,
verken av ordfører, administrasjonen eller av kommunestyret eller annet folkevalgt organ.
Dette gjelder også der et møte i et folkevalgt organ holdes for lukkete dører.
Folkevalgte vil bare ha taushetsplikt så langt dette følger av bestemmelsen
i forvaltningsloven § 13. Dette gjelder da konkrete opplysninger som kommer frem i
saksdokumenter eller i møtet; om forretningshemmeligheter for private som andre vil kunne
utnytte i konkurranse med vedkommende, eller om «personlige forhold» av privat
karakter, altså ikke om hvordan kommunale saksbehandlere og tjenesteytere utfører
sine arbeidsoppgaver.
Det er ordførers og rådmannens ansvar å gjøre de folkevalgte oppmerksom på om det
fremkommer opplysninger som er omfattet av denne taushetsplikten. Pålegg om
taushetsplikt som går ut over dette, er derimot klart ulovlig. Dette gjelder også pålegg om å
skrive under taushetsløfte i mer generell form om alt som har kommet frem ved
behandlingen av en sak. Slike erklæringer har ingen bindende kraft for den enkelte
folkevalgte.
Det kan være gode grunner for å være tilbakeholden med å gå ut i det offentlige rom med
opplysninger og synspunkter som kommer frem i et lukket møte om en slik sensitiv sak, men
så lenge det ikke er tale om opplysninger av direkte personlig karakter, i praksis om
helseforhold eller andre private problemer, er det i siste instans opp til den enkelte
folkevalgte å avgjøre – ut fra politiske og etiske vurderinger – hva han eller hun vil
fortelle sine velgere om det som har fremkommet og skjedd.
Spørsmål 2
Er en slik «prøveavstemning» innenfor det som loven anser som forsvarlig saksbehandling i
et møte, som verken er innkalt på lovlig måte, eller hvor representantene har fått anledning til
å sette seg inn i saken på forhånd?

Bernt svarer
«Prøveavstemninger» er en ganske vanlig fremgangsmåte i kollegiale organer. Noen ganger
brukes det for å avklare hvor mye støtte ulike alternative forslag til vedtak har blant
medlemmene, slik at det er mulig for disse å vurdere om de vil samle seg om færre forslag. I
andre situasjoner – slik som denne – kan begrunnelsen være at man ikke ønsker at et
vedtak i en vanskelig sak skal treffes med knapt flertall, og at man ønsker å vise at i siste
omgang står alle medlemmer bak det vedtaket som det viste seg hadde størst tilslutning.
Prøveavstemningen kan også være utgangspunkt for en fortsatt debatt, med sikte på å få
medlemmer som har stemt mot et bestemt forslag, til å endre standpunkt.
Dette er en helt legitim fremgangsmåte. Rent teknisk er en slik «prøveavstemning» ikke en
votering i kommunelovens forstand, men en form for meningsytring fra medlemmene som
ledd i saksbehandlingen i organet. I møteboken bør det angis at man har holdt
prøveavstemning og hva som var temaet, men utfallet av denne skal ikke protokolleres.
Når man velger denne fremgangsmåten, er det ofte en underforstått forventning om at man
ikke i ettertid skal fortelle om utfallet av denne, eller om egen eller andres stemmegiving.
Men de folkevalgte kan heller ikke pålegges taushetsplikt om dette.

Slik løser du at rådmannen er inhabil
Kommunal Rapport 22.01.2018

Om rådmannen er inhabil er det viktig at det likevel er faglig kompetanse som bidrar til
saksutredningen, påpeker jussprofessor Jan Fridthjof Bernt. Her forklarer han hvordan det
kan løses.
Bak enhver sak som legges frem for kommunestyret, skal det som alminnelig regel ligge en
faglig basert utredning fra administrasjonen om faktiske og rettslige forhold, forklarer Jan
Fridthjof Bernt.
I en liten kommune er rådmannen inhabil i en sak som skal behandles i kommunestyret. Det
blir da bestemt at ordføreren skal overta ansvaret som saksutreder og legge frem innstilling
med forslag til vedtak. Er dette lovlig?
Bernt svarer
Det er ikke noe krav at det skal foreligge en innstilling fra administrasjonen i saker som
legges frem for kommunestyret. Det er da ikke noe i veien for at ordfører kan påta seg
denne oppgaven. Men saken skal være forsvarlig utredet, og i kommuneloven § 23, nr. 2,
første setning, har vi en regel om at «Administrasjonssjefen skal påse at de saker som
legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet». Det må bety at bak enhver sak
som legges frem for kommunestyret, skal det som alminnelig regel ligge en faglig basert
utredning fra administrasjonen om faktiske og rettslige forhold. Det skal også være
noen fra administrasjonen til stede når saken behandles i kommunestyret, slik at man gi
nødvendige innspill for å korrigere eventuelle feil og misforståelser.
Når rådmannen er inhabil, vil også hennes underordnede være inhabile til å treffe
«avgjørelse i saken», noe som jeg mener betyr at de ikke kan avgi innstilling til
kommunestyret med forslag til vedtak. Men så lenge den eneste grunnen til at en
underordnet er inhabil, er underordningsforholdet, vil hun fortsatt kunne utrede saken for den
som i neste omgang skal avgi innstilling, altså her ordføreren. Under kommunestyrets
behandling vil så en tilsatt fra administrasjonen kunne møte i rådmannens sted, så lenge hun
ikke har et så nært tilknytningsforhold – privat eller arbeidsmessig – til rådmannen at hun er
inhabil allerede av denne grunn. Hvis man ikke har noen tilsatt som kan overta denne
funksjonen, må man finne noen utenfor kommunens administrasjon som kan møte og
gi råd, for eksempel en tilsatt i en nabokommune eller annen offentlig etat, eller advokat
med egnet kompetanse og erfaringsbakgrunn.
Problemet er altså ikke uløselig, men det krever at man holder tungen rett i munnen med
hensyn til hvem som gjør hva, og ivaretar både habilitet og faglig forsvarlighet

Ulovlig for formannskapet å møtes uten innkalling
Kommunal Rapport 04.12 2017

Selv om formannskapet ikke skal fatte vedtak, kan det ikke samles i hemmelighet for å
diskutere politiske saker, forklarer jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
Ordførere som innkaller formannskapet til hemmelige møter, uten at offentligheten kjenner til
at møtet finner sted, bryter kommuneloven. Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt forklarer i
denne artikkelen.
Spørsmål: Jeg har kommet over en møtepraksis i en kommune jeg stusser på. Konkret vet
jeg om to møter i kommunens formannskap hvor de har vært samlet uten innkallelse, sakliste
eller protokoll.
Møte 1: Dagen før et felles formannskapsmøte med nabokommunene, er formannskapet
samlet for å diskutere hva de skal fremme av synspunkter dagen etter. Når de er ferdig med
den diskusjonen, får medlemmene beskjed om å bli igjen fordi sjefen for et kommunalt
nærings/investeringsselskap skal informere politikerne.
Bernt svarer
Et slik «ettermøte» i formannskapet må etter min vurdering klart anses som et ledd i
saksbehandlingen i kommunen, og må da følge under reglene om møter i kommuneloven,
selv om det som skjer bare er at det gis en slik orientering. Denne er en del av
beslutningsgrunnlaget for formannskapet og må da gis i åpent møte hvis ikke det må
eller kan treffes vedtak om lukking fordi det vil komme fram opplysninger av den type som er
omtalt i kommuneloven § 31 nr. 2–5.
Møte 2: I ordinært formannskapsmøte blir man, ifølge min informasjon, enig om at
formannskapet skal møtes igjen før ordinært formannskapsmøte tre uker senere. Her er
også lederen til næringsselskapet til stede. Ingen innkallelse foreligger, men det er sendt ut
påminnelse til medlemmene på epost i forkant.
I en epost fra varaordfører til gruppa før møtet, skriver hun at dagens formannskapsmøte vil
ta lengre tid enn antatt utover kvelden og at gruppemøtet samme kveld derfor avlyses.
Denne eposten sendes ut kl. 14. Allerede da vet hun altså at det er så mye på agendaen at
det andre møtet må avlyses.
Jeg lurer på om dette er innenfor kommunelovens § 30–34?
Bernt svarer
Også et slikt «formøte» må anses som et møte – eller del av et møte – som går inn under
kommunelovens regler om slike. Det må da sendes ut formell innkalling til møtet med
angivelse av det nye møtetidspunktet og hva som skal behandles, og også denne delen av
møtet må følge de generelle reglene i loven – om åpent møte som hovedregel, og om
møtebok. Avlysing av det resterende formannskapsmøtet når dette først er berammet, er det
bare formannskapet – i møte – som kan vedta.

Eierkommuner i Konsek Trøndelag IKS
v/ordfører og leder i kontrollutvalget

Vår saksbehandler: Torbjørn Berglann, tlf. 400 67 058
E-post: torbjorn.berglann@konsek.no
Deres ref.:
Vår ref.: 18/15-1
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 26.01.2018

Informasjon om nytt sekretariat for kontrollutvalget
Fra årsskiftet har 36 kontrollutvalg i Trøndelag blitt eiere av et "nytt" sekretariat for
kontrollutvalgene sine, Konsek Trøndelag IKS. Selskapet er en fusjon av Komsek Trøndelag
IKS på Steinkjer og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS i Trondheim, det har 9 ansatte
i 8,6 årsverk. Dette gjør selskapet til det største kontrollutvalgssekretariatet i nasjonal
sammenheng, målt i så vel eiere som antall ansatte. Hovedkontoret ligger på Steinkjer,
avdelingskontoret i Trondheim. Undertegnede er ansatt som daglig leder fra 1. februar 2018..
Hva betyr endringene for eierne og kontrollutvalgene?
• Nettadressen er ny for mange: www.konsek.no.
• Sekretariatet driver fullelektronisk saksbehandling. Det innebærer blant annet at
dokumentene våre blir signert elektronisk og at det ikke lenger er nødvendig å
signere møteprotokoller.
• Utseendet på møteinnkallinger og -protokoller vil gjennomgå forandringer i løpet av
våren.
• På grunn av nyansettelser og nødvendige omrokkeringer i sekretariatet, vil enkelte
kontrollutvalg få ny sekretær.
Konsek Trøndelag vil i løpet av året samordne arbeidsmetodikk og rutiner mellom de to
kontorene. I dette arbeidet skal vi hente det beste fra de to fusjonerte sekretariatene for å
levere kostnadseffektive tjenester med god kvalitet. Vi har bred kompetanse på områder som
er viktige for våre eiere; jus, økonomi, revisjon, samfunnsvitenskap og kommunal forvaltning.
Vi skal legge til rette for at kontrollutvalgene får nytte av hele kompetansespekteret og
videreutvikle kvaliteten på tjenestene.
Vi ønsker å ha en god dialog med eierne og brukerne våre og hører gjerne fra dere dersom
dere har spørsmål, kommentarer, eller ønsker at daglig leder skal orientere kommunestyret
om selskapet.

Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS
Torbjørn Berglann
påtroppende daglig leder
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.

Adresse:
Kongensgt. 9, 4.etg.
7013 Trondheim

Telefon:
468 51 950

Bank: 8601.13.04038
Org.nr: 988 799 475
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Gardermoen | 29 – 30. mai 2018
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#fkt2018

Dag 1

Tirsdag 29. mai 2018

09.00 – 10.00

Registrering med mat

10.00 – 10.05

Velkommen til fagkonferansen
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT

10:05 – 10.25

Åpning
Stortingsrepresentant Svein Harberg (H), første nestleder Stortingets Kontroll- og
konstitusjonskomite

10.25 – 10.50

Arbeidslivskriminalitet
•

NHOs hovedtiltak mot arbeidslivskriminalitet

Direktør Arbeidsliv Nina Melsom Næringslivets Hovedorganisasjon

10.50 – 11.20

•

Hvordan kan vi unngå arbeidslivskriminalitet i offentlige kontrakter?

Seniorrådgiver og prosjektleder Anne Cathrine Jacobsen, DIFI Direktoratet for
forvaltning og ikt
11.20 -11.30
Spørsmål og kommentarer fra salen

11.30 -11.50
11.50 – 12.20

Pause
Hvordan står det til med barnevernet i kommunene?
•

Behovet for et kompetanseløft

Foredragsholder ikke avklart
12.20 – 12.50
•

Land Barnevern - tjenesten som sviktet på alle områder

Revisor Jorunn Ødegårdstuen, Fylkesmannen i Opland

13.00 – 14.00
14.00 – 14.25

Lunsj
•

Hvorfor sviktet det i Land?

Oppdragsansvarlig revisor, Reidun Grefsrud, Innlandet revisjon
14.25 – 14.35

Spørsmål og kommentarer fra salen

www.fkt.no

ÅRSMØTE 2017 I FKT
14.45/15.00 – 15.15/15.30

Registrering til årsmøte 2018

15.15/15.30 – 16.15/16.30

Årsmøte 2018

18.30 – 19.30

«Født til omstilling» med Anders M Tangen

20:00

Felles middag på hotellet

Dag 2

Onsdag 30. mai 2018

09.00 – 09.45

Veileder – kontrollutvalgets sekretariat
Seniorrådgiver Roald Breistein, sekretariat for kontrollutvalget Hordaland
fylkeskommune

09.45 – 10.00

Spørsmål og kommentarer fra salen, evt. kort pause

10.00 – 11.00

Rådmannen og kontrollutvalget – samarbeid eller konflikt?
Rådmann Rune Haugsdal, Hordaland fylkeskommune
Rådmann Unni Skaar, Sarpsborg kommune

11.00 – 11.10

Spørsmål og kommentarer fra salen

11.10 – 11.30

Pause og utsjekking

11.30 – 12.00

Lovproposisjonen om ny kommunelov
Seniorrådgiver Erland Aamot, Kommunal og Moderniseringsdepartementet

12.00 – 12.10

Spørsmål og kommentarer fra salen

12.10 – 12.50

Etikk
Henrik Syse

12.50 – 13.00

Avslutning
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT

13.00 – 14.00

Lunsj

www.fkt.no

Forelesere I 29.-30. mai 2018
Stortingsrepresentant
Svein Harberg (H)
første nestleder Stortingets
Kontroll- og konstitusjonskomite

Svein Harberg har også er faring fra
fylkesting (Aust-Agder), kommunestyre og
kontrollutvalg (Grimstad). Han er nå inne i sin
tredje stortingsperiode

Direktør Arbeidsliv Nina Melsom
Næringslivets Hovedorganisasjon

Nina Melsom er jurist. Hun har blant annet
vært medlem i Personvernnemnda og
medforfatter av Arbeidstvistloven for å nevne
noe. Hun har ellers omfattende
foredragserfaring

Seniorrådgiver og prosjektleder Anne
Cathrine Jacobsen, DIFI Direktoratet for
forvaltning og ikt

Anne Cathrine Jacobsen er prosjektleder for
arbeidet mot arbeidslivskriminalitet i offentlige
kontrakter i Difi. Arbeider nå med
samarbeidsprosjekt mellom departementet,
KS og Arbeidstilsynet

Seniorrådgiver Jorunn Ødegårdstuen,
Fylkesmannen i Opland

Jorunn Ødegårdstuen har gjennomført
undersøkelsen av Land barnevernstjeneste
på vegne av fylkesmannen. Rapporten
omhandler avvik knyttet til meldinger,
undersøkelser og hjelpetiltak

Oppdragsansvarlig revisor, Reidun
Grefsrud, Innlandet revisjon

Reidun Grefsrud har gjennomført
undersøkelsene av Land barnevernstjeneste
på vegne av kontrollutvalget i Nordre Land
kommune. Rapporten har fokus på
rådmannens oppfølging og interkontroll

Seniorrådgiver Roald Breistein,
sekretariat for kontrollutvalget Hordaland
fylkeskommune

Roald Breistein har ledet FKTs
arbeidsgruppe for utarbeidelse av veileder for
kontrollutvalgets sekretariat

Rådmann Rune Haugsdal, Hordaland
fylkeskommune

Rune Haugsdal går for å ha et «korrekt» og
positivt syn på kontrollutvalget.

Rådmann Unni Skaar, Sarpsborg
kommune

Unni Skaar er en rådmann som gjerne kan
ha et mer «utfordrende» syn på utvalget

Seniorrådgiver Erland Aamot, Kommunal
og Moderniseringsdepartementet

Erland Aamot

Filosof Henrik Syse

Henrik Syse jobber ved Institutt for
fredsforskning
Faglig har Syse arbeidet med politisk filosofi,
rettsfilosofi og moralfilosofi. Medlem av den
norske Nobelkomite siden 2015

www.fkt.no

PRAKTISK INFORMASJON

INFORMASJON OM ÅRSMØTET
Årsmøtet er åpent for alle, men det er kun medlemmer i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) som har
tale-, forslags- og stemmerett.
Medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til
sekretariatet innen seks uker før årsmøtet, altså innen 26. april 2017.
Styret sender ut sakspapirene senest to uker før årsmøtet, innen 24. mai 2017.
Dersom din kommune/ditt sekretariat ikke er medlem i FKT, men ønsker å møte på årsmøtet med
stemmerett, må innmelding skje innen 24. mai 2017.
Leder i valgkomiteen: Frank Willy Djuvik, kontrollutvalgsleder i Sogn og Fjordane fylkeskommune |
frank.willy.djuvik@sfj.no | Mobil: 926 26 976
Ønsker du mer informasjon eller medlemskap i FKT? Se nettsiden www.fkt.no eller kontakt
sekretariatet.

FØR MIDDAG
I år inviterer vi til en aperitiff før middag med et morsomt og tankevekkende foredrag om det litt
skremmende «omstillings»-begrepet
Marius Tangen: «Født til omstilling». Gjennom merkelige assosiasjoner, gjenkjennelige typer og
betraktninger gir han deg nye perspektiver. Lokale: Mulitarena 1, Clarion

KONTAKTINFORMASJON TIL SEKRETARIAT
Anne-Karin Femanger Pettersen: Tlf. 414 71 166
E- postadresse: fkt@fkt.no

INFORMASJON OM HOTELLET

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
Med bil til Clarion Hotel & Congress Oslo Airport: Fra E6 – ta av mot flyplassen, deretter tar du av E16
mot Hønefoss/Nannestad. Ta til høyre i tredje rundkjøring
Med buss fra Oslo Lufthavn Gardermoen: egen direkte shuttlebuss mellom hotellet og Oslo Airport
(buss S44). Holdeplass for bussen finner du rett utenfor ankomst på flyplassen, kr 70,- pr. pers. pr. vei.
Rutetabell finner du her
Fri parkering (særskilt parkeringsbevis ikke påkrevet) på hotellets oppmerkede parkeringsplasser

www.fkt.no

PÅMELDING
Påmelding via særskilt skjema på FKTs nettside: www.fkt.no
Bindende påmelding innen onsdag 28. mars 2018. Det tas forbehold om endringer i programmet.
Ved avbud etter at påmeldingsfristen har gått ut, blir det belastet et administrasjonsgebyr på
kr 500 i tillegg til eventuelle kostnader FKT får til hotellet. Avbud siste 14 dager før konferansen
gir full deltakeravgift.

DELTAKERAVGIFT
•
•
•
•

Deltakelse med overnatting (helpensjon): Kr 6 500 (Ikke medlem kr 7 000)
Deltakelse uten overnatting og uten middag (dagpakke): Kr 5 000
(Ikke medlem kr 5 500)
FKT har reservert rom på konferansehotellet. Tildeling ut fra mottatt påmelding (først til mølla).
Ekstra overnatting fra 28–29. mai 2018: Kr 1 195,-

www.fkt.no

Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meldal kommune
Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/129 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Møtedato
07.03.2018

Saknr
08/18

