Besøk ved Verran Helsetun
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verran kommune

Møtedato
29.10.2018

Saknr
26/18

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033, TI - &43
Arkivsaknr
18/190 - 4
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget gjennomfører besøket iht. til programmet.
2. Kontrollutvalget ber sekretær oppsummere besøket i et notat til neste møte.

Saksutredning
Iht til kontrollutvlagets sak 24/18 er det tilrettelagt for et besøk ved Verran Helsetune med
følgen program:
Tid
10 min

Tema
Presentasjon og formål med besøket

10 min

Presentasjon fra Helsetunet

45 min

Orientering fra Helsetunet

60 min
45 min
30 min

Omvisning på helsetunet
Orientering fra ansatte
Ev. orientering fra brukerrepresentanter/
pårørende
Oppsummering av besøket

10 min

Ansvarlig
Leder KU,
Alle presenterer seg
Helsetunets leder
Alle andre som også er med
fra administrasjonen og
helsetunet
Helsetunets leder el. andre fra
helsetunet/administrasjonen
Verneombud og tillitsvalgte
Brukerrepresentant/pårørende
Leder kontrollutvalget

I forkant av besøket er det gjort avtale med avdelingsleder, tillitsvalgte og verneombud. Det
er oversendt en oversikt over tema som det er ønskelig at blir besvart.
Ev. brukerrepresentantens deltagelse vil ikke bli avklart før samme dag.
Det er bedt om orientering rundt følgende tema:
•
Mål og utfordringer for virksomheten
•
Bemanning, arbeidsmiljø og medvirkning fra ansatte
•
Internkontroll og HMS-arbeid
•
Brukerfokus og aktivitetstilbud
Kontrollutvalget vil ha mulighet til å stille spørsmål under vegs.
Det understrekes at dette ikke er et tilsynsbesøk, men et besøk for å gjøre seg bedre kjent
med enheten.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Kontrollutvalget fører kontroll og tilsyn med hele den kommunale forvaltning på vegne av
kommunestyret, og det er viktig at kontrollutvalget har god kjennskap til egen kommune.

Gjennom besøk ved enheter med orientering om driften både fra ledelse og fra tillitsvalgte og
verneombudet, vil kontrollutvalget få en bedre kjennskap til helsetunet og driften der, noe
som kontrollutvalget kan ta med seg i sitt videre arbeid.
Det utarbeides ingen rapport etter et slikt besøk, men sekretær kan utarbeide et internt notat
som en oppsummering til kontrollutvalget.

