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Hans Heieraas (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Paul Stenstuen
Kontrollsekretær, Konsek
Trøndelag

Sakliste
Saksnr.
36/18
37/18
38/18
39/18
40/18
41/18

Sakstittel
Referatsaker
Besøk ved LBAS
Besøk ved Staup helsehus
Orientering fra rådmannen vedrørende Helse og velferdsområdet
Eventuelt
Godkjenning av møteprotokoll

Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Levanger kommune
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/435 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1.

Møtedato
01.10.2018

Saknr
36/18

Besøk ved LBAS
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
01.10.2018

Saknr
37/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &43
Arkivsaknr
18/143 - 6
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
2. Kontrollutvalget ber sekretær utarbeide et kortfattet notat som oppsummerer
kontrollutvalgets inntrykk fra besøket. Notatet legges frem for godkjenning i
førstkommende møte.

Ikke trykte vedlegg
Kontrollutvalgets årsplan/årshjul for 2018
Saksutredning
Kontrollutvalget har satt av tid i årsplanen/årshjulet til å besøke et utvalg av kommunens
enheter i 2018. Kontrollutvalget ønsket å avlegge LBAS et besøk.
Kontrollutvalget har anmodet rådmannen om en orientering om økonomien og utfordringer
ved enheten, med vekt på:
·
·
·
·

Økonomien ved enheten
Utvikling i antall brukere og deres behov
Eventuelle personellmessige endringer
Eventuelle planlagte og allerede iverksatt tiltak

Kontrollutvalget har også bedt om et møte med representanter for de ansatte i forbindelse
med besøket ved LBAS.
Det legges opp til lunsj og forflytning til Staup helsehus etter besøket ved LBAS.
Vurdering
Besøk ved utvalgte virksomheter i kommunen gir kontrollutvalget et godt innblikk i de ulike
sidene ved kommunens samlede virksomhet. Det bør utarbeides et kortfattet notat i etterkant
som oppsummerer kontrollutvalgets inntrykk.

Besøk ved Staup helsehus
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
01.10.2018

Saknr
38/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &43
Arkivsaknr
18/143 - 7
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
2. Kontrollutvalget ber sekretær utarbeide et kortfattet notat som oppsummerer
kontrollutvalgets inntrykk fra besøket. Notatet legges frem for godkjenning i
førstkommende møte.

Ikke trykte vedlegg
Kontrollutvalgets årsplan/årshjul for 2018
Saksutredning
Kontrollutvalget har satt av tid i årshjulet/årsplanen til å besøke et utvalg av kommunens
enheter i 2018. Kontrollutvalget ønsket å avlegge Staup helsehus et besøk i etterkant av
besøket ved LBAS.
Kontrollutvalget har anmodet rådmannen om en orientering om økonomien og utfordringer
ved enheten, med vekt på:
·
·
·
·

Økonomien ved enheten
Utvikling i antall brukere og deres behov
Eventuelle personellmessige endringer
Eventuelle planlagte og allerede iverksatt tiltak

Kontrollutvalget har også bedt om et møte med representanter for de ansatte i forbindelse
med besøket ved Staup helsehus.
Vurdering
Besøk ved utvalgte virksomheter i kommunen gir kontrollutvalget et godt innblikk i de ulike
sidene ved kommunens samlede virksomhet. Det bør utarbeides et kortfattet notat i etterkant
som oppsummerer kontrollutvalgets inntrykk.

Orientering fra rådmannen vedrørende Helse og velferdsområdet
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
01.10.2018

Saknr
39/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/137 - 11
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
Ikke trykte vedlegg
Kommunestyrets sak 62/17.
Saksutredning
Økonomirapporteringen indikerer stort merforbruk innenfor helse og velferdsområdet.
Kontrollutvalget har på denne bakgrunn anmodet helse og velferdsområdet om en
orientering om situasjonen, utfordringer og handlingsplan for en bærekraftig økonomi
innenfor området, med særlig fokus på:
· Befolkningens behov for kommunale helsetjenester (før, nå og prognose)
· Kommunens kapasitetsplanlegging
· Utvikling av kvalitetsmål innenfor rammene av lov og kommunens økonomi,
herunder implementering og sikring av disse.

Kommunestyret behandlet rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon vedrørende kvalitet i
eldreomsorgen den 22.11.17, sak 62/17. I revisors rapport fremgår det bl.a. at
· "Levanger kommune må få på plass et helhetlig kvalitetssystem med systematikk fra
planverk til daglig praksis.
· Kommunen må ha bedre dokumentasjon av rutiner og prosedyrer.
· Innholdet i kvalitets- og avvikssystemet bør bli bedre kjent hos ansatte i pleie og
omsorg.
· Det bør være en felles definisjon, og oppfatning av hva kvalitet i tjenesten betyr blant de
ansatte som arbeider i pleie og omsorg."

Kommunestyret fattet slikt vedtak i saken:
1. "Kommunestyret tar den fremlagte rapport til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen gripe tak i de avdekkede forbedringspunkter.
3. Kommunestyret ber rådmannen fremlegge en sak i vårsesjonen 2018 hvor det blir
redegjort for hvordan rapporten er blitt fulgt opp."

Kontrollutvalget ber derfor også om en orientering om hvordan kommunestyrets vedtak er
fulgt opp.
Orienteringen vil bli gitt i møtet.

Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
01.10.2018

Saknr
40/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/435 - 1

Saksutredning
Det fattes ikke vedtak under eventuelt. Dersom utvalget ønsker å fatte et vedtak knyttet til
tema som tas opp i møtet, må egen sak om dette settes på sakslisten.

Godkjenning av møteprotokoll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Levanger kommune
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/435 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokoll fra dagens møte godkjennes.

Saksutredning
Protokollen vil bli lest opp for godkjenning i møtet.

Møtedato
01.10.2018

Saknr
41/18

