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Kontrollutvalgets sak 2/17 Forvaltningsrevisjonsrapport Midtre Gauldal sykehjem
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Saksutredning
Forvaltningsrevisjonsrapport om Midtre Gauldal sykehjem ble behandlet på kontrollutvalgets
møte 9. mars 2017 i sak 2/17. Kommunestyret behandlet rapporten på sitt møte 6.april .2017
i sak 15/17 og gjorde følgende vedtak:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport vedr. Midtre Gauldal sykehjem til
orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å:
• Utarbeide felles rutiner for vurdering av samtykkekompetanse og bruk av tvang, samt
sikre at alle ansatte gis tilstrekkelig opplæring og kompetanse i reglene om
samtykkekompetanse og bruk av tvang.
• Utarbeide felles rutiner eller retningslinjer for hvordan brukere skal gis medvirkning i
sin hverdag.
• Innføre et godt fungerende system for involvering av pårørende i spørsmål som
gjelder tilbudet til brukerne.
• Etablere et godt fungerende system for intern kontroll, med skriftlige rutiner på alle
områder på sykehjemmet.
• Etablere et godt fungerende avvikssystem, samt å gi ansatte en felles forståelse for
hva som skal registreres som avvik.
• Bruke avvikssystemet til å føre kontroll med områder der det er risiko for brudd på
regelverk og rutiner.
• Sette kompetanseutviklingen mer i system.
• Kartlegge årsakene til sykefraværet på en systematisk måte, samt å sette i verk
treffende forebyggingstiltak.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan
punktene er fulgt opp innen 30. august 2017.
Forvaltningsrevisjonen viste at Midtre Gauldal sykehjem per høsten 2016 hade store utfordringer
på flere områder.
Rådmannens oppfølging
Kristin Grindstuen, Enhetsleder Pleie og omsorg, orienterte om rådmannens oppfølging av
kommunestyrets vedtak i sak 15/17 på kontrollutvalgets møte 21.09.2017 (sak 24/17).
Kontrollutvalget var godt fornøyd med orienteringen som ble gitt, mye arbeid er gjort og mye
er satt i gang. Kontrollutvalget ønsket på bakgrunn av dette en orientering om status når
endringer og tiltak hadde fått virket en stund.
Følgende vedtak ble fattet:
Kontrollutvalget ønsker en orientering om status i oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen på

utvalgets første møte i 2019.
Kristin Grindstuen, Enhetsleder Pleie og omsorg, stiller i dagens møte og orienterer
kontrollutvalget om status på oppfølgingen av kommunestyrets vedtak.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til rådmannens orientering i møtet og anbefaler
kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering.
Kontrollutvalget må ta stilling til om de fortsatt skal ha fokus på kommunen sitt arbeid med å
få på plass punktene i kommunestyrets vedtak eller om de anser kommunestyrets vedtak
som fulgt opp.

