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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Vedlegg
Anbefaling fra kontrollutvalget til kommunestyret
Saksutredning
På kontrollutvalgets møte 6. mai 2019 orienterte Vigdis Byre, leder for institusjonstjenesten,
Trude Wikdahl, kommunalsjef helse og velferd og Cecilie Hatlenes, kommuneoverlege, om
Buen sykehjem.
Kontrollutvalget ønsket å følge opp orienteringen som ble gitt og vedtok på sitt møte
03.06.2019 (sak 23/19 Eventuelt) å be rådmannen om en ny orientering om Buen sykehjem.
Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:
Kontrollutvalget ønsker en orientering om rådmannens arbeid med prosjektet 100 år i
eget hjem. Spesielt med tanke på primærkontakter, å sikre dialogen mellom
tjenesteyter og pasienter/pårørende (digitalisering), strategi for rekrutering inn i helse
og omsorg og om hvordan rådmannen har tenkt å løse det "manglende" botilbudet i
omsorgtrappa (tidligere aldershjem).
Orientering om primærkontakt gis på utvalgets møte 16. september 2019, de
resterende punktene orienteres om på utvalgets møte 9. desember 2019.
Kontrollutvalget (valgperioden 2015-2019) fikk orientering om primærkontakter på sitt møte
16.09.2019 (sak 25/19).
Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret om å følge opp tildeling av primærkontakter
og inngåelse av samarbeidsavtaler. I tillegg anbefaler utvalget at det arbeides videre
med utfordringer knyttet til heltid/deltid i omsorgstjenesten.
Kontrollutvalgets sekretariat har hatt dialog med kommunalsjef Trude Wikdahl om en
orientering til kontrollutvalget når det gjelder de resterende punktene i kontrollutvalgets
vedtak i sak 23/19.
På dagens møte vil kontrollutvalget få orientering om dialogen mellom tjenesteyter og
pasienter/pårørende (digitalisering), strategi for rekrutering inn i helse og omsorg og om
hvordan rådmannen har tenkt å løse det "manglende" botilbudet i omsorgtrappa (tidligere
aldershjem).
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til rådmannens orientering i møtet og anbefaler
kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering.

