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Forslag til vedtak
Det legges frem to alternative forslag til vedtak:
Alternativ 1:
1. Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering
2. Kontrollutvalget går videre med undersøkelsen av hjemmetjenesten
3. Kontrollutvalget ønsker å fokusere på følgende:
·
·
·

.

4. Kontrollutvalget ber revisor justere prosjektplanen iht til dette.
Alternativ 2:
1. Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering
2. Kontrollutvalget går ikke videre med undersøkelsen av hjemmetjenesten nå, men
ønsker å se denne saken i sammenheng med plan for forvaltningsrevisjon, prosjekt
nr 3 - Hjemmetjenesten.
3. Kontrollutvalget ber revisor starte opp forvaltningsrevisjonsprosjekt nr 1 som er
innenfor omstilling, effektivisering, HMS, IA, etikk.
4. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide utkast til prosjektplan til neste møte.

Vedlegg
Tilbakemelding på vedtak om pålegg
Arbeidstilsynet rapprt - hjemmetjenesten
Undersøkelse hjemmetjenesten - Oppdatert statusrapport
Prosjektplan Hjemmetjenesten
Saksopplysninger
Viser til kontrollutvalgets møte 15. juni, sak 25/20 Undersøkelse hjemmetjenesten Oppdatert statusrapport (se vedlegg), der det ble gjort slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget tar saken til orientering
2. Kontrollutvalget ber om en nærmere redegjørelse fra revisor i neste møte
Kontrollutvalget har bedt om en redegjørelse fra revisor for å klarlegge hva arbeidstilsynet
har påpekt og hva kommunen har jobbet med, sett i forhold til kontrollutvalgets prosjektplan
som ble vedtatt 9. mars i sak 07/20. En viser også til at arbeidstilsynet den 25. mai har
konkludert med at kommunens tilbakemelding viser at punktene er oppfylt.
På bakgrunn av revisors redegjørelse må kontrollutvalget avgjøre hvor vidt de ønsker å gå

videre med undersøkelsen nå og hva undersøkelsen skal fokuseres på, eller avvente videre
undersøkelse til oppstart av forvaltningsrevisjon i 2021/2022. Der vil i så fall disse
problemstillingene bli vurdert i en større sammenheng med fare for at andre forhold knytet til
hjemmetjenesten blir prioritert høyere.
Velger kontrollutvalget å avvente undersøkelsen og se den sammen med plan for
forvaltningsrevisjon, kan prosjekt nr en iht plan startes opp i neste møte. Første prosjekt er
innenfor omstilling, effektivisering, HMS, IA, etikk.
Vurdering
På bakgrunn av orienteringen fra revisor må kontrollutvalget avgjøre hvor vidt det er grunnlag
for å gå videre med undersøkelsen nå, eller avvente en undersøkelse til oppstart av
forvaltningsrevisjon av hjemmetjenesten i 2021/2022.
Velger kontrollutvalget å avvente undersøkelsen og se den sammen med
forvaltningsrevisjon, kan kontrollutvalget i neste møte starte opp prosjekt nr en iht. plan for
forvaltningsrevisjon. Første prosjekt er innenfor omstilling, effektivisering, HMS, IA, etikk.
Saken legges frem med to alternative forsalg til vedtak.

