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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
Tilleggsopplysninger
Sak 34/20 var lagt frem til behandling i møte den 31. august 2020. På grunn av at revisor
måtte melde forfall til møtet gjorde kontrollutvalget slikt vedtak i saken:
Saken utsettes til neste møte
Etter at kontrollutvalget vedtok prosjektplanen i mars, har hjemmetjenesten blitt
omorganisert. Øra og Vinne er nå slått sammen, mens Vuku fortsatt er egen enhet.
I løpet av september er det mottatt henvendelser fra ansatte i hjemmetjenesten som fortsatt
mener det er forhold der som ikke er på plass.
Kommunestyret har i møte 28. september, sak 87/20 Delårsrapport 3 -2020 vedtatt å stenge
4 rehabiliteringsplasser og redusere antall stilinger i hjemmetjenesten som et

innsparingstiltak. Fra saksfremlegget siteres:
«Uttak av 4 helårsstillinger i hjemmetjenesten
Hjemmetjenesten har hatt et spesielt fokus i prosessen fra delårsrapport og det
forventes at bemanningen i hjemmetjenesten reduseres med minst 4 helårsstillinger fra
oktober 2020. Uttaket av stillinger skal være reelt og uttaket må økes dersom
nedbemanning forskyver seg til økt innleie av vikarer eller annen økning i utgifter. Ut
over dette har hjemmetjenesten samme plikt til å tilpasse aktivitet innenfor
budsjettrammene i månedene oktober til og med desember som andre virksomheter
med merforbruk. Aktivitet skal tilpasses budsjettrammene, effektiviseringen som ligger i
tilknytning til Værnes respons skal tas ut på samme nivå som andre tilknyttede
kommuner gjør og arbeidet med standardisering av tjenesteleveranser skal
intensiveres.
Anslag effekt 2020 på 450.000 kr.»
Avisene Innherred (I) og Trønder- Avisa (T-A) har i uke 42 hatt oppslag om hjemmetjenesten
med bl.a. følgende overskrifter:
· Opplever at ansatte i hjemmetjenesten er positive (I)
· Ble syk av jobben i hjemmetjenesten (I)
· Det blir sagt fra rådmannskontoret at vi har så dårlige holdninger (I)
· Ansatte kjenner på at de ikke får gjort en god nok jobb: - Viktig at det skrives avvik
(I)
· Over 700 rapporterte hendelser på ett år i Levanger og Verdal
«Fant pasient sovende på WC. Bruker var på vei ned trappa med rullator.» (I)
· Slår alarm om bemanningen i omsorgstjenestene (T-A)
Ut over dette ingen nye opplysninger, og følgende saksfremlegget er identisk med sak 34/20.

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.

