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OPPSTART AV UNDERSØKELSE 
 
I lys av den nåværende situasjonen med COVID-19, settes det ikke svarfrist på dette 
oppstartbrevet. Revisjonen er tilgjengelig til å gjennomføre datainnsamling i prosjektet via 
nettmøter etc., men forstår at kommunen har et svært høyt arbeidspress og eventuelt må 
prioritere andre oppgaver. 
 
 
Vi vil med dette informere om at Revisjon Midt-Norge SA starter undersøkelsen FR 1107 
Hjemmetjeneste. Prosjektet er bestilt av kontrollutvalget 25.11.19 sak 39/19.  
 
Prosjektet vil se nærmere på arbeidsmiljøet i hjemmetjenesten i Verdal kommune, herunder 
blant annet bemanning, kompetanse, oppfølging av sykefravær, medvirkning på 
arbeidsplassen og rutiner for konfliktbehandling. Se for øvrig vedlagte prosjektplan.  
 
Eirik Gran Seim er prosjektleder, og Anna Karlsen Dalslåen er prosjektmedarbeider.  
 
Det vil kunne bli behov for møter med ledere og ansatte i organisasjonen i forbindelse med 
gjennomføring av prosjektet. Det vil også kunne bli behov for å gjennomgå ulike 
saksdokumenter. Vi ber derfor om at rådmannen gjør prosjektet kjent i aktuelle deler av 
organisasjonen, og at nødvendige ressurser gjøres tilgjengelig for at revisjonen kan få 
gjennomført undersøkelsen på en tilfredsstillende måte.  
 
I første omgang ønsker vi å få en tilbakemelding på hvem i kommunen som blir vår 
kontaktperson. Kontaktpersonen bør ha god kjennskap til hjemmetjenesten, og bør kunne 
bistå oss med relevant dokumentasjon. 
 
Vi ber også om en oversikt over personer i kommunen som vi bør ta kontakt med for på best 
mulig måte få samle inn data til prosjektet. 
 
Svar kan sendes pr post eller pr e-post til eirik.seim@revisjonmidtnorge.no. Prosjektleder 
kan også nås på mobil 41 25 06 20.  
 
Vi ønsker også å gjennomføre et oppstartsmøte med rådmannen og den oppnevnte 
kontaktpersonen. Vi kommer tilbake med nærmere møteinvitasjon.  
 
 

Bidrar til forbedring 

Revisjon Midt-Norge SA 
Brugata 2 
7715 Steinkjer  
 
Org, nr,:  919 902 310  
Bank: 4270 18 38658 

M post@revisjonmidtnorge.no  

T   +47 907 30 300 

Kontaktperson: 

Eirik Gran Seim 
Dato og referanse: 

19.03.2020 



Vi ser frem til et positivt og konstruktivt samarbeid.  
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 

 
Eirik Gran Seim 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 
 
Direkte    41 25 06 20 eller    eirik.seim@revisjonmidtnorge.no 
 


