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Følg opp
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Takk for kjapp tilbakemelding, tar dit svar med til kontrollutvalget.
Mvh
Jorunn Sund
Last ned Outlook for iOS
Fra: Bjørn Idar Stuenes <bjorn.idar.stuenes@namsskogan.kommune.no>
Sendt: Wednesday, April 29, 2020 5:33:16 PM
Til: Jorunn Sund <Jorunn.Sund@konsek.no>
Emne: SV: Invitasjon til møte i kontrollutvalget ‐ 17.03.2020
Hei
Mitt arbeidssted er i Ramme 3 (Helse) og mener det blir mest korrekt å uttale meg om dette området.
Ønsker å gi tilbakemelding på kulepunkt 2 og 3.
På ramme 3 er det stor risiko for at kommunen ikke oppfyller lovkrav.
‐På plannivå er det mangler p.g.a at ingen har tatt ansvar for oppfølging av pålagt planverk.
‐Det er ukentlig lovbrudd i forhold til arbeidstid
‐Har ikke mottatt en eneste mail fra kommunalsjef helse på flere måneder. Liten kommune så vet jo at det er saker som
skal ha vært drøfte med tillitsvalgte, men får ingen innkallelser. Alvorlig når leder på så høyt nivå ikke følger felles
avtaleverk.
Kulepunkt 3 som handler om å drive effektivt er det en stor jobb å gjøre for at det skal bli tilfredsstillende.
‐Mye utskifting av ledere. Ansettes ledere uten ledererfaring, som må bruke lang tid på å lære seg enkle ting som f.eks
nødvendige dataprogrammer. Dette går utover de ansatte som vil se sin leder sjeldnere fordi andre ting krever dens
oppmerksomhet.
‐Det ble startet ny turnus 4 november 2019. Denne hadde i all hovedsak ansatte i turnus etter vedtatt bemanningsplan.
Denne turnusen er nå helt ødelagt, med en stor andel årsverk i vakanse som følger av naturlig avgang, blitt uføretrygdet
og ikke minst ansettelsesstopp. Krever sikkert en 50 % stilling for å kontakte vikarer og høre om de kan jobbe da det er
så mye ledige vakter.
‐Med mange ufaglærte og stadig nye tilkallingsvikarer drives det ikke effektiv, verken økonomisk eller med god jvalitet
ut i fra et brukerperspektiv
Mvh
Bjørn Stuenes
HTV, Sykepleierforbundet, Namsskogan

Fra: Jorunn Sund <Jorunn.Sund@konsek.no>
Sendt: 29. april 2020 13:04
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Til: Gunnbjørn Raaen <gunnbjorn.raaen@skole.iktin.no>; Stig Holmvik <Stig.Holmvik@namsskogan.kommune.no>; Julie
Ulstad <Julie.Ulstad@namsskogan.kommune.no>; Marthe Bekkevold <Marthe.Bekkevold@namsskogan.kommune.no>;
Bjørn Idar Stuenes <bjorn.idar.stuenes@namsskogan.kommune.no>; Stian Brekkvassmo
<Stian.Brekkvassmo@namsskogan.kommune.no>
Kopi: Geir Anton Staldvik <Geir.Staldvik@royrvik.kommune.no>
Emne: VS: Invitasjon til møte i kontrollutvalget ‐ 17.03.2020

Hei
Kontrollutvalget i deres kommune arbeider med en ny plan for forvaltningsrevisjon og vil i den forbindelse
invitere deg/ dere til å delta, svare på spørsmål.
Formålet er å få innspill fra administrativ-, politisk ledelse, HVO og tillitsvalgte om risikoområder i kommunen
og kommunens selskaper. Vi har fått innspill fra Administrasjonen, men mangler fra dere.
Med risikoområder mener vi tjenesteområder og kommunalt eide selskaper der det er risiko for manglende
etterlevelse av lover, regler og kommunestyrets vedtak og risiko for lav effektivitet, eller dårlig kvalitet.
Kontrollutvalget vil bruke innspillene som en del av grunnlaget for å lage plan for forvaltningsrevisjon.
En risiko- og vesentlighetsvurdering, som er utarbeidet av revisjonen ligger ved som vedlegg. Vurderingen er
en veldig god rettesnor, men kontrollutvalget ønsker å supplere vurderingene med lokalkunnskapene deres.
Følgende spørsmål ønsker vi tilbakemelding om:
 På hvilke områder mener du det er risiko for at kommunen ikke:



o

når politisk vedtatte målsettinger

o

oppfyller lovkrav

o

driver effektivt.

På hvilke områder og i hvilke kommunalt eide selskaper mener du det er behov
for forvaltningsrevisjon?

Kontrollutvalget har fått tilbakemelding fra administrasjonen, men ønsker også tilbakemelding fra
hovedtillitsvalgt og hovedverneombud i tillegg til politikere. I utgangspunktet ønsket vi å innkalle til møte, men i
disse korona tider lar det seg ikke gjøre. Fint om vi kan få tilbakemelding på mail. Min mailadresse er:
jorunn.sund@konsek.no

Frist for tilbakemelding er innen 13.mai

Mvh

Jorunn Sund
Førstekonsulent

Konsek. Trøndelag IKS
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Tlf: 95 98 58 28
Mailadresse: jorunn.sund@konsek.no
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