Bestilling av forvaltningsrevisjon av kvalitet i helse- og
omsorgsarbeidet
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
03.02.2021

Saknr
01/21

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
21/57 - 1
Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av kommunens helse- og
omsorgsarbeid.
2. Revisjon Midt-Norge bes sende kontrollutvalget en prosjektplan innen 3. mars.
Prosjektplanen utformes i samsvar med innspill gitt i møtet og må ellers beskrive
problemstillinger, metode og ressursramme for arbeidet.
3. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge ferdigstille rapporten innen 01.09.21.
Bakgrunn
I plan for forvaltningsrevisjon er forvaltningsrevisjon av kommunens helse- og omsorgstilbud
gitt høyeste prioritet. Som det går fram av planen, har kontrollutvalget oppgitt følgende
stikkord for undersøkelsen; behov, organisering og resultat, unge, uføre, utenforskap. For å
komme fram til en klar bestilling til revisjonen bør kontrollutvalget avklare hvilken tilnærming
det ønsker og hvilke deler av tjenesteområdet som er viktige å undersøke.
Ut fra stikkordene i plan for forvaltningsrevisjon er det helse- og omsorgstilbudet til unge
uføre som er hovedtema. En overordnet problemstilling kan være: "Gir Selbu kommune et
forsvarlig tjenestetilbud til unge uføre?"
Andelen unge uføre øker i befolkningen, både nasjonalt og i Selbu. Begrepet "ufør" dekker
en uensartet gruppe som av svært forskjellige årsaker, helt eller delvis, kan ha utfordringer
med å stå i ordinært eller tilrettelagt arbeid. For å regnes som "ung ufør" må man være
alvorlig og varig syk før fylte 26 år. Sekretariatet legger til grunn at kommunen ikke har
direkte innflytelse på antall uføretrygdede. Kommunen kan likevel ha ansvar overfor unge
uføre, eksempelvis for å gi tilbud om varig tilrettelagt arbeid, rådgiving, tilbud om bolig,
støttekontakt, eller økonomiske tilskudd.
Utenforskap er en fellesbetegnelse for manglende sosial tilknytning til samfunnet.
Enkeltpersoner eller grupper kan stå utenfor samfunnet ved at de for eksempel ikke deltar i
arbeidsliv eller tar utdanning, eller mangler språklig eller kulturell tilknytning til samfunnet
ellers (se Store norske leksikon www.snl/utenforskap).
Når det gjelder kommunens tjenestetilbud til unge uføre stilles det en rekke krav til
kommunen. Eksempelvis skal brukerne selv medvirke til utformingen av tilbudet. Der flere
tjenester er involvert skal de samarbeide til beste for brukeren, det skal også lages en
individuell plan. I tillegg skal kommunedirektøren ha en fungerende internkontroll for
området. Det vil si at direktøren skal ha rimelig grad av sikkerhet for at tjenestene utføres i
tråd med lover og regler og kommunens egne retningslinjer.
Undersøkelsen kan belyse de formelle rammene for tjenesten: Hvordan planlegger og
organiserer kommunen tjenestetilbudet sitt overfor unge uføre (arbeid, boliger,
støttekontakter osv.)? Legger kommunen til rette for at rådet for personer med
funksjonsnedsettelse fungerer i samsvar med regelverket? Hvilken internkontroll har

kommunedirektøren med de aktuelle tjenestene? Det er også mulig å undersøke
tjenestetilbudet sett fra brukere, pårørende og brukerorganisasjonenes ståsted, for eksempel
gjennom brukererfaringer.
Revisjon Midt-Norge vil delta i møtet og ta imot innspill. Revisor har ansvar for at arbeidet
med forvaltningsrevisjonen følger den faglige standarden. Det kan føre til at revisor må gjøre
tilpasninger av kontrollutvalgets innspill. Kontrollutvalget får prosjektplanen til behandling i
neste møte og har da mulighet til å avstemme sine forventninger med revisjonens arbeid.
Vurdering
Stikkordene for undersøkelsen i plan for forvaltningsrevisjon favner vidt. Erfaringsmessig er
det en fordel at kontrollutvalget snevrer inn og konkretiserer tema for undersøkelsen, før det
vedtar bestillingen til revisor. En konkret bestilling øker sjansene for at rapporten skal
resultere i konkrete anbefalinger til forbedringer. Sekretariatet anbefaler på denne
bakgrunnen at kontrollutvalget drøfter mulige risikoer på området og avklarer hvilke risikoer
det ønsker at revisjonen skal undersøke nærmere. Kontrollutvalgets medlemmer kan også
foreslå konkrete spørsmål til undersøkelsen.

