Konsek Trøndelag IKS

Veileder for kontrollutvalgenes virksomhetsbesøk
Dette er en veileder vi bruker i planleggingen av virksomhetsbesøk i kontrollutvalgene. Hver enkelt tilpasser
opplegget etter hva som er mest hensiktsmessig i den aktuelle kommunen.

Forberedelser:
•

Undersøk hvilke virksomheter som kan være mest aktuelle å besøke for
kontrollutvalget. Hvis det nylig er gjennomført overordnet analyse i kommunen vil
enheter med høy risiko og vesentlighet kunne være mest relevante. Dette må
vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

•

Sett opp aktuelle virksomhetsbesøk i årsplanen. Kontrollutvalget vedtar hvilken enhet
de ønsker å besøke.

•

Kontakt rådmann og eventuelt andre som skal inviteres til møtet (for eksempel
tillitsvalgt, verneombud, brukerrepresentanter mv.)

•

Sett opp en tidsplan for møtet.

•

Informasjon til møtedeltakerne i forkant av møtet: Hva er status på enheten, hvilke
ressurser har de, mål og utfordringer. Som forberedelse til møtet kan møtedeltakerne
få tilsendt spørsmål knyttet til besøket (se vedlegg 1).

Under møtet1:
•

Leder starter med å informere om hensikten med besøket, og presenterer hvem som
er til stede.

•

Deltakerne orienterer etter tidsplan. Utgangspunktet er at møtet skal være åpent.2

•

I noen tilfeller må møtet lukkes under omvisning på virksomheten, om hensynet til
personvernet krever det.3 Ved vurdering av om møtet skal lukkes må det gjøres en
konkret avveiing mellom hensynet til personvern på den ene siden, opp mot hensynet
til den offentlige interessen av å ha mulighet til å overvære møtet. For eksempel vil
sykehjem være en virksomhet hvor møtet må lukkes under omvisningen av hensynet
til pasientenes personvern.

1

kommuneloven § 30, nr. 1, jf. koml. § 29 nr. 2
koml. § 31, nr. 1
3 kom. § 31, nr. 4
2

Etter møtet:
•

Kontrollutvalget oppsummerer møtet muntlig, og fatter vedtak. Kommer det frem
opplysninger som gjør at kontrollutvalget ønsker å gå videre i saken, fatter utvalget
vedtak om dette (orientering fra administrasjonen, forvaltningsrevisjon, undersøkelse,
orientere kommunestyret mv.)

Vedlegg 1. Spørsmål/temaer for samtalene (må tilpasses gjennomføring, sektor og
størrelse/omfanget enhet mv.)
Sektorleder:
1. Hvordan er ***** organisert?
2. Samspillet mot andre og evt. eksterne tjenesteytende enheter?
3. Har *****. definerte mål, hvilke?
4. Er ressursene tilstrekkelige?
5. Hva er de største utfordringene i ******?
6. ******** som tjenesteyter mot publikum?
7. Kompetanseutviklingen av de ansatte?
9. Etikk og holdningsskapende arbeid?
10. Fokus på likeverd/likestilling/toleranse i det daglige arbeid?
11. Tjenestens fysiske lokaliteter?
12. Fysisk og psykisk arbeidsmiljø?
13. Beskriv andre viktige ting vi ikke har spurt om!
Enhetsleder/fagledere
1. Beskriv organisering og arbeidsdeling i ***
2. Har ******. definerte mål, hvilke?
3. Hva er de største utfordringene i tjenestene?
4. Oppfatning av ressurssituasjonen?
5. Samspillet mot andre enheter ?
6.******* som tjenesteyter mot publikum?
7. Kompetanseutviklingen av de ansatte?
8. Hvilket fokus har ****** på likeverd/likestilling/toleranse i sitt arbeid?
9. Etikk og holdningsskapende arbeid?
10. Tjenestens fysiske lokaliteter?
11. Fysisk og psykisk arbeidsmiljø?
12. Beskriv andre viktige ting vi ikke har spurt om!
Tillitsvalgt og verneombud
1. Hva er de største utfordringene i *************?
2. Oppfatning av ressurssituasjonen?
3. Sikres kompetanseutviklingen av de ansatte?
4. Hvilket fokus har tjenesten på likeverd/likestilling/toleranse i sitt arbeid?
5. Etikk og holdningsskapende arbeid?
6. Tjenestens fysiske lokaliteter?
7. Fysisk og psykisk arbeidsmiljø?
8. Fungerer HMS-arbeidet?
9. Håndtering lov-/avtaleverk?
10. Dialog med ledelsen?
11. Beskriv andre viktigheter vi ikke har spurt om!
Brukerrepresentanter
1. Hva oppfattes som de største utfordringene?
2. Oppfatning av ressurssituasjonen?
3. Dialog med ledelsen?
4. Hvordan sikres dialogen med brukerne?
5. Inntrykk av kompetansen hos de som gir tjenesten?
6. Hvilket fokus har tjenesten på likeverd/likestilling/toleranse mv.?
7. Tjenestens fysiske lokaliteter?
8. Beskriv andre viktigheter vi ikke har spurt om!

