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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse og kontrollrapport 2021 - Særlig 
ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til orientering. 
 
Vedlegg 
Kontrollrapport 2021 
 
Saksopplysninger 
Kommunal- og distriktsdepartementet ønsker samordning av tilsynsarbeidet mellom blant 
annet Statsforvalteren og kommunale kontrollutvalg. Som et ledd i dette arbeidet er det 
naturlig å gjøre bruk av rapportene som de statlige tilsynsmyndighetene utarbeider etter 
tilsyn i kommunene.  
 
Fra 2004 ble det innført en ny toppfinansieringsordning for ressurskrevende brukere av 
helse- og omsorgstjenester. Ressurskrevende brukere er psykisk utviklingshemmede, fysisk 
funksjonshemmende, eldre med fysisk eller mental svikt og psykiatriske pasienter.  
Kommunene får refusjon for direkte lønnsutgifter knyttet til særlig ressurskrevende helse- og 
omsorgstjenester. 
Med særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester menes tjenester som koster 
kommunen mer enn 1 430 000 kroner per år per bruker (innslagspunktet for 2021). 
Kommunen kan få refusjon for 80 prosent av direkte lønnsutgifter over dette innslagspunktet.  
 
Helsedirektoratet har i 2021 gjennomført stedlig kontroll med tilskuddsordningen i elleve 
kommuner, formålet med kontrollen var å gjennomgå kommunenes rutiner for framstilling av 
antall timer og gjennomgå underlagsdokumentasjonen for de enkelte brukerne. 
 
Kontrollen viste at kommunene har gyldige vedtak for alle de kontrollerte ressurskrevende 
brukere. Imidlertid var det ulik praksis mellom kommuner når det gjelder framstilling av timer, 
beregning av refusjonskrav og dokumentasjon. Det framkom avvik ved fratrekk for bruk av 
premiefond, hvor bare om lag halvparten av kommunene gjør fratrekk.   
 
Flertallet av kommunene påpekte også utfordringer med ordningens innretning. En 
gjennomgående tilbakemelding var at ordningen oppleves som kompleks og 
arbeidskrevende. 
 
Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagt rapport for utfyllende informasjon om kontrollen. 
 
Rådmannen v/enhetsleder Bo og aktivitet vil orientere om Melhus kommunes rutiner og 
resultater fra kontrollen. 
 
Konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget tar kontrollrapporten og 
orienteringen som vil bli gitt på utvalgets møte 9. juni til orientering, og legger dette til grunn 
som en del av sin rutinemessige oppfølging av virksomheten i Melhus kommune. 
 
 


