
 
Forberedelse av virksomhetsbesøk 2023 - Stadsbygd 
omsorgssenter 
Behandles i utvalg Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 18.01.2023 03/23 
 
Saksbehandler Karoline Lorentzen 
Arkivkode FE-033 
Arkivsaknr 21/4 - 36 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar den overordnede tidsplanen for virksomhetsbesøk ved 
Stadsbygd omsorgssenter 07.06.2023. 

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet avklare nærmere klokkeslett for virksomhetsbesøket 
slik at dette er klart til kontrollutvalgets møte i april.   

 
Vedlegg 
Prosedyrer for virksomhetsbesøk 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget vedtok i møte 26.10.22 (sak 52/22) prosedyrer for virksomhetsbesøk, se 
vedlegg. Prosedyrene beskriver blant annet kontrollutvalgets fremgangsmåte for 
virksomhetsbesøk, og de ulike fasene av gjennomføringen.  
 
I henhold til den vedtatte prosedyren skal kontrollutvalget gjennom 4 stadier når det gjelder 
gjennomføring av virksomhetsbesøk;  
  

1. Initiering 
2. Forberedelse 
3. Virksomhetsbesøket  
4. Etterarbeid.  

 
Initieringsfasen ble gjennomført i kontrollutvalgets møte 26.10.22 (sak 53/22). Utvalget 
vedtok da at de vil dra på virksomhetsbesøk til Stadsbygd omsorgssenter i utvalgets siste 
møte våren 2023. Under behandlingen av saken kom det frem at kontrollutvalget, i tillegg til å 
få generell info om omsorgssenteret, ønsker orientering om sykefravær, omorganisering (fra 
sykehjem til omsorgssenter), bemanningssituasjonen og demografi.  
  
Forberedelse til virksomhetsbesøk  
Kontrollutvalgets sekretariat har vært i kontakt med kommunedirektøren, jf. prosedyrens 
punkt 4.2.2, som har bekreftet at kontrollutvalget kan gjennomføre virksomhetsbesøk ved 
Stadsbygd omsorgssenter i utvalgets siste møte før sommeren, den 07.06.2023. Det legges 
opp til at kommunedirektør og/eller sektorleder, samt tillitsvalgte og verneombud deltar. 
Nærmere tidspunkt (klokkeslett) for besøket må imidlertid avklares litt senere. Med hensyn til 
at kontrollutvalget også skal gjennomføre vanlig møte i tilknytning til virksomhetsbesøket vil 
det beste være med virksomhetsbesøk fra kl. 09.00-ca.11.00 med påfølgende møte, 
alternativt fra ca. 12.00-14.00 med møte i forkant.  
 
Tidsplan 
Kontrollutvalgets sekretariat foreslår følgende overordnede tidsplan for virksomhetsbesøket:  
 
ca.10 min: Innledning - kort presentasjon av kontrollutvalget, hensikten med møtet og 
presentasjon av de som er tilstede  
ca. 50 min: presentasjon av omsorgssenteret, sykefravær, omorganisering (fra sykehjem til 
omsorgssenter), bemanningssituasjonen og demografi. 



 
ca. 20 min: spørsmål og dialog med tillitsvalgte og verneombud 
ca. 20-30 min: omvisning 
ca. 15 min: Oppsummering og avslutning  
 
Vurdering og konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat mener den foreslåtte tidsplanen er realistisk. Erfaringsmessig 
bør ca. to timer være nok tid til å bli kjent med virksomheten. Kontrollutvalget bør imidlertid i 
løpet av møtet avklare følgende:  
  

• Spikre tidsplan - Hvor lang tid trengs til presentasjon, spørsmål, omvisning og 
oppsummering? 

• Hva ønsker utvalget å høre/se – er det konkrete spørsmål det ønskes svar på og som 
kan videreformidles til de ansatte ved virksomheten?  

 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å vedta den foreslåtte tidsplan med eventuelle 
endringer, samt avklare om det er konkrete spørsmål de ønsker svar på. 
  
 
 


