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Forslag til vedtak 
Virksomhetsbesøk gjennomføres ved xx den 27.mars 2023 fra kl 1000 - 1130.  

1. Kontrollutvalget ber om en generell informasjon om virksomheten, og er spesielt 
interessert i å høre om hvordan det arbeides med 

a.  xx 
b.  xx 

 
Vedlegg 
Prosedyre for virksomhetsbesøk for Oppdal kontrollutvalg 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har i sin årsplan for 2023 bestemt at de vil gjennomføre et virksomhetsesøk 
på kontrollutvalgets møte den 27.mars. Det er utarbeidet en prosedyre for virksomhetsbesøk 
som forteller hvordan prosessen gjennomføres, og som legges til grunn for planlegging og 
gjennomføring, bortsett fra at initiering og planlegging gjøres i samme møte. Det er på 
bakgrunn av at ny valgperiode trer i kraft i løpet av oktober og det er få møter igjen i denne 
perioden. 
Oppdal kommune er organisert i flat struktur, med kommunedirektør, stab og støtte og 10 
enheter med enhetsleder som øverste leder. Enhetene er: 

• Plan og forvaltning 
• Tekniske tjenester 
• Helse og familie 
• NAV 
• Midtbygda oppvekstsenter 
• Drivdalen oppvekstsenter 
• Hjemmetjenestene 
• Oppdal helsesenter 
• Oppdal ungdomsskole 
• Aune barneskole 
• Kommunale barnehager 

  
En oversikt over tidligere virksomhetsbesøk som er gjennomført:  

• 2019: Vekst Oppdal Holding AS 
• 2020: ikke gjennomført pga. koronapandemien  
• 2021: teknisk enhet vann og avløp 
• 2022: Oppdal helsesenter og Huset, tema psykisk helse og rusarbeid  

  
  
Saksvurdering 
I plan for forvaltningsrevisjon er både hjemmetjenesten og sykehjemmet angitt med høy 
risiko siden det er en økning i antall eldre og at utskrivningsklare pasienter fra sykehuset 
skrives ut tidligere, noe som bidrar til økt press på hjemmetjenesten og sykehjemsplasser.   
Oppdal kommune har vedtatt en eldrestrategi som legger opp til disse 5 strategiene: 

1. Et aldersvennlig Oppdal 
2. Økt fokus på aktivitet og felleskap 
3. Mat og måltider 



4. Helsehjelp basert på medvirkning og behov  
5. Bidra til gode sammenhenger i tjenestene og overganger 

 
Lenke til eldrestrategien; 
https://www.oppdal.kommune.no/globalassets/pdfdokumenter/helse-og-omsorg/plan-leve-
hele-livet.pdf  
 
Dersom kontrollutvalget finner dette aktuelt, så kan et besøk på sykehjem og 
hjemmetjeneste gi innsikt i hvordan noen av punktene i eldrestrategien følges opp og 
hvordan presset på hjemmetjenesten og sykehjemsplasser oppleves. Det bør da velges ut 
noen punkter, og det kan for eksempel være: 

• Kort informasjon om sykehjemmet og hjemmetjenesten og tilbudet som gis 
• Opplever man et høyt press på hjemmetjenesten og sykehjemsplasser? 
• Hvordan oppleves tilbudet av brukere/pårørende og tillitsvalgte? 
• Hvordan følges eldrestrategien opp innen punkt 4, helsehjelp? 

  
  
Konklusjon 
Kontrollutvalget står fritt i hvilken virksomhet de ønsker å besøke. I årsplanen er det bestemt 
at initiering og forberedelse av virksomhetsbesøk gjøres i samme møtet siden det er valgår 
og få møter igjen for det sittende kontrollutvalget. Kontrollutvalget må i dette møtet finne frem 
til hvilken virksomhet som skal besøkes, samt tidspunkt og omfang. Sekretariatet foreslår at 
sykehjemmet og hjemmetjeneste besøkes slik at oppfølgingen av eldrestrategien kan 
vurderes.  
 
Det bes om at kontrollutvalget tar stilling til:  

• Hvilken virksomhet som det er ønskelig å besøke, samt tidspunkt og omfang 
• Hvilke tema kontrollutvalget ønsker en orientering om  
• Hvem utvalget ønsker å møte 
• Eventuell dokumentasjon utvalget ønsker å få tilsendt på forhånd  

  
  
Sekretariatet vil ta skriftlig kontakt med kommunedirektøren, og avtale tidspunkt for besøket. 
Sekretariatet utarbeider en plan for virksomhetsbesøket på bakgrunn av utvalgets vedtak og 
innhenter nødvendig dokumentasjon. 
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