
Utkast Plan for kontrollutvalgets virksomhetsbesøk ved TFF, tirsdag 6. juni 
2018 kl. 13:00. 
 
 

Enhetsleder:  Linda Granrud 

Avdelingsledere: Lillian Henningsen, Anne Marie Maana     

  

 

  

Oppmøtested Kommunehuset Alvdal, Kammerset  

Inviterte Fastsettes under behandling 

Tema Fastsettes under behandling 

Skriftlig kontakt 
med rådmannen 

Sekretariatet tar kontakt i uke 20. 

Skriftlig kontakt 
med 
virksomhetsleder 

Sekretariatet tar skriftlig kontakt med virksomhetsleder, orienterer 

om hensikten med etatsbesøket og avtaler endelig tidspunkt, uke 

20 

Innhente og sende 
ut dokumentasjon 

Sekretariatet innhenter ønskelig dokumentasjon og sender ut til 

utvalget i uke 20, 

 

Foreløpig forslag til tidsplan: 

Tidsplan  

12:30-13:00 Utvalget møtes for forberedelse 

13:00-13:20 Kontrollutvalget presenterer seg selv og sin rolle 

13:20-14:30 Orientering og diskusjon med utgangspunkt i valgt tema 

14:30-15:00 Spørsmålsrunde 

15:00- Ordinært møte 

 

Kontrollutvalget kan be om en orientering knyttet til følgende tema: 

o Organisering 

o Bemanninssituasjon 

o Hms-internkontroll 

o Etikk 

o Beredskap 

o Rutiner for oppbevaring og utdeling av medisiner 

  

 

 

 

 

 



Utdrag fra kommunens årsmelding for 2017 område Tjenesten for funksjonshemmede (TFF): 

___________________________________________________________ 

Tjenesten for funksjonshemmede (TFF) tar seg av funksjonshemmede bosatt i Solgløtt og 

Klokkaregga. I tillegg gir TFF flere hjemmeboende brukere ulike tjenester, herunder boveiledning, 

omsorgslønn og støttekontakt. Det ytes også tjeneste som brukerstyrt personlig assistanse (BPA). TFF 

drifter Alvdal Aktivitetssenter i stasjonsbygningen med varierte aktiviteter og opplæring for egne 

brukere.  

 2017 2016 2015 

Antall ansatte 70 66 52 

Antall årsverk 41 38,6 31,6 

Antall heltidsansatte 22 19 17 

Antall deltidsansatte 49 47 35 

Det er noe usikkerhet i tabelloversikten i forhold til stor endring/økning i personalressurs i 

perioden. 
 

 Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik i kr Avvik i % Regnskap 2016 Regnskap 2015 

Utgifter 33.658 34.173 515 1,5 32.377 20.055 

Inntekter -22.921 -23.357 -436 -1,9 -21.967 -8.783 

Netto utgift 10.738 10.816 78 0,7 10.411 11.272 

 

Ytre og indre miljø/ HMS 

Sykefraværet de siste 3 årene: 

2017 2016 2015 

7,8 8,2 2,6 

Kommentarer: 

Enheten hadde tidligere et svært lavt sykefravær, etter en større utvidelse av tjenesten i 

2015/16 økte sykefraværet, men ser ut til å ha stabilisert seg på en normalnivå for denne type 

tjenesteområde.  

 

Øvrige forhold 
Viser til kommentarer under økonomi og KOSTRA. Det er i senere tid solgt vesentlig tjeneste til andre 

kommuner, dette er tjeneste der alle utgifter faktureres til opprinnelig bostedskommune. Som 

vertskommune for Storsteigen videregående skole blir vi forespurt om tjeneste utover skoletiden for 

elever som ønsker å gå der og som har behov for praktisk bistand og lignende i tillegg. Dette 

medfører i noe grad at elever ønsker å flytte til Alvdal når retten til videregående opplæring er brukt 

opp. Dette vil medføre at netto driftsutgift for TFF øker dersom ytterligere tilflytting av nye brukere 

kommer. 

________________________________________________ 


