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Orienteringssaker 
 
Sekretariatet vil presentere følgende orienteringssaker i møtet:  
 
 
Orienteringssak 1: NKRF`s kontrollutvalgskonferanse 2022 
Den årlige kontrollutvalgskonferansen gikk av stabelen 2.-3. februar 2022. Nestleder tar 
en kort gjennomgang av innholdet i konferansen. 
 
 
 
Orienteringssak 2: Tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 
Statsforvalteren har den 16.juni 2021 hatt et digitalt tilsyn for å undersøke om 
kommunens arbeid med kommunal beredskap og helseberedskap er i samsvar med 
kravene til kommunal beredskapsplikt og kommunal helseberedskap.  
Statsforvalterens hovedinntrykk av kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og 
beredskap og helseberedskap, er i hovedsak godt. Oppsummering av tilsynet er 
beskrevet under kapitel 4 i rapporten.  
Statsforvalteren avdekket 1 avvik under tilsynet i Oppdal kommune.  
«Kommunen må evaluere og oppdatere plan for helsemessig og sosial beredskap, jf. 
forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. (23.7.2001 nr. 881) 
§ 2.»   
Vedlegg 1: Rapport - Tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap  
Oppdal kommune 16.06.2021. 
 
Den 2.november svarer Oppdal kommune ut at de vil prioritere å avslutte arbeidet med 
influensa - og koronavaksinering før oppstart med revidering av plan for helsemessig og 
sosial beredskap. Det går frem av svarbrevet hvordan kommunen vil gjennomføre 
arbeidet. Planen planlegges til politisk behandling høsten 2022. 
Vedlegg 2: Tilbakemelding fra Oppdal kommune fra den 2.november 2021. 
 
Den 26.november 2021 svarer Statsforvalter at avviket er lukket på bakgrunn svarbrevet 
fra kommunen om oppfølgingen av avviket. 
Vedlegg 3: Tilbakemelding fra Statsforvalter om lukking av avvik av den 26.november 
2021. 
 
 
 
Orienteringssak 3: Tilsyn med Oppdal sentrum vannverk 
Mattilsynet gjennomførte den 15.juni 2021 et tilsyn med Oppdal sentrum vannverk. 
Tilsynet med vannverkets distribusjonssystem ble gjennomført etter en nasjonal 
tilsynsmal fra 2020. Det ble ikke funnet noen avvik. 
Vedlegg 4: Rapport fra Mattilsynet på Oppdal sentrum vannverk av den 21.juni 2021 
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Orienteringssak 4: Tilsyn på bruk av tvang etter pasient- og 
brukerrettighetsloven kap.4A 
Statsforvalteren gjennomførte den 16.juni 2021 tilsyn på følgende områder:  
- Om kommunen sikrer at motstand mot helsehjelp hos pasienter identifiseres og at 
pasientens samtykkekompetanse blir vurdert.  
- Om kommunen sikrer at tillitsskapende tiltak forsøkes før tvungen helsehjelp 
gjennomføres.  
- Om kommunen sikrer at det gjøres helsefaglige vurderinger av om den aktuelle 
helsehjelpen kan gjennomføres med tvang.  
 
Tilsynet avdekket forhold som ga grunnlag for ett lovbrudd; 
«Det fremkommer av intervju og journalgjennomgang at to pasienter viser motstand mot 
å bo på avdelingen, uten at bestemmelsene i pasient- og brukerrettighetsloven 4A blir 
fulgt. Pasientene gir gjentagende tilbakemeldinger til helsepersonellet om at de ønsker 
seg hjem eller ut av avdelingen. Helsepersonellet har ikke vurdert dette som motstand.» 
  
Statsforvalteren har etter gjennomført tilsyn holdt opplæringskurs på tema for 
helsepersonell i Oppdal kommune. Tilsynet har merket seg at det arbeides godt med 
tillitsskapende arbeid i det daglige for å unngå bruk av tvungen somatisk helsehjelp. 
 
Vedlegg 5: Rapport fra tilsyn i Oppdal kommune 16.06.2021 - Bruk av tvang etter 
pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A. 
 
 
 
Orienteringssak 5: Planlagte tilsyn i Oppdal kommune i 2022 
Nedenfor følger en oversikt over planlagte tilsyn i 2022. 
 
 

Tilsyn Dato Lov Gjennomfører 
Tilsyn med 
kommunen som 
skoleeier. Særskilt 
språkopplæring 

03.10.2022 - 
31.10.2022 

Opplæringsloven Statsforvalteren, 
avd. opplæring 

Tilsyn med 
kommunen som 
skoleeier. 
Gratisprinsippet. 

03.10.2022 - 
31.10.2022 

Opplæringsloven Statsforvalteren, 
avd. opplæring 

Kommunen som 
barnehagemyndighet 

01.01.2022 - 
31.03.2022 

Barnehageloven Statsforvalteren, avd 
barnehage 

Forebygge muskel- 
og skjelettplager og 
psykiske plager - 
stedlig tilsyn 

15.03.2022 på 
Bjerkehagen 
bofellesskap 

 Arbeidstilsynet 

 
 
 
Orienteringssak 6: Rapport viser at kontrollutvalgene har fått mer å gjøre 
Mens kontrollutvalgene i snitt behandlet rundt 20 saker i 2003, er dette tallet nå oppe i 
38 viser tall fra Kommunal- og distriktsdepartementets organisasjonsdatabase. 
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Lenke til artikkelen: https://www.fkt.no/fagtema/kontrollutvalg/rapport-viser-at-
kontrollutvalgene-har-fatt-mer-a-gjore/ 
 
Kilde: FKT sin nettside under fanen «Fagtema» og «Kontrollutvalg». Artikkelen er hentet 
den 1.mars.d.å. 
 
 
Orienteringssak 7: Sett av nok ressurser til kontrollutvalgene 
En kommune må sørge for at kontrollutvalget får nok ressurser og oppmerksomhet til å 
drive med nødvendig revisjon av et mektig system. 
Uttalelsen er hentet fra lederartikkel i Kommunal Rapport den 24.februar d.å.  
Se vedlegg 6. 
 
 
 
Orienteringssak 8: Uavhengigheten og tilliten til kontrollutvalget må ivaretas 
Kommunal Rapport har hatt noen artikler om varsling, og hvorvidt kontrollutvalget kan 
varsles.  
Generalsekretæren i Forum for kontroll og tilsyn skriver i denne artikkelen et tilsvar til 
KS-advokatene.   
Se vedlegg 7. 
 
 
 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Sakene tas til orientering.  
 
Behandling 
 
Kontrollutvalgets vedtak:  

https://www.fkt.no/fagtema/kontrollutvalg/rapport-viser-at-kontrollutvalgene-har-fatt-mer-a-gjore/
https://www.fkt.no/fagtema/kontrollutvalg/rapport-viser-at-kontrollutvalgene-har-fatt-mer-a-gjore/

