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Evaluering av virksomhetsbesøk ved Rennebu helsesenter 
 
Saksdokumenter: 
 

- Presentasjon sak 3022 virksomhetsbesøk, vedlagt 
 
 
Saksframlegg: 
Kontrollutvalgets formål med virksomhetsbesøk er å gjøre seg kjent med og skaffe seg 
kunnskap om hvordan kommunens virksomheter drives. Det legges frem en sak for 
evaluering av virksomhetsbesøket i forrige møte slik at fremtidige virksomhetsbesøk kan 
gi et best mulig utbytte.  
 
Kontrollutvalget vedtok den 16.03.22 å gjennomføre virksomhetsbesøk ved Rennebu 
helsesenter. I påfølgende møte den 03.05.22 ble program og gjennomføring for 
virksomhetsbesøket vedtatt. 
Program og gjennomføring ble fastsatt slik: 

10:00 – 10:10 Presentasjon av kontrollutvalget og helse og omsorg 
10:10 – 11:30 Orientering og mulighet for spørsmål med utgangspunkt i  

valgt tema 
11:30 – 12:00 Lunsj 
12:00 – 12:45 Omvisning 
13:00 – 15:30 Ordinært møte i formannskapssalen på kommunehuset 

 
Tema for virksomhetsbesøket var å:  
- bli kjent med virksomheten 
- høre hvordan virksomheten er organisert 
- få høre hvilke erfaringer de har med omorganiseringen 
- bli kjent med utfordringer som virksomheten har eller står overfor  
 
Til virksomhetsbesøket var utvalget gjort kjent med hvordan virksomheten er organisert. 
 
Saksvurdering 
Virksomhetsbesøket ble gjennomført som planlagt, og det vises til protokollen fra møtet 
samme dag, 21.09.22 i sak 30/22. Helsesenterets presentasjon er vedlagt saken.  
Sekretariatet opplevde at: 

- Besøket var godt forberedt fra virksomheten med en grundig presentasjon av 
virksomheten ut fra ønsket tema. 

- Utvalget fikk en ærlig og grundig gjennomgang. 
- Det var en åpen og uformell spørsmålsrunde hvor alle tok ordet.  
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- Det var nyttig å ha med tillitsvalgte. 

 
 
Det anbefales at kontrollutvalget oppsummerer sitt inntrykk av virksomhetsbesøket, og 
om noe burde vært planlagt eller gjort på en annen måte. 
Var områdene som ble plukket ut som tema for besøket relevante? 
Fikk utvalget et innblikk i hvordan helsesenter driftes? Er det informasjon som kom frem 
som bør tas med til arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurdering? 
 
Hensikten med utvalgets diskusjon i denne saken er å bidra til forbedringer for hvordan 
neste besøk skal forberedes og gjennomføres. Det er også en mulighet til å tilføye 
opplysninger til risiko- og vesentlighetsvurderingsarbeidet. 
 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Evaluering av virksomhetsbesøket ved Rennebu helsesenter tas til orientering. 
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