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Valg av forvaltningsrevisjonsprosjekt 2018
Saksdokumenter:
- Overordnet analyse Tynset kommune, utarbeidet av BDO (ikke vedlagt)
(ligger i sin helhet på www.konfjell.no)
- Møteprotokoll kommunestyrets behandling 24.01.17, sak 6/17 (ikke vedlagt)
- Møteprotokoll kontrollutvalget 22.02.18, sak 04/18 (ikke vedlagt)
- Abakus AS – utkast/forslag kravspesifikasjon/Prosjektbeskrivelse
Saksframlegg:
Kommunestyret behandlet kontrollutvalgets innstilling i møte 24.01.17 sak 6/17 med
følgende vedtak:
Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 vedtas, med følgende prioriterte prosjekter:
1. Ledelse, organisering og ressursbruk innenfor pleie og omsorg i alle sektorer og
på alle nivå
2. Psykisk helse blant unge
3. Kontroll av investeringsprosjekter
Forvaltningsrevisjon i perioden utlyses på anbud gjennom Abakus AS som Tynset
kommune er medeier i som forestår anbudsprosessene for kommunen
Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden, samt å prioritere
ressurser mellom gjennomføring av forvaltningsrevisjon i kommunen og i selskaper.
Kommunestyrets prioritering ble noe annerledes enn kontrollutvalgets innstilling for 1.
prioritet.
Kontrollutvalget har allikevel fullmakt til å endre og prioritere.
Kontrollutvalget vedtok i møte 22.02.18 sak 04/18 følgende:
Kontrollutvalget vedtok å gjennomføre forvaltningsrevisjon «Ledelse, organisering og
ressursbruk innenfor pleie og omsorg». Før endelig prosjektbeskrivelse utformes, vedtok
kontrollutvalget å få en orientering fra helse- og omsorgssjefen, leder hjemmetjenesten
og leder institusjonstjenesten i Tynset kommune. Sekretariatet i samarbeid med Abakus
AS utarbeider innspill til mulig prosjektbeskrivelse til neste møte.
Abakus AS har utarbeidet forslag til kravspesifikasjon/Prosjektbeskrivelse som følger
vedlagt. Denne vil kunne danne grunnlag for innhenting av anbud for gjennomføring av
prosjektet.
I vedtaket til kontrollutvalget ble det besluttet at utvalget også ønsket å få en orientering
fra helse- og omsorgssjefen, leder hjemmetjenesten og leder institusjonstjenesten i
Tynset kommune. Helse- og omsorgssjefen har bekreftet i mail at de vil delta og gi
kontrollutvalget ønsket orientering samt svare på spørsmål. I tillegg til de nevnte ledere
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------------------------------------------------------------------------------------------------vil også tjenesteområdeledere for Helsetjenesten og TFF (Tjenesten for funksjonshemmede) også delta, da disse inngår i den samlede Helse- og omsorgssektoren i
kommunen, dekker da pleie og omsorg i alle sektorer på alle nivå. Det er viktig, som
påpekt i svarmail fra helse- og omsorgssjefen at sektoren blir evaluert som helhet og
ikke fragmentert.
For å få best mulig resultat med gjennomføring av forvaltningsrevisjonen, er
kravspesifikasjonen og prosjektbeskrivelsen viktig og at utvalget har en aktiv rolle til
denne og bestillingen. Sekretariatet har kommunisert med Abakus AS og deres forslag
til problemstillinger er blitt en del endret. Abakus vil være til stede i møte og gjennomgå
deres forslag samt kunne ta inn endringer foreslått av utvalget, eventuelt fra øvrige
deltakere fra helse- og omsorgssektoren.
Sekretariatets forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Behandling:
Kontrollutvalgets vedtak:
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