TY-18-03 – FORVALTNINGSREVISJON LEDELSE, ORGANISERING OG RESSURSBRUK
INNENFOR PLEIE OG OMSORG – KRAVSPESIFIKASJON
Vedtak sak 04/2018 Kontrollutvalget 22.2.2018
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.
Bestemmelser i kommuneloven
Kommuneloven §1 – Lovens formål
Formålet med denne lov er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og
fylkeskommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale og
fylkeskommunale fellesinteresser innenfor rammen av det nasjonale fellesskap og med sikte på en
bærekraftig utvikling. Loven skal også legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en
høy etisk standard.
Kommuneloven § 23 - Administrasjonssjefens oppgaver og myndighet
2. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig
utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i
samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende
kontroll.

Det bes om at tilbyder legger ved et forslag til prosjektplan sammen med tilbudet.
Hovedproblemstilling
 Er det samsvar mellom ledelsesressurser, organisering og ressursbruk innenfor pleie og
omsorg?
Supplerende problemstillinger:
 Kostraanalyse av kommunens ressursbruk i pleie- og omsorgstjenestene sett opp imot
tilsvarende kommuner i Kostragruppe 11
o En kostraanalyse av ressursbruk innen pleie og omsorg vil være et utgangspunkt for
de øvrige spørsmålene som skal besvares. De gir ingen fasit da det kan være andre
forhold som er spesielle for Tynset kommune som ikke nødvendigvis er helt
sammenlignbare innenfor kostraanalysen.
 Er det en helhetlig ledelse og vektlegges både kvalitet og økonomi
 Kommer målsettingene tydelig frem
 Er det samsvar mellom de ressurser, innen ledelse, som pleie og omsorg har til rådighet i
Tynset mot sammenlignbare kommuner (samme størrelse og utstrekning)
 Er det en hensiktsmessig organisering av ledelsesressursene - fungerer rapporteringsveiene
o Hvor mange rapporteringsnivåer er det i dag fra sykepleieren/fagarbeideren på
institusjonen opp til rådmann? Er antallet hensiktsmessig sett ut fra antallet ansatte
innenfor de ulike avdelinger/enheter?
o Hva synes de ansatte om måten man er organisert på? Synes de at de blir hørt i
saker som opptar de?
o Hvilke rapporteringsrutiner er det for å fange opp at det er tilstrekkelig med ressurser
på hver vakt.
 Er dagens organisering hensiktsmessig sett ut i fra antall brukere og ansatte innenfor hver
avdeling og enhet?
 Hva gjøres for å ta vare på og øke kompetansene på de fagressurser som tjenesteområdene
disponerer.
o Legges det til rette for at de som ønsker det får tatt videreutdanning, fra fagarbeider til
sykepleier/sykepleier til sykepleier med videreutdanning
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Er det et tilstrekkelig antall fagutdannede personer på vakt til enhver tid?
Bruk av vikarer/vikartjenester – utgifter til vikarer sett over år?
o Får vikarer tilstrekkelig opplæring?
Er alle fagområder innen dagens pleie og omsorg hensiktsmessig organisert innenfor
sektoren? Kunne flere/færre fagområder være organisert under helse og omsorgssjef?
Hvilken kompetanse har de ulike lederne – fag/lederkompetanse/økonomi? Vekting mellom
fag og økonomi/ledelse
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