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Valg av leverandør – Forvaltningsrevisjon
Saksdokumenter:
 Kontrollutvalgets vedtak i sak 20/2018 Ikke vedlagt
 Abakus innhentet tilbud og innstilling 13.08.18 Unnt. Off jfr off.loven §15
 3 tilbud Unnt. off jfr off.loven §15
Innstilling og anbud sendt pr. A-post 15.08.18 til utvalgets medlemmer
Saksframlegg:
Kontrollutvalget i Tynset fattet i møte sak 20/18 den 07.06.18 slikt vedtak:
Kontrollutvalgets vedtak:
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til kravspesifikasjon utarbeidet av Abakus AS med
følgende tillegg som opprinnelig vedtak oppdragsbenevnelse:
Ledelse, organisering og ressursbruk innenfor pleie og omsorg i alle sektorer og på alle
nivå.
Kravspesifikasjon ble vedtatt skal lyde:
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?
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------------------------------------------------------------------------------------------------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
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
Rutiner for varsling – og følges disse opp – lederansvar
o










Forslag til konkurransegrunnlag godkjennes og legges til grunn for innhenting av anbud.
Følgende punkter inntas i konkurransegrunnlaget:
- Anskaffelsens verdi er begrenset oppad til kr. 200.000
- Oppdraget skal utføres i tidsrommet september-november, endelig rapport til
kontrollutvalget skal behandles i møte i kontrollutvalget desember 2018
- Tilbyder er forpliktet til å vedstå sitt tilbud til 01.11.2018
- Tilbudsfristen setter til 01.08.18 kl 12.00

Saksvurdering:
Sekretariatet viser til brev fra Abakus med vedlagt innstilling og vedlagt tilbud fra 3
tilbydere. Unnt. Off jfr off.loven §15
Sekretariatets forslag til vedtak:
Saken legges fram uten forslag til vedtak i fra sekretariatet.
Behandling:
Kontrollutvalgets vedtak:
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