19/19
NY BEHANDLING AV BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJON VEDR
TOLGASAKEN - BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET
Kontrollutvalgets innstilling:
Tolga kommunestyre beklager feil i diagnosesettingen overfor brødrene Holøyen og vil følge
opp med videre dialog og tiltak.
Det vises til omfattende samhandling mellom familien og Tolga kommune gjennom mange år.
Tolga kommunestyre tar statlig gransking og kontrollutvalgets notat til etterretning og følger
opp med følgende tiltak:
 Tolga kommunestyre ber kontrollutvalget gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjekt med
hovedproblemstillingen «Er tjenesten for funksjonshemmede hensiktsmessig organisert og
har den tilfredsstillende tjenestetilbud til brukerne? Oppdraget legges ut på anbud; jamfør
sak 33/18 i kontrollutvalget. Prosjektet skal gjennomføres innenfor en ramme på kr
250.000.
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Tolga kommunestyre ber rådmannen revidere og utarbeide nødvendige prosedyrer som
følge av Tolga saken.

Rådmannen orienterer kommunestyret om disse prosedyrene innen 01.07.2019
Tolga kommunestyre viser til at statlig granskingsrapport fastslår at det er feil i rapporteringen
av psykisk utviklingshemmede i perioden 2010-2013. Det gjelder feil i diagnoser (2
personer) og underrapportering (5 personer). Fylkesmannen har beregnet feil i diagnoser til å
utgjøre 7 millioner for mye i tilskudd. Kontrollutvalget har beregnet at underrapporteringen i
perioden 2010-2014 utgjør 11,3 millioner for lite i tilskudd i samme periode. Tolga
kommunestyret merker seg at en statlig granskingsrapport kun beregner den ene feilen.
Behandling:
Forslag fra Ragnhild Aashaug, Sp:
Tolga kommunestyre beklager feil bruk av diagnoser overfor brødrene Holøyen. Tolga kommune
skal jobbe med å bedre rutinene på det som har fremkommet gjennom granskingen, og skal ha et
høyt fokus på å bedre både kompetanse og rutiner for brukermedvirkning for best mulig dialog og
samhandling.
Tolga kommunestyre tar statlig gransking av Tolgasaken, kontrollutvalgets og rådmannens notat til
etterretning og følger opp med følgende tiltak:
1. Tolga kommunestyre ber rådmannen revidere og utarbeide nødvendige prosedyrer som følge av
Tolgasaken.
2. For å styrke brukermedvirkningen skal det gjennomføres et kompetanseløft for våre ansatte som
er tilknyttet sektor velferd. Det bevilges inntil kr 50.000,- fra generelt disposisjonsfond til dette.
Rådmannen rapporterer til kommunestyret om oppfølging av prosedyrer og kompetanseløft for
brukermedvirkning innen 01.07.2019
3. Tolga kommunestyre ber kontrollutvalget om å utsette den bestilte forvaltningsrevisjonen for
området. Granskingen har bidratt til nye rutiner som skal innarbeides. Granskingen bekrefter
forvaltningsrevisjonen fra 2013 sine konklusjoner og oppfølgingen av den for psykisk
utviklingshemmede og de som har behov for denne tjenesten. Nye rutiner og kompetanseløft for
brukermedvirkning må innarbeides før ny forvaltningsrevisjon gjennomføres. Kommunestyret ber
om at den bestilte forvaltningsrevisjonen tas inn som en ordinær del av nytt kontrollutvalgs plan for
forvaltningsrevisjoner, og kontrollutvalget utformer innretning av forvaltningsrevisjonen.
Kommunestyret ber om at denne forvaltningsrevisjonen prioriteres så snart som mulig i ny periode.
Nytt endringsforslag fra Marit Gilleberg, Ap og Ragnhild Aashaug, Sp ble fremmet. Ragnhild
Aashaug trakk sitt forslag.
Tolga kommunestyre beklager feil bruk av diagnoser overfor brødrene Holøyen. Tolga kommune
skal jobbe med å bedre rutinene på det som har fremkommet gjennom granskingen, og skal ha et
høyt fokus på å bedre både kompetanse og rutiner for brukermedvirkning for best mulig dialog og
samhandling.
Tolga kommunestyre tar statlig gransking av Tolgasaken, kontrollutvalgets og rådmannens notat til
etterretning og følger opp med følgende tiltak:
1. Tolga kommunestyre ber rådmannen revidere og utarbeide nødvendige prosedyrer som
følge av Tolgasaken.
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2. For å styrke brukermedvirkningen skal det gjennomføres et kompetanseløft for våre ansatte
som er tilknyttet sektor velferd. Det bevilges inntil kr 50.000,- fra generelt disposisjonsfond
til dette.
Rådmannen rapporterer til kommunestyret om oppfølging av prosedyrer og kompetanseløft for
brukermedvirkning innen 01.07.2019
3. Granskingen har bidratt til nye rutiner som skal innarbeides. Granskingen bekrefter
forvaltningsrevisjonen fra 2013 sine konklusjoner og oppfølgingen av den for psykisk
utviklingshemmede og de som har behov for denne tjenesten. Nye rutiner og
kompetanseløft for brukermedvirkning må innarbeides før en evt. ny forvaltningsrevisjon
gjennomføres.
4. Med bakgrunn i den grundige statlige granskingen som Tolga kommune har vært underlagt,
så ber kommunestyret om at forvaltningsrevisjonen for TFF vurderes på nytt i forbindelse
med kartlegging av risiko og prioritering av forvaltningsrevisjoner i perioden 2019 - 2023.
Endringsforslag fra Ragnhild Aashaug og Marit Gilleberg enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tolga kommunestyre beklager feil bruk av diagnoser overfor brødrene Holøyen. Tolga kommune
skal jobbe med å bedre rutinene på det som har fremkommet gjennom granskingen, og skal ha et
høyt fokus på å bedre både kompetanse og rutiner for brukermedvirkning for best mulig dialog og
samhandling.
Tolga kommunestyre tar statlig gransking av Tolgasaken, kontrollutvalgets og rådmannens notat til
etterretning og følger opp med følgende tiltak:
1. Tolga kommunestyre ber rådmannen revidere og utarbeide nødvendige prosedyrer som
følge av Tolgasaken.
2. For å styrke brukermedvirkningen skal det gjennomføres et kompetanseløft for våre ansatte
som er tilknyttet sektor velferd. Det bevilges inntil kr 50.000,- fra generelt disposisjonsfond
til dette.
Rådmannen rapporterer til kommunestyret om oppfølging av prosedyrer og kompetanseløft for
brukermedvirkning innen 01.07.2019
3. Granskingen har bidratt til nye rutiner som skal innarbeides. Granskingen bekrefter
forvaltningsrevisjonen fra 2013 sine konklusjoner og oppfølgingen av den for psykisk
utviklingshemmede og de som har behov for denne tjenesten. Nye rutiner og
kompetanseløft for brukermedvirkning må innarbeides før en evt. ny forvaltningsrevisjon
gjennomføres.
4. Med bakgrunn i den grundige statlige granskingen som Tolga kommune har vært underlagt,
så ber kommunestyret om at forvaltningsrevisjonen for TFF vurderes på nytt i forbindelse
med kartlegging av risiko og prioritering av forvaltningsrevisjoner i perioden 2019 - 2023.

Tolga kommunestyre viser til at statlig granskingsrapport fastslår at det er feil i rapporteringen
av psykisk utviklingshemmede i perioden 2010-2013. Det gjelder feil i diagnoser (2
personer) og underrapportering (5 personer). Fylkesmannen har beregnet feil i diagnoser til å
utgjøre 7 millioner for mye i tilskudd. Kontrollutvalget har beregnet at underrapporteringen i
perioden 2010-2014 utgjør 11,3 millioner for lite i tilskudd i samme periode. Tolga
kommunestyret merker seg at en statlig granskingsrapport kun beregner den ene feilen.
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