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Orienteringssaker
Sekretariatet vil presentere følgende orienteringssaker i møtet:
Orienteringssak 1: FKT´s fagkonferanse for kontrollutvalg den 8. – 9. juni 2022
Forum for kontroll og tilsyn (FKT) har sin årlige fagkonferanse i juni. Program til
konferansen er vedlagt, og påmelding er innen den 19.april. Det er rom i budsjettet for 2
deltakere fra kontrollutvalget dersom det er ønskelig å delta.
Vedlegg 1: Program for FKT sin fagkonferanse.
Orienteringssak 2: Statlige tilsyn - oppfølging
Det ble lagt frem en sak på sist møte med tilsynsrapporter etter to tilsyn. Det ene v gikk
på forvaltning av tilskuddsordninger i landbruket, og det andre tilsynet var tilsyn på bruk
av tvungen somatisk helsehjelp etter kapittel 4A i pasient- og brukerettighetsloven.
Disse tilsynene er nå svart ut av Folldal kommune, og det avventes en avklaring fra
Statsforvalter om tilsynene lukkes.
Vedlagt er korrespondansen så langt i saken.
1. Folldal kommune sitt tilsvar på kontroll av forvaltninga av tilskuddsordninger i
jordbruket i Folldal kommune for produksjonstilskudd og avløsertilskudd i
jordbruket (PT), regionale miljøtilskudd for jordbruket i Innlandet (RMP) og
tilskudd til avløsning ved sjukdom og fødsel mv. (SA). Forvaltningskontrollen
hadde avkorting som hovedtema med spesielt fokus på rettssikkerhet og
likebehandling.
Vedlegg 2: Brev om oppfølging av fra Folldal kommune fra den 17.februar 2022.
2. Tvungen somatisk helsehjelp kapittel 4A
Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med Folldal kommune, Folldal bo- og
servicesenter og hjemmebaserte tjenester, fra 8. – 11.6.2021. Det ble undersøkt
om Folldal kommune sørget for at tvungen helsehjelp blir utført i samsvar med
aktuelle lovkrav slik at pasientene får trygge og gode tjenester.
Konklusjon: Folldal kommune sikrer ikke at motstand mot helsehjelp alltid blir
fanget opp, og at tillitsskapende tiltak blir systematisk utprøvd og evaluert. I
tilfeller der tillitsskapende tiltak blir brukt over tid, vurderes det ikke alltid
hvorvidt det er grunnlag for å vurdere pasientens samtykkekompetanse og om
vilkårene for bruk av tvang er oppfylt.
Vedlegg 3: Folldal kommune sitt tilsvar av den 10.november 2021
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og konkluderer med at planen ut til å være et godt grunnlag for kommunens
arbeid med å lukke lovbruddet. Kommunen har planlagt flere tiltak som er
relevante for å sikre at praktiseringen av tvungen somatisk helsehjelp i
hjemmetjenesten og på sykehjem vil bli i tråd med regelverket. Statsforvalteren
minner om at det er like viktig at kommunen sørger for at de tiltakene som er
planlagt faktisk blir gjennomført. Videre at f.eks. reviderte eller nye
rutiner/prosedyrer blir gjort kjent for alle ansatte. Det kommer ikke tydelig fram
av kommunens brev hvordan kommunen skal vurdere om tiltakene etterleves og
virker etter hensikten.
På den bakgrunn ønsker de at tiltakene kommunen har planlagt må nå få virke en
stund, og at kommunen i løpet av noe tid må vurdere om tiltakene er
implementert og har hatt effekt, og om de eventuelt skal korrigeres.
Statsforvalteren ber om en ny tilbakemelding innen 1.4.2022 for å vurdere
virkningen.
Vedlegg 4: Statsforvalterens svar på kommunens oppfølging av den 3.desember 2021.
Orienteringssak 3: Rapport viser at kontrollutvalgene har fått mer å gjøre
Mens kontrollutvalgene i snitt behandlet rundt 20 saker i 2003, er dette tallet nå oppe i
38 viser tall fra Kommunal- og distriktsdepartementets organisasjonsdatabase.
Lenke til artikkelen: https://www.fkt.no/fagtema/kontrollutvalg/rapport-viser-atkontrollutvalgene-har-fatt-mer-a-gjore/
Kilde: FKT sin nettside under fanen «Fagtema» og «Kontrollutvalg». Artikkelen er hentet
den 1.mars.d.å.
Orienteringssak 4: Sett av nok ressurser til kontrollutvalgene
En kommune må sørge for at kontrollutvalget får nok ressurser og oppmerksomhet til å
drive med nødvendig revisjon av et mektig system.
Uttalelsen er hentet fra lederartikkel i Kommunal Rapport den 24.februar d.å.
Se vedlegg 5.
Orienteringssak 5: Uavhengigheten og tilliten til kontrollutvalget må ivaretas
Kommunal Rapport har hatt noen artikler om varsling, og hvorvidt kontrollutvalget kan
varsles.
Generalsekretæren i Forum for kontroll og tilsyn skriver i denne artikkelen et tilsvar til
KS-advokatene.
Se vedlegg 6.
Orienteringssak 6: Timerapportering fra Revisjon Midt-Norge SA pr 31.12.22
Kontrollutvalget i Folldal har ihht leveranseavtale en tilgjengelig timeressurs på 185 timer
pr. år til risiko- og vesentlighetsvurdering, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll i
perioden 2020-2023. Timerammen inkluderer reiser, møter osv.
Kontrollutvalget har i 2020 og 2021 brukt 503,66 timer.
Rammen kan sees over hele 4-årsperioden, og gjenværende timer som står igjen for
resten av perioden er pr 31.12.2021 236, 34 timer. En forvaltningsrevisjon ligger
vanligvis på ca 200 timer.
Se vedlegg 7.

Kontrollutvalget i Folldal kommune

Sak nr. 13/2022

MØTEBOK
------------------------------------------------------------------------------------------------Sekretariatets forslag til vedtak:
Sakene tas til orientering.
Behandling:
Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget i Folldal kommune

Sak nr. 13/2022

