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Virksomhetsbesøk hos helse og omsorg – forslag til gjennomføring
Saksdokumenter:
- Kontrollutvalget sak 14/22 Initiering av virksomhetsbesøk 2022
- Prosedyre for virksomhetsbesøk
Saksframlegg:
I møte den 16.03.22, sak 14/22 Virksomhetsbesøk 2020 – initiering, diskuterte utvalget
aktuelle virksomheter som kunne være relevante for virksomhetsbesøk.
Kontrollutvalget gjorde følgende vedtak:
Virksomhetsbesøk gjennomføres ved helse og omsorg den 21.september 2022. Besøket
avgrenses til sykehjemmet og hjemmetjenesten.
Tema for besøket:
- Bli kjent med virksomheten
- Hvordan virksomheten er organisert
- Erfaringer med omorganiseringen
Sekretariatet forbereder besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. Plan for
gjennomføring av besøket godkjennes i kontrollutvalgets møte den 3.mai.
Sekretariatet har avklart med kommunedirektøren at virksomhetsbesøket kan
planlegges. Forslag til program er utarbeidet i samhandling med kommunalsjef for helse
og omsorg, Ingrid Fagerli.
Hensikten med besøket for kontrollutvalget er bli kjent med virksomheten, og å gjøre
kontrollutvalgsarbeidet kjent.
Forslag til program og gjennomføring den 21.september:
Kl 10:00
Oppmøte ved Rennebu helsesenter
Kl 10:00 – 10:10
Presentasjon av kontrollutvalget og helse og omsorg
Kl 10:10 – 11:30
Informasjon om virksomheten og organiseringen.
Erfaringer med omorganiseringen.
Kommunalsjef deltar med øvrige ansatte etter kommunalsjefens
ønske.
Kl 11:30 – 12:00
Lunsj
Kl 12:00 – 12:45
Omvisning i lokalene til helsesenteret.
Det legges opp til en åpen og uformell dialog der utvalget løpende skal kunne stille
spørsmål underveis.
Selve gjennomføringen av møtet styres av utvalgets leder.

Kontrollutvalget i Rennebu kommune

Sak nr. 25/2022

MØTEBOK
------------------------------------------------------------------------------------------------Etter at program er gjennomført, fortsetter kontrollutvalget med ordinære saker i
rådhuset.
Under behandlingen av saken oppfordres kontrollutvalgets medlemmer til å vurdere om
det foreslåtte programmet er dekkende.
Sekretariatets forslag til vedtak:
Virksomhetsbesøk gjennomføres ved Rennebu helsesenter med avgrensning til
sykehjemmet og hjemmetjenesten. Forslag til program og gjennomføring av besøket
godkjennes.
Behandling:
Kontrollutvalgets vedtak:
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