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Saksopplysninger:
Det vises til vedlagte saksdokument fra revisjonen og svarbrev fra kommunen.
Ovennevnte rapport ble behandlet av kommunestyret den 15. desember 2016 sak 49/2016.
Kommunestyret har valgt å følge kontrollutvalgets innstilling og vedtatt følgende:
Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonene i forvaltningsrevisjonsrapporten
Ressursbruk og kvalitet i pleie og omsorgstjenestene til orientering, og slutter seg til
rapportens anbefalinger.
Kommunestyret ber administrasjonssjef sørge for oppfølging av rapportens anbefalinger og
herunder:

Kontrollutvalgets sekretariat, KUSEK IKS:
Org.nr. 991 520 759
Web: www.kusek.no
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Kontrollutvalgets oppfølging av rapporten
Kontrollutvalget skal i henhold til kontrollutvalgsforskriften § 12 påse at kommunestyrets
vedtak i tilknytning til behandling av rapporter fra forvaltningsrevisjon følges opp. På vegne
av kontrollutvalget sendte revisjonen den 10. oktober 2018 brev til rådmannen hvor det blir
bedt om en skriftlig orientering om hva som er gjort i forhold til kommunestyrets vedtak
49/2016. Rådmannen har i svarbrev datert 19. oktober 2018 gitt en orientering om status i
forhold til oppfølging av kommunestyrets vedtak. For nærmere detaljer vises det til disse
brevene, som begge ligger vedlagt saken.
Sekretariatet har i henhold til kontrollutvalgsforskriften § 20 et selvstendig ansvar for å påse
at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet.
Vurderinger
Revisjonen har ikke gitt noen vurderinger, konklusjoner eller anbefalinger i saken.
Sekretariatet vil derfor utfra de opplysninger som fremkommer i rådmannens svar anbefale at
kontrollutvalget tar opplysningene til orientering og at kommunestyrets vedtak 49/2016 i det
vesentligste er fulgt opp av kommuneadministrasjonen på en tilfredsstillende
måte, eller at tiltak er igangsatt og under gjennomføring.

Sekretariatets tilrådning:
Kontrollutvalget tar rådmannens skriftlige redegjørelse vedrørende oppfølging av
kommunestyrets vedtak 49/2016 i tilknytning til forvaltningsrevisjonsrapport Ressursbruk og
kvalitet i pleie og omsorgstjenestene til orientering.
Kontrollutvalget konkluderer ut fra dette at kommunestyrets vedtak 49/2016 i det alt vesentligste
er fulgt opp, eller at tiltak er under gjennomføring av administrasjonen. Kontrollutvalget
forutsetter at de påbegynte tiltak videreføres.
Kontrollutvalget vedtar å synliggjøre oppfølgingen til kommunestyret gjennom utvalgets
årsmelding for 2018.
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