MØTEPROTOKOLL
Eidskog kontrollutvalg 2019-2023
Dato:
Sted:
Arkivsak:

16.04.2020 kl. 12:00-12.45.
Teams-møte
18/00087

Tilstede:

Viggo Fossheim (SP) – leder
Sidsel Mobrenna (H) – nestleder
Randi Anita Aune Fjeldskogen (Frp)
Jan Arne Storvik (AP)
Kari Logna Grani Kalland (SV)

Møtende
varamedlemmer:
Forfall:
Andre:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Lina Høgås-Olsen og
forvaltningsrevisor Mathias Sem.

Protokollfører:

Sekretariatsleder Torgun M. Bakken

SAKSKART

Side

Saker til behandling
25/20 18/00108-6

Sak E-25/20 Bestilling av forvaltningsrevisjon i tråd
med plan for 2019-2020, ny behandling.

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.
Møtet ble ikke tatt opp, slik det ble gitt noen signaler om ved innkallingen.
Protokollen ble gjennomgått og godkjent i møtet og signeres i neste fysiske møtet.
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UNDERSKRIFTER:
Vi bekrefter at møteboken, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på
møtet.

UTSKRIFTER:
Møtebok er sendt til: Kontrollutvalget, ordfører, rådmann, Hedmark Revisjon IKS og
lokalpressen.
Innkallinger og møtebøker ligger også på www.gs-iks.no under hvert kontrollutvalg/ «Møter».
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Saker til behandling

25/20 Sak E-25/20 Bestilling av forvaltningsrevisjon i tråd med plan
for 2019-2020, ny behandling.
Behandlet av
1 Eidskog kontrollutvalg 2019-2023
2 Eidskog kontrollutvalg 2019-2023

Møtedato
19.03.2020
16.04.2020

Saknr
25/20
25/20

Forslag til vedtak/innstilling:
1. Kontrollutvalget viser til plan for revidert plan for forvaltningsrevisjon 2019-2020 og
bestiller en prosjektplan med utgangspunkt i xxxxx.
2. Prosjektplanen legges fram i neste møte.

Saksframstilling:
Som det ble sagt under kontrollutvalgets behandling i sak 10/20, skulle sekretariatsleder
undersøke om fylkesmannen hadde planlagt noe tilsyn innen helse og omsorg. Etter
telefonsamtale med fylkeslegen fikk sekretariatsleder inntrykk av at det ikke var planlagt noe
tilsyn, men at det skulle være et dialogmøte i mars.
I tillegg orienterte fylkeslegen om at tilsynssaken fra fylkesmannen (fylkeslegen) som handlet
om rutiner for gjenopplivning av pasienter ved akutt HRL (hjerte- og lungeredning) på
sykehjemmet, nå var avsluttet.
Det blir altså ingen eventuell kollisjon mellom fylkesmannens tilsyn og eventuell
forvaltningsrevisjon, dersom kontrollutvalget ønsker en forvaltningsrevisjon på sykehjemmet.
Dersom kontrollutvalget ønsker en forvaltningsrevisjon på sykehjemmet (se for øvrig de
andre alternativene som ble skissert i vedlegg 1 (sak E-10/20)), så må kontrollutvalget vurdere
de områdene som de ønsker belyst.
Vi kan eksempelvis foreslå en forvaltningsrevisjon med følgende problemstillinger:
•
•
•

I hvilken grad sikrer Eidskog kommune at brukernes grunnleggende behov ivaretas?
I hvilken grad har kommunen etablert et forsvarlig system for avvikshåndtering?
I hvilken grad innhenter og nyttiggjør kommunen seg erfaringer fra brukere og
pårørende?

Hvis det er aktuelt å ta med noe om økonomistyring, kan følgende være aktuelt:
•

Har Eidskog kommune etablert rutiner som sikrer tilfredsstillende økonomistyring
innen helse- og omsorgssektoren, og opplever personer med budsjettansvar at de har
tilstrekkelig kompetanse for å ivareta dette ansvaret?

Følgende kan også være aktuelt:
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•
•
•

Er avvik fra tidligere tilsyn lukket?
Drives sykehjemmet i tråd med regelverket og målsettinger for kvalitet i
eldreomsorgen?
Er det tilstrekkelig medvirkning fra brukere og pårørende?

I KU-sak E-10/20 listet vi også opp de problemstillingene som ble etablert for
forvaltningsrevisjonen i Grue kommune.
Saken legges fram til diskusjon i møtet.
Møtebehandling
Kontrollutvalget diskuterte temaer som denne forvaltningsrevisjonen skal ha.
Kontrollutvalget mener at en forvaltningsrevisjon heller bør rettes mot helse og velferd, dvs.
psykisk helse/rus og psykiatri. Fylkesmannens "kommunebilder" bør også tas med i
vurderingen.
Revisjonen legger fram prosjektplan i neste møte med forslag til problemstillinger, basert på
diskusjonen i møtet.
Votering
Det ble lagt fram forslag om å rette en forvaltningsrevisjon knyttet til helse og velferd. Dette
ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kontrollutvalget viser til plan for revidert plan for forvaltningsrevisjon 2019-2020 og
bestiller en prosjektplan med utgangspunkt i helse og velferd.
2. Prosjektplanen legges fram i neste møte.
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