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Kontrollutvalget

Sør  -  Varanger kommune Kontmnutvarganzs
Saksbehandler: Lene Harila

MØTEPROTOKOLL Arkiv 4205.4

Dato:  26. november 2018 Tid:  Kl. 11.10  —  12.20

Sted:  Rådhuset, møterom  Viksjøcn.

Disse møtte  i  utvalget

Staal Nilsen, Ole K. Josefsen, Anne Flaatten, Jan Kurt Kristiansen og Wenche Randal

Ellers møtte
Bård Larssonfra  Vefik  [KS på Skype under behandfing av sak 25/ 18 som behandlet etter

orientering vedr forvaltningsrcvisjon pieie og omsorg.
Fra sekretariatet møtte Lene Hariia

Innkalling
Innkalling tiI møtet ble sendt ut 20. november 2018

Saksliste
Saksliste ble  sendt  ut med innkalling, 0g saker sendt ut 20. november fra sekretariatet.  2  av
medlemmene fikk ikke saker i postene før  møtet.  De ble delt ut som papirkopi ved  møtestm.  Det er

også rettet opp i e—post adresser hos  medlem.

 

SAKER  TIL  BEHANDLING

,  Sak nr. Sak

23f18 Godk'ennin  I  av innkallinggg saksiistc

24f18 Godkjenning av protokoll fra 7. november

25/18 Forvaltningsrevigjon:  Ressursbruk  0g kvalitet  i  pleie og omsorg

roblemstiilin er

26f18 Eventuelt

Orienteringer  I. Orientering fra revisjonen vedr forvaltningsrevisjon pleie 0g omsorg
2. Oversendeisesbrev  — vedtak i sak 16H 8 og 17f18

3. Oversendeiscsbrcv  — Vedtak i sak 18/18



Sak 23/18  GODKIENNING  AV  INNKALLING  OG  SAKSLISTE

Sckrctariaicis forslag til vedtak:

innkalling 0g saksliste til kontrollutvalgets møte den 26. november  2018  godkjennes.

Vallahgistmnmig

Innkaliing og saksliste til kontroiiutvalgeis møte den 26. november 2018 godkjennes.

Sak 24/ 18  GODKJENNING  AV  PROTOKOLL

Sekretariatets forslag [i] vcdlnk:

Protokoll fra møte 7. november  2018  godkjennes.

Vedtak. enstemmig,-

Protokoli fra møte 7. november 2018 godkjennes.

Sak 2518  FORVALTNINGSREVISJON: RESSURSBRUK  OG  KVALITET  l  PLEIE  OG
OMSORG

Sekretariatets  forslag til  vedtak:
I) Kontrollutvalget vedtar føågende hovedproblemstiiling for forvaltningsrevisjonsprosjektet

«Sør-Varanger kommune, 201?  — 2020, kvalitet i pleie 0g omsorg»:

1. Hvordan er ressursbruken i Sør-Varanger kommune i eldreomsorg sammenlignet med

andre sammenlignbare kommuner?
2. Har Sør-Varanger kommune etablert et forsvarlig system for å sikre at kvaliteten i

eldreomsorg er i tråd gjeldende lover 0g forskrifter, 0g med egne planer 0g vedtak?

3. Kontrollutvalget ber revisjonen å utarbeide en prosjektplan 0g spesifisere

leveringstidspunkt. Denne legges som orienteringssak til kontroilutvalgets nesze møte.

Vcdluk. cnilcmmi u;

Kontrollutvalget vedtar følgende underproblemstillinger for tbrvaitningsrevisj onsprosj ektet
((Sør-Varanger kommune, 201'?  — 2020, kvalitet i pleie og omsorg»:

1. Hvordan er økonomisk resultat 0g ressursbruk i hjemmebasert omsorg, sykehjem 0g annen
virksomhet som hører naturlig under dette. Kontrollutvalget ønsker  å  se på  buds} ett, faktisk

forbruk og avvik. Kontrollutvalget ber om at det spesielt ses på hvordan kommunen

organiserer institusjoner 0g hjemmebasert omsorg i forhold til vikarbrukfsykcfravær og
lønnsutgifter.

2. Har Sør-Varangcr kommune etablert et forsvarlig system for å sikre at kvaliteti

hjemmebasert omsorg, sykehjem, 0g annen  virksomhet under dette er i tråd gjeidende lover

og forskrifter, og med egne planer 0g vedtak?

IK.)



Herunder:

'  Har'kommunen-etablerte rutiner og. prosedyrer for internkontroll  0 gkvalitetssikring i
henhold 'til Iofv 0 g fof'sk'riä?

.  Harkommunenretäbhrte rutiner og’pmsedy'rer som sikrer faglig kvalitet? og kompetanse?

'n Har kommunen etablertrtJtiner 0g” .proSedyrer_s_0m sikrer bmke'me et tilfredsst'illende
tjenestetilbud?

3. KontrollutValget.ber ”revisjonen å utarbeide en proj ekt'plan Q'gi spesifisere ”leVeringstidspunkt...

Denne legges..som..;orienteringssak til 'kOntrollutvalget's neste møte.»

Eventuelt

”wenche Randal orienterer om" kontrollutvalgskonferanse i januar, og oppfordrer til deltakelse.

Kontrollutvalget. ønsker en- "orientering om <<sk01'esaken>>.i kommunen. Rådmannen inviteres til. neste
møte; for. ålorlicntere.

Neste.  "møte. avholdespå det'nyee Sykehuset (hvis mulig), og det bes 0m en orientering om
matombaering i kommunen.

Neste møte  settes til slutten av. januar.

Staal. Nilsen

Kontrolliznfalgsleder

LeneI—larila

Sekretariat:???
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