Helse og omsorg i
forvaltningsrevisjon
Presentasjon for kontrollutvalget 02.11.2020



Kontrollutvalgets kjerneoppgave er å forestå den
løpende kontrollen med den kommunale forvaltningen
på kommunestyrets vegne.



Forvaltningsrevisjon er i kommuneloven definert som
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet,
regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra
kommunestyrets vedtak.



Litt forenklet kan man si at

◦ vurderinger av økonomi og produktivitet gir svar på
spørsmålet: Gjør man tingene riktig?
◦ mens vurderinger av måloppnåelse og virkninger gir svar på
spørsmålet: Gjør man de rette tingene?

Forvaltningsrevisjon

Ulik organisering i ulike kommuner


Tradisjonelt tenker vi
◦ Hjemmetjenester (hjemmehjelp, ambulerende vaktmester,
matutbringing, dagplass)
◦ Hjemmesykepleie, sykepleiere med spesialkompetanse, hjelpepleie
og annen tilsvarende kompetanse, ufaglærte)
◦ Sykehjemsplass (vaskeri, kjøkken, renhold, vaktmestertjenester)



Andre deler av tjenesten:
◦ Tildelingskontor

◦ Psykisk helse
◦ Tilrettelagte tjenester

Forvaltningsrevisjon

➢ Gjennomførte forvaltningsrevisjoner innen helse og omsorg i forrige
periode i Lillehammerregionen.
➢ Innhold i planer for inneværende perioden.
➢ Forvaltningsrevisjoner gjennomført av Innlandet Revisjon i andre
kommuner.
➢ Eksempel på forvaltningsrevisjoner innen helse- og omsorg i andre
revisjonsselskap.

Helse og omsorgssektor

Lillehammer
✓ Forvaltningsrevisjon, «Kvalitet og kompetanse hjemmebasert omsorg».
✓ Prosjektet er avsluttet og rapport ble lagt fram for KU høst 2018.
✓ Foranalyse, «Psykiatri og rus» 2020.
✓ Ble lagt fram for KU i februar 2020, det ble ikke bestilt prosjekt.
Gausdal
✓ Foranalyse, «Kvalitet i hjemmetjenesten».
✓ Behandlet 5.12.2018. Foreslått at temaet inngår i plan for 2019- 2023.
✓ Forvaltningsrevisjon, «Forvaltning av pasientmidler», avsluttet. KU mars 2019.
✓ Forvaltningsrevisjon, «Individuelle planer - kommunalt psykiatri- og rusarbeid»
✓ Behandlet i KU 8.5.2019 og i K-styre 23.5.2019. Fulgt opp av KU den 18.9.2019
Øyer
✓ Foranalyse, Forebyggende helsearbeid.
✓ Lagt fram for KU i juni 2017. Hovedprosjekt ble ikke bestilt.
✓ Forvaltningsrevisjon, Rus og psykiatri.
✓ Prosjektet er avsluttet og rapport lagt fram for KU i mai 2019.
✓ Forvaltningsrevisjon, Leie av legekontor.
✓ Prosjektet er avsluttet og rapport ble behandlet på KU-møte i juni 2019.

Helse og omsorgssektor

Felles i Lillehammerregionen:
✓ Foranalyse, «Regionalt samarbeid om samhandlingsreformen».

✓ Gjelder felles bestilling av oppdatert foranalyse for
Lillehammer, Øyer og Gausdal.
✓ Foranalysen ble stilt i bero i påvente av nytt avtaleverk.
✓ Avtaleverket ble behandlet i deltakerkommunene i
oktober/desember 2017.
✓ Oppdatert foranalyse ble lagt fram på felles KU møte i mars
2018.
✓ Hovedprosjekt ble ikke bestilt.

Helse og omsorgssektor

Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2023 Øyer
kommune. KU sak 19/2020, den 02.06.2020.
Brukerperspektivet – jf. KOSTRA-tall
➢ Brukere/tjenester – tjenestekvalitet.
➢ KOSTRA-tall viser at kommunen innen flere området har små
bidrag overfor mange.
➢ Kontrollutvalget stiller seg derfor spørsmål om kvalitet i tjenesten og
derved brukerperspektivet er tilstrekkelig ivaretatt i disse tilfellene.
➢ I en forvaltningsrevisjon vil kontrollutvalget kunne undersøke nærmere i
hvilken grad brukerperspektivet blir fokusert, og hvilken opplevd og målt
kvalitet som kan dokumenteres på de ulike tjenesteområdene.
➢ Temaet kan knyttes til flere tjenesteområder – både pleie/omsorg og
skole.

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2023 Gausdal
kommune. KU sak 29/2020, den 20.10.2020.
Kvalitet i tjenestene helse og velferd.
➢ Tiltak som iverksettes i kommunen fører til press på tjenesteleveransen og kan
medføre endringer i kvalitet på tjenesten og mestring for bruker.
➢ Risiko for kompetansemangel og dårligere kontinuitet i tjenesten til den enkelte
bruker.
Ernæring (i institusjon og hjemmetjeneste)
➢ Kan vurderes som et undertema av kvalitet i tjenestene helse og velferd.
➢ viktig faktor for å opprettholde god helse, og det er således et forebyggende og
helsefremmende tiltak som kan bidra til mindre behov for ulike helse- og
omsorgstjenester.

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2023
Lillehammer kommune. KU sak 37/2020, den 07.09.2020
Kvalitet i sektor helse og velferd.
KU har ikke konkretisert temaet ytterligere foreløpig.
➢Utfordringer i sektoren over lengre tid og det arbeides løpende med evalueringer
og endringer.
➢Utvalget ønsker å følge opp kommunalsjefens informasjon om at
tildelingskontorets oppgaver vil bli evaluert og ønsker å ha brukerperspektivet i
fokus ved vinkling av tema.
➢Fra fylkesmannens kommunebilder vises det til at kommunen ligger under
landsgjennomsnittet for årsverk med helseutdanning i omsorgstjenesten.
Rus og psykiatri jf. nye oppgaver samhandlingsreformen.
➢Det er risiko knyttet til om kommunen har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse.
➢Kontrollutvalget behandlet en foranalyse i januar 2020, men utsatte videre
oppfølging av temaet.

Plan for forvaltningsrevisjon

Interkommunalt samarbeid – Øyer, Gausdal og Lillehammer (plan for
forvaltningsrevisjon)
Øyer:
➢ Øyer har satt opp tema «interkommunale/ regionale samarbeid». Ikke gått
nærmere inn på dette i planen.
➢ Påpeker at i de fleste samarbeid er det Lillehammer som er vertskommune.
Lillehammer og Gausdal:
➢ Undersøkelser kan enten gjøres direkte rettet mot ett eller flere samarbeid
og/eller som en undersøkelse rettet mot ett eller flere tjenesteområder som
berøres av samarbeidene.
➢ I en forvaltningsrevisjon vil det være aktuelt å undersøke nærmere om
kommunen oppnår det forventede formålet med samarbeidet.
➢ Det er i første omgang mest aktuelt å vurdere en nærmere undersøkelse av de
samarbeid som ligger innunder Helseregion Sør-Gudbrandsdal.
➢ I tillegg kommer samarbeidet «Lillehammer-region Vekst».
Alle tre KU foreslår å drøfte aktuelle temaer i felles KU-møte

Interkommunalt samarbeid

2016
✓ Kartlegging samhandlingsreformen, Gjøvik
✓ Rusomsorg, Gjøvik kommune
2017
✓ Antall ansatte pr. bruker i hjemmetjenesten, Østre Toten (kartlegging).
✓ Rusomsorg, Gjøvik kommune
2018
✓ Fastlegesituasjonen, Gjøvik

2019
✓ Sommerferieavvikling, Gran

Gjennomført i andre kom.

✓
✓
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Forsvarlig bemanning, Bærum kommune
Tenesteyting i heimesjukepleie, Volda
Brukerstyrt personlig assistanse, Viken
Organisering og kvalitet i pleie og omsorg, Gjerstad kommune
Legemiddelhåndtering og ernæring, Nedre Eiker kommune
Kvalitet i sykehjem, Trondheim kommunerevisjon
Enkeltvedtak etter forvaltningsloven, Rennebu kommune
Bemanning og kontinuitet i hjemmetjenesten, Oslo kommune
Legemiddelhåndtering, Oslo kommune
Aktiviteter på bo- og behandlingssentre, Bærum kommune
Sykefravær i Kristiansand, Kristiansand kommune
Rehabilitering i helsehus, Oslo kommune

✓ https://www.nkrf.no/forvaltningsrevisjonsregisteret

Gjennomført av andre rev.

