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Møtebok 
 
Sted: Råholt ungdomsskole, personalrom. 

Tid: Mandag 23.2.2015, kl. 18:00 – 21:30. 

Tilstede 
medlemmer 

Hans Chr. Wilberg (leder)  
Ståle Melby (nestleder) 
Anne M. Sandholt 
Gunn Elin Blakkisrud 

Tilstede 
varamedlemmer 

Gudbrand Bræk 

Forfall Tommy Holm Fossum  

Andre Fra Administrasjonen 
Fungerende skolesjef Rune Holm, rektor Stine Strøm og avdelingsleder 
Rita Åstad.     
Fra Romerike Revisjon  
Avdelingsleder for forvaltningsrevisjon Oddny Ruud Nordvik og 
prosjektleder forvaltningsrevisjon Inger Berit Faller.  
Fra Romerike kontrollutvalgssekretariat 
Konsulent Øystein Hagen 

Behandlede saker Sak nr. 10/2015 - 17/2015. 

 10/2015 Virksomhetsbesøk til Råholt ungdomsskole. 

 11/2015 Forvaltningsrevisjonsrapport – hjemmesykepleie internkontroll, 

dokumentasjon og kvalitet.  

 12/2015 Skriftlig orientering ved rådmannen om kvalitetssikring av 

beregninger og utbetaling av tilskudd til private barnehager. 

 13/2015 Varslingssaker 2014. 

 14/2015 Skriftlig bekreftelse fra rådmannen om sykepengerefusjon.  

 15/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 

 16/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 

 17/2015 Eventuelt. 

 
Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten 
 

UNDERSKRIFTER: 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som 
ble bestemt på møtet. 

 
 

  

 
 

UTSKRIFTER 

Hovedutskrift er sendt til: Kontrollutvalget, Ordfører, Rådmann og Romerike Revisjon IKS. 
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Sak nr. Sak Møtedato 

10/2015 Virksomhetsbesøk til Råholt ungdomsskole.  23.3.15 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

 

Saksopplysninger 

Som en del av det generelle tilsynet med forvaltningen gjennomfører 

kontrollutvalget virksomhetsbesøk. For å bli kjent med den kommunale 

forvaltningen, og for at ansatte i kommunen skal bli kjent med kontrollutvalget, 

besøker utvalget ulike kommunale virksomheter. Dette inkluderer også 

kommunale foretak og selskap.   

 

Formålet med besøket er blant annet å: 

 Bli kjent med virksomheten, og å gjøre kontrollutvalgsarbeidet kjent i 

kommunen 

 Undersøke generelt om krav til internkontroll er kjent i virksomheten, og 

om sentrale føringer knyttet til for eksempel etikk er kommunisert 

 Sjekke utvalgte områder som for eksempel HMS, offentlige anskaffelser 

og lignende ved å få orientering om og innsyn i system og rutiner 

 

Kontrollutvalget har valgt å legge besøket til Råholt ungdomsskole. 

Virksomhetsbesøket fremgår av kontrollutvalgets årsplan for 2015. 

Kontrollutvalget har bedt rådmannen om en generell orientering vedrørende 

virksomheten, samt en omvisning. I rådmannens sted stiller fungerende 

skolesjef og rektor.  

 

Kontrollutvalget har også inviterer en ansattrepresentant om å være tilstede 

under besøket for eventuelt å kunne bidra med innspill og svare på utvalgets 

spørsmål. 
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Forslag til vedtak 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalget fikk en orientering om virksomheten av fungerende skolesjef 
Rune Holm, rektor Stine Strøm og avdelingsleder Rita Åstad, samt en omvisning 
på skolen.  
Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart. 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
 
 
 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

11/2015 Forvaltningsrevisjonsrapport – 
hjemmesykepleie internkontroll, 
dokumentasjon og kvalitet. 

23.3.15 

 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

 Forvaltningsrevisjonsrapport – Hjemmesykepleie-internkontroll, 

dokumentasjon og kvalitet (sendt medlemmene tidligere – ta med i 

møtet). (Rapporten er tilgjengelig på www.rokus.no) 

 

Saksopplysninger 

Prosjektet ble bestilt av kontrollutvalget den 3.2.14, og i møtet den 17.3.14 la 

revisjonen fram et forslag til avgrensninger for forvaltningsrevisjonsprosjektet. 

Prosjektplanen for prosjektet ble behandlet i møtet den 8.9.2014.  

Revisjonen er gjennomført i perioden november 2014 til februar 2015 av 

Annette Gohn-Hellum på oppdrag fra Romerike Revisjon IKS.  

 

Formålet med prosjektet er å gi kontrollutvalget informasjon om Eidsvoll 

kommune har et tilfredsstillende internkontrollsystem innen hjemmebaserte 

tjenester, om behov dokumenteres for dem som mottar hjemmesykepleie og 

om de mottar de tjenestene de har krav på.  

 

Revisjonen ser i denne rapporten på følgende problemstillinger:  

1. Er det for Hjemmebaserte tjenester etablert et internkontrollsystem som 

sikrer at brukerne får uført de tjenester de har fått vedtak om?  

2. I hvilken grad dokumenterer virksomheten brukernes pleiebehov og 

endringer i behovet, og dekker tjenestene brukernes grunnleggende 

behov?  
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Revisjonskriteriene i denne forvaltningsrevisjonen er utledet fra helse- og 

omsorgstjenesteloven, helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven, 

helsetilsynsloven, forvaltningsloven, internkontrollforskrift i helsetjenesten og 

kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene. Kriteriene er samlet 

beskrevet i vedlegg 2 til rapporten. 

 

Dataene som dette prosjektet bygger på er gjennomført ved intervjuer med 

ledelsen i Eidsvoll kommune, samt med ansatte ved Tildelingsenheten og med 

ansatte i Hjemmebaserte tjenester. I tillegg var revisor med hjemmesykepleier 

ut på jobb en dag, hvor det ble gjort enkelte observasjoner og gjennomført 

samtaler med til sammen 6 brukere. Hjemmebaserte tjenester hadde selv i 

oktober 2014 levert ut evalueringsskjemaer til alle sine brukere, og disse er 

inkludert i revisjonen. Det er gjennomført en stikkprøvekontroll av 30 tilfeldig 

utvalgte journaler, og kommunen ble bedt om å oversende all tilgjengelig 

informasjon og dokumentasjon om kommunens internkontrollsystem. 
 

Rapportens oppbygning er som følger: 

Revisjonens samlede vurdering og anbefalinger er plassert foran i rapporten i 

sammendraget. I kapittel 2 beskrives datagrunnlaget, datainnsamlingen og 

anvendte metoder. I kapittel 3 presenteres foruten fakta om organisering, en 

del statistikk om tjenesten. Kapitlene 4 og 5 omhandler hver av de to 

problemstillingene. 

 

Revisjonens samlede vurdering og konklusjon er som følger: 

Det er mye positivt i det arbeidet som foregår i Hjemmebaserte tjenester i 

Eidsvoll kommune – det har vært lagt ned et stort arbeid med å oppdatere og 

utvikle et godt internkontrollsystem for tjenesten. Internkontrollen i 

Hjemmebaserte tjenester er dokumentert og tilgjengelig, og delvis oppdatert. 

Mange av tiltakene er relativt nylig iverksatt, og det har ikke vært mulig å se 

effekten av disse ennå. Flere av tiltakene har som formål å sikre at brukerne får 

utført de tjenester de har vedtak om.  

 

Det har også vært store forbedringer når det gjelder dokumentasjon om 

brukerne og av endringer i brukernes behov. Dokumentasjonen var sporadisk 
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og mangelfull fram til og med første halvår 2014, mens den i løpet av siste 

halvår 2014 tok seg betraktelig opp. 

 

Når det gjelder hvorvidt brukerne får dekket sine grunnleggende behov, mener 

revisjonen at Eidsvoll kommune har lagt seg på et nivå i tjenestetilbudet hvor 

liv og helse skal ivaretas. Det kan stilles spørsmål om brukernes behov for 

hjemmetjenester utover dette ivaretas på en god nok måte. Funn i revisjonen 

tyder på at kvalitetsforskriftens krav til blant annet å få ivaretatt sosiale behov 

og til å få følge en normal livs- og døgnrytme og unngå uønsket og unødig 

sengeopphold ikke følges godt nok opp. 

 

Revisjonens anbefalinger av den gjennomførte undersøkelsen er følgende: 
På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen blir revisjonens anbefalinger:  

1. Det påbegynte arbeidet med internkontrollsystemet og dokumentasjon 
av brukernes behov må fortsatt ha høy prioritet, må følges opp og 
evalueres og justeres etter behov.  

2. Det bør sikres at alle brukere gis mulighet til medbestemmelse i 
forbindelse med daglig utførelse av tjenestene.  

3. Det bør vurderes om det er rett balanse i kommunen mellom den 
institusjonsbaserte og den hjemmebaserte omsorgen.  

4. Det bør vurderes å iverksette tiltak for å sikre at brukerne av 
hjemmebaserte tjenester får tilfredsstilt sine grunnleggende behov, slik 
de er definert i kvalitetsforskriften § 3.  

 

Anbefaling 3 synes å gå langt i retning av politiske prioriteringer, og politiske 

prioriteringer ligger utenfor kontrollutvalgets mandat.   

 

Rapporten er forelagt rådmannen og høringssvaret er tatt inn i rapporten som 

vedlegg 1. Rådmannen har avgitt sin høringsuttalelse i brev av 4.3.2015.  

I rådmannens høringssvar har rådmannen blant annet kommentert følgende: 

 Aldersgrupper brukere 

 Folkehelseprofil og krevende brukere 

 Evalueringsskjemaer høsten 2014 

 Ivaretakelse av sosiale behov 

 Vurdering av brukernes behov 
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Når det gjelder rådmannens samlede vurdering av rapportens konklusjoner og 

anbefalinger så sies det at rapporten oppfattes som grundig med beskrivelse av 

de positive endringene som har skjedd i hjemmebaserte tjenester. Men 

rådmannen mener at det er en for bastant konklusjon å si at Eidsvoll kommune 

– etter revisjonens oppfatning – bryter med kvalitetsforskriften.  

    

Det legges opp til at revisjonen presenterer rapporten i dette møte. 

Kontrollutvalget vil realitetsbehandle rapporten i møtet den 4.5.15, og 

rådmannen vil bli invitert til dette møtet for å gi sitt syn på rapporten.   

 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalget tar revisjonens presentasjon til orientering, og tar saken opp til 

behandling i møtet den 4.5.15. 

 

 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalget fikk presentert rapporten av avdelingsleder for 
forvaltningsrevisjon Oddny Ruud Nordvik og prosjektleder forvaltningsrevisjon 
Inger Berit Faller. 
Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart. 
 

Kontrollutvalgets vedtak 

Kontrollutvalget tar revisjonens presentasjon til orientering, og tar saken opp 
til behandling i møtet den 4.5.15. 
 
 
 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

12/2015 Skriftlig orientering ved rådmannen om 
kvalitetssikring av beregninger og utbetaling 
av tilskudd til private barnehager. 

23.3.15 

 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

1. Artikkel i Eidsvoll Ullensaker Blad, datert 16. desember 

2. Kommunestyre sak 14/79 

3. Rådmannens skriftlige orientering om hvordan kommunen ivaretar 

kvalitetssikringen av beregninger og utbetaling av tilskudd til private 

barnehager. 

 

Saksopplysninger 

I forbindelse med en artikkel i Eidsvoll Ullensaker Blad, datert 16. desember 

2014 (vedlegg 1), så behandlet kontrollutvalget en sak om tilskudd til private 

barnehager i sitt møte den 9.2.15, sak 4/2015. 

 

Saken dreier seg om fem private barnehager som har fått for mye i tilskudd fra 

kommunen, og at beløpene vanskelig kan kreves tilbakebetalt.  

 

Kommunestyret behandlet saken i sitt møte den 9.12.14, sak 14/79 (vedlegg 2). 

 

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sak 4/2015: 

Kontrollutvalget vil be rådmannen om en orientering om hvordan 
kommunen ivaretar kvalitetssikringen av beregninger og utbetaling av 
tilskudd til private barnehager. 

 

Kontrollutvalget har tilskrevet rådmannen og bedt om en skriftlig orientering 

som ligger vedlagt denne saken (vedlegg 3).  
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Forslag til vedtak 

Kontrollutvalget tar rådmannens skriftlige redegjørelse til orientering. 

 

 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalget gjennomgikk rådmannens skriftlige orientering i saken. 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

1. Kontrollutvalget tar rådmannens skriftlige redegjørelse foreløpig til 
orientering. 

2. Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre opp på møte den 27.5.15 i 
forbindelse med behandling av årsregnskapet 2014. 

 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

13/2015 Varslingssaker 2014. 23.3.15 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

 Rapport – ekstern varsling 2014 

 

Saksopplysninger 

Kontrollutvalget har bedt rådmannen om en oversikt over varslingssaker for 

2014. 

 

I rådmannens svar blir det rapportert om at: 

Det ble meldt to varslingssaker i desember 2013 som ble ferdigbehandlet 

i løpet av første halvår 2014. Det gjennomføres nå ytterligere prosesser 

for å styrke arbeidsmiljøet ved berørt enhet.  

Det er ikke meldt varslingssaker i kommunen i 2014. 

 

Kontrollutvalget har også mottatt en rapport fra kommunens eksterne 

varslingspunkt (Romerike Revisjon IKS) om varslingssaker 2014 (vedlegg). 

Det er ikke meldt varslingssaker til kommunens eksterne varslingspunkt i 2014. 

 

 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalget gjennomgikk rådmannens og kommunens eksterne 

varslingspunkt sine rapporter.  
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Kontrollutvalgets vedtak 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
 
 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

14/2015 Skriftlig bekreftelse fra rådmannen om 
sykepengerefusjon.  

23.3.15 

 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

 

Saksdokumenter 

 Rådmannens skriftlige bekreftelse vedrørende sykepengerefusjon 

 

Saksopplysninger 

I kontrollutvalgets møte 9.2.15, sak 2/2015, så fattet utvalget blant annet 

følgende vedtak: 

Med bakgrunn i tidligere orienteringer i kontrollutvalgssak 20/2013, 
24/2013 og 08/2014 så vil utvalget be om en skriftlig bekreftelse fra 
rådmannen om alle krav vedrørende sykepengerefusjon er meldt inn til 
NAV til rett tid. 

 

Kontrollutvalget har bedt rådmannen om en skriftlig bekreftelse i denne saken. 

Rådmannens svar ligger vedlagt saken.  

  

 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalget tar rådmannens svar til orientering.  

 

 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalget gjennomgikk rådmannens skriftlige bekreftelse i denne saken. 
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Kontrollutvalgets vedtak 

1. Kontrollutvalget tar rådmannens svar til foreløpig orientering.  
2. Kontrollutvalget vil følge opp saken 2. halvår 2015.  
 
 
 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

15/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 23.3.15 
 

Saksbehandler 

 

Saksdokumenter 

 

Saksopplysninger 

Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte. 

 

Forslag til vedtak 

Saken tas til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

Revisjonen orienterte om revisjonens løpende arbeid. 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

Saken tas til orientering. 
 
 
 
 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

16/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 23.3.15 
 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen 

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2015 for kontrollutvalget i Eidsvoll, med jnr. 1 til 10 -2015. 
2. Kontrollrapport 2014 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Eidsvoll 

kommune. 
3. Saker behandlet i kontrollutvalget i 2015, sist redigert 16.3.15. 
4. Tiltaksplan 2015, sist redigert 16.3.15. 

 

Saksopplysninger 
Orienteringer/diskusjoner 

Hensikten er gjensidig orientering om aktuelle saker. Andre saker som 

kontrollutvalget vil få en orientering om er:  

 Forum for kontrollutvalg 14. april – program 
 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

Sekretær presenterte referatsakene. 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 
 
 
 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

17/2015 Eventuelt. 23.3.15 
 

Saksbehandler 

 

Saksdokumenter 

 

Saksopplysninger 

Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 

  

  Mandag 4.5.2015, kl. 08.00. 

 

 

Forslag til vedtak 

 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

Neste møte i kontrollutvalget er berammet til: 
  
  Mandag 4.5.2015, kl. 18:00. 
 
 

Sign. Utskrift 
 

 


