
 
 

 

 
 

Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Råde 
 
 
 
Møtedato: 15.02.2021,  
Tidspunkt: fra kl. 17.30 til kl. 18.30 
Møtested: Teamsmøte 
Fra – til saksnr.: 21/1 – 21/9   

 
Frammøteliste: 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Kjell A Løkke, leder (A) X  

Terje Beck, nestleder (H) X 
 

Rikke Cassandra Maske (MDG) X 
 

Jarle Tranøy (A) X (fra sak 21/4)  

Lillian Elvestad (SP) Meldt forfall Åse Marie Rusaanes 

 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 4 av 5, fra sak 21/4 var det 5 av 5. 
 
Møtende fra sekretariatet: daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Anita Rovedal 
Møtende fra revisjonen: Daglig leder Jolanta Betker, forvaltningsrevisorene Bodhild Laastad 
og Inger Marie Moum-Karlsen 
Administrasjon: Cathrine Retvedt – kommunalsjef for helse, omsorg og rehabilitering 
 
 
 

…………………….  ……………………. 
Kjell A Løkke, leder  Terje Beck, nestleder 

   
 
 
 

 
 

  



 
 

 
Sakliste 
   

PS 21/1 Godkjenning av innkalling og saksliste  

PS 21/2 Valg av representant til å signere protokoll  

PS 21/3 Forvaltningsrevisjonsrapport "Kvalitet og ledelse i 
omsorgstjenestene" 
 

 

PS 21/4 Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon i 2020  

PS 21/5 Etterlevelseskontroll: Risiko-/vesentlighetsvurdering og valg av 
kontrollområde 
 

 

PS 21/6 Kontrollutvalgets årsmelding for 2020  

PS 21/7 Østre Viken Kommunerevisjon IKS - Engasjementsbrev  

PS 21/8 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer  

PS 21/9 Referater og meldinger  

 

 
PS 21/1 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 

Kontrollutvalget Rådes behandling 15.02.2021: 

Ingen merknader til innkalling eller saksliste 

Kontrollutvalget Rådes vedtak 15.02.2021: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 
 

PS 21/2 Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges ........... 

Kontrollutvalget Rådes behandling 15.02.2021: 

Terje Beck ble enstemmig valgt. 

Kontrollutvalget Rådes vedtak 15.02.2021: 

1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges Terje Beck 
 



 
 

PS 21/3 Forvaltningsrevisjonsrapport "Kvalitet og ledelse i 
omsorgstjenestene" 

Sekretariatets innstilling 

 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak som legges frem til behandling for 
kommunestyret: 
 

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet og ledelse i 
omsorgstjenestene», samt rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter 
seg til revisjonens anbefalinger.  
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet og ledelse i 
omsorgstjenestene» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 10 
anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder: 

 skal kommunen i større grad synliggjøre planlegging og gjennomføring av 
risiko- og sårbarhetsanalyser på flere områder i omsorgstjenesten 

 planen om å utarbeide stillingsbeskrivelser i de hjemmebaserte tjenestene skal 
gjennomføres 

 arbeidet med å etablere prosedyre for ernæringskartlegging og -oppfølging 
blant hjemmeboende tjenestemottakere fullføres 

 det utarbeides og legges inn i Kvalitetslosen prosedyrer for hjemmesykepleie 
og praktisk bistand på de områdene som er særskilte for disse tjenestene, og 
som ikke dekkes av de øvrige prosedyrene ved Helsehuset Råde 

 alle prosedyrer som er i bruk skal dokumenteres i Kvalitetslosen 

 det skal legges til rette for at de ansatte i større grad selv blir i stand til å finne 
de prosedyrene de trenger i Kvalitetslosen, og de ansatte gjøres kjent med 
endringer i prosedyrer gjennom eksempelvis leselister 

 skal medarbeiderne oppfordres til å komme med forslag til forbedringer både 
når de melder avvik og ellers 

 planlagte interne revisjoner gjennomføres 

 rådmannen skal gjenoppta rapportering av avvik til kommunestyret 

 prosedyrene i Kvalitetslosen gjennomgås og revideres etter oppsatt plan 
 

2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets 
vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Kommunestyret ber 
kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett 
år etter kommunestyret behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også 
sendes til kommunestyret. 

Kontrollutvalget Rådes behandling 15.02.2021: 

Revisjonen redegjorde for rapportens funn, konklusjoner og til hvilke anbefalinger som er gitt. 
Kommunens administrasjon ga noen kommentarer til revisjonsrapporten. Utvalget stilte 
oppfølgingsspørsmål om prosedyrene på området. Det skal tydelig fremgå hvilke områder som 
det er særskilte prosedyrer. Det ble stilt spørsmål om enkelte tall i tabell 9. Spørsmålene ble 
besvart i møtet. Innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Rådes vedtak 15.02.2021: 

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet og ledelse i 
omsorgstjenestene», samt rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter 
seg til revisjonens anbefalinger.  
 



 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet og ledelse i 
omsorgstjenestene» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 10 
anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder: 

 skal kommunen i større grad synliggjøre planlegging og gjennomføring av 
risiko- og sårbarhetsanalyser på flere områder i omsorgstjenesten 

 planen om å utarbeide stillingsbeskrivelser i de hjemmebaserte tjenestene skal 
gjennomføres 

 arbeidet med å etablere prosedyre for ernæringskartlegging og -oppfølging 
blant hjemmeboende tjenestemottakere fullføres 

 det utarbeides og legges inn i Kvalitetslosen prosedyrer for hjemmesykepleie 
og praktisk bistand på de områdene som er særskilte for disse tjenestene, og 
som ikke dekkes av de øvrige prosedyrene ved Helsehuset Råde 

 alle prosedyrer som er i bruk skal dokumenteres i Kvalitetslosen 

 det skal legges til rette for at de ansatte i større grad selv blir i stand til å finne 
de prosedyrene de trenger i Kvalitetslosen, og de ansatte gjøres kjent med 
endringer i prosedyrer gjennom eksempelvis leselister 

 skal medarbeiderne oppfordres til å komme med forslag til forbedringer både 
når de melder avvik og ellers 

 planlagte interne revisjoner gjennomføres 

 rådmannen skal gjenoppta rapportering av avvik til kommunestyret 

 prosedyrene i Kvalitetslosen gjennomgås og revideres etter oppsatt plan 
 

2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets 
vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Kommunestyret ber 
kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett 
år etter kommunestyret behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også 
sendes til kommunestyret. 

 

 
PS 21/4 Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon i 2020 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2020, tas til orientering 

Kontrollutvalget Rådes behandling 15.02.2021: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Rådes vedtak 15.02.2021: 

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2020, tas til orientering 
 
 

PS 21/5 Etterlevelseskontroll: Risiko-/vesentlighetsvurdering og valg 
av kontrollområde 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for 
forenklet etterlevelseskontroll, samt valg av kontrollområde «Budsjettvedtak – 



 
 

Overholdelse av regelverk og egne rutiner for budsjettering og budsjettjusteringer», til 
orientering. 
 

2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 
2021 

Kontrollutvalget Rådes behandling 15.02.2021: 

Revisjonen redegjorde for sine risiko- og vesentlighets vurderinger. Innstillingen enstemmig 
vedtatt. 

Kontrollutvalget Rådes vedtak 15.02.2021: 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for 
forenklet etterlevelseskontroll, samt valg av kontrollområde «Budsjettvedtak – 
Overholdelse av regelverk og egne rutiner for budsjettering og budsjettjusteringer», til 
orientering. 
 

2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 
2021 

 

 
PS 21/6 Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 som vist i vedlegg 1, tas til orientering 
 

2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 tas til orientering 

Kontrollutvalget Rådes behandling 15.02.2021: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Rådes vedtak 15.02.2021: 

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 som vist i vedlegg 1, tas til orientering 
 

2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 tas til orientering 
 

 
PS 21/7 Østre Viken Kommunerevisjon IKS - Engasjementsbrev 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Engasjementsbrev fra Østre Viken Kommunerevisjon IKS, tas til orientering 

Kontrollutvalget Rådes behandling 15.02.2021: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Rådes vedtak 15.02.2021: 

1. Engasjementsbrev fra Østre Viken Kommunerevisjon IKS, tas til orientering 
 



 
 

PS 21/8 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering 

Kontrollutvalget Rådes behandling 15.02.2021: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Rådes vedtak 15.02.2021: 

1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering 
 
 

PS 21/9 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 

Kontrollutvalget Rådes behandling 15.02.2021: 

I tillegg til vedlagt protokoll informerte administrasjonen om korronasituasjonen i kommunen. 
Sekretariatet orienterte om nye kommuner på eiersiden fra 01.01 2021. Innstillingen 
enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Rådes vedtak 15.02.2021: 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 
 

 


