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SAK 13/20 PROSJEKTPLAN PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I OG 

UTENFOR INSTITUSJON 
 
Vedlegg: 
Forslag til prosjektplan fra Agder Kommunerevisjon IKS datert 21.10.20 
 
 
Bakgrunn for saken: 
I forbindelse med behandling av plan for forvaltningsrevisjon 25.08.20, bestilte samtidig 
kontrollutvalget gjennomføring av dette prosjektet. Første ledd i prosjektet er utarbeidelse av 
en prosjektplan som beskriver nærmere problemstillinger, avgrensninger, revisjonskriterier, 
ressurser og fremdriftsplan. 
 
Revisjonen har nå fremlagt forslag til prosjektplan som kontrollutvalget skal ta stilling til. 
 
Det viktigste er å vurdere om hovedproblemstilling og underproblemstillinger samsvarer med 
kontrollutvalgets ønsker når det gjelder hva man ønsker svar på gjennom dette prosjektet. 
 
Hovedproblemstillingen er som følger: 
Hvordan sikrer Evje og Hornnes kommune at tildeling av pleie- og omsorgstjenester til eldre 
innbyggere med høyt tjenestebehov skjer i tråd med gjeldende lovverk og kommunens vedtak 
og forutsetninger? 
 
Med fem konkretiserende underproblemstillinger: 

1. Har kommunen etablert retningslinjer, rutiner og kriterier for tildeling av 
tjenestene/prioriteringer i tjenestene som er gjort kjent for virksomheten og for 
innbyggerne? 

2. Er vedtatte retningslinjer, rutiner og kriterier for tildeling av tjenester i tråd med øvrig 
lovverk? 

3. Etterleves vedtatte retningslinjer, rutiner og kriterier gjennom saksbehandlingen? 
4. Sikrer kommunen at kravene til bruker- og pårørendemedvirkning overholdes ved 

tildeling av tjenestene? 
5. Tilrettelegges tjenestetilbudet, gjennom opplæring, ledelse, og tilgjengelige ressurser 

(Eks. organisatoriske, materielle, personalmessige), slik at det bygger opp under 
kommunens mål om at flest mulig skal få «omsorg i eget hjem» og «en trygg 
alderdom» (nødvendig og forsvarlig omsorg)? 

 
I prosjektplanen har revisjonen beskrevet revisjonskriterier, avgrensninger/begrensninger, 
informasjonsgrunnlag og metode. Videre beskrives praktisk gjennomføring, fremdrift og 
ressursbruk. 
 
 
 



Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget ber Agder Kommunerevisjon IKS om å gjennomføre 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Pleie og omsorgstjenester i og utenfor institusjon – Tildeling 
av tjenester til eldre brukere/pasienter med høyt tjenestebehov» basert på de problemstillinger 
som fremgår av prosjektplanen og innenfor kontrollutvalgets budsjettramme for 2021. 
 
Rapport fra prosjektet bes fremlagt for kontrollutvalget i oktober 2021.  
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