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BAKGRUNN 

 

På møte i kontrollutvalget 30. oktober ble følgende sak behandlet - SAKNR 36/18   

KOMMUNENS STATUS OG RUTINER FOR REGISTRERING AV PSYKISK 

UTVIKLINGSHEMMEDE  
 

Administrasjonen hadde utarbeidet et notat i saken, som ble gjennomgått på møtet.  

 

Kontrollutvalget fattet etter det slikt vedtak: «Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse 

om rutiner og status om rapportering av ressurskrevende brukere, jfr den såkalte Tolgasaken, 

til orientering. 

Kontrollutvalget ber om å få seg forelagt kontrakten mellom Sødermann AS og Ringebu 

kommune, og bakgrunnen for at kommunen valgte å bruke ekstern bistand til å kvalitetssikre 

kommunens praksis.»  

 

 

VURDERING 

Kommunen har oversendt dokumentasjon som vist til ovenfor, og denne legges frem for 

kontrollutvalget. Ringebu kommune inngikk avtale med Sødermann AS, datert 01.12.2015.  

 

Det fremkommer i oversendte dokumenter at bakgrunnen for inngåelse av avtalen fra 

kommunens side var å kvalitetssikre kommunal praksis rundt ressurskrevende brukere og 

rapportering i forhold til det området. Det er snakk om to tilskuddsordninger som kan ha en 

viss overlapping, men som likevel er viktig å skille på. Kommunen presiserer at Sødermann 

AS ikke ble leid inn for å bistå ang. rapportering av Psykisk utviklingshemmede. Kommunen 

ønsket å kvalitetssikre sin rapportering, slik at rapporteringen var riktig. Rapporteringen anses 

som forholdsvis innviklet og arbeidssom.  Kommunen har derfor oversendt avtalen, mailer og 

hjelpeark som dokumentasjon i denne forbindelse. Sødermann AS ble ansett å ha god 

kompetanse på et område hvor få andre kunne bistå. Fagområdet er forholdsvis smalt.   

 

Avtalens varighet var fom 2. desember 2015 - 31.03.2018.  

 

Omfanget av konsulentbistanden var  

« Optimalisering av kundens tjenester innen IS-4 for 2015. Avtalen inkluderer bistand, til alle 

oppgaver under dette, men ikke utarbeiding av nye vedtak, endring av turnuser, eller andre 

oppgaver relatert til kundens rollesom arbeidsgiver/myndughetsutøver. I den utstrekning 

Kunden ønsker det skal konsulenten også delta i andre aktiviteter som inngår i prosjektet» 

 

Vederlaget for bistanden var satt som følger: 

«Ressurskrevende tjenester (4x50.000) 200.000 



 

Mulighetsanalyse                        50.000 

Totalt       kr. 250.000 eks mva  

 

«Nye krav som ikke tidligere er kjent for Ringebu kommune faktureres 30.000 kr pr. 

tjenestemottaker, men kun om refusjonen overstiger 150.000 kr. Krav med refusjon under 

150.000 faktureres ikke. Alle priser er eks mva.  Partene er enige om at en avventer en 

gjennomgang rundt PU (IS-4), men at dette kan avtales underveis i prosessen til en pris på kr 

50.000 eks mva. « 

 

Ved inngåelse av ekstern bistand på områder som berører enkeltmennesker er det viktig å 

foreta en rekke avveininger, herunder etiske vurderinger og hvordan personvernet ivaretas.  

 

Sekretariatet foreslår slikt  

VEDTAK 

 

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse til orientering. Kontrollutvalget anmoder 

administrasjonen om å se på sine rutiner for kjøp av tjenester og hvorvidt strengere etiske 

vurderinger for innkjøp på noen områder bør tillegge større vekt.  

 

 

 

 

 

 

 

Svolvær 28.11.2018  

 

Sekretariatet ved Edel Åsjord 


