Trondheim kommune
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Forslag til vedtak:
1. Kontrollkomiteen ber rådmannen komme med tilbakemelding på hvordan de forhold som påpekes
i rapporten er fulgt opp innen 01.06.2008.
2. Kontrollkomiteen tar rapporten ”Omsorgslønn” fra Trondheim kommunerevisjon til orientering.
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Bakgrunn
Det følger av lov om sosiale tjenester § 4-2, bokstav e at de sosiale tjenestene skal omfatte lønn til
personer med særlig tyngende omsorgsarbeid. Ordningen med omsorgslønn ble innført ved lov av 11. juli
1986 og ble opprinnelig inntatt i kommunehelsetjenesteloven før den med virkning fra 1. januar 1993 ble
overført til lov om sosiale tjenester.
Hovedformålet med omsorgslønn er å bidra til best mulig omsorg for de som trenger hjelp i dagliglivet og å
gjøre det mulig for private omsorgsytere å fortsette med omsorgsarbeidet.
Når det skal vurderes om kommunen skal tilby omsorgslønn, skal det skje en bred skjønnsmessig
helhetsvurdering der omsorgslønn blir sett i sammenheng med andre pleie- og omsorgstjenester. Ettersom
omsorgslønn ikke er en rett på lik linje med øvrige sosiale tjenester, er det større rom for skjønn ved
behandling av søknader om omsorgslønn.
Revisjonen har i regnskapsrevisjonsrapporten ”Omsorgslønn” undersøkt rutinene for og intern kontroll av
utbetaling av omsorgslønn i Trondheim kommune. Anvendelsen av de materielle vilkår for å tilkjenne
omsorgslønn er dermed ikke tema i denne saken.
Undersøkelsen har følgende problemstillinger:
1) Utbetales det omsorgslønn på bakgrunn av gyldig vedtak?
2) Foreligger det skriftlige oppdragsavtaler?
3) Foreligger det skriftlig delegasjonsfullmakter når saksbehandler fatter vedtak?
Undersøkelsen avdekker svakheter både hva angår rutiner og den interne kontrollen. Det er forskjellig
praksis fra forvaltningskontor til forvaltningskontor med hensyn til hvordan de håndterer oppfølgingen av
utbetalingen av omsorgslønn. For en nærmere beskrivelse av svakhetene, vises det til revisjonens
vurderinger og anbefalinger i vedlagte rapport fra Trondheim kommunerevisjon ”Omsorgslønn”.

Forslag til vedtak:
1. Kontrollkomiteen ber rådmannen komme med tilbakemelding på hvordan de forhold som
påpekes i rapporten er fulgt opp innen 01.06.2008.
2. Kontrollkomiteen tar rapporten ”Omsorgslønn” fra Trondheim kommunerevisjon til orientering.

Kontrollkomiteens sekretariat, 31.01.08

Monica Grøtte
Sekretariatsleder
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Rådgiver
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Vedlegg:
Regnskapsrevisjonsrapporten ”Omsorgslønn”.
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