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SAKSOPPLYSNINGER: 
Bakgrunn 
Temaet «Forvaltning av pasientmidler» er vedtatt som mindre undersøkelse i plan for 
forvaltningsrevisjon for inneværende valgperiode. Kontrollutvalget bestilte undersøkelsen i sitt 
møte den 9.5.2018 med følgende vedtak: 

Kontrollutvalget bestiller en foranalyse fra Innlandet Revisjon IKS om temaet 
"Kvalitet i hjemmetjenesten" og en undersøkelse av temaet "forvaltning av 
pasientmidler". Foranalysen bør foreligge så snart som mulig slik at eventuell 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon kan påbegynnes så tidlig som mulig høsten 
2018. 

 
Kontrollutvalget behandlet prosjektplanen i sitt møte 24.10.2018. 
 
I vedlagte revisjonsrapport viser revisjonen til at følgende var tatt inn i planen vedrørende 
temaet: 
«Pasientmidler til beboere på institusjon kan deles i to kategorier: 

1. Beboerens midler der kommunen har overtatt disposisjonsretten for 
kontantytelsen fra folketrygden i henhold til forskrift fra Helsedept. nr. 1018 av 
11.12.1988 "Forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden under 
opphold i sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie". Med 
kontantytelse menes den delen av trygden som er igjen når oppholdsutgifter for 
sykehjemsplassen er trukket i fra. 

2. Beboerens midler som er lommepenger som sykehjemmet etter ønske fra 
pårørende     oppbevarer for beboeren.» 

 
Revisjonen viser videre til at det i 2010 ble gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Gråsoneøkonomi» der disponering av kontantytelser fra folketrygden ved sykehjemmene og 
oppbevaring av kontanter for pasienter var to av temaene. Revisjonen oppfatter derfor 
bestillingen i 2018 som en oppfølging av undersøkelsen i 2010. 
 



  
 
 

  
 
 

 

Målet med forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke om kommunen har etablert 
tilfredsstillende rutiner og praksis for disponering av kontantytelsen og oppbevaring og 
regnskapsføring av pasientmidler.  Som beboer/pasient på langtidsopphold i sykehjem, blir 
deler av pensjonen trukket som egenbetaling for oppholdet. Det som er igjen kalles i lovverket 
for kontantytelsen. 
 
Revisjonen har formulert følgende problemstillinger i sitt arbeid: 

1. Finnes det skriftlige retningslinjer/prosedyrer ved sykehjemmene for disponering av 
kontantytelsen fra Folketrygden og er disse i samsvar med gjeldende regelverk?   

2. Følges gjeldende regelverk for disponering av kontantytelsen i praksis? 
3. Har kommunen skriftlige rutiner for forsvarlig oppbevaring og regnskapsføring av 

kontanter for pasienter ved sykehjemmene som er i samsvar med prinsipper for god 
intern kontroll?    

4. Er praksis for oppbevaring og regnskapsføring av kontanter i samsvar med prinsipper 
for god intern kontroll og kommunens egne rutiner? 

 
Fakta 
Det vises til revisjonsrapportens beskrivelse av metode, revisjonskriterier og data. Revisjonens 
konklusjon gjengis her: 

Problemstilling 1  
Vi skulle undersøke om det finnes skriftlige retningslinjer/prosedyrer ved 
sykehjemmene for disponering av kontantytelsen fra Folketrygden og er disse i samsvar 
med gjeldende regelverk.   
 

Gausdal kommune har ikke skriftlige retningslinjer for disponering av 
kontantytelsen.  
 

Problemstilling 2  
Vi skulle undersøke om gjeldende regelverk for disponering av kontantytelsen følges i 
praksis. 
 

Gjennomført kontroll ved et av sykehjemmene i kommunen viste at det ikke var 
praksis for å fatte vedtak om kontantytelsen for pasienter som ikke var i stand 
til å disponere ytelsen selv og som heller ikke hadde oppnevnt verge. 
Revisjonen vurderer at dette er i strid med forskrift om disponering av 
kontantytelsen. 

 
Problemstilling 3  
Vi skulle undersøke om kommunen har skriftlige rutiner for forsvarlig oppbevaring og 
regnskapsføring av kontanter for pasienter ved sykehjemmene som er i samsvar med 
prinsipper for god intern kontroll. 
 

Revisjonen konkluderer med at kommunen har felles skriftlig rutine for 
«Kontantkasse for beboere ved Follebutunet/ Forsettunet» som i hovedsak er i 
samsvar med prinsipper for god intern kontroll. Revisjonen mener rutinen 



  
 
 

  
 
 

 

mangler presisering av at kassebeholdningen skal avstemmes mot kassadagbok 
og summen av saldoene på pasientenes brukerkort. 

 
Problemstilling 4  
Vi skulle undersøke om praksis for oppbevaring og regnskapsføring av kontanter er i 
samsvar med prinsipper for god intern kontroll.  
 

Ved Forsettunet er praksis for oppbevaring og regnskapsføring av kontanter i 
samsvar med prinsipper for god intern kontroll. 

 
På bakgrunn av dette anbefaler revisjonen at kommunen går gjennom forskrift om disponering 
av kontantytelser som grunnlag for å utarbeide prosedyrer/rutiner som sikrer at forskriftens 
bestemmelser blir etterlevd. Videre at det i rutine for kontantkasse for beboere ved 
Follebutunet/Forsettunet bør presiseres at kassebeholdningen skal avstemmes mot kassadagbok 
og summen av saldoene på pasientenes brukerkort, slik at rutinen stemmer med praksis. 
 
 
VURDERING: 
Innlandet Revisjon IKS har levert en revisjonsrapport som tilfredsstiller kontrollutvalgets 
behov for å se nærmere på dette temaet - også som en oppfølging av tidligere undersøkelse fra 
2010. 
 
Det ser ikke ut til at kommunen i tilstrekkelig grad har rettet opp de svakheter og mangler som 
ble avdekket i kontrollutvalgets undersøkelse i 2010 og ikke tilpasset seg de nye forskriftene. 
Det er bl.a. ikke laget skriftlige retningslinjer for disponering av kontantytelsen og det er ikke 
praksis for å fatte vedtak om kontantytelsen for pasienter som ikke er i stand til å disponere 
ytelsen selv og som heller ikke har oppnevnt verge. 
 
Rådmannen svarer i sitt brev av 15.2.2019 at kommunen er fornøyd med at revisjonsrapporten 
synes å vise at kommunens praksis er god. Rådmannen er enig i de svakheter og mangler som 
påpekes i revisjonsrapporten og synes umiddelbart å ta tak i disse; det skal lages skriftlige 
rutiner for disponering av kontantytelser, herunder vedtak og dokumentasjon. Dessuten skal 
rutinebeskrivelser for inntakssamtaler oppdateres, og det skal tas tak i avstemming av 
kassebeholdningen. 
 
Det foreslås at kontrollutvalget innstiller til kommunestyret om å ta revisjonsrapporten til 
orientering og forutsette at de mangler/svakheter som framkommer i kontrollutvalgets 
undersøkelse blir rettet opp. Det antas at kommunen gjør endringer innen kort tid, derved kan 
kontrollutvalget for eksempel forholdsvis raskt bestille en enkel undersøkelse fra revisjonen 
som for å få bekreftet at rettelser er gjort. Kontrollutvalget bør avvente kommunestyret vedtak. 
Derfor kan bestilling av en slik undersøkelse først skje på neste møte, men det bør forutsettes 
at undersøkelsen gjennomføres i løpet av våren/sommeren 2019 slik at nåværende 
kontrollutvalg kan behandle dette.  
Kontrollutvalget Gausdal har behandlet saken i møte 06.03.2019 sak 2/19 
 



  
 
 

  
 
 

 

Protokoll 
Innlandet Revisjon IKS presenterte revisjonsrapporten og svarte på spørsmål. 
 
Votering 
I samsvar med sekretariatets forslag fattet kontrollutvalget følgende enstemmige 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten "Forvaltning av pasientmidler" til 
orientering og legger saken fram for kommunestyret med følgende  
 
INNSTILLING 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten "Forvaltning av pasientmidler" til 
orientering og merker seg anbefalingene i rapporten: 

a. Revisjonen anbefaler at kommunen går gjennom forskrift om disponering av 
kontantytelser som grunnlag for å utarbeide prosedyrer/rutiner som sikrer at 
forskriftens bestemmelser blir etterlevd. 

b. I rutine for kontantkasse for beboere ved Follebutunet/Forsettunet bør det 
presiseres at kassebeholdningen skal avstemmes mot kassadagbok og summen 
av saldoene på pasientenes brukerkort, slik at rutinen stemmer med praksis. 

2. Kommunestyret ber kontrollutvalget innen kort tid følge opp at rådmannen retter opp 
de svakheter og mangler som framkommer i revisjonsrapporten. 

 
 
 
Kontrollutvalget foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten "Forvaltning av pasientmidler" til 
orientering og merker seg anbefalingene i rapporten: 

a. Revisjonen anbefaler at kommunen går gjennom forskrift om disponering av 
kontantytelser som grunnlag for å utarbeide prosedyrer/rutiner som sikrer at 
forskriftens bestemmelser blir etterlevd. 

b. I rutine for kontantkasse for beboere ved Follebutunet/Forsettunet bør det 
presiseres at kassebeholdningen skal avstemmes mot kassadagbok og summen 
av saldoene på pasientenes brukerkort, slik at rutinen stemmer med praksis. 

2. Kommunestyret ber kontrollutvalget innen kort tid følge opp at rådmannen retter opp 
de svakheter og mangler som framkommer i revisjonsrapporten. 

 


