Kommunalavdeling levekår

19.07.2017

Notat
Sak nr.
2015/2728-7
Til:

Utvalg for levekår

Fra:

Ordfører

Svar på spørsmål - Levering av mat
I Kommunestyret 22.6.2017 rettet Høyre spørsmål til ordføreren knyttet til Orientering om
inngåelse av ny rammeavtale om produksjon og levering av middag til beboere i institusjon og
hjemmeboende.
Vedtaket i Kommunestyret ble:
Det fremmes sak til Utvalg for levekår basert på innkomne spørsmål til ordføreren. Saken skal
videre forelegges kommunestyret.
I denne meldingen svarer ordfører på spørsmålene.
1) Synes Ordfører det er greit at saker som bestilles av et utvalg ikke kommer opp
til politisk behandling?
Når et utvalg ber om en sak skal administrasjonen følge det opp. Det at det ikke har skjedd
knyttet til spørsmål om levering av mat og kosthold har rådmannen beklaget, og informert
Eldreråd og Utvalg for levekår om dette.
2) Synes Ordfører det er greit at Utvalg for Levekår og Eldrerådet ikke ble
orientert om at avtale allerede var inngått?
Det er viktig at politiske utvalg får informasjon om saker eller avtaler som er av politisk
interesse. Det skjedde ikke i dette tilfellet, og ordfører har tatt dette opp med rådmann og bedt
om bedre rutiner på dette området. Viser ellers til at rådmannen har orientert Eldrerådet og
Utvalg for levekår om denne konkrete saken.
3) Synes Ordfører det er greit at rådmann inngår kontrakter på mer enn 10
millioner og velger å ikke orientere kommunestyret om dette før spørsmålet
tilfeldigvis kommer opp i utvalgsmøtet?
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Rent generelt vises det til delegasjonsreglementet, der det ikke er beløpsgrense på avtaler
rådmannen har myndighet på å inngå, men at kommunestyret skal ha melding dersom en
inngått avtale overskrider 10 millioner kroner. I denne saken fikk kommunestyret denne
meldingen da de endelige tallene ble klare, i tråd med delegasjonsreglementet. I forhold til
orientering til politiske utvalg om saker eller avtaler med politisk interesse vises det til svar
under spørsmål 2.
4) Synes Ordfører at den orienteringen som er gitt fra rådmann i sak RS37/17 er
grundige nok, tatt i betraktning at den verken svarer på spørsmålene som ble
reist i Eldrerådets møte 12/6.17 og Utvalg for Levekår sitt møte 13/6.17, og
heller ikke kritikken som ble gitt i protokolltilførsel levert 24.5.17?
Meldingen i sak RS 37/17 var knyttet til at kommunestyret skal ha melding dersom en avtale ble
på mer enn 10 millioner kroner, og da som oppfølging av delegasjonsreglementet. Viser til svar
under pkt 3. Meldingen var ikke en generell orientering om spørsmål knyttet til levering av mat,
da dette er tatt opp med og følges opp av Eldrerådet og Utvalg for levekår.
5) Hvordan vil Ordfører følge opp denne saken videre?
Ordfører har bedt rådmannen legge fram en sak til Eldrerådet og Utvalg for levekår knyttet til
kosthold og ernæring i eldreomsorgen og omsorgstjenestene, for å kvalitetssikre og styrke
innsatsen på dette området. Saken videresendes til kommunestyret i tråd med vedtaket i
kommunestyret den 22.6.2017.
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