Sammandrag
Revisionsnämnden har till uppgift att bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts i kommunen och kommunkoncernen och huruvida verksamheten är ordnad
på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt. Nedan några plock ur utvärderingsresultaten för 2018.
Barn och unga får inte tillgång till mentalvårdstjänster tillräckligt smidigt.
Revisionsnämnden gjorde en gemensam utvärdering av barns och ungas mentalvårdstjänster tillsammans med städerna i huvudstadsregionen och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS. I anslutning till utvärderingen noterade man att servicesystemet särskilt i Helsingfors var osammanhängande. Revisionsnämnden rekommenderar att man genom att organisera stadens befintliga funktioner
och genom att vid behov utöka resurserna grundar en enhet för bedömning och vård av barns och
ungas lindriga och medelsvåra mentala problem. Enheten skulle dessutom kunna verka som fortsatt
vårdplats inom den specialiserade sjukvården. Städerna i huvudstadsregionen och HUS gav också en
stor mängd gemensamma rekommendationer om en förbättring av vården av barns och ungas mentala
hälsa. Rekommendationerna gällde bland annat psykologtjänsternas tillgänglighet i skolorna, tillgången på psykiatriska sjukskötartjänster, frågan om att utse en namngiven ansvarsperson för respektive
barn och unga samt samarbetet mellan städerna och HUS.
Då man ser till de geografiska områdena, är den grundläggande utbildningen likvärdig, men resurserna på de olika områdena svarar inte helt mot elevernas behov.
Det finns ett växande behov av specialundervisning, varför det är viktigt att säkerställa att det finns tillräckligt många speciallärare. Dessutom bör man utreda hur man i fråga om fördelningen av anslagen
för positiv särbehandling kan beakta elevernas behov av intensifierat respektive särskilt stöd.
Det finns ett mångsidigt utbud av service för närståendevård av äldre, men närståendevårdarna är
missnöjda med hur deras anhöriga vårdas då de själva befinner sig på lagstadgad ledighet.
Det är skäl att förbättra vårdkvaliteten för personer inom närståendevården under den tid då närståendevårdaren är på lagstadgad ledighet. Detta gäller både dygnetruntvård och vård i hemmet.
Prissättningen av fritt finansierade bostads- och företagstomter som staden har arrenderat ut eller
sålt är inte genomskinlig, och den är inte till alla delar i linje med stadens ekonomiska intresse.
De nya riktlinjerna för tomtöverlåtelse rättar till många brister i nuvarande praxis, men fortsättningsvis
behöver man förbättra öppenheten och tydligheten i fråga om tomtprissättning och beräkningsprinciper. Man behöver också garantera att det finns klara beräkningsprinciper för jämförelse av försäljning
och uthyrning.
Helsingfors lockar utländska investerare. Arbetet med att i stor skala locka experter till staden håller först på att komma igång.
Man bör främja utformandet av ett enhetligt varumärke för huvudstadsregionen och utöka den engelskspråkiga informationen om stadens verksamhet och service.
Man har på många sätt strävat efter att förbättra kvaliteten på nybyggandet, men alltjämt måste
man utveckla instruktionerna och samarbetet.
Stadens byggherrar bör förutsätta att alla entreprenörer tillhandahåller en tidtabell för byggandet och
hanterar kvalitetsrisker väl, till exempel genom att ställa krav som skrivs in i entreprenadföreskriften.
Staden har ännu inte lyckats reducera utsläppen på ett märkbart sätt, även om ett stort antal åtgärder
har vidtagits. Helen Ab:s utsläpp har hållit sig på samma nivå åren 2016–2018.
Det behövs alltmer samarbete med företagsvärlden, stadsborna och husbolagen för att man ska kunna genomföra utsläppsminskningarna. Arbetet med att nå målen att få ned trafikutsläppen bör främjas
med alltmer verkningsfulla medel.
De mest betydelsefulla dottersammanslutningarnas målsättningar stöder stadens målsättningar.
Beredningen av ägarstrategier för varje enskild dottersammanslutning har emellertid dragit ut på
tiden.
Mest brådskande är att bereda riktlinjer för fastställande i stadsstyrelsen beträffande vilka bolag som
ska anses fungera på marknadsmässiga villkor och att slå fast ägarstrategier för dessa bolag.

