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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rapport fra forvaltningsrevisjon til orientering og legger den fram
for kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon av
samhandlingsreformen til orientering.
2. Kommunestyret anbefaler rådmannen å fortsette arbeidet for å redusere
sårbarhet knyttet til sykepleiefaglig kompetanse ved sykehjemmet ved
korttidsfravær.
Vedlegg
Frøya -endelig rapport- Samhandling.pdf

Saksutredning
I plan for forvaltningsrevisjon 2015-2016 har kommunestyret prioritert
forvaltningsrevisjon av kommunens arbeid med samhandlingsreformen.
Kontrollutvalget iverksatte i sak 28/15 bestilling av prosjektet.
I plan for forvaltningsrevisjon var det skissert at prosjektet kunne omfatte tre
hovedområder, revisjonen har vurdert samtlige:
1. Har kommunen tilfredsstillende kapasitet og kompetanse for mottak av
utskrivningsklare pasienter?
2. I hvilken grad er det samsvar mellom tilgjengelig kapasitet av tjenester i SiO
og kommunens behov for disse tjenestene?
3. Har Frøya kommune en systematisk oppfølging av folkehelsearbeidet?

1. Kapasitet og kompetanse
Frøya kommune har et lite differensiert omsorgstilbud. Det medfører at personer
som kunne fått nytte av omsorgstjenester på et lavere nivå tilbys plass på
langtidsavdelingen ved sykehjemmet. Dette fører i sin tur til at korttidsavdelingen
opplever større pågang enn det er kapasitet til, og at kommunen dermed ikke
makter å ta imot ferdigbehandlede pasienter fra det regionale helseforetaket. Som
en følge må kommunen betale for relativt mange oppholdsdøgn for disse pasientene.
Revisor mener at organisering av sykepleierne i en pool synes å være fornuftig og at
det kan bidra til å redusere sårbarheten ved sykefravær på sykehjemmet.
Revisjonen mener at kommunens avtale med et vikarbyrå er en fornuftig måte å

sikre tilgang til kompetanse på.
Kommunen har problemer med å rekruttere kompetansearbeidskraft, men har ifølge
rapporten et godt plangrunnlag for rekrutteringsarbeidet i pleie- og
omsorgssektoren. Kommunen arbeider også godt med å videreutvikle eksisterende
kompetanse.

2. Samsvar mellom kapasitet i SiO og kommunens behov
Kommunen er skal tilby døgnopphold til pasienter og brukere med behov for
øyeblikkelig hjelp. SiO har kapasitet og kompetanse til å yte slike tjenester, men
tilbudet har vært lite benyttet av Frøya kommune. Revisjonen mener at det er en
økende bevissthet hos henvisende instanser om muligheten for å legge inn pasienter
ved SiO sengepost, men at det er utfordrende at pasienttransporten går ut over
ambulanseberedskapen.
Tjenestetilbudet ved SiO er ifølge rapporten i samsvar med loven og samarbeidets
intensjoner. Revisjonen har ikke gjort vurderinger av om Frøya kommunes bruk er i
samsvar med bidraget.

3. Oppfølging av folkehelsearbeidet
Fylkesmannen meldte om to avvik i forbindelse med tilsyn fra Fylkesmannen i 2013.
Begge avvikene er rettet lukket, blant annet ved at kommunen har laget en
folkehelseplan, utarbeidet en oversikt over helsetilstanden i kommunen og satt i verk
en rekke tiltak på de ulike programområdene for å forbedre folkehelsen.

Revisjonens anbefalinger
Revisjonen anbefaler rådmannen å fortsette arbeidet for å redusere sårbarhet
knyttet til sykepleiefaglig kompetanse ved sykehjemmet ved korttidsfravær.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anser rapporten for å svare til bestillingen fra utvalget. Den gir et bilde
av utfordringene til Frøya kommune, men viser også at kommunen har satt i verk en
rekke ulike tiltak for å bedre situasjonen.
Sekretariatet anbefaler at rapporten fremmes for kommunestyret med revisjonens
anbefalinger som innstilling.

