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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering og vurderer videre
oppfølging i tilknytning til arbeidet med ny plan for forvaltningsrevisjon.
Saksutredning
I henhold til bestemmelsene om kontroll og tilsyn i kommuneloven skal
kontrollutvalget føre tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets
vegne.
For å få bedre innblikk i den kommunale virksomheten inviterer kontrollutvalget
administrasjonen for å orientere om ulike områder. Dette bidrar til kunnskap og
bedre grunnlag for å kunne prioritere kontrollutvalgets bruk av ressurser til
tilsynsarbeid. Dette gjelder i forhold til forvaltningsrevisjon, men også om
kontrollutvalget ønsker å få gjennomført undersøkelser som ikke krever ressurser i
samme størrelsesorden som et tradisjonelt forvaltningsrevisjonsprosjekt.
Kontrollutvalget fikk fremlagt et sammendrag av Riksrevisjonens undersøkelse av
ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføring av
samhandlingsreformen i sak 12/16 Referatsaker i møtet 26.4.16.
Kontrollutvalget protokollerte følgende i sak 7/16:
Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen om status for Selbu kommune
på områder som Riksrevisjonen har benevnt som hovedfunn. Viser til side 8 i
rapporten som er vedlagt innkallingen. Tidspunkt for orientering avklares med
rådmannen.
Sammendraget av rapporten ligger på lesebrett under sak 12/16 på kontrollutvalgets
møte 26.4.16 og også på www.konsek.no
Hovedfunnene gjengis punktvis:
·
·
·
·
·
·

Kommunene har tatt over pasienter som tidligere lå ferdigbehandlet i sykehus
Det finnes lite kunnskap om kvaliteten på tjenestene til pasienter som skrives ut
til kommunene
Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD) benyttes ikke på en måte og i et
omfang som er i tråd med intensjonen
Samarbeidet om pasienter med behov for tjenester fra både primær- og
spesialisthelsetjenesten er ikke god nok
Innenfor rus – og psykiatriområdet er ikke tilbudet i kommunene styrket i takt
med nedbyggingen av døgnplasser i spesialisthelsetjenesten
Kommunene har i liten grad økt kapasiteten og styrket kompetansen etter

innføringen av samhandlingsreformen.
Rådmannen, ved rådgiver ved HS Kerstin Rolseth, vil orientere om hvordan
situasjonen for Selb kommune er/oppleves av administrasjonen i forhold til punktene
som er nevnt som hovedfunn i Riksrevisjonens gjennomgang. Det er videre ønskelig
at rådmannen sier noe om hva som oppfattes som kommunens største utfordringer
innenfor området.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Samhandlingsreformen omfatter et viktig område som betyr mye for enkeltpersoner
og har stor økonomisk betydning for kommunen. Et godt og systematisk arbeid på
dette området er derfor viktig både for brukere, ansatte og kommunen. Sekretariatet
og kontrollutvalget vil i prosessen med plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020
vurdere om dette er et aktuelt område for forvaltningsrevisjon.

