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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvaget bestiller etbestille et forvaltningsrevisjon av samhandlingsreformen,
med vekt på:
·
·
·

Tilstrekkelig kapasitet og kostnadseffektivitet i tilbudet om øyeblikkelig hjelp
og utskrivningsklare pasienter.
Utnyttelse av potensialet i Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen.
Evne til å ivareta nye oppgaver inne rus og psykiatri.

Kontrollutvalget ber om at prosjektet gjennomføres innenfor en ramme på 290
timer.
Revisjonen bes komme tilbake med et forslag til prosjektplan og leveringsfrist.

Saksutredning
Kommunestyret vedtok i sak 89/16 plan for selskapskontroll 2017-2018, med
følgende prioriterte prosjekter:
1. Samhandlingsreformen
2. Internkontroll og avvikshåndtering
3. Kommunen som barnehagemyndighet
I tråd med denne prioriteringen legger sekretariatet derfor fram sak om bestilling av
forvaltningsrevisjon av samhandlingsreformen.
Samhandlingsreformen ble innført fra og med 2012. Reformen tok sikte på å
overføre større oppgaver for helsetilbudet til kommunene, blant annet for å vri mer
ressurser mot forebygging og gjøre behandlingen mer effektiv gjennom at
kommunene tar ansvar for de deler av behandlingen som ikke trenger å
gjennomføres på sykehus.
Hemne kommune blir i flere sammenhenger beskrevet som en kommune som har
kommet langt med intensjonene i samhandlingsreformen. Forebyggende arbeid og
mestring som langsiktig arbeid for å bedre livskvalitet og begrense framtidige
helsekostnader står sentralt i kommuneplanen og kommunens arbeid.
Samhandlingsreformen er likevel en utfordring for alle kommuner. Reformen har hatt
en gradvis innføring, med økende krav til kommunenes evne til øyeblikkelig hjelp og
raskt mottak av pasienter fra sykehusene. Fra og med 2016 er døgntilbud for
øyeblikkelig hjelp en lovpålagt oppgave. Fra og med 2017 får også kommunene
ansvar for et døgntilbud for øyeblikkelig hjelp til pasienter innen rus og psykiatri.
Hemne er en kommune som er under sterkt økonomisk press, med betydelig behov

for omstilling. Helsekostnader utgjør en stor og økende del av kommunebudsjettet,
og effektiv ressursutnyttelse er avgjørende hvis kommunen skal være i stand til å
dekke sine forpliktelser.
Hemne har inngått samarbeid med 11 andre kommuner inngått samarbeidet
Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen, et vertskommunesamarbeid med Orkdal
kommune som vertskommune. Det har vært uttrykt bekymring fra flere kommuner
om at kommunene utenfor Orkdal betaler for kapasitet de ikke et i stand til å utnytte
i tilstrekkelig grad.
Ressurser
Kontrollutvalget har ifølge forslag til avtale med Revisjon Midt-Norge 290 timer
tilgjengelig til forvaltningsrevisjon i 2017. Sekretariatet antar at det kan være
hensiktsmessig å disponere hele denne rammen til prosjektet.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å bestille et forvaltningsrevisjon av
samhandlingsreformen, med vekt på:
·
·
·

Tilstrekkelig kapasitet og kostnadseffektivitet i tilbudet om øyeblikkelig hjelp
og utskrivningsklare pasienter.
Utnyttelse av potensialet i Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen.
Evne til å ivareta nye oppgaver inne rus og psykiatri

Sekretariatet foreslår at hele rammen på 290 timer disponeres til prosjektet, og at
revisjonen bes komme tilbake med et forslag til prosjektplan til kontrollutvalget.

