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Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget viser til revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2016–2020 og bestiller en
forvaltningsrevisjon om samhandlingsreformen.
2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes
kontrollutvalgets sekretariat innen 14.04.2020 og legges frem for kontrollutvalget på
utvalgets møte 23.04.2020.
3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.
Utrykt vedlegg
Revidert plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020

Saksopplysninger
Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom utarbeidelsen og vedtak av revidert plan for
forvaltningsrevisjon for 2016 – 2020, lagt premissene for forvaltningsrevisjonsarbeidet ut
2020.
Følgende fokusområder ble prioritert for forvaltningsrevisjon i revidert plan:
1. Innbyggerkommunikasjon
2. Økonomi og kostnadsstyring
3. Samhandlingsreformen
4. Legetjeneste i institusjon
5. Ulovlighetsoppfølging
Rapporter fra forvaltningsrevisjon av innbyggerkommunikasjon, samt økonomi- og
kostnadsstyring ble behandlet av kontrollutvalget og kommunestyret i juni 2019.
Kontrollutvalget ba, på sitt møte 09.12.2019, om at bestilling av forvaltningsrevisjon av
samhandlingsreformen skulle settes opp som egen sak på utvalgets første møte i 2020.
Melhus kommune har et budsjett på 550 timer til rådighet i 2020 når det gjelder riskio- og
vesentlighetsvurderinger, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.
Vi gjengir omtalen av prosjektet samhandlingsreformen fra revidert plan for
forvaltningsrevisjon for 2016 – 2020:
Samhandlingsreformen
Gjennom samhandlingsreformen får kommunene ansvar for pasienter med mer
komplekse sykdomstilstander enn tidligere. Det vil være interessant å få en vurdering
av hva kommunen gjør for å sikre tilstrekkelig og riktig fagkompetanse for å håndtere
de endrede oppgavene. Det vil også være interessant å få en vurdering av samarbeid
og informasjonsflyt mellom kommunen og St. Olavs hospital, håndtering av
utskrivningsklare pasienter og eventuelle effekter for kort- og langtidsplassene ved
sykehjemmene.
Det legges opp til at kontrollutvalgets møte benyttes til drøfting av mulige problemstillinger
som skal legges til grunn for bestillingen.
Revisjon Midt-Norge SA vil være tilstede under kontrollutvalgets behandling av saken.

Konklusjon
Det legges opp til at kontrollutvalgets møte benyttes til drøfting og fastsetting av
problemstillinger som skal legges til grunn for bestillingen.
Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets
sekretariat innen 14.04.2020 og legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte
23.04.2020.
Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

