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Saksopplysninger
Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom utarbeidelsen og vedtak av revidert plan for
forvaltningsrevisjon for 2016 – 2020, lagt premissene for forvaltningsrevisjonsarbeidet ut
2020.
På kontrollutvalgets møte 13. februar 2020 bestilte utvalget en forvaltningsrevisjon om
samhandlingsreformen i Melhus kommune.
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sak 3/20:
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.
Kontrollutvalget ga følgende innspill til revisor :
Klarer Melhus kommune og St. Olavs hospital å gjennomføre det som står i
samarbeidsavtalene ?
Har Melhus kommune en vaktordning og rutiner for å ivareta utskrivningsklare pasienter,
varsling til pårørende/kontaktpersoner/hjemmetjenesten, samt om hvor pasienter skal etter
sykehusoppholdet (hjem privat eller institusjon) ?
Har kommunen tilstrekkelig fagkompetanse ?
Hvis kommunen ikke har tilstrekkelig fagkompetanse, har kommunen en kompetanseplan ?
Effekter for kort- og langtidsplassene ved sykehjemmene.
Viktig med en verdig oppfølging av pasienten (brukerundersøkelse,
innbyggerundersøkelsen).
Forvaltningsrevisjonen avgrenses til somatisk.
På bakgrunn av innspillene fra kontrollutvalget så har revisjonen konkretisert følgende
problemstillinger for forvaltningsrevisjonen:
1. Har kommunen kapasitet til å ta imot alle utskrivningsklare pasienter fra
spesialisthelsetjenesten?
2. Har kommunen kompetanse til å ta imot alle utskrivningsklare pasienter fra
spesialisthelsetjenesten?
3. Er kommunikasjonen mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten
tilfredsstillende?
Forvaltningsrevisjon om samhandlingsreformen gjennomføres med et timeforbruk på inntil
270 timer.
Endelig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 3. november 2020.

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Anna K. Dalslåen, vil orientere om problemstillinger
og gjennomføring av forvaltningsrevisjonen på møtet 23. april. Kontrollutvalget må da benytte
anledningen til å stille spørsmål, samt å gi innspill til eventuelle endringer og/eller tillegg.
Vurdering
De fire innspillene fra kontrollutvalget som var formulert som spørsmål synes å fanges opp
av revisors forslag til problemstillinger.
Kontrollutvalgets innspill om effekter for kort- og langtidsplassene ved sykehjemmene vil bli
beskrevet i datadelen av rapporten.
Kontrollutvalgets innspill om en verdig oppfølging av pasienten kommer ikke direkte frem av
revisors forslag til problemstillinger. Revisor sier i en e-post til kontrollutvalgets sekretær at
dette innspillet ivaretas gjennom å få svar på alle de tre problemstillingene som revisor har
skissert. Revisor vil orientere mer om dette punktet på møtet 23. april.
Konklusjon
Kontrollutvalget må ta stilling til om problemstillingene revisjonen skisserer i prosjektplanen
dekker det utvalget vil ha svar på i denne forvaltningsrevisjonen.
På bakgrunn av dette så legges saken frem uten forslag til vedtak.

