
Saker for videre oppfølging: 
 
På bakgrunn av gjennomgang av aktuelle saker i perioden 29.10.2021 – 24.11.2021, foreslår 
kontrollutvalgets sekretariat at følgende saker videreføres til oppfølging:  

Kontrollutvalget i Melhus kommune – saker til oppfølging pr. 24.11.2021: 
Sak  Tittel Kommentar Til oppfølging 
KS 
88/20 

Forvaltningsrevisjon av 
Samhandlingsreformen 
Kontrollutvalget 

1. Kommunestyret tar 
forvaltningsrevisjonsrapport om 
samhandlingsreformen til orientering.  

2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp 
anbefalingene i rapportens pkt. 6.2.  

3. Kommunestyret ber rådmannen gi 
kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om 
hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 
31.03.2021.  

4. Kommunestyret ber rådmannen komme 
tilbake med egen sak til utvalg for helse, 
oppvekst og kultur om hvordan 
anbefalingene er fulgt opp.  

 
Utvalg for helse, oppvekst og kultur har fått en 
orientering fra rådmannen om oppfølging av 
anbefalingene i rapporten i sak 6/21 (møte 
10.02.2021). 
 
Kontrollutvalgets møte 22.04.2021 
Trude Wikdahl, kommunalsjef helse og velferd, 
orienterte og svarte på spørsmål fra 
kontrollutvalget. 
For tiden har ikke Melhus kommune kapasitet til 
å ta imot alle utskrivningsklare pasienter fra 
spesialisthelsetjenesten. 
Melhus kommune har kompetanse til å ta imot 
alle utskrivningsklare pasienter. Kommunen er i 
gang med å  gjennomføre tiltak etter 
kompetanse- og rekrutteringsplan. 
Stort sett så er kommunikasjonen mellom 
primærhelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten tilfredsstillende. 
 
Kontrollutvalgets møte 02.12.2021 
Rådmannen er bedt om å gi kontrollutvalget en 
ny orientering på dagnes møte, orienteringen er 
satt opp som egen sak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny orientering 
02.12.2021 

KS 
6/21 

Lokal heltidserklæring for helse- 
og omsorgssektoren i Melhus, 
Skaun og Midtre Gauldal 
kommune 

1. Melhus kommune vedtar å slutte seg til 
lokal heltidserklæring for helse- og 
omsorgssektoren i Melhus, Skaun og 
Midtre Gauldal kommuner.  

2. Vikarpool som tiltak knyttet til ufrivillig deltid 
vurderes på et senere tidspunkt i 
prosjektperioden 

 
Kontrollutvalgets møte 04.11.2021 
Svein Jarle Midtøy, prosjektleder 
Interkommunalt rekrutteringsprosjekt helse, og 
Grethe Skauge, avelingsleder 
korttidsavdelingen Buen, orienterte og svarte 
på spørsmål fra kontrollutvalget. 
Kontrollutvalgets konklusjon:  Utvalget ser at 
jobbes med å følge opp kommunestyrets 
vedtak i sak 6/21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tas ut av 
kontrollutvalgets 
oppfølgingsliste. 

KS 
38/21 

Forvaltningsrevisjonsrapport - 
tverrfaglig samarbeid barn og 
unge 

1. Kommunestyret tar 
forvaltningsrevisjonsrapport om tverrfaglig 
samarbeid barn og unge til orientering. 

 



Kontrollutvalget i Melhus kommune – saker til oppfølging pr. 24.11.2021: 
Sak  Tittel Kommentar Til oppfølging 

2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp 
anbefalingene i rapportens pkt. 6.2. 
• Rådmannen bør prioritere arbeidet 

med å formalisere 
samarbeidsstrukturer for det 
tverrfaglige arbeidet. 

• Rådmannen bør prioritere arbeidet 
med å lage en strategisk plan for det 
tverrfaglige samarbeidet. 

• Rådmannen bør vurdere tiltak i det 
tverrfaglige samarbeidet på bakgrunn 
av erfaringer fra barnehage og skole. 

• Rådmann bør sørge for at de ansatte i 
tjenester knyttet til barn og unge har 
god kunnskap om andre tjenesters 
taushetsplikt og opplysningsplikt. 

3. Kommunestyret ber rådmannen gi 
kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om 
hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 
15.11.2021. 

4. Rapporten legges også frem for 
ungdomsrådet og utvalg for helse, 
oppvekst og kultur for orientering. 

 
Kontrollutvalgets møte 02.12.2021 
Rådmannen har gitt kontrollutvalet en skriftlig 
orientering, rådmannen vil i tillegg gi 
kontrollutvalget en orientering på dagnes møte, 
orienteringen er satt opp som egen sak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientering 
02.12.2021 

KS 
64/17 

Friplass Kulturskolen 1. Melhus kommunestyre innfører en ordning 
med friplass for elever i Kulturskolen. 
Friplass i Kulturskolen gis, etter søknad, for 
et skoleår om gangen. Inntektsgrensen for 
friplass i Kulturskolen settes til 4G for 
husholdningens samlede inntekt. 
Ordningen innarbeides i 
betalingsreglementet for Kulturskolen fra 
1.1.2018. 

2. Friplassordningen i Kulturskolen evalueres 
i forbindelse med økonomi- og 
handlingsplanen 2019. 

 
Melhus kommunes Tertialrapport 2-2021: 
Det er, pr 2. tertial 2021, 2 elever som har 
friplass i kulturskolen. Evaluering av ordningen 
er blitt utsatt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følges opp 

 


