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Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Utrykt vedlegg 
Forvaltningsrevisjonsrapport – Samhandlingsreformen, kontrollutvalgets sak 56/20  
Forvaltningsrevisjon av Samhandlingsreformen, kommunestyrets sak 88/20 
Forvaltningsrevisjonsrapport samhandlingsreformen - rådmannens oppfølging av vedtak, 
kontrollutvalgets sak 13/21 
  
Saksopplysninger 
På kontrollutvalgets møte 2. desember 2020 (sak 56/20) ble rapport fra forvaltningsrevisjon 
om samhandlingsreformen behandlet. 
 
Revisjon Midt-Norge SA formulerte følgende problemstillinger for prosjektet: 
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? 
 
Revisors anbefaling 
Revisor anbefaler at Melhus kommune:  
• Fortsetter arbeidet med å holde antall overliggerdøgn hos spesialisthelsetjenesten på et 

minimum.  
• Ferdigstiller arbeider med kompetansekartlegging og -plan.  
• Sikrer at rutine og praksis for lesing av elektroniske meldinger samsvarer med 

samarbeidsavtalen med spesialisthelsetjenesten.  
 
Politisk behandling 
Kommunestyret hadde forvaltningsrevisjonsrapporten opp til behandling i sitt møte 
15.12.2020 i sak 88/2020 og gjorde følgende vedtak:  
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. 
 
Rådmannens oppfølging 
Rådmannen har i brev av 11.02.2021 gitt en tilbakemelding til kontrollutvalget. 
Det ble i tillegg gitt en muntlig orientering på kontrollutvalgets møte 22. april i år (sak 13/21). 
Kontrollutvalget protokollerte følgende: 
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. 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sak 13/21: 
1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om status på tiltakene som er satt i 

gang, orienteringen gis på utvalgets møte 02.12.2021. 
 
Vurdering 
Rådmannen var ikke kommet helt i mål med å følge opp kommunestyrets vedtak punkt 2 jf. 
rådmannen orientering på kontrollutvalgets møte 22. april i år.  
Kommunestyrets vedtak punkt 3 er fulgt opp ved at rådmannen ga en skriftlig tilbakemelding 
til kontrollutvalget 11.02.2021. 
Kommunestyrets vedtak punkt 4 er fulgt opp ved at rådmannen har fremmet egen sak i 
utvalg for helse, oppvekst og kultur 10.02.2021.  
 
Konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av 22.11.2021 bedt rådmannen om å gi 
kontrollutvalget en orientering om status på tiltakene som er satt i gang (jf. kontrollutvalgets 
vedtak i sak 13/21). 
Kontrollutvalget må ta stilling til om de fortsatt skal ha fokus på kommunen sitt arbeid med å 
få på plass punkt 2 i kommunestyrets vedtak eller om de anser kommunestyrets vedtak som 
fulgt opp. Saken legges derfor frem uten forslag til vedtak. 
 
 


