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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med følgende tema:  
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har vedtatt plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2024. Utvalget har 
gjennomført en forvaltningsrevisjon med tema bolig, og det pågår en forvaltningsrevisjon om 
skolemiljø. 
  
Kontrollutvalget har pr juni 867 timer tilgjengelig for resten av valgperioden. I fratrekk for 
dette kommer forvaltningsrevisjon for skolemiljø på inntil 350 timer, og bestilt 
eierskapskontroll på inntil 200 timer. Det betyr at det er ca. 250 timer til gode som kan brukes 
til en forvaltningsrevisjon. På neste møte vil forvaltningsrevisjon for skolemiljø etter planen 
være ferdigstilt, og prosjektplanen for eierskapskontroll er også klar. Da vil timetallet være 
mer eksakt. 
  
Samhandlingsreformen/SiO er satt opp som prioritet nummer to i plan for 
forvaltningsrevisjon. I planen er prosjektet beskrevet slik:  
Samhandlingsreformen har medført et større kommunalt ansvar for å håndtere pasienter 
som er ferdigbehandlet på St. Olavs hospital og dermed høy kompetanse. Hitra kommune 
deltar i Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen, SiO. Kommunen opplever et økt press for å 
ta imot pasienter. Gitt at pasientene som skrives ut til kommunen er dårligere enn tidligere, 
og disse må tas imot på kortere varsel, medfører dette krav om nødvendig fleksibilitet for å 
håndtere dette.  
Kommunene har også fått et større ansvar for folkehelsearbeidet og de skal tilfredsstille en 
rekke konkrete krav i folkehelseloven.  
  
Disse problemstillingene er foreslått som aktuelle: 

1. Får kommunen de tjenester den har behov for?  
2. Har kommunen tilstrekkelig og nødvendig kompetanse?  
3. I hvilken grad har kommunen etablert tilstrekkelig fleksibilitet for å ivareta overførte 

pasienter?  
4. Hvordan har kommunen tilpasset seg samhandlingsreformen på dette området?  
5. Er Hitra kommunes folkehelsearbeid i tråd med loven? 

  
Kontrollutvalget står fritt til å velge et annet område fra plan for forvaltningsrevisjon enn 
overnevnte. Det henvises i tilfelle til planen som vedlagt. Kontrollutvalget kan bestille 
forvaltningsrevisjon nå, eller avvente til neste møte. Dersom det er ønskelig å bestille nå, må 
det tas med i vedtaket at revisor må legge frem en prosjektplan med problemstilling, 
ressursramme og leveringstidspunkt til neste kontrollutvalgsmøte. 
 
 


