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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema ‘samhandlingsreformen’ og ber 
revisor utarbeide en prosjektplan i tråd med bestillingen og innspill fra kontrollutvalget med 
levering til sekretariatet innen 03.05.2023. 
 
Vedlegg 
Plan for forvaltningsrevisjon 2020--2024 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal påse at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet. 
Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, 
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak. Utgangspunktet er at 
forvaltningsrevisjon skal gjennomføres i tråd med plan for forvaltningsrevisjon. 
  
I kontrollutvalgets møte, den 13.02.2023 ble det vedtatt at det skulle bestilles en 
forvaltningsrevisjon med tema ‘Samhandlingsreformen’, se vedtak i sak 10/23. 
  
Hitra kommune har behandlet og vedtatt plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, planen ble 
revidert i sak 119/21 i kommunestyret , den 26.11.2021. I vedtatt plan for forvaltningsrevisjon 
er forvaltningsrevisjon med tema ‘samhandlingsreformen/SiO’ beskrevet slik, se uthevet skrift 
under. 
  
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.  
  
Kommunene 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.  
  
Aktuelle problemstilling kan være:  
Får kommunen de tjenester den har behov for?  
Har kommunen tilstrekkelig og nødvending kompetanse? 
I hvilken grad har kommunen etablert tilstrekkelig fleksibilitet for å ivareta overførte 
pasienter?  
Hvordan har kommunen tilpasset seg samhandlingsreformen på dette området?  
Er Hitra kommunes folkehelsearbeid i tråd med loven? 
  
Formålet med samhandlingsreformen er å er å redusere sykdom, gjennom blant annet 
forebygging og mer målrettet og tilpasset helsetjeneste til den enkelte pasient. Reformen 
mellom stat (helseforetak, spesialisthelsetjenestene) og kommune (kommunale helse- og 
omsorgstjenester) gjennomføres og reguleres gjennom samarbeidsavtaler. Kommunene har 
blant annet et ansvar for å være med å finansiere reformen, herunder plikt til å betale staten 



for å ikke ha mulighet til ta imot utskrivningsklare pasienter og for å opprette akutte 
døgnplasser. 
  
Forslag til aktuelle problemstillinger kan være: 
  

• Har kommunen kapasitet til å ta imot alle utskrivningsklare pasienter fra 
helseforetakene/spesialisthelsetjenesten?  

•  Har kommunen kompetanse til å ta imot alle utskrivningsklare pasienter fra 
helseforetakene/spesialisthelsetjenesten?  

•  Er kommunikasjonen mellom primærhelsetjenesten og 
helseforetakene/spesialisthelsetjenesten tilfredsstillende? 

  
Vurdering og konklusjon 
Kontrollutvalget kan legge til egne problemstillinger som går utover forslaget til 
problemstillinger i saksfremlegget. Kontrollutvalget bør være oppmerksom på at sekretariatet 
har valgt å avgrense mot det som i planen er omtalt som, og som gjelder ‘folkehelsearbeid’. 
Forslagene til problemstillinger i saksfremlegget er derfor endret noe sammenlignet med de 
forslag til problemstillinger som står i planen. 
  
Om prosjektplanen skal behandles på siste møte for sommeren bør sekretariatet få 
oversendt prosjektplanen i begynnelsen av mai.  
  
  
 
 


