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Prosjektbeskrivelse forvaltningsrevisjon 2018
Saksdokumenter:
Prosjekt beskrivelse av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Oppfølging av
samhandlingsreformen i pleie- og omsorgstjenene»
Saksframlegg:
Plan for forvaltningsrevisjon for Folldal kommune for perioden 2016-2019 ble behandlet
av kontrollutvalget i 14.09.16 og vedtatt i kommunestyret samme år, 17.11.16.
I følge planen ble følgende prioritert for perioden:

Kontrollutvalget innstilling til kommunestyret var som følger:
Plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2019 vedtas, med følgende prioriterte prosjekter:
1” Oppfølging og etterlevelse av Energi- og klimaplan for Folldal 2016-2019”
2” Iverksetting og oppfølging av politiske vedtak”
3” Kommunens praktisering av selvkostprinsippet”
Forvaltningsrevisjon i perioden foretas av Revisjon Fjell IKS.
Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden, samt å prioritere
ressurser mellom gjennomføring av forvaltningsrevisjon i kommunen og i selskaper.

Kommunestyrets vedtak i møte 17.11.16 ble som følger:
Plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2019 vedtas med følgende prioriterte prosjekter:
1. "Oppfølging og etterlevelse av Energi- og klimaplan for Folldal 2016-2019"
2. "Pleie og omsorgstilbudet i Folldal kommune etter implementering av
samhandlingsreformen"
3. «Iverksetting og oppfølging av politiske vedtak"
Forvaltningsrevisjon i perioden foretas av Revisjon Fjell IKS. Kontrollutvalget gis myndighet
til å foreta endringer i planperioden, samt å prioritere ressurser mellom gjennomføring av
forvaltningsrevisjon i kommunen og selskaper.
Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak og prioritering, har Revisjon Fjell IKS utarbeidet forslag
til prosjektplan.
Saksvurdering:
Samhandlingsreformen har stilt nye krav til kommunens pleie- og omsorgstilbud.
Formålet med prosjektet er å undersøke om kommunen har maktet å innfri de mest
sentrale påleggene og forventningene, og i hvilken grad dette har hatt en
kostnadsdrivende effekt for pleie- og omsorgstjenestene.
Prosjektet avgrenses til å omhandle samhandlingsreformens utfordringer for pleie- og
omsorgstjenesten i Folldal. Det er således ikke intensjonen å gå inn på alle tema i
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------------------------------------------------------------------------------------------------tilknytning til reformen. Etter som kommunestyrets bestilling var knyttet til pleie- og
omsorgstilbudet, vil ikke det helseforebyggende arbeidet være omfattet av prosjektet.
Med utgangspunkt i formålet med prosjektet vil hovedproblemstillingen være om Folldal
kommune har maktet å innfri forventninger knyttet til samhandlingsreformen, og i
hvilken grad reformen har hatt en kostnadsdrivende effekt.
Dette konkretiseres nærmere i følgende problemstillinger:
 Har Folldal kommune tilfredsstillende kapasitet og kompetanse for mottak av
utskrivningsklare pasienter?
 Har Folldal kommune etablert samarbeidsavtaler og gode samhandlingsrutiner
med helseforetakene som bidrar til helhetlige pasientforløp?
 I hvilken grad har samhandlingsreformen ført til økte bevilgningsbehov for pleieog omsorgstjenesten i Folldal?
Prosjektplanen legges fram for kontrollutvalget. Etter at prosjektplanen er endelig
godkjent av utvalget, starter revisjon opp med å sende oppstartbrev til rådmannen med
varsel om oppstart av prosjektet og de vil be om at kontaktpersoner i kommunen for
videre oppfølging gjennom prosjektet blir avklart.
Prosjektet gjennomføres med dokumentinnsamling, samtaler og dokumentanalyse.
Revisor vil i møte gjennomgå prosjektplanen.
Kontrollutvalget vil bli fortløpende informert om gjennomføring av prosjektet.
Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen av forvaltningsprosjektet
"Oppfølging av samhandlingsreformen i pleie- og omsorgstjenestene” slik den foreligger.
Behandling:
Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget i Folldal kommune

Sak nr. 05/2018

