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Forvaltningsrevisjon samhandlingsreformen – rapport fra rådmann
Saksdokumenter:
- Forvaltningsrevisjon – Oppfølging av samhandlingsreform i pleie- og
omsorgstjenestene (ikke vedlagt)
- Møtebok sak 25/18 kontrollutvalgets møte 03.10.18
- Brev fra rådmann datert 31.03.19 – Oppfølging av samhandlingsreformen i pleieog omsorgstjenester
Saksframlegg:

Kontrollutvalget behandlet i møte den 03.10.18 forvaltningsrevisjon – Oppfølging av
samhandlingsreform i pleie- og omsorgstjenestene i Folldal utført av Revisjon Fjell IKS.
Rapporten sammen med kontrollutvalgets innstilling ble behandlet i Kommunestyret i møte
den 17.10.18 sak 31/18 med vedtak:
Rådmannen bes sørge for at revisjons anbefalinger gjennomføres som følger:
praksis om er blitt påpekt i rapporten
er regulert i dagens avtaleverk
Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.04.2019.
Kontrollutvalget ber om at rådmann i tillegg gjør en nærmere gjennomgang og redegjør for de
betydelige økte kostnader fra 2012 – 2017 som påpekt i rapporten.

Rådmann har i brev av 31.03.19 til Revisjon Fjell IKS sendt en nærmere redegjørelse på
rapporten – Oppfølging av samhandlingsreformen i pleie- og omsorgstjenestene.
I vedtaket skal rådmann rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak inn 01.04.19.
Rådmann har besvart innen fristen datert i brev av 31.03.19, følger vedlagt.
Saksvurdering:
I rådmannens svar/rapport tilbake til kontrollutvalget første kulepunkt i vedtaket som
bes redegjort for:
Rådmannen bes sørge for at revisjons anbefalinger gjennomføres pkt 1:
 Folldal kommune arbeider aktivt med lukking av de avvikene mellom
avtalebestemmelser og praksis som er blitt påpekt i rapporten
 Folldal kommune søker etter å avtalefeste samhandlingsområder som ikke i
tilstrekkelig grad er regulert i dagens avtaleverk
svarer rådmann:
Til første del av vedtaket ble nye samarbeidsavtale med sykehuset vedtatt i
kommunestyret 4. februar 2019. Punktene som ble påpekt i rapporten har vært en del
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------------------------------------------------------------------------------------------------av forarbeidet kommunene ( og også i Folldal kommune) har kommer med i forhold til
utarbeidelser av nye avtaler. Vårt inntrykk er at punktene nå er bedre ivaretatt.
Vedtaket del/pkt 2:
Kontrollutvalget ber om at rådmannen i tillegg gjør en nærmere gjennomgang og
redegjøre for de betydelige økte kostnader fra 2012-2017 som er påpekt i rapporten.
Rådmannen tar i sitt svar en nærmere gjennomgang i forhold til økte kostnader påpekt
fra revisjonen, spesielt problemstilling 3:
I hvilken grad har samhandlingsreformen ført til økt bevilgningsbehov for pleieog omsorgstjenesten i Folldal?
Revisjon påpeker i rapporten:
Siden samhandlingsreformen ble innført i 2012 har bevilgningsbehovet for kommunens
pleie- og omsorgstjenester økt langt mer enn i de fleste andre kommuner. Etter
revisjons sin mening skyldes dette i liten grad samhandlingsreformen i seg selv.
Revisjonen har basert sin konklusjon i hovedsak på KOSTRA data. Rådmannen har i
stedet for å bruke KOSTRA data tatt utgangspunkt i regnskap og årsmeldingene for HRO
for perioden 2012-2017 og viser til kostnadsutvikling gjennom disse årene fra
regnskapet.
På lik linje med revisors svar på problemstillingen finner ikke rådmann noe entydig svar
på utgiftsøkningen i HRO. Revisor viser til mulige betydelige feilrapporteringer i KOSTRA.
Rådmann har gjort sin gjennomgang basert på tall i perioden hentet fra budsjett og
regnskap.
Rådmannen har også satt opp en oversikt i tabell på regnskapstallene for avdelingen
MOT, hjemmebasert og institusjon. For institusjon og hjemmetjenesten har det i hht
rådmannen ikke vært noen utgiftsøkning utover normalen. For MOT har det vært en
betydelig større økning.
For enhet MOT redegjør rådmann for økt behov nye brukere, for få sykehjemsplasser,
innleie pleiepersonell og omplasseringer kvelds- og nattvakter og dermed økte
lønnskostnader.
Rådmannen konkluderer i sitt svar/rapport at det ikke er belegg for å si at det har vært
noen økning utover landsgjennomsnittet for hjemmetjenesten og institusjon. For andre
brukere av pleie- og omsorgstjenester finner ikke rådmann det riktig å kommentere
dette ytterligere.
KOSTRA data er tall innrapportert av kommunene. Revisjon har basert sine konklusjoner
i hovedsak på KOSTRA og påpekt betydelige kostnadsøkninger som i liten grad skyldes
samhandlingsreformen i seg selv.
Revisor vil i møte redegjøre nærmere for eventuelle vurderinger som her kommer frem
fra rådmannen sammenholdt med revisjon sine vurderinger basert på KOSTA data gjort i
forvaltningsrevisjonsrapporten.
Rådmann er innkalt til å møte for nærmere avklaringer.
Sekretariatets forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak fra sekretariatet.
Behandling:
Kontrollutvalgets vedtak:
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