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Kontrollutvalgets innstilling:
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding vedrørende oppfølging av
forvaltningsrevisjonsrapporten Samhandlingsreformen i Vestby kommune, datert
1.11.18, til orientering.
2. Kommunestyret ber om en status for oppfølgingen av anbefalingene i forbindelse
med kommunens årsmelding for 2019.

Vedlegg:
Rådmannens tilbakemelding vedrørende forvaltningsrevisjonsrapport om
samhandlingsreformen
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Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget:
Saksfremlegg
Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding vedrørende oppfølging av
forvaltningsrevisjonsrapporten Samhandlingsreformen i Vestby kommune,
datert 1.11.18, til orientering.
2. Kommunestyret ber om en status for oppfølgingen av anbefalingene i
forbindelse med kommunens årsmelding for 2019.
Avgjørelsesmyndighet:
Vestby kommunestyre.
Vedlegg:
Rådmannens tilbakemelding vedrørende forvaltningsrevisjonsrapport om
samhandlingsreformen.
Vedtak i saken sendes til:
Vestby kommunestyre
SAKSUTREDNING:
Vestby kommunestyre vedtok 12.2.18 i sak 4/18 Forvaltningsrevisjonsrapport om
samhandlingsreformen i Vestby følgende:
Kommunestyret slutter seg til revisjonens anbefalinger (s. 42) og ber
rådmannen melde tilbake om resultatene av sin oppfølging til kontrollutvalget
innen tolv måneder.
Forvaltningsrevisjonsrapportens anbefalinger
I forvaltningsrevisjonsrapporten utarbeidet av Deloitte AS, anbefalte revisjonen at
Vestby kommune setter i verk følgende tiltak:
1. Setter mål knyttet til forebyggende tiltak i planer for hjemme- og

sykehjemstjenestene, jf. kommuneloven § 5 krav til kommunal planlegging.
2. Systematiserer arbeidet med forebyggende tiltak, for å sikre at man i større grad
bidrar til å forebygge sykehus- og institusjonsopphold.
3. Gjennomfører systematiske risikoanalyser innenfor helse- og omsorgstjenestene,
for å sikre tilstrekkelig oversikt over hvor i tjenestene det er risiko for svikt eller
mangler og om det er pasientgrupper som ikke får tilfredsstillende oppfølging i
etterkant av innføring av samhandlingsreformen.
4. Systematiserer arbeidet med å sikre tilstrekkelig kompetanse blant de ansatte til å
håndtere utskrivningsklare pasienter.
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5. Sikrer at det blir gjort nødvendige avklaringer med involverte parter rundt bruken

av kommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp, for å sikre at tilbudet blir
benyttet i samsvar med intensjonen i samhandlingsreformen.
6. Tar opp i dialogen med sykehuset hvordan informasjonsutveksling i forbindelse
med utskrivning av pasienter kan systematiseres og forbedres.
7. Formaliserer den etablerte praksisen for å følge opp PLO-meldinger fra
sykehusene knyttet til utskrivning av pasienter.
8. Sikrer at det meldes avvik knyttet til samhandling og kommunikasjon mellom

kommunen og helseforetaket når dette forekommer, i samsvar med gjeldende
samarbeidsavtale og krav i forskrift.
9. Sikrer at det blir etablert system for innhenting av erfaringer og synspunkter fra
pasienter og pårørende, og at tjenestetilbudet innenfor helse og omsorg blir
evaluert i lys av de erfaringer og synspunkt som samles inn.
Rådmannens tilbakemelding
Vedlagt følger rådmannens tilbakemelding, datert 1.11.18. Rådmann har svart opp
under hver av anbefalingene.
Under anbefaling 5) bemerker rådmannen følgende:
«En pasient skal være vurdert av lege i kommunen forut for en innleggelse i kommunale
døgnplasser for øyeblikkelig hjelp. Det er normalt fastlege eller legevaktslege som foretar
den konkrete vurderingen av hvor pasienten bør få behandling og som også henviser
pasienten til sykehus og kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Leger i ulike andre
behandlingsteam i kommunen har samme mulighet.
Vi stiller oss derfor noe undrende til hvorfor det i revisjonen ikke er tatt stilling til legens rolle i
forhold til samhandlingsreformen.»

Tilsvarende innvending var gitt i rådmannens høringsuttalelse til
forvaltningsrapporten, datert 28.11.2017.
Sekretariatets vurdering
Sekretariatet er av den formening at rådmann i sitt brev, svarer opp revisjonens
anbefalinger.
Da revisjonens anbefalinger har økonomiske og administrative konsekvenser, er
sekretariatet av den formening at revisjonens anbefalinger bør følges opp igjen i
forbindelse med rådmannens årlige budsjettforslag (politisk prioritering) samt i
forbindelse med fremleggelsen av kommunens årsmelding for 2019 (tilsyns- og
kontrollaspekt).
Avslutning
Rådmann eller den han bemyndiger, bes møte i kontrollutvalget for å kunne svare på
eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Ås, 05.12.18
Kjell Tore Wirum/s./
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Vestby kontrollutvalgs behandling 12.12.2018:
Leder innledet.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vestby kontrollutvalgs vedtak 12.12.2018:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding vedrørende oppfølging av
forvaltningsrevisjonsrapporten Samhandlingsreformen i Vestby kommune, datert
1.11.18, til orientering.
2. Kommunestyret ber om en status for oppfølgingen av anbefalingene i forbindelse
med kommunens årsmelding for 2019.

Saksutskriften bekreftes
Ås, 7.januar 2019

Kjell Tore Wirum/s./
Kontrollsekretær
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