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Ås kontrollutvalgs behandling 13.12.2016:
Utvalget mente det var behov for en videre oppfølging for å påse at alle anbefalingene
blir fulgt opp. Det var enighet om følgende tillegg i vedtaket: «Kommunestyret ber
kontrollutvalget påse at rådmannen følger opp alle anbefalingene i kommunestyrets
vedtak.»
Votering:
Innstillingen ble, med tillegg av forslaget framsatt i møtet, enstemmig vedtatt.
Ås kontrollutvalgs vedtak 13.12.2016:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar rådmannens melding om oppfølgingen av
forvaltningsrevisjonsrapporten om samhandlingsreformen til orientering.
Kommunestyret ber kontrollutvalget påse at rådmannen følger opp alle anbefalingene i
kommunestyrets vedtak.

Saksutskriften bekreftes
Ås, 15.desember 2016
Jan T. Løkken
Kontrollsjef/Sekretariatsleder
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Saksfremlegg
Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar rådmannens melding om oppfølgingen av
forvaltningsrevisjonsrapporten om samhandlingsreformen til orientering.
Avgjørelsesmyndighet:
Kontrollutvalget
Kommunestyret
Vedlegg:
301116Rådmannens tilbakemelding - forvaltningsrevisjon samhandlingsreformen.docx
SAKSUTREDNING:
Rådmannens tilbakemelding om kommunestyrets vedtak i sak 13/15 foreligger i
vedlagte brev av 30. november d.å.
I revisjonens rapport ble det lagt fram følgende anbefalinger:
1.
2.
3.
4.

Utvikle sitt system for registrering og melding av avvik i Kvalitetslosen.
Gjennomføre brukerundersøkelse i helse og omsorg.
Gjennomføre analyser av fremtidige kompetanse- og bemanningsbehov.
Spisse forebyggingsarbeidet i tråd med reformens intensjoner.

Rådmannens oppfølging:
1. Det foregår forsøk i noen kommuner på et nytt kvalitetsoppfølgingssystem.
2. Varsler en brukerundersøkelse etter at et omstillingsprosjekt i 2017 er
gjennomført.
3. Strategisk kompetansestyringsplan skal rulleres i 2017.
4. Dette arbeidet bør være med i kommunens arbeid overfor alle aldersgrupper på
helseområdet. Frisklivssentralen er opprettholdt til tross for bortfall av
forebyggende insitamenter i reformen.
Rådmannens tilbakemelding viser at hun i noen grad er i ferd med å følge opp
anbefalingene.
Forvaltningsrevisjonsrapporten om samhandlingsreformen kan leses på
FIKS/Forvaltningsrevisjon i Ås.
Ås, 05.12.2016
Jan T. Løkken/s./
sekretær
Vedlegg: rådmannens brev av 30.11.2016 vedr. Rådmannens tilbakemelding –
forvaltningsrevisjon samhandlingsreformen
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