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Ås kontrollutvalgs behandling 12.06.2018: 
Leder innledet. 
 
Helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
Rådmann Trine Christensen supplerte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 12.06.2018: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av 

forvaltningsrevisjon om samhandlingsreformen, datert 9.5.18, til orientering. 
2. Kommunestyret ber rådmann følge opp anbefalingene i forbindelse med 

fremleggelsen av forslag til årsbudsjett. 
 
 
 
 

 
 
Saksutskriften bekreftes 
Ås, 16.august 2018 
 
 
 
Beate Nathalia Lillejord Kaldahl 
kontrollsekretær   
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Saksfremlegg 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av 

forvaltningsrevisjon om samhandlingsreformen, datert 9.5.18, til orientering. 
2. Kommunestyret ber rådmann følge opp anbefalingene i forbindelse med 

fremleggelsen av forslag til årsbudsjett. 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Ås kommunestyre 
 
Vedlegg: 
Oppfølging av forvaltningsrevisjon om samhandlingsreformen 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Ås kommunestyre 
 
 
SAKSUTREDNING: 
Rådmannens tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 
Samhandlingsreformen i Ås kommune følger vedlagt. 
 
Bakgrunn for saken: 
Ås kommunestyre vedtok 1.2.17 i sak 5/17 Sak fra Kontrollutvalget - Rådmannens 
tilbakemelding om forvaltningsrevisjonsrapporten om samhandlingsreformen 
følgende: 
 
Kommunestyret tar Rådmannens melding om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten om 
samhandlingsreformen til orientering.  
 
Kommunestyret mener det er viktig at punktene følges opp, og at det settes frister for at tiltak skal 
gjennomføres. Kommunestyret ber derfor om at Rådmannen gjennomfører brukerundersøkelser i 
helse og omsorg innen januar 2018.  
 
Kommunestyret ber også Rådmannen ha fokus på forebyggingsarbeidet i forbindelse med 
omstillingsprosjektet i 2017.  
 
Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp at Rådmannen følger opp alle anbefalingene i 
kommunestyrets vedtak. 

 
 
Grunnlaget for saken var rådmannens tilbakemelding om oppfølging av 
forvaltningsrevisjon samhandlingsreformen, datert 30.11.16, samt kontrollutvalgets 
behandling 13.12.16 av sak 46/16 Rådmannens tilbakemelding om 
forvaltningsrevisjonsrapporten om samhandlingsformen. 
 
Fakta i saken: 
I forvaltningsrevisjonsrapporten utarbeidet av Follo Distriktsrevisjon IKS, ble Ås 
kommune anbefalt å vurdere følgende tiltak: 
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 Utvikle sitt system for registrering og melding av avvik i KvalitetsLosen.  

 Gjennomføre brukerundersøkelse i helse og omsorg.  

 Gjennomføre analyser av fremtidig kompetanse- og bemanningsbehov.  

 Spisse forebyggingsarbeidet i tråd med reformens intensjoner. 
 
 
Ås kommunestyre behandlet rapporten 18.3.15 i sak 13/15 Rapport om 
samhandlingsreformen og vedtok følgende: 
 
Kommunestyret ber rådmannen følge opp rapportens anbefalinger og melde tilbake til 
kontrollutvalget innen tolv måneder.  
For øvrig tar kommunestyret rapporten til orientering. 

 
Vurdering: 
I rådmannens tilbakemelding, datert 9.5.18, blir det gitt en generell innføring i 
samhandlingsreformen. Rådmannen svarer opp under hver av anbefalingene som 
fremkom i forvaltningsrevisjonsrapporten. 
 
Det vises til rådmannens tilbakemelding i sin helhet. 
 
Sekretariatets vurdering 
Sekretariatet er av den formening at rådmannen har svart opp de anbefalingene som 
fremkommer av forvaltningsrevisjonsrapporten. 
 
Oppfølging av anbefalingene har økonomiske og administrative konsekvenser for Ås 
kommune. Ved en videre oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten, er sekretariatet 
av den formening at det kan være mest hensiktsmessig å følge opp anbefalingene i 
forbindelse med rådmannens fremleggelse av forslag til årsbudsjett. 
 
Avslutning 
Rådmann eller den hun bemyndiger, bes komme i kontrollutvalget for å kunne svare på 
eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
Ås, 05.06.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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