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Bakgrunn:

Loppa kommunes plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016 i henhold til
kontrollutvalgets vedtak i sak 18/ 2012 og kommunestyres vedtak i sak
83/2012.

Saksdokument (vedlagt):
Dokument fra Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS:
Oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt: «Samhandlingsreformen.»
Saksopplysninger:
Det henvises til vedlagte saksdokument fra revisjonen, med utfyllende saksopplysninger om
bakgrunn, avgrensninger, gjennomføring og forslag til problemstillinger for
forvaltningsrevisjonsprosjekt: «Samhandlingsreformen.»
Sekretariatet har i henhold til kontrollutvalgsforskriften § 20 et selvstendig ansvar for å påse
at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet.
Etter sekretariatets vurdering er fremstillingen i saksdokumentet fra revisjonen, og de forslag
til problemstillinger som der fremkommer i tråd med intensjonene i Loppa kommunes plan
for forvaltningsrevisjon 2013-2016.
Avgrensning:
Av praktiske og ressursmessige årsaker er det nødvendig å foreta en avgrensning av
undersøkelsen. Revisjonen foreslår i sitt notat at undersøkelsen i all hovedsak avgrenses
tidsmessig til perioden 2015/2016.
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Sekretariatets tilrådning:
Kontrollutvalget slutter seg til opplysningene og anbefalingene i vedlagte saksdokument fra
kommunerevisjonen, og vedtar oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt
«Samhandlingsreformen.»
Kontrollutvalget vedtar følgende problemstillinger for forvaltningsprosjektet
«Samhandlingsreformen.»:
Hovedproblemstilling:
Har Loppa kommune implementert samhandlingsreformen på en tilfredsstillende måte?
Underproblemstillinger:
1. Er det etablert tilfredsstillende rutiner for samarbeid og informasjonsflyt?
2. Blir utskrivningsklare pasienter håndtert på en forsvarlig måte?
3. Har kommunen tilfredsstillende kontroll på sine utgifter for utskrivningsklare pasienter?
4. Har kommunen iverksatt tiltak som sikrer tilstrekkelig bemanning og kompetanse?
5. Har kommunen styrket det forebyggende arbeidet?
Kontrollutvalget overlater til revisjon å utarbeide underproblemstillinger og eventuelt
tilleggsproblemstillinger i tilknytning til de nevnte problemstillingene. Kontrollutvalget
godkjenner revisjon sitt forslag til avgrensning.
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