
  DOVRE KOMMUNE                                                                               
 

MØTEBOK - PROTOKOLL 
 

Utvalg/styre/ råd: Møtedato: Innkalling av: Møtested: 

Kontrollutvalget 28.06.2022 

 

15.06.2022 Kommunestyresalen 

 

Til stede på møtet: 

 

Av i alt 5 medlemmer var 4 faste til stedet.  

Odd Leif Angård – førte møteboken 

Aud Gjørwad  

Rannei Hovde 

Steinar Kveen 

Arild Dalseth meldt fravær 

 

Sekretær Hilde Holden meldt fravær              

Møtet varte fra kl. 10:00 til kl. 14.00 

 

 
Underskrifter: 

 

Vi stadfester at det som er ført på sak nr. 13/2022 er i samsvar med det som ble vedtatt i 

møtet. 

 

Odd Leif Angård                           Aud Gjørwad               Rannei Hovde 

                                

                                Steinar Kveen 

 

 
 

Utskrifter: 

 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte går til: 

• Medlemmene av kontrollutvalget og varamedlemmer. 

• Dovre kommune, rådmann 
• Dovre kommune, v/ordføreren 
• Innlandet Revisjon IKS 
• Presse 

 

Møteinnkalling, saksliste og protokoll fra sist møte ble godkjent uten kommentar. 

 

 

 



 

 
 

KONTROLLUTVALGET  

 

MØTEBOK 

 

Kontrollutvalget Møtedato: 

28.06.2022 

Saksnr:  

   13/22 

  Saksbehandler:    Hilde Holden 

 

Forvaltningsrevisjonsrapporten Helsesamarbeidet NGLMS 
 

Kontrollutvalgets behandling av sak 13/2022 i møte 28.06.22: 

 

Vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten Helsesamarbeid NGLMS til 

orientering.  

2. Kontrollutvalget oversender forvaltningsrevisjonsrapporten til kommunestyret med 

følgende:  

 

INNSTILLING 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Helsesamarbeid NGLMS til 

orientering, og merker seg de viktige forbedringspunktene revisjonen har avdekket.  

 

2. Kommunestyret forventer at rådmannen følger opp de anbefalingene basert i rapporten 

basert på de 8 siste anbefalingene som gjelder deltakerkommune, av 16 anbefalinger 

totalt: 
9 Deltakerkommunene bør etablere en formell struktur for budsjettprosessen i 

helsesamarbeidet, herunder rutiner for samhandling mellom deltakerkommunene 

knyttet til budsjettarbeid. 

10 Deltakerkommunene bør diskutere bruken av intermediær-senger, da det kan tyde på at 

bruken styres mer av kapasitet på institusjonsplasser i egen kommune, enn av 

innleggelseskriterier og diagnoser. 

11 Deltakerkommunene bør vurdere om organiseringen av sengeavdelingen skal 

evalueres. En blanding av kommunale og interkommunale tjenester gir grobunn for 

tvil om kostnadsgrunnlagene er korrekte. 

12 Deltakerkommunene bør vurdere å forenkle kriteriene for innleggelse på intermediær-

sengeplass slik at de blir enklere å forholde seg til og mer relevante å benytte for 

tildelingskontorene. Kriteriene bør evalueres jevnlig. 

13 Deltakerkommunene bør revidere kriteriene for innleggelse ved KAD-plass årlig. 

Kriteriene oversendes til den enkelte lege i deltakerkommunene.  



14 Deltakerkommunene bør vurdere å etablere møteplasser også for jordmødre og 

tildelingskontorene. Disse gruppene deltar i dag ikke i regionale fora. 

15 Deltakerkommunene bør evaluere punktet i vertskommuneavtalen om dialogmøte i 

regionrådet, da dette ikke gjennomføres iht. avtalen. 

16 Deltakerkommunene bør vurdere om tertial- og årsrapporter vedrørende NGLMS skal 

behandles politisk i egen kommune. 

 

3. Kommunestyret ber rådmannen etterspørre vertskommunen hvordan punktene 1-6 i 

anbefalingene i rapporten følges opp. 

 

4. Kommunestyret ber rådmannen om å gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding på 

hvordan anbefalingene er fulgt opp innen utgangen av november 2022. Dette følges 

opp av en orientering i kontrollutvalgets møte i desember 2022. 

 

 

Behandling: 

Innlandet Revisjon IKS ved Ingvild Selfors presenterte rapporten og svarte på spørsmål i 

fellesmøte 6k den 1. juni 2022. Videre ble saken diskutert i kontrollutvalgsmøte 10. juni 2022 

og 28.06.22. Det er lagt til et nytt punkt 3 i innstillingen som omhandler oppfølging fra 

vertskommunen.  

 

 

Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten Helsesamarbeid NGLMS til          

orientering.  

2. Kontrollutvalget oversender forvaltningsrevisjonsrapporten til kommunestyret med 

følgende  

 

INNSTILLING 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Helsesamarbeid NGLMS til 

orientering, og merker seg de viktige forbedringspunktene revisjonen har avdekket.  

2. Kommunestyret forventer at rådmannen følger opp de anbefalingene basert i rapporten 

basert på de 8 siste anbefalingene som gjelder deltakerkommune, av 16 anbefalinger 

totalt: 
17 Deltakerkommunene bør etablere en formell struktur for budsjettprosessen i 

helsesamarbeidet, herunder rutiner for samhandling mellom deltakerkommunene 

knyttet til budsjettarbeid. 

18 Deltakerkommunene bør diskutere bruken av intermediær-senger, da det kan tyde på at 

bruken styres mer av kapasitet på institusjonsplasser i egen kommune, enn av 

innleggelseskriterier og diagnoser. 

19 Deltakerkommunene bør vurdere om organiseringen av sengeavdelingen skal 

evalueres. En blanding av kommunale og interkommunale tjenester gir grobunn for 

tvil om kostnadsgrunnlagene er korrekte. 

20 Deltakerkommunene bør vurdere å forenkle kriteriene for innleggelse på intermediær-

sengeplass slik at de blir enklere å forholde seg til og mer relevante å benytte for 

tildelingskontorene. Kriteriene bør evalueres jevnlig. 

21 Deltakerkommunene bør revidere kriteriene for innleggelse ved KAD-plass årlig. 

Kriteriene oversendes til den enkelte lege i deltakerkommunene.  



22 Deltakerkommunene bør vurdere å etablere møteplasser også for jordmødre og 

tildelingskontorene. Disse gruppene deltar i dag ikke i regionale fora. 

23 Deltakerkommunene bør evaluere punktet i vertskommuneavtalen om dialogmøte i 

regionrådet, da dette ikke gjennomføres iht. avtalen. 

24 Deltakerkommunene bør vurdere om tertial- og årsrapporter vedrørende NGLMS skal 

behandles politisk i egen kommune. 

 

3. Kommunestyret ber rådmannen om å gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding på 

hvordan anbefalingene er fulgt opp innen utgangen av november 2022. Dette følges 

opp av en orientering i kontrollutvalgets møte i desember 2022. 

 


