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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med fokus på oppfølging av arbeidet
med psykisk helse, herunder rus.
Kontrollutvalget ber revisor utarbeide utkast til prosjektplan som sendes ut i egen
sak til kontrollutvalgets neste møte.

Saksutredning
Gjeldende plan for forvaltningsrevisjon ble vedtatt i kommunestyret 24.4.17. Planen
inneholder 4 aktuelle kontrollområder, hvor Oppfølging av arbeidet med psykisk
helse, herunder rus, er prioritert nummer 2 etter Barnevern. Barnevern er prioritert
øverst. Det prosjektet er forutsatt igangsatt dersom vertskommunen Stjørdal
inviterer til et fellesprosjekt. Iflg sekretær for kontrollutvalget i Stjørdal er det så
langt ikke prioritert å starte opp en forvaltningsrevisjon der nå. Barnevernet er inne i
en fase med tett oppfølging fra fylkesmannen. Kontrollutvalget i Stjørdal tar sikte på
å innkalle administrasjonen for å få en oppdatert status om arbeidet innen
barnevernet i september. Utvalget tar da sikte på å invitere de øvrige
kontrollutvalgene som berøres av det interkommunale barnevernssamarbeidet.
Sekretariatet mener det derfor er naturlig å bestille prosjektet som er prioritert som
nummer 2 i planen for forvaltningsrevisjon nå.
Følgende er omtalt i plan for forvaltningsrevisjon for 2017-2018:
Psykisk helsevern har vært et satsningsområde på nasjonalt nivå med en storstilt
opptrappingsplan over flere år. Etter hvert som opptrappingsplanen har virket kan
det være aktuelt å kartlegge hva opptrappingsplanen og andre igangsatte tiltak har
betydd i Selbu kommune og om brukerne får tilgang til den behandlingen man har
rett på.
Kommunen fikk i 2015 en økende andel personer med psykiske lidelser. Dette hadde
sammenheng med at det kom til flere yngre brukere med rusproblemer.
Fylkesmannen opplyser i «Kommunebildet» for 2016 at dette skyldes noe tilflytning
fra Trondheim, som kan ha sammenheng med at det er billige boliger i Selbu.
Antallet brukere av tjenesten var oppe i ca 15 personer, men var iflg Selbu
kommunes årsmelding for 2016 nede på 9 personer ved utgangen av året.
I store deler av 2016 var det kun en stilling innen Rus- og psykiatritjenesten og det
var skifte i stillingen som ruskonsulent. Situasjonen i 2017 er bedret og det er 1,6
årsverk fordelt på 80% stilling som henholdsvis ruskonsulent og miljøterapeut. En

stor del av dette finansieres ved statlige fondsmidler.
Ifølge årsmeldingen for 2016 kartlegger kommunen livssituasjonen for den enkelte
rusmisbruker og også russituasjonen generelt i kommunen gjennom verktøyet
«brukerplan».
Psykiatritjenesten har et aktivt og gjensidig samarbeid med Stjørdal DPS og får blant
annet veiledning gjennom dem.
Ressurser
I tråd med avtale om forvaltningsrevisjon mellom kontrollutvalget og Revisjon MidtNorge IKS har kontrollutvalget 290 timer til disposisjon til forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll i 2017. Av dette er 50 timer disponert til forvaltningsrevisjon om
eiendomsforvaltning, som ble behandlet i kontrollutvalget 25.4.17.
Ressursrammer for forvaltningsrevisjonsprosjekter ligger normalt et sted mellom
200-400 timer. Erfaring tilsier at det ofte er i større prosjekter at resultater blir mest
interessante. 240 timer som ikke er disponert i 2017 synes i utgangspunktet å være
lite. Prosjektet kan avgrenses til dette om kontrollutvalget ønsker en fast ramme før
prosjektplan utarbeides. Dersom kontrollutvalget ønsker å ha en bred tilnærming
kan det være behov for å bruke ytterligere ressurser. Dette kan gjøres ved å benytte
noe av ressursene for 2018 og avtale leveringstidspunkt tidlig i 2018. Sekretariatet
mener det kan være hensiktsmessig at revisjonen kan gi innspill både i forhold til
ramme og leveringstid, når de får oversikt over hvilke problemstillinger som ønskes
besvart for å kunne konkludere med om brukerne får den behandlingen de har krav
på.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet oppfordrer utvalget til å vurdere om de ønsker å fastsette
ressursramme og ønsket leveringstidspunkt nå ved bestillingen eller om det
overlates til revisjonen å komme med forslag i tilknytning til prosjektplanen.
Kontrollutvalget har nytt møte den 19.september. Sekretariatet mener det er
hensiktsmessig at prosjektplan med forslag til ressursramme og leveringstidspunkt
utarbeides av revisjonen i forkant av dette møte, så utvalget kan ta endelig stilling til
hva som ønskes prioritert. Det er naturlig at revisjonen deltar og får direkte innspill
fra kontrollutvalgets medlemmer på møtet i september. Eventuelle ønsker om
justeringer av planen kan da innarbeides.

