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Tilbakemelding etter mottatt plan for retting av lovbrudd etter tilsyn med kommunale tjenester til
personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse i Malvik kommune 2018
Fylkesmannen i Trøndelag viser til brev fra Malvik kommune av 15.01.2019. Det fremgår i brevet en plan
for oppfølging av påpekte lovbrudd etter tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig
rusmiddelproblem og psykisk lidelse, jf. rapport fra tilsynet av 03.12.2018.
Fylkesmannen vurderer planen som hensiktsmessig både når det gjelder tiltak og tidsfrister som er satt for
gjennomføring. Fylkesmannen ser det også som positivt at orientering til politisk ledelse er tatt med i
planen. Fylkesmannen ønsker imidlertid å påpeke følgende i planen:
•

Felles kartlegging i helse- og omsorgstjenesten
o

•

Fylkesmannen ser at «Snakk om rus» skal linkes til eksisterende kartleggingsskjema, der
blant annet verktøyene AUDIT/DUDIT kan benyttes. Fylkesmannen vil i denne
sammenheng presisere at Nasjonal faglig retningslinje IS-1948 bør være retningsgivende
i alt av forbedringsarbeidet.

Økonomisk råd og veiledning
o

Fylkesmannen vil presisere at det vil være viktig å formidle kunnskap om tjenesten
Opplysning, råd og veiledning i sosialtjenesteloven § 17 i de ulike tjenestene. Det må for
eksempel foreligge kunnskap om sosialtjenesteloven § 17 i Psykisk helsetjeneste og rus.
Opplysning, råd og veiledning etter sosialtjenesteloven § 17 er en omfattende tjeneste,
som til en viss grad også kan gis av f. eks. Psykisk helsetjeneste og rus, dvs. som praktisk
bistand. Det må imidlertid være avklart mellom Psykisk helsetjeneste og rus og NAV
hvem som skal gjøre hva. Ovennevnte bør derfor omfattes av oppfølgingsarbeidet etter
tilsynet.
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Malvik kommune har fastsatt frister til innen 01.03.2019 og 01.04.2019 til å iverksette ulike tiltak. På
bakgrunn av dette bes det om at kommunen innen den 10.04.2019 gir en tilbakemelding til
Fylkesmannen. Det må fremgå av tilbakemeldingen at tiltakene i planen er satt i verk og en bekreftelse på
at lovbruddet er rettet. For ordens skyld presiseres det at det også bes om en tilbakemelding innen
ovennevnte tidspunkt for det tilfellet at tiltakene ikke blir satt i verk i henhold til planen, årsakene til dette
og ny frist.

Med hilsen

Jan Vaage
Avdelingsdirektør
Helse- og omsorgsavdelingen

Erik Stene
Avdelingsdirektør
Oppvekst og velferdsavdelingen

Ingrid Karin
Hegvold
Revisjonsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent

