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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.
2. Rapporten Rus og psykisk helse oversendes kommunestyret,
med denne innstillingen:
Kommunestyret tar rapporten til orientering, og ber administrasjonen følge opp
anbefalingene i kap. 4.2 i rapporten.
Vedlegg
Rus og psykisk helse - forvaltningsrevisjon
Saksutredning
Kontrollutvalget har hatt en grundig prosess i forkant av denne forvaltningsrevisjonen. I møte
29.01.2018 lanserte utvalget ønsket om å prioritere dette prosjektet i 2018, og i møte 19.03
bestilte utvalget revisjonen, med vedtak om hvilke sider av feltet som skulle vurderes
spesielt. Utvalget godkjente prosjektplanen i møte 04.06. Begge forvaltningsrevisorene som
har gjennomført prosjektet, har møtt utvalget og fått konkrete synspunkter på innhold og
metode.
Revisjon Midt-Norge SA oversendte rapporten 04.01.2019. Rådmannen har fått rapporten til
høring, men ikke svart.
Forvaltningsrevisjonens metode omfatter dokumentanalyse og intervju.
Hovedproblemstillingene i prosjektet er:
1. Tilfredsstiller kommunens tilbud innenfor rus- og psykiatriarbeid nasjonale og lokale
føringer til tjenestens faglige innhold, kvalitet og brukermedvirkning?
Her ser prosjektet på kapasitet, kompetanse, brukermedvirkning, tidlig innsats, lavterskeltilbud og boliger. Kommunens Plan for psykisk helsearbeid ligger til grunn som revisjonskriterier.
2. Har Nærøy kommune nødvendig og tilfredsstillende samarbeid mellom tjenester
innenfor arbeidet med rus og psykiatri?
Antallet registrerte brukere innenfor Enhet rus og psykiatris arbeidsområde har økt fra 20 i
2010 til 86 i 2018, og etter en gradvis opptrappping har enheten i dag i overkant av 27
årsverk.
Revisors konklusjon i rapporten viser at rus- og psykiatritjenesten i Nærøy er variert, har god
kompetanse og oppfyller målene om kapasitet/ressurser. Svakhetene finnes i forhold til
yngre brukergrupper, særleg der rus er hovedproblemet, i standarden på boligene til
brukerne, og når det gjelder brukermedvirkning. Brukerundersøkelse er ikke gjort siden 2008.
Samarbeidet mellom tjenestene fungerer stort sett godt, men kontakten med den interkommunale prosjektstillingen (ruskoordinator) burde vært større.

Vurdering
Tilbudet til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer blir vanligvis ikke løftet
fram i kommunalpolitikken, og har svært sjelden vært tema for forvaltningsrevisjon. Derfor blir
denne rapporten viktig, både fordi den synliggjør svake grupper og fordi den i tillegg til
vurderingene gir bred informasjon om rus- og psykiatrisektoren og Nærøy kommunes tilbud.
Før prosjektet startet, uttrykte kontrollutvalget et ønske om at brukerne ideelt sett burde
involveres i revisjonens arbeid. Dette ville nok vært utfordrende å kunne gjennomføre, men
rapporten viser iallfall at brukerundersøkelser dessverre ikke har vært prioritert. Når kontrollutvalget senere skal komme tilbake til administrasjonen med spørsmål om oppfølgingen, må
brukerundersøkelser være et sentralt punkt.

