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Forvaltningsrevisjon 2019 – valg av prosjekt 

 
Saksdokumenter: 

 Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 (ikke vedlagt) 

 

 

Saksframlegg: 

Vedtatt plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 vedtatt i kommunestyret den 24.01.17 

sak 06/17 har følgende prioritering: 

1. Ledelse, organisering og ressursbruk innenfor pleie og omsorg i alle sektorer og 

på alle nivå 

2. Psykisk helse blant unge 

3. Kontroll av investeringsprosjekter 

 

 

Kontrollutvalget vedtok i møte 10.12.18 under åpen post følgende: 

I overordnet analyse er forvaltningsrevisjon 2019 planlagt gjennomført som prosjekt 

«Psykisk helse blant unge».  Kontrollutvalget ønsker at leder Helse og omsorg innkalles 

til møte i kontrollutvalget den 21.02.19 og gir en orientering innenfor området psykisk 

helse blant unge. 

 

Kontrollutvalget fikk i møte den 21.02.19 sak 03/19 orientering som gjengitt fra protokoll 

fra møte som følger: 

Behandling: 

Enhetsleder Helse- og omsorg innledet med å gi en oversikt over enheter som er 

involvert innenfor området psykisk helse blant unge.  Kommuneoverlege/helseleder 

orienterte fra folkehelsebarometer som har vist dårligere for Tynset kommune 

sammenlignet med landet for øvrig, men at de siste år ser en bedring mot landet for 

øvrig.  Barnehageleder orienterte om tiltak og planer som er gjort i barnehagene der 

forebygging og mobbing blir systematisk jobbet med innen kompetanse til de ansatte. 

Utdanningssjef orienterte om skolens oppgaver og planer knyttet til psykisk helse der 

bla. skolen skal bidra til at elever mestrer sin hverdag, delta i arbeid og fellesskap i 

samfunnet.  Psykisk helse har store utfordringer ved en voldsom utvikling innenfor 

sosiale medier. 

Elevundersøkelser viser positiv trend i Tynset innenfor mobbing. Tilbud innenfor 

fritidsaktiviteter er veldig bra i Tynset og blir benyttet av de unge. 

 

Med bakgrunn i orienteringer diskuterte kontrollutvalget innspill gitt under orientering og 

gjorde følgende vedtak: 
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«Vedtak om gjennomføring av forvaltningsrevisjon utsettes.  Rapport som omhandler 

folkehelsebarometer ettersendes utvalget samt at sekretariatet undersøker nærmere om 

det er gjennomført tilsvarende forvaltningsrevisjoner.» 

 

I møte den 25.04.19 sak 13/19 gjorde kontrollutvalget følgende vedtak etter diskusjon 

om informasjon som kontrollutvalget har mottatt om Tynset kommune sitt arbeid inn 

psykisk helse blant unge: 

 

På bakgrunn av informasjon i forrige møte fra enhetene skole, helse, barnehage mfl. som 

har satt i gang flere relevante tiltak vurderes forvaltningsrevisjon psykisk helse bland 

unge utsatt.  Alternativ forvaltningsrevisjon er forvaltning og vedlikehold av kommunens 

eiendommer.  Endelig valg bli å ta i samlet kontrollutvalg 11.06.19.  

 

Sekretariatet har innhentet 2 ulike forvaltningsrapporter innen forvaltning og vedlikehold 

av kommuners eiendommer som følger vedlagt og som kan være med å danne grunnlag 

for eventuelle problemstillinger. 

 

Problemstillinger innen psykisk helse blant unge ble gjennomgått i forrige møte.  Velges 

forvaltningsrevisjon innen psykisk helse, må kontrollutvalget sette klare grenser og 

områder som ønskes vurdert i et prosjekt. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 
Saken legges frem til behandling i kontrollutvalget uten forslag til vedtak 

 

 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

 


