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Orientering om virksomhet for psykisk helse/rus i Tynset kommune 
 
 
Vedlegg: 

- Lenke til Tynset kommune sin plan for forvaltningsrevisjon: 
Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll med risiko- og 
vesentlighetsvurdering 
 
Hentet fra konfjell.no/kontrollutvalg/tynset-kommune/ 

  
Saksfremlegg: 
I møte den 9.mai i sak 23/22, vedtok kontrollutvalget å få en orientering om psykisk 
helse/rus med tema: 

- Kapasitet og koordinering av tjenester overfor brukere med psykiske 
helseproblemer og/eller rus 

 
Kontrollutvalget har bedt om en orientering siden det er lite tid til virksomhetsbesøk i 
løpet av 2022. Formålet er å bli litt bedre kjent med et område som er satt opp i plan for 
forvaltningsrevisjon, og vurdere om det er et område som bør prioriteres. En 
forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 
måloppnåelse, regeletterlevelse og virkninger med utgangspunkt i kommunestyrets 
vedtak og forutsetninger. Hensikten er å: 

• bidra til læring og forbedring 
• gi styringsinformasjon 
• være et verktøy for kontroll 

 
 
Fra risiko og vesentlighetsvurderingen i plan for forvaltningsrevisjon er følgende 
vurderinger gjort når det gjelder område for psykisk helse/rus i Tynset kommune:  
Kapasitet og koordinering av tjenester overfor brukere med psykiske helseproblemer og 
rus. 
Fra Helsedirektoratet har vi informasjon om at om lag en sjettedel av befolkningen til 
enhver tid sliter med psykiske lidelser og/eller et rusmiddelproblem. Angst og depresjon 
er de vanligste lidelsene. Fylkesmannen gjennomfører tilsyn på området og 
gjennomgående avvik er at kommunene ikke sikrer forsvarlig utredning, koordinering og 
dokumentasjon av helse og omsorgstjenester til voksne personer med psykisk lidelse og 
samtidig langvarig rusmiddelmisbruk. Psykiske plager er videre en av de store samfunns- 
og folkehelseutfordringene blant barn og unge. Folkehelseinstituttet anslo i 2015 at 15-
20 prosent av barn og unge i aldersgruppen 3 til 18 år hadde nedsatt funksjonsevne på 
grunn av psykiske vansker. I forlengelsen av opptrappingsplanen for psykisk helse har 
således barn- og unge vært en prioritert gruppe fra statlige myndigheter. Brukere med 
psykiske helseproblemer og rusproblemer er normalt en gruppe som kan ha 
vanskeligheter med å ivareta egne interesser. Fra fylkesmannens kommunebilder er 
rutiner for identifisering av vold- og rusmiddelproblematikk og dokumentasjon av 
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brukermedvirkning, nevnt som risikoområder for Tynset kommune. Psykiske 
helseproblemer og rusproblemer har en nær sammenheng, og det kan være 
hensiktsmessig å gjennomføre en samlet kontroll. Vi registrerer at det mangler enkelte 
KOSTRA-tall for Tynset kommune på området. Blant annet i forhold til driftsutgifter til 
tjenesten per innbygger, oversikt over nyinnflyttede med psykiske- og/eller rusproblemer 
samt antall på venteliste. Dette er i tråd med fylkesmannens kommunebilder når det 
gjelder risiko med hensyn til identifisering av brukere med denne typen problematikk. 
Kommunene har også svake KOSTRA tall når det gjelder årsverk av psykiatriske 
sykepleiere. En forvaltningsrevisjon kan ha som formål å kartlegge kommunens kapasitet 
og koordinering av de kommunale tjenestene overfor brukere med psykiske 
helseproblemer og rusproblemer, og se etter at kommunen sikrer at pasienter/brukere 
får et helhetlig og koordinert tilbud som er i tråd med lovverk og statlige føringer. En 
forvaltningsrevisjon kan rettes spesielt mot gruppen barn og unge, eller være mer 
generelt rettet mot problematikken. Når det gjelder koordinering av tjenester bør et 
prosjekt også omfatte kommunens koordinering opp mot spesialisthelsetjenesten. Risiko 
og vesentlighet er skjønnsmessig vurdert til høy. 
 
Det gjøres oppmerksom på at risiko- og vesentlighetsvurderingen er fra 2020, og det kan 
ha skjedd endringer i tjenesten siden da. 
 
 
Helse og omsorgssjef Marit Motrøen har meldt at i tillegg til henne vil 
tjenesteområdeleder Toril Nyhus og kommunepsykolog (interkommunal) Harald Vestgöte 
Kirsebom delta. 
Det settes av inntil 1,5 time til orienteringen. 
Det legges opp til en åpen og uformell dialog der utvalget løpende skal kunne stille 
spørsmål underveis. Selve gjennomføringen av møtet styres av utvalgets leder. 
 
 
Kontrollutvalget må vurdere om de tar informasjonen til orientering, eller om det er 
ønskelig med en oppfølging av saken. 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Behandling: 
 
Kontrollutvalgets vedtak 


