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Evaluering av virksomhetsbesøk ved Oppdal helsesenter og Huset 
 
Saksdokumenter: 

- Presentasjon fra sak 28/22 virksomhetsbesøk, ikke vedlagt 
 
 
Saksframlegg: 
Kontrollutvalgets formål med virksomhetsbesøk er å gjøre seg kjent med og skaffe seg 
kunnskap om hvordan kommunens virksomheter drives. Det legges frem en sak for 
evaluering av virksomhetsbesøket i forrige møte slik at fremtidige virksomhetsbesøk kan 
gi et best mulig utbytte.  
 
Kontrollutvalget vedtok den 31.01.22 å gjennomføre virksomhetsbesøk ved Oppdal 
helsesenter og Huset med tema psykisk helse og rusarbeid. I påfølgende møte den 
02.05.22 ble program og gjennomføring for virksomhetsbesøket vedtatt. 
Program og gjennomføring ble fastsatt slik: 

10:00 – 10:10 Presentasjon av kontrollutvalget og virksomheten 
10:10 – 11:30 Informasjon fra enhetsleder med øvrige ansatte som 

enhetsleder ønsker skal delta om foreslåtte tema. 
11:30 – 12:00 Omvisning i lokaler til behandlingsteamet på Oppdal 

helsesenter 
12:05 – 12:45 Omvisning i lokaler til mestringsteamet på Huset ved Aune 
13:00 –   Ordinært møte på kommunehuset, møterom Kullsjøen 
 
 

 
Tema for virksomhetsbesøket var å:  
- Høre om behandlingstilbudet og hvordan det gis.  
- Tjenestetilbudet for ungdom fra 13 – 18 år, hvordan innrettes tilbudet i forhold til en 

økning av henvendelser?  
Ifølge KOSTRA tallene frem til 2019, så har det vært en økning i antall nye 
henvendelser til kommunens psykiske helsetjeneste og rusomsorg. Dette er også 
nasjonale trender. 

- Hvordan arbeides med selvmordsforebyggende tiltak? 
- Målsettinger og resultater, med utgangspunkt i samfunnsplanens målsettinger. Når 

virksomheten sine målsettinger? 
- Er det gjennomført brukerundersøkelse i tjenesten? 
- Dette lykkes vi med. 
- Dette er våre utfordringer.  
- Organisering. Beredskap og menneskelige ressurser/kompetanse. Hvordan strekker 

ressursene til i henhold til budsjettrammer og lovkrav. 
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- Erfaringer fra korona-situasjonen 
 
Til virksomhetsbesøket var utvalget gjort kjent med hvordan virksomheten er organisert. 
 
Saksvurdering 
Virksomhetsbesøket ble gjennomført som planlagt, og det vises til protokollen fra møtet 
samme dag, 26.09.22 i sak 28/22. Der er presentasjon vedlagt.   
Sekretariatet opplevde at: 

- Besøket var godt forberedt fra virksomheten med en grundig presentasjon av 
virksomheten ut fra ønsket tema. Virksomheten hadde prioritert at flest mulig av 
de som jobber på dette feltet deltok i presentasjonen. 

- Utvalget fikk en ærlig og grundig gjennomgang av virksomheten 

 
Det anbefales at kontrollutvalget oppsummerer sitt inntrykk av virksomhetsbesøket, og 
om noe burde vært planlagt eller gjort på en annen måte. 
Var områdene som ble plukket ut som tema for besøket relevante? 
Fikk utvalget et innblikk i driften av psykisk helse og rus?  
Kontrollutvalgets oppgave er å føre kontroll på vegne av kommunestyret, og 
sekretariatet er opptatt av at virksomhetsbesøk skal gi en merverdi for å kunne utføre 
oppgaven. Er det spørsmål som kunne vært stilt for å avdekke mulige risikoer? 
 
Hensikten med utvalgets diskusjon i denne saken er å bidra til forbedringer for hvordan 
neste besøk skal forberedes og gjennomføres. Det er også en mulighet til å tilføye 
opplysninger til risiko- og vesentlighetsvurderingsarbeidet. 
 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Evaluering av virksomhetsbesøket ved Oppdal helsesenter og Huset tas til orientering, og 
legges til grunn for planleggingen av neste virksomhetsbesøk. 
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