
 
Saksbehandler:  Øivind Nyhus Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/1154    
 
 
REVISJONSRAPPORTEN "PSYKISK HELSE OG RUS I ØYER KOMMUNE" - ENDELIG 
BEHANDLING  
 
 
Vedlegg: 
Revisjonsrapporten «Psykisk helse og rus i Øyer kommune» 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Det foreslås at kommunestyret tar revisjonsrapporten «Psykisk helse og rus i Øyer 
kommune» til orientering. 
 
Saksutredning: 
Grunnlag 
Vedlagte revisjonsrapport er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Kommunalt rus- 
og psykiatriarbeid» som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Øyer kommune. 
Kontrollutvalget bestilte temaet i sitt møte den 18.04.2017 og foranalyse/prosjektplan ble 
behandlet i møtet den 09.10.2017, der det ble vedtatt følgende: 

"Kontrollutvalget bestiller undersøkelsen "Kommunalt psykiatri- og rusarbeid i Øyer 
kommune" i henhold til utarbeidet foranalyse/prosjektplan fra Innlandet Revisjon 
IKS, der det tas utgangspunkt i følgende problemstillinger:   

a) Hvilke tjenester, tilbud og pågående prosjekt har kommunen til personer med 
psykiske vansker/lidelser og/eller rusavhengighet og hvordan er disse 
organisert?   

b) I hvilken grad sikrer Øyer kommune at brukere med psykiske vansker/lidelser 
og/eller rusavhengighet får et helhetlig og koordinert tjenestetilbud?" 

 
På grunn av kommunestyrets bestilling av undersøkelsen ""Forsvarlig utredning - leie av 
lokaler til legekontor mv." høsten 2017 er gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen 
"Kommunalt rus- og psykiatriarbeid" blitt utsatt.  
 
Revisjonsrapporten var på sakslisten i kontrollutvalgets møte den 6.5.2019, men ettersom 
rådmannen ønsket å gjøre seg bedre kjent med innholdet i rapporten ble endelig behandling 
utsatt til møtet 3.6.2019. Revisjonen presenterte rapporten i møtet den 6.5.2019. 
Kontrollutvalget vedtok følgende den 6.5.2019: 

1. Kontrollutvalget tar Innlandet Revisjon IKS sin presentasjon om innholdet i 
revisjonsrapporten «Psykisk helse og rus i Øyer kommune» til orientering. 

2. Kontrollutvalget utsetter endelig behandling av revisjonsrapporten til sitt møte den 
3.6.2019. Til dette møtet forventer utvalget å få en orientering fra rådmannen om 



hvordan revisjonsrapportens innhold skal benyttes i det videre arbeidet i kommunen. 
Utvalget ønsker særlig fokus på forebyggende tiltak for barn/unge – bl.a. SLT 
samarbeidet. 

 
Nå viser det seg at rådmannen ikke kan møte i kontrollutvalgets møte den 3.6.2019 for å 
orientere. Utvalgsleder har likevel valgt å legge fram revisjonsrapporten for endelig 
behandling. Rådmannen er informert om dette i e-post 28.5.2019. Der ble det foreslått at 
hvis han ønsker kan han eventuelt sende et notat som utvalget kan få seg forelagt i møtet. 
 
Fakta 
I vedlagte revisjonsrapport framgår det at revisjonen i sitt arbeid har jobbet etter følgende 
problemsstillinger i denne undersøkelsen:    

1. Hvilke tjenester, tilbud og pågående prosjekt har kommunen til personer med 
psykiske plager/lidelser og/eller rusmisbruk og hvordan er disse organisert? 

2. I hvilken grad sikrer Øyer kommune at brukere med psykiske vansker/lidelser 
og/eller rusmisbruk får et helhetlig og koordinert tjenestetilbud – herunder 
samarbeid på tvers av sektorer?  

 
Den første problemstillingen er først og fremst en kartleggingsoppgave. For å svare på den 
andre problemstillingen har revisjonen undersøkt om kommunen har et system som sikrer 
brukernes rettigheter til individuell plan og koordinator, undersøkt om det er utviklet og lagt 
til rette for samarbeid mellom ulike tjenesteområder og undersøkt kommunens 
kompetanse og kapasitet i arbeidet med brukere av psykisk helse og rustjenesten.   
 
Tjenester og tilbud presenteres i kapittel 3 i revisjonsrapporten, mens det helhetlige og 
koordinerte tjenestetilbudet vurderes nærmere i kapittel 4.  
 
Revisjonens vurderinger i punkt 4.6 og konklusjoner/anbefalinger i kapittel 5 gir en god, 
samlet oppsummering.  
 
Revisjonen oppsummerer at kommunen har mange faktorer på plass for å kunne gi 
brukerne en helhetlig og koordinert tjeneste, men det er også flere områder der det er 
forbedringspotensial.  Det pekes bl.a. på at manglende samling av oppgaver lagt til èn 
Koordinerende enhet kan ha medført usikkerhet omkring ansvarsforhold og det har medført 
at oppgaver som skal ligge til en slik enhet ikke har blitt utført.   
 
Kommunen er i en omstillingsprosess, der tildelingsenhet som inkluderer psykisk helse og 
rus er under planlegging og de har også startet arbeidet med å opprette en koordinerende 
enhet. 
 
Det vises videre til at revisjonen mener at kommunen bør skriftliggjøre de prosedyrer og 
regler som skal gjelde, både når det gjelder tildeling av lavterskeltilbud uten vedtak og 
tjenester som krever et enkeltvedtak. Undersøkelsene har vist at det er forskjeller internt i 
regionen, der tjenester er uten enkeltvedtak i en kommune, mens samme tjeneste krever 
enkeltvedtak i en annen.   
 



Revisjonen har derved kommet fram til følgende anbefalinger: 
• Kommunen bør sørge for å ha en koordinerende enhet med ansvar for de oppgavene 

som etter loven skal ligge til denne enheten.   
• Kommunen bør klargjøre tildelingsprinsippene sine, herunder redegjøre for grensegang 

omkring hvilke tjenester som utløser enkeltvedtak.  
 
Rådmannen har gitt følgende foreløpige tilbakemelding om revisjonsrapporten:  

Rapportens vurderinger, konklusjoner og anbefalinger er i tråd med rådmannens 
oppfatning av status på området. Den omorganiseringen som er gjennomført i 
kommunen og iverksatt fra 01.01.2019 har vært et ledd i arbeidet med å få 
samordnet koordinering og tildeling av helse- og omsorgtjenester i kommunen og 
anbefalinger samsvarer med innholdet i det arbeidet vi har igangsatt for å få dette 
på plass i organisasjonen. 

 
Om nytteverdi av revisjonsrapporten skriver rådmannen: 

Rapporten er nyttig for det videre arbeidet som pågår/skal gjennomføres i 
kommunen på det området som har vært gjenstand for revisjon. Konklusjonene 
understøtter/bekrefter det arbeidet kommunen har igangsatt og rapportens 
anbefalinger vil bli fulgt opp i det videre arbeidet. 

 
Vurdering: 
Sekretariatet mener revisjonen har gjennomført en god undersøkelse iht. kontrollutvalgets 
bestilling.  
 
Revisjonsrapporten gir en god oversikt over tjenesten, jf. særlig revisjonens rapportering på 
problemstilling 1. Denne oversikten antas å ha god nytteverdi for kommunestyret.  
 
Det samme gjelder revisjonens vurderinger og konklusjoner vedrørende problemstilling 2. 
Det konkluderes at kommunen har mye plass, men at det er noen forhold som krever 
forbedring, jf. ovennevnte anbefalinger. De forhold som revisjonen påpeker er kjent for 
administrasjonen og anbefalingene vil inngå i det videre arbeidet. Sekretariatet foreslår at 
kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret merker seg at kommunen har mange 
faktorer på plass, men at det er forbedringspotensial.  
 
Som vanlig bes det om at rådmannen gir en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om 
hvordan anbefalingene er fulgt opp – dvs. en status på det arbeidet som allerede er i gang. 
Det foreslås en frist på dette like over sommeren, slik at dette kontrollutvalget har mulighet 
for å behandle dette på sitt siste møte i september.  
 
Sekretariatet har valgt å legge fram likelydende saksframlegg og forslag til vedtak som i 
forrige møte, men har justert ved at det bl.a. i innledningen er henvist til vedtak fra forrige 
møte. Hvis det eventuelt foreligger et nytt notat fra rådmannen i forkant av møtet i 
kontrollutvalget kan dette påvirke utvalgets vedtak. 
 
Sekretariatet foreslår at det gjøres følgende vedtak:  
 
Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende  



 
INNSTILLING 

1. Kommunestyret tar revisjonsrapport «Psykisk helse og rus i Øyer kommune» til 
orientering. 

2. Kommunestyret merker seg at det i revisjonsrapporten konkluderes med at 
kommunen har mange faktorer på plass for å kunne gi brukerne en helhetlig og 
koordinert tjeneste, men at det også er områder der det er forbedringspotensial, jf. 
anbefalingene:  

a. Kommunen bør sørge for å ha en koordinerende enhet med ansvar for de 
oppgavene som etter loven skal ligge til denne enheten.   

b. Kommunen bør klargjøre tildelingsprinsippene sine, herunder redegjøre for 
grensegang omkring hvilke tjenester som utløser enkeltvedtak. 

3. Kommunestyret merker seg at rådmannen har svart at rapportens anbefalinger vil bli 
fulgt opp i det videre arbeidet og ber om at rådmannen gir en skriftlig status til 
kontrollutvalget innen 31.8.2019. 
 

Behandling i kontrollutvalget i Øyer i møte 03.06.2019 sak 8/19 
 
Protokoll 
Innlandet Revisjon IKS presenterte revisjonsrapporten på forrige møte. Videre behandling 
av revisjonsrapporten ble utsatt til dagens møte fordi rådmannen skulle komme for å 
orientere. Rådmannen var imidlertid forhindret fra å møte og revisjonsrapporten ble derfor 
behandlet av utvalget uten ytterligere orientering fra rådmannen.  
Kontrollutvalget ønsker at arbeidet med lavterskeltilbudet for barn og unge i kommunen 
framheves og tar dette inn i innstillingen til kommunestyret. 
 
Votering 
Kontrollutvalget fattet følgende enstemmige innstilling overfor kommunestyret: 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 

1. Kommunestyret tar revisjonsrapport «Psykisk helse og rus i Øyer kommune» til 
orientering. 

2. Kommunestyret merker seg at det i revisjonsrapporten konkluderes med at 
kommunen har mange faktorer på plass for å kunne gi brukerne en helhetlig og 
koordinert tjeneste, men at det også er områder der det er forbedringspotensial, jf. 
anbefalingene:  

a. Kommunen bør sørge for å ha en koordinerende enhet med ansvar for de 
oppgavene som etter loven skal ligge til denne enheten.   

b. Kommunen bør klargjøre tildelingsprinsippene sine, herunder redegjøre for 
grensegang omkring hvilke tjenester som utløser enkeltvedtak. 

3. Kommunestyret ber rådmannen følge opp innholdet i revisjonsrapporten og gi en 
skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen 31.8.2019 og en orientering i 
kontrollutvalgets møte den 23.9.2019. 



4. Kommunestyret ønsker at tilbakemeldingen også setter fokus på lavterskeltilbudet 
for barn og unge, jf. blant annet aldersfordeling i tabell nr. 3.3 i revisjonsrapporten. 
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