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Forvaltningsrevisjon 2019 – «Psykisk helse blant unge»
Oppfølging
Saksdokumenter:
 Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 (ikke vedlagt)
 Folkehelseprofil 2019 Tynset kommune
 Sammendrag 2 forvaltningsrevisjoner psykisk helse andre kommuner
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.»
Folkehelseprofil 2019 fra Folkehelseinstituttet for Tynset er mottatt og sendt
kontrollutvalgets medlemmer i mail 28.02.19. For sammenligning av og tilsvarende for
Kongsvinger også sendt med.
Folkehelseprofil for Tynset som kan knyttes til psykisk helse blant unge er jevnt over bra
for Tynset kommune sammenholdt mot Hedmark fylke og hele landet.
Oversikten viser bla. at psykiske symptomer/lidelse blant ungdom mellom 15-29 år er
112 av 1000, Hedmark fylke 167 og landet hele landet 159 av 1000.
Når det gjelder mobbing blant ungdomskolelever, svarer 8,5% at de blir mobbet minst
hver 14. dag mot tilsvarende i Hedmark er 7,7% og landet 7,6%, dvs Tynset ligger noe
over.
Andelen ungdomsskoleelever som er fornøyd med lokalmiljøet, og andelen som synes det
i kommunen er et bra tilbud av lokaler der de kan treffe andre unge på fritida svar 65%
positivt på lokalmiljø, 69% i Hedmark og 70% på landsbasis.
Når det gjelder treffsteder svarer 32% positivt i Tynset, Hedmark 48% og landet 50%.
Med bakgrunn i orienteringer som ble gitt i møte 21.02.19 om Folkehelseprofil 2019 for
Tynset kommune, er sekretariatet av den oppfatning at det gjøres mye godt arbeid og
har gode tiltak rettet mot psykisk helse blant unge.
Kontrollutvalget bør som følge herav foreta en vurdering om forvaltningsrevisjon Psykisk
hele blant unge skal gjennomføres.
Det er gjort noen forvaltningsrevisjoner fra andre kommuner. Sammendrag for 2 slike
følger som vedlegg for utvalget til gjennomlesning.

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

Kontrollutvalget i Tynset kommune

Sak nr. 13/2019

