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Virksomhetsbesøk psykisk helse og rusarbeid – forslag til gjennomføring
Saksdokumenter:
- Kontrollutvalget sak 06/22 «Initiering av virksomhetsbesøk 2022»
- Prosedyre for virksomhetsbesøk
Saksframlegg:
I møte den 31.01.22, sak 06/22 Virksomhetsbesøk 2020 – initiering, diskuterte utvalget
aktuelle virksomheter som kunne være relevante for virksomhetsbesøk.
Kontrollutvalget gjorde følgende vedtak:
Virksomhetsbesøk gjennomføres ved virksomheten som arbeider med psykisk helse og
rus den 26.september 2022.
Sekretariatet forbereder besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2.
Plan for gjennomføring av besøket godkjennes i kontrollutvalgets møte den 2.mai.
Sekretariatet har avklart med kommunedirektøren at virksomhetsbesøket kan
planlegges. Forslag til program er utarbeidet i samhandling med enhetsleder for Helse og
familie, Hanna Lauvås Westman.
Hensikten med besøket er bli kjent med virksomheten, og å gjøre kontrollutvalgsarbeidet
kjent for virksomheten.
Følgende tema foreslås:
- 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.
- 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.
- Erfaringer fra korona-situasjonen.
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Kl 10:00:
Oppmøte på Oppdal helsesenter i møterom tilknyttet
behandlingsteamet
Kl 10:00 – 10:10:
Presentasjonsrunde
Kl 10:10 – 11:30:
Informasjon fra enhetsleder med øvrige ansatte som enhetsleder
ønsker skal delta om foreslåtte tema
Kl 11:30 – 11:45:
Omvisning i lokaler til behandlingsteamet på Oppdal helsesenter
Kl 12:05 - 12:45:
Omvisning i lokaler til mestringsteamet på Huset ved Aune
barneskole
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.
Etter at program er gjennomført, fortsetter kontrollutvalget med ordinære saker i
rådhuset.
Under behandlingen av saken oppfordres kontrollutvalgets medlemmer til å komme med
innspill til det foreslåtte programmet.
Sekretariatets forslag til vedtak:
Virksomhetsbesøk gjennomføres ved enhet for psykisk helse og rus mandag
26.september kl 10.00. Forslag til program og gjennomføring ved besøket godkjennes.
Behandling:
Kontrollutvalgets vedtak:
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