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FORVALTNINGSREVISJON «KVALITET I PSYKIATRITJENSTEN» 
 

Vi viser til kontrollutvalgets vedtak i sak 9/19 samt vårt notat av 13.1. i år. Problemstillingene 

for ovennevnte forvaltningsrevisjonsprosjekt er:  

 

Har Harstad kommune et tjenestetilbud innen psykisk helsevern som er i tråd med 

nasjonalt regelverk, lokalt planverk og faglige anbefalinger på området? 

a) Har kommunen rutiner som er tilstrekkelige for å sørge for at psykisk syke som bor 

utenfor institusjon gis et tilbud som er i henhold til regelverket? Etterleves eventuelle 

rutiner? 

b) Etterlever kommunen regelverkets krav til samhandling internt og eksternt, og til 

koordinerte tjenester og individuell plan for pasienter og brukere med behov for 

langvarige og koordinerte tjenester? 

 

Som forvaltningsrevisor Margrete M. Kleiven formidlet til kontrollutvalget i møtet den 21. 

januar i år, jobber vi med utgangspunkt i at vår rapport skal foreligge i tide til behandling i 

kontrollutvalgets møte den 28. april i år. Status pr. dags dato er at vi anser det realistisk å klare 

dette, under forutsetning av en avgrensning av underproblemstilling b ovenfor.  

 

Underproblemstilling b impliserer i utgangspunktet at vi skal vurdere hvorvidt Harstad 

kommune innenfor det her aktuelle tjenesteområdet etterlever regelverkets krav til samhandling 

eksternt. Vi må medgi at vi pr. dags dato ikke har innhentet data som muliggjør en slik 

vurdering. Bakgrunnen for denne unnlatelsen fra vår side, er at det å besvare de ovenfor nevnte 

problemstillinger har medført et mer omfattende arbeid enn hva vi i utgangspunktet så for oss. 

Samtidig har vår gjennomføring av denne forvaltningsrevisjonen – av årsaker kontrollutvalget 

tidligere har blitt informert om – blitt forsinket. Av hensyn både til å kunne ferdigstille vår 

rapport i tråd med ovennevnte antydninger og til å begrense belastningen 

kommuneadministrasjonen så langt har blitt påført i anledning en omfattende revisjonsdialog, 

anmoder vi kontrollutvalget om å vurdere å se bort i fra temaet «ekstern samhandling» jf. 

underproblemstilling b ovenfor. Vi har innhentet et godt grunnlag for å vurdere kommunens 

samhandling internt hva angår tjenestetilbudet overfor personer (utenfor institusjon) med 

psykisk sykdom, men kommunens plikter med hensyn til samhandling med helseforetaket har 

vi (foreløpig) verken konsultert eller skaffet data for å vurdere etterlevelsen av. Vi imøteser 

kontrollutvalgets vurdering.  

 

Med vennlig hilsen 

 

Knut Teppan Vik 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 


