
 
 

 
 

 

 
SAKSPROTOKOLL - OPPFØLGING AV SITUASJON VEDR. PSYKISK HELSE I 
KOMMUNEN  
 
 
Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse behandlet saken, saksnr. 20/22 den 
14.06.2022. 
 
Behandling: 
 
Arve Bergum fremmet følgende forslag til innspill: 
 
En rekke innbyggere som sliter med psykiske problemer får ikke den hjelp de trenger. 
Det gjelder både egenopplevde behov for hjelp og personer uten samtykkekompetanse pga. av 
alvorlig psykisk sykdom og eller rusmisbruk. I løpet av de siste årene har det vært flere selvmord hos 
unge menn som ikke har sett noen annen utvei enn å avslutte livet. 
REF råder politikerne til omgående å vedta utarbeidelse av en oppdatert handlingsplan for psykisk 
helse. Den bør være konkret med best mulig beskrivelse av antall personer som i dag sliter med 
rusproblemer, invalidiserende angst og stemningsforstyrrelser og personer med alvorlig psykisk 
sykdom som har et forvrengt bilde av virkeligheten. 
Planen må være konkret i forhold til omfanget av nødvendig helsehjelp og hvilke personellressurser 
og lokaler det krever. 
Videre bør gjeldende sosialpolitisk planverk oppdateres og konkretiseres for hvordan kommunen kan 
sette seg mål for å bli bedre på inkludering og motarbeidelse av utenforskap for alle aldersgrupper. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
 
 
Vedtak/innstilling: 
 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse har følgende innspill til oppfølging 
av situasjon vedr. psykisk helse i kommunen: 
 
En rekke innbyggere som sliter med psykiske problemer får ikke den hjelp de trenger. 
Det gjelder både egenopplevde behov for hjelp og personer uten samtykkekompetanse pga. av 
alvorlig psykisk sykdom og eller rusmisbruk. I løpet av de siste årene har det vært flere selvmord hos 
unge menn som ikke har sett noen annen utvei enn å avslutte livet. 
REF råder politikerne til omgående å vedta utarbeidelse av en oppdatert handlingsplan for psykisk 
helse. Den bør være konkret med best mulig beskrivelse av antall personer som i dag sliter med 
rusproblemer, invalidiserende angst og stemningsforstyrrelser og personer med alvorlig psykisk 
sykdom som har et forvrengt bilde av virkeligheten. 
Planen må være konkret i forhold til omfanget av nødvendig helsehjelp og hvilke personellressurser 
og lokaler det krever. 



 
 

 
 

 

 
Videre bør gjeldende sosialpolitisk planverk oppdateres og konkretiseres for hvordan kommunen kan 
sette seg mål for å bli bedre på inkludering og motarbeidelse av utenforskap for alle aldersgrupper. 
 
 
 


