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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget slutter seg til de problemstillingene revisjonen har skissert i prosjektplanen.
Vedlegg
Prosjektplan
Avgrensing av forvaltningsrevisjon opptrappingsplan psykiatri

Saksutredning
Kontrollutvalget har ansvar for at det gjennomføres forvaltningsrevisjon i Melhus kommune.
Til grunn for valg av prosjekt ligger plan for forvaltningsrevisjon 2009-2011, Kommunestyret
vedtok Plan for forvaltningsrevisjon 2009-2011 på sitt møte 09.02.2010 i sak 2/2010.
På bakgrunn av kommunestyrets vedtak bestilte kontrollutvalget, i sak 4/2012, en
forvaltningsrevisjon med fokus på Psykiatri i Melhus kommune.
Anna Ølnes, forvaltningsrevisor Revisjon Midt-Norge IKS, bisto kontrollutvalget under
behandling av saken.
Når det gjaldt samarbeid med 2. linjetjenesten var kontrollutvalget opptatt av
samhandlingsreformen, og om kommunen har fulgt opp intensjonene med denne.
Kontrollutvalget ba forvaltningsrevisor om å ta med seg innspillene fra dialogen i møtet inn i
det videre arbeidet med å utforme problemstillinger.
I forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling
for utskrivningsklare pasienter (tilknyttet samhandlingsreformen) framgår det i § 2,
virkeområde, at forskriften ikke gjelder psykisk helsevern. På bakgrunn av dette har Revisjon
Midt-Norge IKS informert kontrollutvalget, gjennom utvalgets sekretariat, om at det ikke vil
være særlig effektivt å sette søkelyset på samhandlingsreformen i dette prosjektet.
Kontrollutvalgets leder har sluttet seg til denne konklusjonen (jf. e-post av 28.06.2012)
På bakgrunn av kontrollutvalgets bestilling og innspill i møtet, samt avklaring vedr.
samhandlingsreformen, har Revisjon Midt-Norge IKS utarbeidet en prosjektplan som legges
frem for kontrollutvalget i dagens møte til orientering.
Revisjonen har definert følgende problemstillinger:
1. Har opptrappingsplanen for psykisk helse blitt fulgt opp som forutsatt?
1.1. Har kommunen jobbet målrettet med tiltak innen psykisk helsevern under og etter
planperioden?
1.2. Har den lokale satsingen blitt evaluert og justert underveis ?
2. Har Melhus kommune et nødvendig og tilfredsstillende samarbeid om psykisk helsevern?

2.1. Har det vært nødvendig samarbeid internt?
2.2. Har det vært nødvendig samarbeid eksternt, og spesielt med 2. linjetjenesten?
Forvaltningsrevisjon med fokus på psykiatri i Melhus kommune har et antatt timeforbruk på
350 timer. Ferdig rapport leveres kontrollutvalgets sekretariat innen 31.12.2012.
Ferdig rapport vedr. psykiatri i Melhus kommune vil legges frem for kontrollutvalget på
utvalgets første møte i 2013.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget må ta stilling til om problemstillingene revisjonen skisserer i prosjektplanen
dekker det utvalget vil ha svar på i denne forvaltningsrevisjonen.

REVISJON MIDT-NORGE IKS

2012

PROSJEKTPLAN
Kommune:
Melhus

Prosjekt:
Oppdragsansvarlig:
Opptrappingsplan Anna Ølnes
psykiatri

Prosjektnr.
2545

Styringsgruppe, dato:
15.8.2012

Psykiatriplan
1. BAKGRUNN
Kontrollutvalget i Melhus kommune har bestilt forvaltningsrevisjon om kommunens oppfølging av den
nasjonale opptrappingsplanen for psykisk helse 1999 - 2008. I denne prosjektplanen skisserer vi aktuelt
metodisk opplegg for å innfri kontrollutvalgets forventninger på en best mulig måte.
1.1 BESTILLING
I et brev fra kontrollutvalgets sekretariat (KonSek), datert 24.2.2012, framgår det at forvaltningsrevisjon
av opptrappingsplanen for psykisk helse er et av de prioriterte prosjektene i Plan for forvaltningsrevisjon
2010-2011. Videre framgår det det samme brevet at kontrollutvalget vedtok å bestille en forvaltningsrevisjon av dette temaet i 2012, med frist for overlevering av rapport var satt til 31.12.2012. I kontrollutvalgets bestilling i sak 4/12 framgår følgende:
Psykisk helsevern har vært et satsingsområde på nasjonalt nivå med en storstilt opptrappingsplan
over flere år. Etter hvert som opptrappingsplanen har virket kan det være aktuelt å kartlegge hva
opptrappingsplanen har betydd i Melhus kommune og om brukerne får tilgang til den behandlingen
man har rett på. I den sammenheng kan det også være aktuelt å se nærmere på hvordan samarbeidet mellom kommunehelsetjenesten og 2. linjetjenesten fungerer.
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:
1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2009-2011 og bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt med fokus på Psykiatri. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på
350 timer. Kontrollutvalget ber om at endelig prosjektrapport ferdigstilles med oversendelse til kontrollutvalgets sekretariat innen 31.12.2012.
2. Kontrollutvalgets sekretariat gis fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.
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Når det gjaldt samarbeid med 2. linjetjenesten var kontrollutvalget opptatt av samhandlingsreformen, og
om kommunen har fulgt opp intensjonene med denne. I forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter (tilknyttet samhandlingsreformen) framgår det i § 2, virkeområde, at forskriften ikke gjelder psykisk helsevern. Dermed faller mye av
grunnlaget i samhandlingsreformen bort for psykisk helsevern, og vi mener derfor at det ikke vil være
særlig effektivt å sette søkelyset på samhandlingsreformen i dette prosjektet. Vi har informert om dette i
en epost til kontrollutvalget (27.6.), og i en tilbakemelding i epost fra kontrollutvalgets leder (27.6.) bekreftes det at vi kan se bort fra samhandlingsreformen i dette prosjektet. Samhandling mellom de ulike
nivåene innen psykisk helsevern er likevel nødvendig og påkrevd i annen helselovgivning, så perspektivet blir likevel med i problemstillingene.

1.2 PSYKISK HELSEVERN
Norsk helsevesen er omfattende og komplekst, og det er ikke rom for å gi en utførlig beskrivelse av innhold og organisering av helsetjenestene i landet i denne sammenhengen her. Psykisk helsetjenester er,
sammen med somatiske helsetjenester de to hovedkategoriene som ytes helsetjenester innenfor. Vi
skiller generelt mellom 1. linjetjenesten, som er de helsetjenestene som kommunene tilbyr, og 2. linjetjenesten, som er spesialiserte helsetjenester, tilbudt av helseforetak underlagt helse- og sosialdepartementet.
Når det gjelder psykisk helsevern skilles det mellom psykisk helsevern rettet mot barn og unge og psykisk helsevern rettet mot voksne.
I Sør-Trøndelag er det psykiske helsevernet i 2. linjetjenesten organisert som en divisjon ved St.Olavs
hospital, Divisjon for psykisk helsevern (DPH). DPH består av tre distriktspsykiatriske sentra (DPS), i
tillegg til Avdeling Østmarka (langtidsopphold i sykehus), Avdeling Brøset (regional sikkerhetsfunksjon)
og barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP-klinikk).
I 1. linjetjenesten kan det psykiske helsevernet være forskjellig organisert fra kommune til kommune. I
Melhus kommune er psykisk helsevern organisert i enheten familie og forbygging, sammen med andre
helsetjenester.
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I oppstartmøtet ble det informert om at Melhus kommune sine mål og satsinger har bygd på de nasjonale målene, og at det i den nasjonale satsingsperioden ble utarbeidet en plan for psykisk helsevern, som
ble revidert årlig t.o.m. 2008. Kommunen er nå i ferd med å revidere hele planverket sitt, og det er usikkert om de skal videreføre en egen plan for psykisk helsevern. Slik plan for psykisk helsevern har vært
utformet har det vært lagt verkt på forebygging, samhandling, mestring, brukermedvirkning og kompetanse.
1.3 OPPTRAPPINGSPLAN FOR PSYKISK HELSE
Stortinget vedtok i 1998 opptrappingsplanen for psykisk helse. Hensikten var å sikre et godt tjenestetilbud i kommunene. Bakgrunnen var Stortingsmelding 25 (1996-97), om psykiske lidelser og tjenestetilbudene1. Denne ble fulgt opp med St.prp.nr. 63 (1997-98), Om opptrappingsplanen for psykisk helse 1999
– 2006. Opptrappingsplanen innebar at det nasjonalt skulle brukes totalt 24 mrd kr mer til psykisk helsevern i planperioden. Det skulle investeres for om lag 6 mrd i planperioden, og driftsutgiftene skulle gradvis økes til et nivå som reelt lå 4,6 mrd over 1998-nivå.
Satsingene skulle skje både i kommuner, fylkeskommuner2 og på statlig nivå. Når det gjaldt kommunene
innebar den nasjonale satsingen:
Kommunale tiltak for voksne
• 3 400 nye omsorgsboliger for mennesker med psykiske lidelser
• 3 400 flere årsverk i hjemmetjenesten
• 4 500 flere brukere av dagsentre
• 10 000 flere skal få tilbud om støttekontakt
• 15 000 flere skal få tilbud om kultur- og fritidstiltak
• styrking av behandlingstilbudet (184 psykologer og 125 flere høyskoleutdannet personell med til-

leggsutdanning i psykiatri)
Kommunale tiltak for barn og unge
1

St.m. 25 (1996-97), Åpenhet og helhet. Om psykiske lidelser og tjenestetilbudet. Helse- og omsorgsdepartementet, Oslo
2
Spesialisthelsetjenesten; fra 2002 statlige helseforetak
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• 260 flere årsverk til styrking av psykososiale tjenester, støttekontakttilbud, kultur- og fritidstiltak

for barn og unge med psykososiale lidelser i samme relative omfang som for voksne
• 800 flere årsverk til styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten (+50 pst.)

Satsingen ble styrt gjennom øremerka tilskudd fra staten, og at kommunene rapporterte om tildeling og
bruken av de øremerka midlene og tjenesteinnsats innen psykisk helsevern (se kapittel1.4). Det ble forutsatt at driftsnivået skulle være på minimum samme nivå ved utgangen av opptrappingsperioden
(2008). Kommunene rapporterer fremdeles tjenestedata på et noe forenklet skjema til fylkesmannen.
I tillegg til satsingen i kommunene ble det lagt opp til økt innsats i spesialisthelsetjenesten og innenfor
statlige kompetansemiljø. Brukerorganisasjonene fikk også økt støtte til sin virksomhet, og det ble gitt
økt støtte til samarbeidstiltak mellom de offentlige tjenesteyterne og brukerorganisasjonene.
Stortingsmelding 25 (96-97), Stortingsproposisjon 63 (97-98) og tilhørende dokument vil være sentrale
kilder i forvaltningsrevisjonen (kapittel 3). Skjemaene for rapportering fra kommunene til staten vil også
bli brukt i det videre arbeidet, og inneholder viktige data om satsingen i Melhus, før og etter opptrappingsperioden (kapittel 4).
1.4 SAMARBEID MED ANDRELINJETJENESTEN
Innenfor psykisk helsevern har det, som ledd i opptrappingsplanen, blitt etabler distriktspsykiatriske sentra (DPS), som organisatorisk hører inn under helseforetakene (spesialisthelsetjenesten). I SørTrøndelag er det tre DPS-er, og Melhus kommune er i Tiller DPS ansvarsområde. På nettsidene til Tiller
DPS leser vi at de behandler klienter som er henvist gjennom fastlege eller andre med henvisningsrett.
De yter polikliniske tjenester og døgnbaserte tjenester for voksne. Senteret betjener bydelene Byåsen,
Heimdal og deler av Midtbyen i Trondheim kommune, samt kommunene Klæbu og Melhus.
Det har vært en utfordring å få til et godt samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, blant annet å få en smidig overgang for utskrivningsklare brukere. Dette var en viktig bakgrunn
for at samhandlingsreformen kom i stand. Selv om samhandlingsreformen ikke har trådt i kraft innen
psykisk helsevern ennå, var krav og forventninger i opptrappingsplanen for psykisk helse når det gjaldt
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samhandling mellom 2.linjetjeneste og kommune. I et rundskriv fra helse- og sosialdepartementet i 20063
går det fram at det skal foreligge samarbeidsavtaler mellom det lokale DPS-et og kommunen, og kommunene har ansvar for å bidra til at samhandling med spesialisthelsetjenesten, med arbeids- og sosialtjenesten (NAV) og med brukerorganisasjonene skjer best mulig, til beste for brukeren.

2. AVGRENSING OG PROBLEMSTILLING
I dette kapitlet redegjør vi for hvordan vi vil legge opp undersøkelsen. I avsnittet om avgrensing synliggjør vi temaer som vi ikke vil undersøke, mens vi med problemstillingene konkretiserer hva vi vil undersøke.
2.1 AVGRENSNING
Problemstillingene som er skissert i dette prosjektet er utelukkende rettet mot oppfølging av opptrappingsplanen innen psykisk helsevern, og de styrende dokumentene som gjelder der, under planperioden
1999 – 2008, og etter planperioden fra 2008.
Når det gjelder samarbeidet med 2. linjetjenesten vil også det ses i lys av opptrappingsplanen. Samhandlingsreformen gjelder foreløpig ikke psykisk helsevern, og vil derfor bli holdt utenfor.
Forvaltningsrevisjonen vil rettes inn mot både voksne og barn og unge. Når det gjelder psykisk helsevern
for voksne vil også se på kommunens oppmerksomhet og tiltak overfor barn med psykisk syke foreldre/foresatte.
2.2 PROBLEMSTILLING
Utfra kontrollutvalgets bestilling og informasjonen som kommer fram ovenfor har vi valgt følgende
problemstillinger som utgangspunkt for undersøkelsen.
1. Har opptrappingsplanen for psykisk helse blitt fulgt opp som forutsatt?
1.1. Har kommunen jobbet målrettet med tiltak innen psykisk helsevern under og etter planperioden?
1.2. Har den lokale satsingen blitt evaluert og justert underveis

3

IS-1/2006
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2. Har Melhus kommune et nødvendig og tilfredsstillende samarbeid om psykisk helsevern?
2.1. har det vært nødvendig samarbeid internt?
2.2. Har det vært nødvendig samarbeid eksternt, og spesielt med 2. linjetjenesten?

3. REVISJONSKRITERIER
I det følgende blir det gjort rede for hvilke dokumenter revisjonskriteriene for undersøkelsen skal hentes
fra.
3.1 LOV, FORSKRIFT OG LOKALE POLITISKE VEDTAK
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester trådte ikraft fra 1.1.2012, og gjelder i dag for alle helseog omsorgstjenester som kommunene tilbyr. Kapittel 3, om kommunens ansvar, og kapittel 6, om samarbeid mellom kommuner og regionale helseforetak kan spesielt være aktuelt å se på. Inntil 2012 gjald
Lov om helsetjenesten i kommunene4. I den grad vi skal vurdere mål og tiltak i opptrappingsplanen opp
mot lovverket vil daværende lov gjelde.
Melhus kommune har hatt en plan for psykisk helsearbeid5, som ble revidert hvert år fram til 2008. I følge
assisterende rådmann er det ennå ikke avklart hvorvidt planen skal videreføres eller om de strategiske
målene for psykisk helsevern skal inngå øvrig planverk i kommunen. Målsettingene i planen vil inngå
som kriterier vi vurderer kommunens innsats opp mot.
Ellers er Kommuneloven § 236, om administrasjonssjefens ansvar for betryggende kontroll, et viktig utgangspunkt, og vil ligge til grunn for systematisk planlegging, utføring og oppfølging av tjenester innen
psykisk helsevern i kommunen.
3.2 NASJONALE FØRINGER OG ANBEFALINGER
De nasjonale måle for opptrapping av psykisk helsevern finne vi i St.m. nr 25, Åpenhet og helhet7 og
Ot.prp. nr. 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999 – 2006 (2008)8. Dette vil være de viktigste
4

LOV-1982-11-19-66, Lov om helsetjenesten i kommunene (kommunehelsetjenesteloven)
Usikker når den ble vedtatt
6
LOB-1992- 25-107 Lov om kommuner og fylkeskommuner. Kommunal- og fylkeskommuner (kommuneloven)
5
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kildene for å utlede kriterier, ettersom det er mål og i tiltak disse dokumentene de øremerka midlene er
basert på.
3.3 RELEVANT TEORI
Det er etablert et nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid. Kompetansesenteret samler,
sprer og legger til rette for deling av kunnskap. Det tar utgangspunkt i både forskning, praksiserfaring og
brukerkunnskap. Kompetansesenteret skal være nyttig for kommunene og virke normerende på utviklingen av det kommunale helse- og sosialtilbudet til voksne med psykiske vansker og lidelser. Kompetansesenteret er tilknyttet NTNU. Det vil være aktuelt å bruke informasjon og kunnskap som finnes der i
vår forvaltningsrevisjon.

4. METODE
Samtaleintervju er blant de vanligste metodene for datainnsamling i forvaltningsrevisjon og lignende undersøkelser. Det vil det være i denne revisjonen også. Gjennom intervju med ansatte og ledere i Melhus
kommune vil vi få grunnleggende informasjon om arbeid og erfaringer med satsingen på psykisk helsevern i kommunen. Ledere og ansatte som har oppgaver som er direkte knyttet til området vil selvfølgelig
være aktuelle. Ettersom internt samarbeid er en del av problemstilling 2 vil det være aktuelt å intervjue
aktører som har oppgaver som grenser opp mot psykisk helsevern. I tillegg vil det være aktuelt å intervjue aktører utenfor kommunen også, for eksempel representanter for det distriktspsykiatriske senteret (DPS) og for brukerorganisasjoner.
Opptrappingsplanen innebar en opptrapping av øremerk økonomiske midler til kommunene, som planopptrappingsplanens slutt inngår i rammen til kommunen. Fylkesmannen har et tallmateriale som er basert på innrapporterte økonomi- og tjenestedata fra kommunene. Denne rapporteringen har blitt videreført i en enklere form etter planperiodens slutt. Dette og tall fra kommunens regnskap vil være viktig
datagrunnlag for å se om kommunens oppgaver og tjenester innen psykisk helsevern er på samme nivå
som ved opptrappingsplanens slutt.

7
8

side 7 av 8

REVISJON MIDT-NORGE IKS

PROSJEKTPLAN
Kommune:
Melhus

Prosjekt:
Oppdragsansvarlig:
Opptrappingsplan Anna Ølnes
psykiatri

2012
Prosjektnr.
2545

Styringsgruppe, dato:
15.8.2012

Melhus kommune gjennomfører brukerundersøkelser. Data fra brukerundersøkelser innen psykisk helsevern vil være viktig informasjon om brukernes vurdering av tjenestene de mottar fra kommunen.
De kan også være aktuelt å gå til andre datakilder.

5. ORGANISERING AV PROSJEKTET
Her framgår den interne organiseringen av prosjektet, med ressursfordeling og frist for viktige hendelser.
5.1 PROSJEKTORGANISERING OG TIMERESSURSER
Rammen på prosjektet er totalt 350 timer.
Oppdragsansvarlig revisor: Anna Ølnes
Prosjektmedarbeidere: Tor Arne Stubbe og Kjell Næssvold
Styringsgruppe: Anne Gråberg og Arve Gausen
5.2 TIDSHORISONT
Til KonSek: Ferdig rapport

31. desember

6. KJENTE RISIKOFORHOLD
Vi forutsetter at alle med tilknytning til Melhus kommunes organisasjon stiller seg til disposisjon for å bistå med
informasjon. Eksterne aktører er ikke forpliktet til å stille seg til disposisjon for kommunens revisor. Vi ser det likevel
som sannsynlig at både interne og eksterne aktører innen psykisk helsevern ser det som positivt å bidra til en god
dokumentasjon av status innen dette tjenesteområdet.
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________________________________________________________________
Fra:
Eva J Bekkavik
Sendt: 28.06.2012
Til:
Ølnes Anna
Kopi:
Emne:
VS: VS: Vedr. bestilling av forvaltningsrevisjon omopptrappingsplan ipsykiatri, Melhus
________________________________________________________________
Hei J

Se nedenforstående e-post fra Ola Huke.

Mvh
Eva J

Fra: Ola Huke [mailto:ola.huke@hotmail.no]
Sendt: 27. juni 2012 20:00
Til: Eva J Bekkavik
Emne: RE: VS: Vedr. bestilling av forvaltningsrevisjon omopptrappingsplan ipsykiatri, Melhus

Ja, det er ei grei presisering .
Ola
_____
From: Eva.bekkavik@konsek.no
To: ola.huke@hotmail.no
Date: Wed, 27 Jun 2012 11:09:07 +0200
Subject: VS: Vedr. bestilling av forvaltningsrevisjon om opptrappingsplan ipsykiatri, Melhus
Hei Ola J

Se nendenforstående e-post fra revisjonen, høres dette greit ut ?

Mvh
Eva J

Fra: Ølnes Anna [mailto:anna.olnes@revisjonmidtnorge.no]
Sendt: 27. juni 2012 11:04
Til: Eva J Bekkavik
Kopi: Stubbe Tor Arne
Emne: Vedr. bestilling av forvaltningsrevisjon om opptrappingsplan i psykiatri, Melhus

Hei
I kontrollutvalgets bestilling av forvaltningsrevisjon om Melhus kommunes oppfølging av opptrappingsplan
innen psykisk helsevern framgår det av protokollen at det også kan være aktuelt å se på samarbeidet
mellom kommunehelsetjenesten og 2. linjetjenesten. I møtet den 24.2.2012 ble samhandlingsreformen
nevnt, og vi fikk forståelse av at det var forventninger om at vi skulle vurdere kommunens arbeid innen
psykisk helsevern og samarbeidet med 2. linjetjenesten i lys av samhandlingsreformen.

Samhandlingsreformen, og de økonomiske følgene den får for kommunene, er ikke innført for psykisk
helsevern ennå, jf. Forskrift om kommunal medfinansiering og betaling for utskrivningsklare pasienter, § 2.
Vi mener derfor at det ikke er relevant, eller aktuelt å trekke inn samhandlingsreformen i prosjektet. Vi ber
om tilbakemelding på om kontrollutvalget er enig i den vurderingen.

Vennlig hilsen
Anna Ølnes
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
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