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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon om oppfølging av tjenester innen
psykisk helse, herunder rusomsorg, til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapporten:
a. Informere godt nok om tilbudet som gis fra Rus- og Psykiatritjenester, samt
systematisere brukererfaringer til styring av tjenesten
b. Vurdere dagtilbudet/lavterskeltilbudet til den enkelte bruker
c. Oppdatere rus- og psykiatriplan, for å gi oppdaterte målsettinger og tiltak for
styring av tjenestene
d. Tilrettelegge bedre for bruk av kommunens kvalitetssystem til helhetlig
styring av virksomheten.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding på hvordan
anbefalingene er fulgt opp innen 31.12.2018.

Vedlegg
Forvaltningsrevisjon - oppfølging av tjenester innen psykisk helse og rus
Saksutredning
Kontrollutvalget bestilte i sak 15/17 den 20.06.2017 en forvaltningsrevisjon med fokus på
kommunens oppfølging av arbeidet med psykisk helse, herunder rusomsorg. Revisjon MidtNorge la fram prosjektplan (plan for gjennomføring) i kontrollutvalgsmøtet 19.09.2017, sak
18/17. Kontrollutvalget framhevet i møtet at synspunkter fra brukere er sentralt og må inngå i
rapporten.
Revisjon Midt-Norge har formulert følgende hovedproblemstillinger i arbeidet med
forvaltningsrevisjonen:
·
·

Får personer som oppholder seg i kommunen nødvendig bistand innenfor psykisk
helse, herunder rusomsorg?
Har kommunen styring over det daglige tjenestetilbudet til brukere innen rus- og
psykiatritjenesten?

For å besvare problemstillingene har revisjon gjort bruk av flere metoder. For å imøtekomme
kontrollutvalgets ønske om å innhente synspunkter fra brukere, har revisor sendt ut
spørreskjema/brukerundersøkelse til aktive brukere med behov for kommunale tjenester
innenfor rus og psykiatri. Revisor har også sett på kommunens systemer som skal sikre
brukermedvirkning og at brukere mottar rettighetsbaserte tjenester. Videre er det foretatt
intervjuer av rådmann, sektorsjef helse og sosial, tjenesteleder helse, aktivitet og service
samt sentrale aktører innafor psykiatri- og rustjenesten. Undersøkelsen baserer seg også på
dokumentgjennomgang av årsmeldinger og regnskapsdata.

Kommunens overordnete ansvar for helse- og omsorgstjenester fremgår av helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-1 (1.-3. ledd):
· Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys
nødvendige helse- og omsorgstjenester.
· Kommunens ansvar omfatter å gi tjenester til personer med blant annet … psykisk
sykdom, rusmiddelproblem ...
· Kommunens ansvar innebærer plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og
korrigere virksomheten, slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med
krav
Kommunen har en psykiatriplan for Selbu kommune for perioden 2012-2017 for
virksomheten. Det er startet arbeid med en ny helse- og omsorgsplan som det arbeides med
å behandles politisk i løpet av 2018. Det diskuteres om kommunens psykiatriplan skal
innlemmes i den nye helse- og omsorgsplanen, ifølge flere som er intervjuet. Det ble vedtatt
en ny boligsosialplan for kommunen i oktober 2017 som legges til grunn for kommunens
arbeid på det boligsosiale området kommende år. I planen vises det til behov for boliger
tilknyttet brukere fra rus, og i mindre perioder for de med psykiske plager. Kommunen har
også en handlingsplan for rus fra 2012, som er under revidering.
Revisjonens konklusjon:
I rapporten konkluderes det med at personer som oppholder seg i kommunen i hovedsak
mottar nødvendig bistand innenfor psykisk helse- og rusomsorg. Satsingen fra
Opptrappingsplanen (stort fokus på tidlig innsats/forebygging) innen psykisk helse og rus
vurderes også som ivaretatt av kommunen. Tjenester til rus og psykiatri ytes i samsvar med
gitte føringer, men det er noen utfordringer ved lavterskeltilbudet til brukerne. Kommunen har
noen mangler knyttet til å informere godt nok om tilbudet som gis fra Rus- og
Psykiatritjenester, samt i forhold til å systematisere brukererfaringer til styring av tjenesten.
Revisor konkluderer videre med at kommunen i hovedsak har styring over det daglige
tjenstetilbudet som ytes til brukere for rus- og psykiatritjenester. Revisor savner imidlertid en
oppdatering av rus- og psykiatriplan for å gi oppdaterte målsettinger og tiltak for styring av
tjenestene. Det uttrykkes videre et behov for å tilrettelegge bedre for bruk av kommunens
kvalitetssystem til helhetlig styring av virksomheten.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet er av den oppfatning at rapporten fra forvaltningsrevisjon er i tråd med
prosjektplanen og bestillingen fra kontrollutvalget. Sekretariatets vurdering er at revisjon har
levert en rapport som gir nyttig informasjon, og som peker på områder kommunen bør ha
fokus på i det videre arbeidet. Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten til
orientering og legge den frem for kommunestyret med forslag om at revisjonens anbefalinger
følges opp av rådmannen.

Forvaltningsrevisjon
Oppfølging av tjenester innen psykisk helse og rus

Selbu kommune
Mars 2018

Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge

Forord
Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra Selbu kommunes kontrollutvalg, i
perioden September 2017 til Mars 2018.

Undersøkelsen er utført i henhold til NKRFs standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001.
Revisjon Midt-Norge SA vil takke alle som har bidratt konstruktivt med informasjon i
undersøkelsen.

Orkanger, 2.3.2018.

Arve Gausen /s/

Espen Langseth /s/

Ansvarlig forvaltningsrevisor

Prosjektmedarbeider
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Sammendrag
Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å se om kommunen følger opp sine forpliktelser
til brukere som har behov for rus- og psykiatritjenester. Undersøkelsen belyser om kommunen
yter nødvendig bistand innenfor psykisk helse, herunder og rusomsorg, og om det er
tilstrekkelig styring av denne virksomheten.
Kommunen har gjennom opptrappingsplanen for psykisk helsevern (1999 – 2008) og
opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020), fått større ansvar for rus- og psykiatritjenester.
Dette har medført at kommunen skal tilrettelegge for:
•

Folkehelseperspektivet, med økt fokus på forebygging og tidlig intervensjon

•

Tilgjengelige og koordinerte tjenester

•

Brukermedvirkning i behandlingsforløpet

•

Alle skal ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre

Konklusjon
Problemstilling 1: Får personer som oppholder seg i kommunen nødvendig bistand innenfor
psykisk helse, herunder og rusomsorg

Revisjon konkluderer med at personer som oppholder seg i kommunen mottar i hovedsak
nødvendig bistand innenfor psykisk helse- og rusomsorg. Videre er satsingen fra
opptrappingsplanen innen psykisk helse og rus, ivaretatt av kommunen. Det ytes tjenester til
rus og psykiatri i samsvar med gitte føringer, men det er noen utfordringer ved
lavterskeltilbudet til brukerne. Kommunen har videre noen mangler knyttet til å informere godt
nok om tilbudet som gis fra Rus- og Psykiatritjenester, samt systematisere brukererfaringer til
styring av tjenesten.

Problemstilling 2: Har kommunen styring over det daglige tjenestetilbudet til brukere innen
Rus- og Psykiatritjenesten?

Revisor konkluderer med at kommunen i hovedsak har styring over at det daglige
tjenestetilbudet, som ytes til brukere for Rus- og Psykiatritjenester. Det savnes en oppdatering
av rus- og psykiatriplan, for å gi oppdaterte målsettinger og tiltak for styring av tjenestene. Det
er videre behov for å tilrettelegge bedre, for bruk av kommunens kvalitetssystem til helhetlig
styring av virksomheten.
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1 Innledning
Denne forvaltningsrevisjon er gjennomført av Revisjon Midt-Norge på oppdrag fra Selbu
kommunes kontrollutvalg i sak 15/17. Kontrollutvalget bestilte en forvaltningsrevisjon knyttet til
oppfølging av kommunens tjenester innenfor psykisk helse og rus.

1.1 Bakgrunn
I kontrollutvalgets møte den 20.6.2017, ble det vedtatt å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet
til oppfølging av arbeidet med psykisk helse og rus. I plan for forvaltningsrevisjon for 20172018 er følgende omtalt om denne bestillingen:

Psykisk helsevern har vært et satsningsområde på nasjonalt nivå med en storstilt
opptrappingsplan over flere år. Etter hvert som opptrappingsplanen har virket kan det
være aktuelt å kartlegge hva opptrappingsplanen og andre igangsatte tiltak har betydd i
Selbu kommune og om brukerne får tilgang til den behandlingen man har rett på.

I saken vises det til at kontrollutvalget hadde en diskusjon og var spesielt opptatt av
tilbakemeldinger fra brukere. Revisjonen la fram en plan for gjennomføring i kontrollutvalgets
møte 19. september i sak 18/17 som ble vedtatt, de hadde følgende innspill til planen:

Kontrollutvalget fremhevet at synspunkter fra brukere er sentralt og må inngå i rapporten.

1.2 Oppfølging av psykisk helsevern, herunder rus
Opptrappingsplanen for psykisk helsevern hadde som formål å overføre ansvar fra
spesialisthelsetjenesten til kommunene. Dette arbeidet pågikk i perioden 1999 – 2008. Planen
ble vedtatt i Stortinget og hadde som hensikt å sikre et godt tjenestetilbud i kommunene.
Satsingen ble styrt gjennom øremerkede tilskudd fra staten, og at kommunene rapporterte om
tildeling og bruken av de øremerkede midlene og tjenesteinnsats innen psykisk helsevern. Fra
Stortingets side ble det forutsatt at driftsnivået skulle være på minimum samme nivå ved
utgangen av opptrappingsperioden (2008)1.

Opptrappingsplanen for rusfeltet2 (2016-2020) medfører større innsats knyttet til tidlig innsats.
Dette for å forebygge rusavhengighet, behandling og oppfølgingstjenester etter behandling.
Opptrappingsplanen er i hovedsak innrettet mot personer som er i ferd med å utvikle, eller

1 ST.prp.nr. 63 (1997-1998) Opptrappingsplan for psykisk helse
2

2 Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020), Prop. 15 S.
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allerede har etablert, et rusproblem. Det å skape mulighet for mestring, som meningsfulle
aktiviteter og fritid, eller sørge for en stabil og god bolig. Hovedinnsatsen i planen rettes derfor
mot kommunesektoren, der utfordringene er størst.

Sammenhengen mellom rusmiddelbruk og psykiske lidelser er godt kjent og dokumentert.
Helsedirektoratet har gitt ut flere veiledere for lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid3.
Gjennom nasjonale føringer i opptrappingsplaner på henholdsvis psykisk helse og rus, og
samhandlingsreformen, har det blitt satt et sterkt fokus på:
•

Folkehelseperspektivet, med økt fokus på forebygging og tidlig intervensjon

•

Tilgjengelige og koordinerte tjenester

•

Brukermedvirkning i behandlingsforløpet

•

Alle skal ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre

Kommunens ansvar for personer med psykiske problemer og lidelser og rusmiddelproblemer
er tydeliggjort i helse- og omsorgstjenesteloven. Kommunen skal sørge for at personer som
oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. I samsvar med
kommunelovens prinsipper bygger helse- og omsorgstjenesteloven på at den enkelte
kommune selv avgjør hvordan tjenesten skal organiseres ut fra lokale forhold og behov. Det
er følgelig ulikheter i organisering i kommunene, og oppgavene kan eksempelvis være lagt til
ulike enheter; som det lokale NAV-kontoret, psykisk helseenhet, rustjeneste, oppsøkende- og
hjemmebaserte tjenester ol.

Mennesker med rusproblemer og eller psykiske problemer har de samme pasientrettighetene
på lik linje med alle andre pasientgrupper. Kommunen har et hovedansvar for å gi tilbud til
personer med psykiske helseproblemer eller rusmiddelproblemer, som forventes å bli milde
og

kortvarige.

Ved

behov

skal

kommunen

henvise

til

spesialisthelsetjenesten.

Spesialisthelsetjenestens ansvar er i hovedsak å understøtte kommunens arbeid og bidra når
kommunens kompetanse ikke strekker til; gjennom veiledning, samhandling eller ved behov
ta over ansvaret for brukeren.

3 Helsedirektoratets veileder: «Sammen om mestring» - 2014 og Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølgning av personer
med samtidig rus og psykisk lidelse – ROP-lidelser - 2012
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1.3 Organisering av Rus- og Psykiatritjenesten i Selbu kommune
Følgende beskrives av den administrative organiseringen av sektor helse og sosial er gitt på
kommunens hjemmeside. Se figuren under:

Kilde: Selbu kommune

Rus- og Psykiatritjenesten er en del av legekontoret og er lagt til tjenesteområde for Helse-,
aktivitet, og service – (HAS) i sektor for Helse og Sosial i Selbu kommune. Tjenesteleder for
HAS er nærmeste leder for ansatte i Rus- og Psykiatritjenesten. Det er totalt fire ansatte, to
innenfor psykisk helse (1,5 årsverk) og to innenfor rus tjenesten (1,6 årsverk), totalt 3,1 årsverk
i Rus- og Psykiatritjenesten. Det er en koordinator ved legekontoret som har ansvaret for
merkantil støtte til ansatte i Rus- og Psykiatritjenesten. «Tjenesteleder HAS har videre ansvar
for øvrig drift av legekontoret, rehabilitering, helsestasjon, kjøkken og kommunal
hjelpemiddeltekniker».

Selbu

kommune

har

inngått

en

vertskommuneavtale4

med

Værnesregionen

Forvaltningskontor, som fatter vedtak for alle tjenester innen helse og omsorg og Rus- og
Psykiatritjenesten. Leder sier at Forvaltningskontoret ble etablert i 2012 og fatter vedtak for
tjenestene som ytes over 14 dager, tilknyttet Rus- og Psykiatritjenesten.

4 Vertskommuneavtale inngått 17. januar 2012 og vedtatt i regionrådet 25.1.12 for Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal.
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2 Undersøkelsesopplegget
Av bestillingen fra kontrollutvalget fremgår det at Revisjon Midt-Norge skal gjennomføre en
oppfølging av kommunens tjenester innen rus og psykiatri.

2.1 Avgrensning
Prosjektets hovedfokus er rettet mot kommunens Rus- og Psykiatritjeneste. Revisjonen har
videre innhentet data fra andre tjenester som yter tjenester til denne brukergruppen.
Kontrollutvalget er opptatt av tjenestene som ytes til brukerne, og i datainnsamlingen har
revisor sendt ut spørreskjema til aktive brukere med behov for tjenester innen rus og psykiatri
i kommunen. Revisjonen har videre i undersøkelsen sett på kommunens systemer som sikrer
at brukeres medvirkning ivaretas og at de mottar rettighetsbaserte tjenester. Undersøkelsen
rettes ikke mot økonomiske støtte brukerne mottar fra NAV, men på retten til helsehjelp for
tjenester innen rus og psykiatri.

2.2 Problemstilling
1) Får personer som oppholder seg i kommunen nødvendig bistand innenfor psykisk helse,
herunder og rusomsorg?
Vi har i undersøkelsen sett nærmere på følgende områder:
a) Har kommunen opprettholdt et tjenestetilbud på nivå med opptrappingsplanen i 2008?
b) Har kommunen tilfredsstillende kompetanse til å følge opp brukere innenfor psykisk
helse og rusomsorg?
c) Følger kommunen opp brukere innen gitte tidsfrister til saksbehandling (kapasitet)?
d) Tilrettelegges og utformes tjenesten i et tverrfaglig og koordinert samarbeid?
e) Sikres brukermedvirkning fra den enkelte bruker?
f)

Får brukere innen psykiatri og rus tilbud om individuell plan ved flere tjenester?

g) Gir kommunen informasjon til innbyggerne om tilbudet til Rus- og Psykiatritjenester?
h) Er samhandlingen internt i kommunen og med 2. linjetjenesten og tilrettelagt for raskt
mottak og behandling av brukere i kommunen?
2) Har kommunen styring over det daglige tjenestetilbudet til brukere innen Rus- og
Psykiatritjenesten?

2.3 Revisjonskriterier
De vurderinger som gjøres i undersøkelsens problemstillinger baseres på kriterier hentet fra
følgende lover, forskrifter og føringer:

- Rus- og Psykiatritjenesten -
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•

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og
omsorgstjenesteloven) m/forskrifter

•

Lov om pasient- og brukerrettigheter

•

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

•

Opptrappingsplanen for psykisk helse

Kriteriene er nærmere konkretisert i kapitel 3 og 4.

2.4 Metode
Revisor har gjennomført oppstartsmøte med rådmannen, sektorsjef helse og sosial og
tjenesteleder helse, aktivitet og service. Det er i tillegg intervjuet sentrale personer
(ledere/ansatte) innen psykiatri og rustjenesten i kommunen. Det er videre intervjuet et utvalg
sentrale aktører i det tverrfaglige samarbeidet, med roller i tilknytning til psykisk helsearbeid
og rus i kommunen. Revisjonen har sett om kommunen ivaretar brukermedvirkning, samt
systemer som sikrer at de får rettighetsbaserte tjenester. Det har også vært gjennomført en
dokumentgjennomgang av årsmeldinger og regnskapsdata i perioden 2009-2015 som
underbygger intervjudata i undersøkelsen. Vi har intervjuet følgende personer:
•

Tjenesteleder helse, aktivitet og service

•

Ruskonsulent

•

Miljøterapeut

•

Psykiatrisk sykepleier

•

Tjenesteleder hjemmetjenesten

•

Sosionom Nav Værnes

•

Fagkoordinator Selbu helsestasjon

•

Skolehelsesøster

•

Leder Forvaltningskontoret Værnesregionen

•

Avdelingsleder DPS Stjørdal

Vi har videre hatt dialog i e-post med sektorsjef samt rådgiver helse og sosial, for å få utfyllende
informasjon knyttet til problemstillingene i undersøkelsen.

Kontrollutvalget ba om at forvaltningsrevisjonen fremhevet synspunkter fra brukere til psykiatriog rustjenesten. Revisor har derfor gjennomført en brukerundersøkelse, og anvendt
Kommuneforlagets

brukerundersøkelse

for

psykiatri

og

rus

(bedrekommune.no).

Brukerundersøkelsen er utsendt til registrerte aktive brukere, i brev med vedlagt frankert
svarkonvolutt. Av 39 utsendte skjema har revisor mottatt 9 svar (23 %). På bakgrunn av
antallet respondenter og skjevhet mellom utvalg og populasjon, må man være varsom med å
generalisere resultatene.
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3 Psykisk helse og rusomsorg
I dette kapitelet besvares problemstillingen som handler om: Får personer som oppholder seg
i kommunen nødvendig bistand innenfor psykisk helse og rusomsorg.

3.1 Revisjonskriterier
I dette kapitlet gjør vi nærmere rede for lovkrav, som skal sikre at kommunen gir et helhetlig
og koordinert tjenestetilbud.

Kommunens overordnete ansvar for helse- og omsorgstjenester, fremgår av helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-1 (1. og 2. ledd):
•

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys
nødvendige helse- og omsorgstjenester.

•

Kommunens ansvar omfatter å gi tjenester til personer med blant annet … psykisk
sykdom, rusmiddelproblem ...

For å sikre at hver pasient eller bruker får tilgang til et helhetlig og koordinert tjenestetilbud, er
kommunen underlagt ulike krav. Kommunen skal bl.a. «legge til rette for samhandling mellom
ulike deltjenester innad i kommunen og med andre tjenesteytere der dette er nødvendig for å
tilby tjenester omfattet av loven her.»

Kommunen skal også samarbeide med andre som regionalt helseforetak og stat slik at helseog omsorgstjenesten i landet best mulig kan virke som en enhet5. Ansvarsforholdet mellom
kommunene og helseforetaket er regulert av helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 6. Kravet
om samarbeid er særlig aktuelt (påkrevd) på et område som rus og psykisk helse, da det ofte
er nyttig at flere tjenester og instanser er inne i bildet for hver pasient eller bruker.
I Helsedirektoratets veileder «Sammen om mestring»6 er det skissert ordninger og tiltak som
kan bidra til et godt samarbeid mellom tjenester og tjenestenivåer, og som kan benyttes til å
etablere et helhetlig og koordinert tilbud til pasienter og brukere. Etter anvisningene i
veilederen skal pasientens behandlingsbehov kartlegges, det skal stilles en diagnose. All
undersøkelse og behandling skal i henhold til journalforskriften7 dokumenteres. Veilederen
gir videre råd og retningslinjer for hvordan psykisk helsearbeid kan gjennomføres i praksis i
kommunene, herunder tematiske avsnitt som behandler bolig, arbeid og aktiviteter, og

5 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-4
6 Helsedirektoratet: Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. Et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten
7 Forskrift om pasientjournal av 2000
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samhandling. I dette vises det til at kommunen bør ha hovedansvaret for å ivareta personer
med psykiske helseproblemer eller rusmiddelproblemer som forventes å bli milde og
kortvarige. Kommunen må kunne tilby rask hjelp med lavterskeltjenester. Det vises videre til
at psykologtilbudet i kommunen bør være lett tilgjengelig og ha fokus på korttidsterapier, råd
og veiledning.

Veileder fra Helsedirektoratet8 viser videre til at tjenestene til bruker oppleves som mer
målrettede når individuell plan9 tas i bruk som et verktøy for koordinering og samarbeid mellom
tjenesteytere og brukere. Videre vises det til at individuell plan er et verktøy for å styrke
brukermedvirkningen.

I forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten er det krav til at
kommunens virksomhet skal planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres (§ 6-9), ved
blant annet å:
•

sørge for at medarbeidere i virksomheten har nødvendig kunnskap om og
kompetanse i det aktuelle fagfeltet

•

vurdere virksomheten på bakgrunn av pasienter, brukere og pårørendes erfaringer

For å belyse om personer som oppholder seg i kommunen får nødvendig bistand innenfor
psykisk helse og rusomsorg, vil vi i undersøkelsen belyse følgende:
1. Gi en beskrivelse av behovet for tjenester knyttet til rus og psykiatri
2. Kommunens årlige ressursbruk bør minimum ligge på samme nivå som i 2008. Herunder
skal kommunen tilby rask hjelp med lav terskel tjenester til personer med psykiske
problemer og/eller rusmiddelproblemer.
3. Kommunen skal sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å utføre de pålagte
oppgavene overfor personer med psykiske problemer og/eller rusmiddelproblemer.
4. Kommunen skal legge til rette for koordinering og samhandling mellom ulike deltjenester i
kommunen, og med andre tjenesteytere.
5. Kommunen må vurdere virksomheten systematisk på bakgrunn av pasienter, brukere og
pårørendes erfaringer.
6. Kommunen skal gi informasjon om tjenester slik at brukerne ivaretar sine
rettighetsbaserte tjenester.

8 Barn og unge med habiliteringsbehov, 2015, helsedirektoratet.
9 Brukers rett til individuell plan er i følgende lover: Barnevernloven § 3-2a, Psykisk helsevernloven § 4-1, Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 7
og § 7-1, Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7, Lov om sosiale tjenester i NAV kap. 4, Spesialisthelsetjenesteloven § 2-5, Forskrift om
habilitering og rehabilitering § 22, Forskrift om individuell plan i NAV, opplæringslova § 15-5.
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3.2 Data
3.2.1 Behov for tjenester innen psykisk helse og rus
Nasjonal forskning10 viser at ca. 40 % av befolkingen er rammet av en eller flere psykisk lidelse
i løpet av livet. Psykiske lidelser og ruslidelser opptrer ofte samtidig. Det vises videre til at
andelen personer med psykiske lidelser har økt i perioden 2005-2012. I Selbu kommunes
folkehelseprofil for 2016 vises en indikator for antall personer 0-74 år som har vært i kontakt
med fastlege eller legevakt på grunn av psykiske symptomer og lidelser per år. Indikatorer
viser at ca. 14 % av innbyggere har tatt kontakt med fastlege/legevakt for behandling av
psykiske symptomer, noe som ligger ganske likt med gjennomsnittet i landet for 2016.

I brukerundersøkelsen ble brukerne gitt mulighet til å gi kommentarer til behov for tjenester
innen rus og psykiatri. En bruker gir følgende utrykk for egne behov:
… jeg er bare så utrolig ulykkelig til tider. Angsten kan ta helt over. Føler
jeg bare ramler ned og ned, men så får jeg gode dager. Går på jobb og
koser meg – så igjen, som lyn fra klar himmel, angst …

Det er gjennomført en Ungdata undersøkelse i 2017, som omfatter ungdom i Selbu kommune.
Den gir et innblikk i hvordan det er å være ung i Norge i dag. Undersøkelsen dekker helheten
i ungdommenes liv og omfatter et bredt spekter av temaområder (foreldre og venner, skole,
lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel, rusmiddelbruk, risikoatferd og vold). På nasjonalt
nivå11 viser undersøkelsen en tydelig økning i andelen jenter og gutter som rapporterer om
psykiske helseplager, det som er mest utbredt er typiske stressymptomer. Det er flere jenter
som rapporterer om psykiske helseplager enn gutter. Det er flere ungdommer som opplever
ensomhet enn tidligere. Ungdommer i Selbu rapporterer ganske likt mot det som er trenden
nasjonalt. Resultatene viser at 14 % av elevene i Selbu ungdomsskole er plaget av depressive
symptomer. Det tilsvarende nasjonale snittet er det på 12 %. Det er 9 % av elevene i Selbu
videregående skole som er mye plaget av depressive symptomer, mens det nasjonale snittet
er på 17 %, ifølge kommunens folkehelsekoordinator. Ansatte fra helsestasjonen i kommunen
bekrefter dette, og sier at behovet for psykiske helsetjenester blant barn og unge ser ut til å
øke.

10 https://www.fhi.no/nettpub/hin/helse-og-sykdom/psykisk-helse-hos-voksne---folkehel/#hovedpunkter
11 http://www.hioa.no/vitenogpraksis/Barn-og-unge/Psykiske-helseplager-fortsetter-aa-oeke-blant-ungdom
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3.2.2 Kommunens oppfølging av opptrappingsplanen innen psykisk helse/rus
Kommunens årlige ressursbruk bør minimum ligge på samme nivå som i 2008 da
opptrappingsplanen innen psykisk helse ble avsluttet. Videre er det vedtatt en
opptrappingsplan for rusfeltet for 2016-2020, som øker satsingen innen rusfeltet.

Kommunalsjef for helse og omsorg sier at til og med 2008 var Rus- og Psykiatritjenesten
organisert i eget ansvarsområde 315 (Psykisk helsevern), jf. oppdatert psykiatriplan for Selbu
kommune 2012-2017. Det egne ansvarsområdet ble etablert i forbindelse med den nasjonale
satsingen

«Opptrappingsplan

for

psykisk

helse

1998-2008»,

og

avviklet

da

opptrappingsplanen ble avsluttet. Ressursene ble da fordelt på andre ansvarsområder og
derfor lite synlige regnskapsmessig. Regnskapstallene nedenfor er en kombinasjon av reelle
regnskapstall, og estimat basert på årsverk som er benyttet i tjenestene. Tallene inkluderer
psykiatriske sykepleiere, rusoppfølgingstjeneste etablert i 2014, samt NAV sine ressurser til
rus- og psykiatrioppfølging. Det ble også overført ressurser til å styrke stilling til sosiallærer
med 20 % i ungdomsskolen fra 2009, jf. vedlegg 1, i psykiatriplan.

Tabell 1 Utgifter til tjenester for rus og psykiatri i Selbu kommune

År
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Kilde: Selbu kommune

Psykiatritjeneste
Selbu kommune
741 000
768 000
820 000
834 000
898 000
905 000
1 050 000
1 175 000

Rus- og
Psykiatritjeneste
NAV
85 000
511 000
538 000
274 000
289 000
-

Rustjeneste
Selbu
kommune
0
0
0
0
0
209 000
152 000
581 000

Totalt
826 000
1 279 000
1 358 000
1 108 000
1 187 000
1 114 000
1 202 000
1 756 000

I kommunens årsmelding fra 2008-2015 vises det at antall konsultasjoner12 har variert årlig for
psykiatritjenesten, fra 762 til 1162 i denne perioden. Hjemmebesøk har økt fra 192 til 262 i
2016. Videre vises det til at det er gitt tilbud om kurs i blant annet depresjonsmestring,
dialogmøter, samarbeidsmøter, veiledning og informasjon om psykisk helse, ifølge
årsmeldingene i denne perioden.

12 inkl. samtaler med pårørende, og samarbeid med spesialisthelsetjenesten
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Ansatte innen Rus- og Psykiatritjenesten sier at kommunen tidligere hadde kun en stilling innen
psykiatritjenesten, som senere er blitt utvidet med psykiatrisk sykepleier, miljøterapeut og
ruskonsulent. Sosiallærer ble styrket med 20 % knyttet til forebygging av psykisk helse blant
elever på ungdomsskolen, også som et resultat av opptrappingsplanen. Alle vi har intervjuet
fra kommunen sier at satsingen fra opptrappingsplanen innen psykisk helse og rus er ivaretatt.

3.2.3 Tjenester som ytes innen rus- og psykiatri i kommunen
Tjenester som ytes
Kommunen skal tilby tjenester innen rus- og psykiatritjenester jf. gitte føringer. Tjenesten skal
være et lavterskeltilbud til brukere med psykiske lidelser og/eller rusproblemer. Et
lavterskeltilbud vil si at hvem som helst kan ta kontakt med tjenesten, uten henvisning fra lege
eller andre.

Ansatte i Rus- og Psykiatritjenesten sier at de yter et lavterskeltilbud hvor følgende tjenester
ytes til brukerne: støtte, råd, veiledning, koordinering, praktisk bistand ut fra den enkeltes
behov (og/eller pårørende), oppfølging over tid, samtaler, aktivitet, møteplass, miljøarbeid i
hjemmet, ute og i aktivitet, bistå behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten, deltakelse i
ansvarsgrupper, samarbeid med andre tjenester ut fra behov til brukerne.

Ansatte sier at tjenesten gir individuell hjelp ut fra behovet til den enkelte brukeren, gjennom
en vurderings- og kartleggingssamtale. Basert på hva som avdekkes, vurderer man hvilken
bistand brukeren har behov for fremover. Deretter gjøres en vurdering om hvilket tilbud som
bør gis til brukeren. Så sendes det en søknad til forvaltningskontoret som fatter et vedtak på
dette grunnlaget. Brukere har ofte behov for både Rus- og Psykiatritjenester, slik at alle ansatte
involveres i begge tjenester. Ansatte sier at tjenestene innen Rus- og Psykiatritjenester ytes i
samsvar med gitte føringer.

Psykolog
En dag i uken har psykolog fra DPS Stjørdal kontordag ved legekontoret, fra høsten 2017.
Psykologtjenesten gjennom DPS Stjørdal, er rettet mot voksne fra 18 år og eldre. Ansatte fra
Rus- og Psykiatritjenesten kan sammen med lege henvise brukere over 18 år til psykolog
lokalt. Psykologtilbudet gis til pasienter fra Selbu og Tydal, som et nærtiltak fra
andrelinjetjenesten, ifølge avdelingsleder fra DPS Stjørdal. Det er videre et tilbud om
kommunal psykolog fra Værnesregionen, som gir et tilbud til personer som er yngre enn 18 år.
Fra høsten 2017 er det presisert at den kommunale psykologen bare kan brukes til
undervisnings- og gruppetilbud, ikke mot enkeltbrukere under 18 år. Psykolog fra
Værnesregionen har tidligere gjennomført samtaler enkeltvis med barn og foreldre. De ansatte
- Rus- og Psykiatritjenesten -
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fra skolehelsetjenesten mener det fortsatt er et behov for psykologtjenester knyttet til
enkeltelever og pårørende i Selbu kommune.

Dagtilbud
Tjenesteleder HAS sier at kommunens lokaler til dagtilbudet ble pusset opp i 2016 og er
tilrettelagt for flere brukergrupper. Brukere med psykiske helseplager og rus har en egen dag,
slik at tilbudene ikke kolliderer mellom ulike brukergrupper. Det er en utfordring å finne nok
brukere til å klare å holde en god drift på et dagtilbud i en såpass liten kommune, ifølge
tjenesteleder. Flere ansatte viser til at dagtilbudet med sosial aktivitet til brukere i Rus- og
Psykiatritjenester i kommunen, ikke fungerer så bra. Det gis et dagtilbud, en dag i uken, i andre
etasje på bo- og servicesenteret. Lokalene er utformet hensiktsmessig, men antall brukere
som har benyttet seg av dagtilbudet er redusert. Ansatte peker på at man trenger et sted hvor
brukerne kan delta på aktiviteter, og man har mulighet til enten å skjerme seg, eller være sosial.

Lavterskel - aktivitetstilbud
Ansatt fra NAV sier at det savnes en lavterskel aktivitetstilbud til enkeltbrukere i kommunen.
Tilbudet bør ha fokus på oppmøtekompetanse, skape nettverk, engasjement, livskvalitet og
mestring, dette for å skape vekst og utvikling til den enkelte. Tilbudet må følges opp av
personell med planleggingskompetanse for å tilrettelegge dette for brukerne.

Skolehelsetjenesten
Ansatte sier at skolehelsetjenesten yter tjenester til elever innenfor psykisk helse og rus. Det
gis blant annet veiledning, og informasjon til elevene om utfordringer knyttet til psykisk helse
og rus. I Bell skole er skolehelsesøster tilstede en dag i uken, noe mindre i de to minste
skolene. I ungdomsskolen er skolehelsesøster tilstede to dager i uken, samt en dag i
videregående skole. Det er også tilbud om mestringsgruppe for elever i barneskolen. Der deltar
psykolog fra Værnesregionen og helsesøster.

Skolehelsesøster sier hun bruker en stor del av stillingen til arbeid med psykisk helse blant
elevene. Tjenesten er etterspurt av elevene, spesielt på ungdomstrinnet. Hun forteller at
elevene opplever press fra lærere, foreldre, media og venner og eget utseende. Oppdeling av
familier er en del av utfordringsbildet. Elevene etterspør mindre informasjon knyttet til rus fra
skolehelsetjenesten. Noen elever har vært bekymret for medelev og skolehelsesøster har fulgt
opp dette. Det er kjent at debutalder for alkohol er lav i kommunen, andre stoffer ser ikke til å
være problematisk. Dette bekrefter resultater fra ungdata undersøkelsen også, ifølge ansatte
fra helsestasjon.
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DPS Stjørdal
Det er samarbeid mellom DPS Stjørdal og Selbu kommune knyttet til enkeltbrukere, noe som
medfører at tjenesten fungerer bra, ifølge avdelingsleder fra DPS Stjørdal. Videre fungerer
overføring av pasienter fra Selbu kommune til DPS Stjørdal og tilbake. Dette ivaretar brukernes
behov for tjenester, ut fra avdelingsleders oppfatning. Tjenestene som ytes fra Rus- og
Psykiatritjenesten i Sebu kommune er i samsvar med forventninger samt nasjonale
retningslinjer, ifølge avdelingsleder.

Hjemmetjenesten
Leder hjemmetjenesten sier at behovene for tjenester innen psykisk helse øker blant
hjemmetjenestens brukere. Tjenestene til denne brukergruppen kan omfatte utdeling av
medisin, støttesamtaler og helsehjelp.

3.2.4 Kompetanse og kapasitet til å følge opp brukere innen psykisk helse og
rus
Kommunen skal sikre tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å utføre de pålagte oppgavene
overfor personer med psykiske- og/eller rusproblemer.

Kompetanse
De ansatte innen rus- og psykiatritjenesten er psykiatriske sykepleiere, samt vernepleiere. I
tillegg kommer kompetansen som er ved legekontoret. Kommunen gir lokalt tilbud fra psykolog
hos DPS Stjørdal og Værnesregionen. En ansatt i hjemmetjenesten er utdannet som
psykiatrisk sykepleier, i tillegg er to helsefagarbeidere med videreutdanning innen psykisk
helsearbeid. DPS Stjørdal bidrar med fagrelaterte tiltak innen psykisk helse som fagdager,
fagnettverk og veiledningssamtaler i samarbeid med kommunene. Det er likevel et generelt
behov for økt kompetanse i alle kommuner knyttet til psykisk helse, ifølge avdelingsleder fra
DPS. De ansatte innen Rus- og Psykiatritjenesten sier at arbeidsgiver legger til rette for videreog etterutdanning, noe som er benyttet. Det foreligger ikke en kompetanseplan for de ansatte
innen Rus- og Psykiatritjenesten.

De som er intervjuet, både kommunens ansatte og andre som samarbeider med Rus- og
Psykiatritjenesten, sier at de ansatte i tjenesten har en tilfredsstillende kompetanse for de
tjenester som ytes.

Resultatet fra brukerundersøkelsen viser at brukerne i hovedsak er enig i at de ansatte evner
å gi god hjelp til brukeren (God kompetanse).
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Kapasitet
Leder HAS sier at det er meget god kapasitet innen rustjenesten. Psykiatritjenesten klarer å
håndtere dagens arbeidsoppgaver. De ansatte innen Rus- og Psykiatritjenesten bekrefter
dette og sier de har kapasitet til å følge opp brukernes behov i dag. Det er også nylig opprettet
en ruskonsulentstilling som øker kapasiteten. Dette bekreftes av de samarbeidende
tjenestene, eksempelvis både DPS Stjørdal, NAV og hjemmetjenesten.

I brukerundersøkelsen ble det gitt mulighet til å gi egne kommentarer til Rus- og
psykiatritjenesten. Fem av ni brukere sier de ønsker flere timer med tjenester fra
Psykiatritjenesten. Dette grunnes i at de opplever å få for kort tid med saksbehandler og
opplever for lite fremgang i tjenesten.

3.2.5 Tverrfaglig og koordinert samarbeid om brukere
Kommunen skal legge til rette for koordinering og samhandling mellom ulike deltjenester i
kommunen, og med andre tjenesteytere.

Samarbeidspartene til Rus- og Psykiatritjenesten beskrives av de som er intervjuet, til å være:
NAV, skole, foresatte, politi, barnevern, fastleger, hjemmetjenester, skolehelsetjenester,
rehabiliteringstjenester, spesialisthelsetjenester, kompetansesenter …

Leder for HAS sier at ansatte har ukentlige teammøter som sikrer informasjonsflyt og deling
av informasjon. Legetjenesten er viktig, og de ansatte innen Rus- og Psykiatritjenesten kan
kontakte brukernes fastlege og ha møter ved behov. Det er også et godt samarbeid med
Stjørdal DPS gjennom jevnlige veiledningsdager for ansatte i kommunen. Flere
samarbeidspartnere sier at det er lett å ta kontakt mellom tjenestene i kommunen. Ansatte har
jevnlige samarbeidsmøter med NAV Værnes/Selbu og hjemmetjenesten. Det er også
månedlige møter med skole/helsesøster. Pr. dag er det ingen faste møtepunkt med SLTkoordinator, men det bekreftes at det er dialog. Ansatte benytter seg også av 2. linjetjenesten
ved eksempelvis Klinikk for rus- og avhengighet, St. Olav, DPS Stjørdal, og andre som det er
naturlig å samarbeide/samhandle med for å koordinere tjenestene.

Hjemmetjenesten samarbeider med Rus- og Psykiatritjenesten i det daglige og det er lett å ta
kontakt. Dette medfører at tjenestene samordnes/koordineres for denne brukergruppen.
Hjemmetjenesten yter støttesamtaler eks. på tirsdag, deretter yter Rus- og Psykiatritjenesten
veiledningssamtaler/miljøarbeid på torsdag for samme bruker. Det er også slik at det
samarbeides om utdeling av medisin ved ferieavvikling, fravær etc. for å utnytte ressursene på
en god måte. Hjemmetjenesten kan ha ukentlige møter med Rus- og Psykiatritjenesten, knyttet
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til enkeltbrukere. De faste møtene er en gang pr måned. Samarbeidet har blitt utviklet og økt
de siste årene, og fungerer bra, ifølge leder i hjemmetjenesten.

Leder forvaltningskontoret sier at samarbeidet i utredningsfasen knyttet til vedtak og fagsystem
fungerer

hensiktsmessig.

Forvaltningskontoret

har

tilgang

til

E-meldinger

mellom

spesialisttjenesten og fastlege. Dette legger godt til rette for samarbeid- og kunnskapsdeling
for brukere i Selbu kommune, ifølge leder forvaltningskontoret. Ansatt fra NAV sier at
tilgjengeligheten til Rus- og Psykiatritjenesten dekker behovet til NAV. Avdelingsleder DPS
Stjørdal sier det er et hensiktsmessig samarbeid med Rus- og Psykiatritjenesten i Selbu
kommune. DPS Stjørdal sitt vurderings- og veiledningsteam (Psykiatrisk sykepleier, sosionom,
barnevernspedagog, psykiater) besøker kommunene, en gang i halvåret. Programmet for
besøksdagen utarbeides av Rus- og Psykiatritjenesten i Selbu kommune. Dette gir føringer på
hvilke tjenester man skal ha fokus på i besøksdagen i kommunen.

Resultat fra brukerundersøkelsen viser at de fleste av brukerne er enig i at Rus- og
Psykiatritjenesten samarbeider med andre tjenester på en god måte.

3.2.6 Brukermedvirkning
Kommunen må sikre brukermedvirkning ved å vurdere virksomheten systematisk på bakgrunn
av pasienter, brukere og pårørendes erfaringer. Videre at retten til individuell plan ivaretas til
brukere med flere tjenester. I tillegg synliggjøres antall klager fra brukere til Rus- og
Psykiatritjenesten.

Brukererfaringer
De som er intervjuet fra kommunen sier at det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i
kommunen, de siste årene. Det er heller ikke en fungerende interesseorganisasjon for brukere
innen rus og psykiatri i kommunen. Mental Helse hadde tidligere en aktiv lokalforening i
kommunen, denne er ikke i virksom i dag og et avviklingsstyre ble valgt i 2017, ifølge
styremedlem.

Tjenesteleder HAS sier at ansatte skal sette brukernes behov i fokus og er trygg på at de møter
brukerne på en god måte. Det har vært en henvendelse fra bruker om møtekultur, noe som er
fulgt opp av tjenesteleder HAS. De ansatte sier at de møter brukerne daglig, i samtaler, hvor
det er mulig å si fra om hva man er misfornøyd med. Ansatte har jevnlige samtaler for
diskusjoner og refleksjoner, om hvordan brukerne skal behandles i tjenesteytingen. Dette
medfører at bruker medvirker i det daglige arbeidet, ut fra leders og ansattes oppfatning.
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Individuell plan
Leder HAS sier at brukerne med behov for flere helsetjenester, og som ønsker «Individuell
plan» har dette. Det er ingen brukere innen Rus- og Psykiatritjenesten som har individuell plan,
ifølge de ansatte. Brukerne har blitt spurt om de ønsker en individuell plan, men har svart nei.
Flere som er intervjuet sier at det er vanskelig å se nytten av en individuell plan for alle
involverte parter, noe som er en forutsetning for at man etablerer denne. Individuell plan utløser
ikke flere tjenester, men samhandling og koordinering av flere tjenester. Brukerne har ofte
ansvarsgrupper med primærkontakt, selv om de ikke har individuell plan. Der deltar alle
involverte tjenester til bruker, samt bruker selv, noe som også ivaretar brukers medvirkning.
Flere av de som er intervjuet, opplever at det elektroniske systemet for individuell plan i
kommunen er vanskelig å bruke.

Leder forvaltningskontoret (koordinerende enhet) sier at det har vært noen utfordringer til
brukermedvirkning av pårørende til barn og unge, ikke så mye til voksne. Leder
forvaltningskontoret har målsetting om å bli bedre til å få etablert ansvarsgrupper,
primærkontakter og individuell plan. Forvaltningskontoret har arrangert koordinatorskolen i to
år, hvor også ansatte fra helse og omsorg i Selbu har deltatt. En utfordring omhandler at
brukere ikke ønsker individuell plan, da de har primærkontakt og ulike tjenester følger opp
brukerbehovet, i ansvarsgrupper. Systemet for individuell plan krever videre noe kompetanse
hos bruker, for å håndtere en digital plattform. Det opprettes ofte tverrfaglige ansvarsgrupper
med primærkontakt, for de som ikke ønsker individuell plan. Der skal bruker være med i møter
til ansvarsgruppen, som sikrer brukermedvirkning.

Ansatt fra NAV sier at en ikke skal se bort ifra at det er en underbruk av individuell plan. NAV
har en aktivitetsplan for hver bruker og fokuset blir ikke på individuell plan. Kravet i lovverket
om brukers rett til individuell plan er likt for NAV og kommunen.

Avdelingsleder Stjørdal DPS sier at det gis tilbud om individuell plan til brukere, noen vil ha
det, andre ikke. I samarbeidet mellom DPS og kommunene blir individuell plan opprettet enten
av DPS eller kommunen, ut fra behov.

Leder hjemmetjenesten sier at de har få brukere med individuell plan. Leder ser at noen flere
brukere kunne hatt individuell plan. Det er et vanskelig og komplekst fagprogram for å håndtere
individuell plan i kommunen (SamPro-Visma), ifølge leder hjemmetjenesten. Leder mener
videre at brukers rett til individuell plan i Selbu kommune ikke er godt nok kjent. Det er viktig
med informasjon som beskriver brukers rettigheter på dette området. Systemet med individuell
plan må ha en nytteeffekt som må synliggjøres, for at brukere skal ønske dette.
- Rus- og Psykiatritjenesten -
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Klagesaker
De som er intervjuet sier at det ikke har vært klagesaker fra brukere hos Rus- og
Psykiatritjenesten i kommunen.

Brukermedvirkning
Brukerundersøkelsen viser resultat for brukernes mulighet til brukermedvirkning. Brukerne er
i hovedsak enig i at de får være med å påvirke tjenesten de mottar og at de blir hørt underveis.
Brukerne er videre i hovedsak enig i at det er lett å forstå hvordan de skal søke hjelp, og at det
er akseptabel ventetid for å få hjelp. Resultatene er ikke entydige knyttet til det å få kontakt
med ansatte over telefon. Brukerne sier at de er i hovedsak enig i at tjenesten bidrar til et mer
meningsfylt liv, mestrer sosial kontakt med andre venner og gir økt trygghet i hverdagen.

3.2.7 Informasjon om kommunens Rus- og Psykiatritjenester
Det er viktig at kommunen gir informasjon om Rus- og Psykiatritjenesten, slik at
Innbyggere/brukere evner å ivareta sine rettighetsbaserte tjenester.

Rus- og Psykiatritjenesten har noe informasjon lagt til kommunens og legekontorets
hjemmeside, samt «skjermen» på venterommet ved legekontoret. Hjemmesiden til Selbu
kommune har mangler og her fins flere kanaler til informasjon, som til dels kan være ulik, ifølge
ansatte. Generelt bør informasjonen oppdateres og gjøres mer tilgjengelig, ifølge de ansatte.

Leder forvaltningskontoret sier at de gir informasjon til brukere som tar kontakt, i tillegg er det
lagt ut informasjon på forvaltningskontorets nettside. Informasjonen er knyttet til både helse og
omsorgstjenester og individuell plan, samt for koordinerende enhet.

Ansatt fra NAV sier at NAV sluser mer og mer av informasjonen til selvbetjeningstjenester
statlig. Der ligger det i dag lite informasjon om hva som skjer i Selbu kommune knyttet til NAV
og kommunens tjenester. For noen år siden var kontoret åpent fem dager, i dag er kontoret
åpent to dager. I mottaket ved NAV Værnes avd. Selbu, er det ikke lagt ut informasjons om
Rus- og Psykiatritjenesten i kommunen. Brukere informeres muntlig om kommunens Rus- og
Psykiatritjenester, av ansatte fra NAV i møter.

Resultat fra brukerundersøkelsen viser at brukerne er i hovedsak enig i at det er lett å finne
frem til informasjon om hva Rus- og Psykiatritjenesten tilbyr av tjenester.
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3.3 Revisors vurdering
Får personer som oppholder seg i kommunen nødvendig bistand innenfor psykisk helse,
herunder rusomsorg? Vi har vurdert følgende:

Behovet for tjenester knyttet til rus og psykiatri i Selbu kommune
Både nasjonalt og i Selbu kommune er det behov for ulike tjenester knyttet til rus og psykiatri.
Det rapporteres om at

innbyggerne har psykiske symptomer, ganske likt med

landsgjennomsnittet. Den samme tendensen ser vi blant elever i ungdomsskolen og
videregående skole, hvor det rapporteres om depressive symptomer, men hvor behovet
varierer noe mer fra landsgjennomsnittet. Kommunens Rus- og Psykiatritjeneste har kapasitet
til å følge opp brukere i dag, dette bekreftes også av samarbeidspartnere av tjenesten. Det er
videre god kapasitet til å følge opp rusbrukere, i samsvar med opptrappingsplanen for rus.
Revisor har likevel merket seg at flere av brukerne har gitt uttrykk for behov for flere tjenester
fra Psykiatritjenesten, enn det de mottar i dag.

Oppfølging av opptrappingsplanen innen psykisk helse og rus
Kommunens årlige ressursbruk bør innen psykisk helse minimum ligge på samme nivå som i
2008. Regnskapstallene viser at det i perioden fra 2009 til 2016 har vært en økning i
ressursbruken, og at ansatte og kommunen har videreført satsingen fra opptrappingsplanen.
Det samme gjelder for rusfeltet hvor kommunen har økt antall ansatte, i samsvar med
opptrappingsplanens målsettinger.

Kommunen skal yte rask hjelp med lav terskel tjenester til brukere innen psykisk helse og rus.
Tjenester som ytes til brukere innen psykisk helse og rus i Selbu kommune, synes å være i
samsvar med gitte føringer. Tilbudet er ytterligere styrket med psykologtjenester lokalt fra DPS
Stjørdal og Værnesregionen, noe som er anbefalt. Det savnes en videreføring av
psykologtilbud rettet mot enkeltpersoner under 18 år med foresatte. Det er videre noen
utfordringer knyttet til hyppighet og innholdet av dagtilbudet til brukere innen rus og psykiatri,
da dette er lite brukt i dag. Det savnes også en lavterskel aktivitetstilbud til den enkelte bruker,
som legger spesielt til rette for oppmøte- og mestringskompetanse i arbeidsrelatert aktivitet.

Kommunen skal ha tilstrekkelig kompetanse innen tjenester for rus og psykiatri.
Kommunen har relevant kompetanse blant ansatte, i samsvar med gitte føringer. Det legges
videre til rette for etter- og videreutdanning, samt fagdager som benyttes av ansatte. Det
foreligger ikke en kompetanseplan for ansatte innen Rus- og Psykiatritjenesten, noe som
savnes.
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Det er krav til at tjenester til brukere innen rus- og psykiatri skal være tverrfaglige og
koordinerte.
Kommunens faste møter, samt samhandling mellom ulike kommunale tjenester, NAV og
andrelinjetjenesten, er tverrfaglige og koordinerte for brukere med behov for rus- og
psykiatritjenester. Dette gir en koordinert behandling av brukere innen rus og psykiatri.

Kommunen må gjennomføre en systematisk innsamling av brukererfaringer.
Kommunen har ikke gjennomført systematiske brukerundersøkelser de siste årene for brukere
innen Rus- og Psykiatritjenesten. Det er heller ikke en operativ brukerorganisasjon for
brukergruppen i kommunen. Det er revisors inntrykk at brukermedvirkning ivaretas i det
daglige arbeidet, i samhandling mellom ansatte og brukere, samt at henvendelser fra brukere
følges opp. Det er forskriftskrav om systematisk å planlegge, gjennomføre, evaluere
virksomhetens tjenester innen helse og omsorg. Pasienter, brukere og pårørendes erfaringer
skal legges til grunn for dette arbeidet. Kommunen synes å ha mangler i å etterleve kravet om
å legge brukeres og pårørendes erfaringer til grunn for styring av virksomheten, etter vår
vurdering.

Kommunen må sikre at brukernes rett til individuell plan gis
Det er revisors inntrykk at det gis informasjon om brukeres rett til individuell plan, men revisor
har merket seg at ingen brukere innen Rus- og Psykiatritjenesten har ønsket dette. Det er et
spørsmål om kommunen har informert godt nok om nytten av individuell plan. Videre om
systemet er tilrettelagt godt nok for bruk fra ansatte i kommunen, noe det er delte oppfatninger
om. Dette er viktig for å ivareta brukernes lovmessige rett til individuell plan, på en god måte.

Det er viktig at kommunen gir informasjon om tjenester slik at brukerne evner å ivareta sine
rettighetsbaserte tjenester innen rus- og psykisk helse.
Kommunen gir ut informasjon om Rus- og Psykiatritjenesten til brukere. Det er likevel fornuftig
å ta en gjennomgang av informasjonsarbeidet for å sikre at denne er entydig, samt sikre at
den er lett tilgjengelig for brukerne.

Det har ikke vært klagesaker knyttet til tjenester gitt av Rus- og Psykiatritjenesten i kommunen.
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4 Styring av Rus- og Psykiatritjenesten
I dette kapitelet besvares problemstillingen som handler om: Har kommunen styring over det
daglige tjenestetilbudet innen Rus- og Psykiatritjenesten?

4.1 Kriterier
Alle virksomheter som yter helsehjelp skal sørge for at de krav som stilles i helselovgivingen
oppfylles gjennom systematisk styring og kontinuerlig forbedringsarbeid.13

Kommunens overordnete ansvar for helse- og omsorgstjenester, fremgår av helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-1 (3. ledd)
•

Kommunens ansvar innebærer plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere
og korrigere virksomheten, slik at tjenestenes omfang og innhold er i
samsvar med krav

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, gjelder for det
kommunale arbeid med psykisk helse og rus. I forskriften § 4. defineres styringssystem som
den del av virksomhetens styring som omfatter hvordan virksomhetens aktiviteter planlegges,
gjennomføres, evalueres og korrigeres i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helseog omsorgslovgivningen». Innholdet i kravet til styring konkretiseres i forskriftens14 § 6 til 9. Vi
har sett på om styringssystem innebærer at virksomheten systematisk fungerer som forutsatt

og bidrar til kontinuerlig forbedring av virksomheten. Vi har i undersøkelsen sett nærmere
på følgende områder for styring av Rus- og Psykiatritjenesten:
•

Planer og målsettinger som er gitt for styring er oppdaterte og aktuelle,

•

Saksbehandlings- og kvalitetssystem fungerer i samsvar med krav

•

Det er styring av daglige gjøremål i Rus- og Psykiatritjenesten

4.2 Data
4.2.1 Planer for styring
Kommunen har en psykiatriplan for Selbu kommune for perioden 2012-2017 for virksomheten.
Det er startet arbeid med en ny helse- og omsorgsplan som det arbeides med å behandles
politisk, i løpet av 2018. Det diskuteres om kommunens psykiatriplan skal innlemmes i den nye
helse- og omsorgsplanen, ifølge flere som er intervjuet. Det ble vedtatt en ny boligsosialplan
for kommunen i oktober 2017 (sak nr. 50) som legges til grunn for kommunens arbeid på det

13 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1
14 Forskrift ledelse i helse- og omsorgstjenesten
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boligsosiale området kommende år. I planen vises det til behov for boliger tilknyttet brukere fra
rus, og i mindre perioder for de med psykiske plager. Kommunen har også en handlingsplan
for rus fra 2012, som er under revidering.

Leder HAS sier at Rus- og Psykiatritjenesten har ikke et oppdatert planverk med vedtatte
målsettinger. De ansatte og leder rapporterer hva tjenesten har utført av arbeid i løpet av året,
og dette sammenfattes i kommunens årsmelding. De ansatte bekrefter behovet for revidering
av dagens psykiatriplan fra 2013, hvor målsettinger og tiltak konkretiseres ut fra behovene til
tjenesten fremover.

Rapportering til fylkesmannen
Fylkesmannen har overført tilskuddsmidler til kommunen for brukere med behov for tjenester
knyttet til rus. Dette har medført rapporteringsplikt til fylkesmannen, som en del av
tilbakemeldingen knyttet til opptrappingsplanen for rus. I søknadene til fylkesmannen for 20152017 fra kommunen, vises det til at det er flere personer med definert rusavhengighet og
rusrelatert problematikk i Selbu kommune15. Kommunen rapporterer til fylkesmannen jf. bruk
av midler til gjennomføring av BrukerPlan, som omfatter personer med mer sammensatte
utfordringer, hvor rus er en sentral del av utfordringene. Tiltaket følges opp ved individuell
oppfølging av enkeltbrukere med rusproblemer, hvor fokuset settes på ansvarsgrupper,
motivasjonsarbeid og samarbeid med NAV og fastlege samt spesialisthelsetjenesten. Dette
for å øke kapasiteten i det kommunale rusarbeidet, slik at personer med behov, har tilgang til
et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

4.2.2 Saksbehandlings- og avvikssystem
Saksbehandlingssystem Profil
Leder HAS sier at brukerjournal føres elektronisk i Profil. Det er i dag fire ansatte som jobber
sammen og deler informasjonen knyttet til brukerne. De ansatte sier at det er rutiner for
hvordan brukerjournalene skal dokumenteres i Profil. Vedtakene fra forvaltningskontoret er
åpne, og det er opp til tjenesten hvordan vedtakene iverksettes, noe som synliggjøres i Profil.
Det er imidlertid ingen spesifikke krav om hvordan man skal dokumentere i Profil (bortsett fra
IPLOS-registrering) – noen skriver detaljert, andre mer overordnet. Systemet Profil fungerer
greit for ansatte, og det kommer tilbakemeldinger hvis det er mangler. I hovedsak gjelder dette
mangler ved IPLOS-rapporteringen. Det blir færre og færre meldinger, noe som tyder på at
kvaliteten på det som registreres inn blir bedre. IPLOS-rapporteringen synes å være

15 For 2016 ble det brukt kr 610 586 av tilskuddet og 489 144 ble overført til budent fond for bruk senere år.
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tilfredsstillende utført og informasjonen gir en oversikt over bistandsbehovet til personer som
søker om tjenester, og hvilke tjenester kommunen gir.

Rådgiver innen sektor for helse og sosial sier at i forbindelse med utredning av pleie- og
omsorgssektoren i 2015, PLO-prosjektet, ble det avdekket et behov for mer systematisk
oppfølging av dokumentasjon i fagsystem og vedtak. Det er gjort flere tiltak i forhold til dette.
Det er etablert en brukerhåndbok for fagsystemet, oppdatert i 2017. Det har videre vært
gjennomført intern opplæring som dels har vært generell, men også spesifikk mot bestemte
grupper innen helse og sosial. Systemansvarlig har f.eks. hatt egen oppfølging av ansatte
innen Rus- og Psykiatritjenesten, med hensyn til at dokumentasjon og at vedtaksoppfølging er
i samsvar med krav.

Leder forvaltningskontoret sier at helse og omsorg har blitt gode til å ta ut rapporter på
evalueringsdatoer og følger opp innholdet i brukerjournaler. Det kjøres videre sumrapporter
som viser alle brukergrupper og man ser forskjellene hos brukerne. Selbu og Stjørdal er med
i SIO16 prosjektet, der oppfølging av sumrapportene er en viktig del av prosjektet. Leder sier
videre at vedtak knyttet til Rus- og Psykiatritjenesten er som regel tidsbestemt, fra noen
måneder til et helt år, og krever en systematisk oppfølging fra kommunen.

Kvalitetssystem
Sektorsjef Helse og Sosial sier at kvalitetssystem ble innkjøpt felles gjennom Værnesregionen.
Dette var et tomt system, der kommunene selv måtte fylle inn alt av innhold i form av
prosedyrer og andre dokumenter. Dette har ikke fungert optimalt, mest fordi kommunene ikke
har avsatt sentrale ressurser til å følge opp med påfyll og oppdateringer, ifølge sektorsjef.
Helse og sosial melder flest avvik i systemet. Det er videre rutiner med at tjenestelederne
presenterer kvartalsvis avviksrapporter for sektorsjef. I tillegg skal tjenesteledere drøfte avvik
i personalmøter og ha fokus på hvordan disse kan unngås. Avviksrapporter legges også frem
for sektorens HMS- utvalg og i kommunens AMU. Svakheten med avvikssystemet er at verken
sektorsjef eller rådmann kan ta ut rapporter på andre tjenesters avvik – og lukking av disse.
Rådmannsutvalget i Værnesregionen skal nå ansette et felles personvernombud, og deler av
stillingen skal ivareta andre internkontrollfunksjoner/oppgaver, som eks. nytt kvalitetssystem,
ifølge sektorsjef.

16 Statlig finansiering av omsorgstjenester og prosjektet startet 1. mai 2016.
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Leder HAS sier at kommunene har et kvalitetssystem, men det er i liten grad brukt av Rus- og
Psykiatritjenesten. Rus- og Psykiatritjenesten har inntil videre sine rutiner og prosedyrer
utskrevne i permer. De ansatte bekrefter dette, og videre at det er meldt få avvik fra Rus- og
Psykiatritjenesten, da det ikke har vært grunnlag for å melde avvik.

4.2.3 Styring av Rus- og Psykiatritjenesten.
Leder for HAS17 sier det er et felles personalmøte for alle ansatte i Rus- og Psykiatritjenesten
en gang i måneden, noe som ifølge leder sikrer involvering i ansattes arbeid. I tillegg har de
ansatte egne teammøter hver mandag, hvor de selv i fellesskap fordeler arbeidsoppgaver og
legger planer for arbeidet fremover. Dette sikrer god informasjonsflyt og deling av informasjon
internt i avdelinga. De ansatte sier at i ukentlige avdelingsmøter følges henvisninger opp, og
oppfølgingsansvaret fordeles på møtet. De har et felles ansvar for området, og klarer å fordele
oppgavene på en god måte, etter leders oppfatning. Det er ikke ansatt fagleder på Rus- og
Psykiatritjenesten, noe to ansatte savner, en sier derimot at organisasjonen må få satt seg, før
fagleder ansettes. Nye brukere med behov for rus- og psykiatritjenester fordeles ut fra ansattes
kompetanse. De ansatte samarbeider tverrfaglig om brukere med sammensatte utfordringer.

Det er en koordinator ved legekontoret som har ansvaret for merkantil støtte, som ferier,
avspasering, reiseregninger til ansatte i Rus- og Psykiatritjenesten. Ansatte forholder seg
imidlertid til Leder HAS, hvis det er behov for faglige avklaringer.

4.3 Vurderinger
Har kommunen styring over tjenestetilbudet innen Rus- og Psykiatritjenesten, vi har vurdert
følgende områder nærmere:

Planer og målsettinger som er gitt for styring av Rus- og psykiatritjenesten er oppdaterte og
aktuelle
Kommunens psykiatriplan og rusplan bør revideres, dette for å gi oppdaterte målsettinger og
tiltak for styring, i samsvar med behov til dette fremover. I dag rapporterer Rus- og
Psykiatritjenesten på utført arbeid i kommunens årsmelding. Det rapporteres videre for
personer med sammensatte utfordringer knyttet til rus (BrukerPlan) til fylkesmannen jf. bruk
og overføring av øremerkede midler, noe som er i samsvar med behov for styring av tjenesten.

17 Leder HAS har fått delegert sitt ansvar i «Administrativ delegering i Selbu kommune».
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Saksbehandlings- og kvalitetssystem funger i samsvar med krav.
Saksbehandlingssystemet Profil ser ut til å fungere hensiktsmessig for Rus- og
Psykiatritjenesten, ut fra krav til dette. Det er etablert et kvalitetssystem som bør omfatte
oppdaterte rutiner og prosedyrer, samt gi mulighet til avviksrapportering. Tjenesten for Rusog psykiatri mangler oppdaterte prosedyrer i kvalitetssystemet, i dag er disse utskrevet i
permer og gjort tilgjengelige for ansatte. Det er mulig å melde avvik, men det foreligger få
avviksmeldinger i kvalitetssystemet fra ansatte i Rus- og psykiatritjenesten. Revisor har ikke
blitt kjent med at det er grunnlag for ansatte å melde flere avvik. Tjenesten og kommunen har
forbedringspotensial ved å legge bedre til rette for å utnytte kvalitetssystemet helhetlig til
styring, ut fra vår vurdering.

Er det styring av tjenestetilbudet innen Rus- og Psykiatritjenesten
Tjenesteleder HAS har månedlige møter med alle ansatte innen tjenesteområdet, og blir der
kjent med og involvert i ansattes arbeid. De ansatte innen Rus- og Psykiatritjenesten har
ukentlige møter hvor de i samarbeid fordeler nye arbeidsoppgaver og planer for arbeidet
fremover, det er ingen ansatt med faglederansvar. Det er videre en koordinator på legekontoret
som har ansvaret for merkantile funksjoner til tjenesten. Revisor savner likevel at det er ansatt
en fagleder i Rus- og psykiatritjenesten, dette for å være tettere på, for å styre og være pådriver
for faglige føringer av tjenesten. I dette ligger det å sikre at det gis tilstrekkelige tjenester til
brukere, ut fra behov.

- Rus- og Psykiatritjenesten -
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5 Høring
En foreløpig rapport ble sendt på høring til rådmannen i Selbu kommune, den 5.2.2018. En epost med høringssvar ble mottatt fra rådmannen, den 20.2.18. Høringssvaret er lagt ved
rapporten i vedlegg 1.

Revisor har mottatt en e-post fra Tjenesteleder HAS den 16.2.18 med korrigeringer knyttet til
faktaopplysninger, som er endret i rapporten. I tillegg har rådmannen gitt sitt høringssvar i epost den 21.2.18 hvor han presiserer at punkt tre og fire er av mer prinsipielle karakter, og
ønskes synliggjøres som rådmannens høringssvar. Disse er synliggjort i rapportens vedlegg
1.

Som følge av merknadene har revisor tydeliggjort opptrappingsplan for rus noe mer i
rapporten. Videre er fakta og vurderinger knyttet til dagtilbudet korrigert i datadelen og presisert
i vurderingsdelen. Revisors konklusjoner er ikke endret, grunnet høringssvaret.

- Rus- og Psykiatritjenesten -

30

Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge

6 Konklusjoner
6.1 Konklusjon
Problemstilling 1: Får personer som oppholder seg i kommunen nødvendig bistand innenfor
psykisk helse, herunder og rusomsorg

Revisjon konkluderer med at personer som oppholder seg i kommunen mottar i hovedsak
nødvendig bistand innenfor psykisk helse- og rusomsorg. Videre er satsingen fra
opptrappingsplanen innen psykisk helse og rus, ivaretatt av kommunen. Det ytes tjenester til
rus og psykiatri i samsvar med gitte føringer, men det er noen utfordringer ved
lavterskeltilbudet til brukerne. Kommunen har videre noen mangler knyttet til å informere godt
nok om tilbudet som gis fra Rus- og Psykiatritjenester, samt systematisere brukererfaringer til
styring av tjenesten.

Problemstilling 2: Har kommunen styring over det daglige tjenestetilbudet til brukere innen
Rus- og Psykiatritjenesten?

Revisor konkluderer med at kommunen i hovedsak har styring over at det daglige
tjenestetilbudet, som ytes til brukere for Rus- og Psykiatritjenester. Det savnes en oppdatering
av rus- og psykiatriplan, for å gi oppdaterte målsettinger og tiltak for styring av tjenestene. Det
er videre behov for å tilrettelegge bedre, for bruk av kommunens kvalitetssystem til helhetlig
styring av virksomheten.

- Rus- og Psykiatritjenesten -
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Kilder
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
Forskrift om pasientjournal
Helsedirektoratets veileder: «Sammen om mestring» - 2014
Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølgning av personer med
samtidig rus og psykisk

lidelse – ROP-lidelser - 2012

ST.prp.nr. 63 (1997-1998) Opptrappingsplan for psykisk helse

- Rus- og Psykiatritjenesten -

32

Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge

Vedlegg 1 Kommunens høringssvar
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Amundsen Stig Roald <Stig.Roald.Amundsen@selbu.kommune.no>
onsdag 21. februar 2018 13.32
Mulelid Robert Michael; Arve Gausen
Kvål Ragnhild Wesche
SV: Tilbakemelding på foreløpig rapport fra Forvaltningsrevisjon

Hvis du korrigerer fakta delen på bakgrunn av tilbakemeldingen fra oss, så er det vel ikke nødvendig at
dette gjengis i offisiell uttalelse. Som offisiell uttalelse kan punkt 3 (med mindre dette er korrigert som
faktaretting) og punkt 4 fremheves, som Robert skriver er et mer omfattende innspill.
Utover disse kommentarene, og faktakorrigeringene som er foretatt, har ikke rådmannen bemerkninger
til rapporten.

Med vennlig hilsen
Stig Roald Amundsen
Rådmann
Selbu kommune

Merknader til rapporten:
3. På side 16 (3.2.2.) skriver dere om kommunens oppfølging av opptrappingsplanen innen psykisk
helse, og det er jo også noe av bakgrunnen for forvaltningsrevisjonen. Jeg savner imidlertid både her
og ellers i rapporten fokus på at det de siste årene også har vært en bevisst opptrapping av satsingen
på rus fra myndighetenes side. Det er jo også det som er årsaken til at vi har fått tildelt tilskuddsmidler
til å bygge opp en rustjeneste i kommunen.

4. På side 18 har dere et avsnitt om «Dagtilbud». Her skrives det noe som senere også kommer til
uttrykk i rapportens konklusjon. Her refereres det til lokaler for dagtilbud, og for oss ble dette en litt
unyansert fremstilling. Vi vet at det er ulike meninger om lokalet for dagtilbud, men dette ble i 2016
pusset opp og er tilrettelagt for flere brukergrupper. Men slik det nå står i rapporten så får man inntrykk
av at det kjøres parallelle tilbud til psykisk utviklingshemmede og de med psykiske helseplager på
samme dag. Det riktige er at de har ulike dager, slik at disse tilbudene ikke kolliderer i tid. Man bruker
med andre ord de samme lokalene, men ikke til samme tid. Hvordan dette da begrenser
tilgjengeligheten er vi derfor litt usikker på. Vi ber derfor om at dere ser på muligheten for noe
omformulering/presisering, og så er jo dette primært en uttalelse fra de ansatte som vi ikke skal gå inn
og korrigere. Vi kunne nok også tenk oss litt mer refleksjon rundt innholdet – og ikke bare rammene –
for et slikt dagtilbud. I tillegg er det jo en utfordring å finne nok brukere til å klare å holde en god drift på
et dagtilbud i en såpass liten kommune som Selbu.

- Rus- og Psykiatritjenesten -

33

Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge

- Rus- og Psykiatritjenesten -

34

Hovedkontor – Fylkets hus Steinkjer
Postadresse: Postboks 2565, 7735 Steinkjer
Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no

Tilsynsrapport fra fylkesmannen - tilsyn med individuell plan etter
introduksjonsloven § 6
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
20.03.2018

Saknr
10/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 216, TI - &58
Arkivsaknr
13/178 - 15
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar tilsynsrapport fra Fylkesmannen til orientering.
Vedlegg
Endelig tilsynsrapport fra Fylkesmannen
Brev fra Fylkesmannen - avslutning av tilsyn
Henvendelse fra Fylkesmannen - egenerklæring fra kommunen etterspørres
Saksutredning
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har hatt tilsyn med kommunens forvaltning av
introduksjonsloven. Arbeidet med introduksjonsprogrammet for bosatte flyktninger er
underlagt sektor for oppvekst i Selbu kommune. Fylkesmannens endelige rapport fra tilsynet
følger vedlagt saken.
Introduksjonslovens formål er at nyankomne innvandrere får styrket sin mulighet for
deltakelse i yrkes- og samfunnsliv, og sin økonomiske selvstendighet (introduksjonsloven §
1). Gjennom tilsynet skal Fylkesmannen kontrollere om kommunen utarbeider en individuell
plan for deltakerne, i samsvar med introduksjonsloven § 6, som lyder slik:
«Det skal utarbeides en individuell plan for den som skal delta i introduksjonsprogram. Den
skal utformes på bakgrunn av en kartlegging av vedkommendes opplæringsbehov og av
hvilke tiltak vedkommende kan nyttiggjøre seg. Planen skal minst inneholde programmets
start og tidsfaser og en angivelse av tiltakene i programmet. Planen skal utarbeides i samråd
med vedkommende.».

Arbeidet med tilsynet har foregått slik:
Mai 2017

Skriftlig varsel til kommunen om åpning av tilsynet, med frist 31. mai for
innsending av egenerklæring og dokumentasjon

Juni

Mottak og gjennomgang av dokumentasjon fra kommunen.

August

Innhenting av enkeltsaker som dokumenterer kommunens praksis på
område, med frist 20. september

Oktober

Gjennomgang av dokumentasjon og utarbeidelse av foreløpig
tilsynsrapport. Frist for tilbakemelding 15. desember

Januar
2018

Utarbeidelse av endelig tilsynsrapport
Oppfølging og avslutning av tilsynet

Grunnlaget for Fylkesmannens vurderinger i rapporten er:
· kommunens egenerklæring
· innsendte dokumenter
· gjennomgang av fem enkeltsaker om individuell plan
· kommunens tilbakemelding på foreløpig tilsynsrapport

Fylkesmannen ba om en tilbakemelding på foreløpig tilsynsrapport innen 22. januar 2018. I
sin uttalelse dokumenterte kommunen at de hadde gjennomført rettingstiltak.
Fylkesmannen vurderer disse tiltakene som egnet til å rette de lovstridige forhold som ble
påpekt i den foreløpige rapporten. Med bakgrunn i dette ble tilsynet avsluttet med
utsendelsen av den endelige tilsynsrapporten (vedlagt denne saken).
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta fylkesmannens rapport til orientering.

ENDELIG
TILSYNSRAPPORT
Deltakeres rett til en individuell plan
etter introduksjonsloven § 6
Selbu kommune
22. januar 2018
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1. Tilsynets tema og formål
Denne rapporten er utarbeidet av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag etter tilsyn med
kommunes forvaltning av introduksjonsloven. Tilsynet retter seg mot
kommunen, jf. introduksjonsloven § 3 om kommunens ansvar.
Formålet med tilsynet
Introduksjonslovens formål er at nyankomne innvandrere får styrket sin mulighet
for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og sin økonomisk selvstendighet
(introduksjonsloven § 1).
For deltakerne i lovens ordninger vil brudd på introduksjonsloven ha
rettssikkerhetsmessige konsekvenser i strid med lovens målsetting. Lovbrudd vil
også kunne ha negative samfunnsmessige konsekvenser ved at overgangen til
arbeid eller utdanning blir forsinket. Dermed tar det lengre tid før den enkelte
blir økonomisk selvstendig. Slike forsinkelser betyr økte offentlige utgifter til nye
kvalifiseringstiltak og/eller ytterligere sosialhjelp. Samtidig tar det lengre tid før
samfunnet kan benytte seg av de menneskelige ressursene nyankomne
innvandrere har med seg.
Tilsynet skal bidra til etterlevelse av introduksjonsloven bestemmelser og til
kommunens arbeid med å sikre kvaliteten i sin tjenesteproduksjon på området.
Hjemmel for Fylkesmannens tilsyn
Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere
(introduksjonsloven) gir i § 23 Fylkesmannen hjemmel til å føre tilsyn med
kapitlene 2 til 4 og § 25 tredje og fjerde ledd. Det betyr at det kan føres tilsyn
med:
 Introduksjonsprogram (§§ 2-7)
 Introduksjonsstønad (§§ 8-16)
 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap (§§ 17-20)
 Nasjonalt introduksjonsregister - NIR (§ 25 tredje og fjerde ledd)
Tilsynet kan også omfatte forskrifter gitt i medhold av disse bestemmelsene. I
tillegg gjelder reglene i forvaltningsloven med de begrensninger som følger av
introduksjonsloven, jf. introduksjonsloven § 21.
Kommunens internkontrollplikt
Etter introduksjonsloven § 24 skal kommunen føre internkontroll for å sikre at
virksomhet og tjenester etter introduksjonsloven kapittel 2 til 4 og § 25 tredje og
fjerde ledd er i samsvar med krav fastsatt i loven. Kommunen skal kunne gjøre
rede for hvordan den oppfyller denne plikten, jf. § 24 annet ledd.
Selv om fylkesmannen ikke skal føre særskilt tilsyn med at kommunen oppfyller
internkontrollplikten, vil kommunens internkontroll kunne være en del av
tilsynet. Dette gjelder kommunens oppfyllelse av plikter etter introduksjonslovens kapittel 2 til 4 og § 25 tredje og fjerde ledd.
Forholdet til kommuneloven
Introduksjonsloven § 23 sier at reglene i kommunelovens kapittel 10A gjelder for
Fylkesmannens tilsyn. Kommuneloven gir Fylkesmannen rett til å be om
opplysninger, rett til innsyn i saksdokumenter og adgang til kommunale
institusjoner eller andre som utfører oppgaver på vegne av kommunen.
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Videre kan Fylkesmannen gi pålegg om å rette forhold som er i strid med lov
og/eller forskrift. Før det gis pålegg skal kommunen få en rimelig frist til å rette
forholdet. Fylkesmannen skal også før det fattes vedtak om pålegg, ha vurdert
virkninger pålegget kan ha for kommunens øvrige virksomhet.
Når tjenester utføres av andre enn kommunen, skal krav om retting og
eventuelle pålegg rettes til kommunen som ansvarlig for introduksjonsprogrammet. Kommunen plikter å sørge for at tjenesten utføres i samsvar med
lov og forskrift.
Fylkesmannens tilsyn er et lovlighetstilsyn, jf. kommuneloven § 60b.
Lovbrudd og merknad
Disse begrepene kan brukes i Fylkesmannens konklusjon:
Brudd på regelverket (lovbrudd) er mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i lov
eller forskrift eller gitt i medhold av lov eller forskrift.
Merknad er et kritikkverdig forhold som ikke omfattes av definisjonen for
lovbrudd, men der tilsynet med utgangspunkt i krav fra myndighetene avdekker
praksis som potensielt kan føre til lovbrudd.
Lovbrudd skal rettes, mens merknader er noe kommunen selv velger om man vil
ta hensyn til.
Tema for tilsynet - kontrollområder
Oppdraget med dette tilsynet er gitt Fylkesmannen som et embetsoppdrag fra
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Gjennom tilsynet skal
Fylkesmannen kontrollere om kommunen utarbeider en individuell plan for
deltakerne, i samsvar med introduksjonsloven § 6, som lyder slik:
«Det skal utarbeides en individuell plan for den som skal delta i
introduksjonsprogram. Den skal utformes på bakgrunn av en kartlegging
av vedkommendes opplæringsbehov og av hvilke tiltak vedkommende kan
nyttiggjøre seg.
Planen skal minst inneholde programmets start og tidsfaser og en
angivelse av tiltakene i programmet.
Planen skal utarbeides i samråd med vedkommende.»
Innholdet i introduksjonsprogrammet er nærmere omtalt i introduksjonsloven §
4, der det heter at programmet minst skal inneholde (a) norskopplæring, (b)
samfunnskunnskap og (c) tiltak som forbereder til videre opplæring eller
tilknytning til yrkeslivet.
Individuell plan er et sentralt styrings- og samarbeidsdokument for
introduksjonsprogrammet. Det er et dynamisk dokument, som skal bidra til et
målrettet og sammenhengende kvalifiseringsløp for den nyankomne.
Innenfor dette tema er det vurdert fem kontrollområder:
1. Utforming og fastsettelse av planen som et enkeltvedtak
2. Utarbeidelse i samråd med deltakeren og individuell tilpasning
3. Krav til innholdet i planen
4. Jevnlig revisjon av planen og revisjon ved endringer i livssituasjon
5. Enkeltvedtak ved vesentlige endringer av planen
4

De rettslige krav til kommunen innenfor hvert kontrollområde er gjengitt i
hoveddelen av rapporten. De bygger på tilsynsinstruksen som Justisdepartementet har utarbeidet for fylkesmennene for dette tilsynstemaet.
Vi viser i denne forbindelse også til Justisdepartementets rundskriv G-01/2016,
som gir utfyllende bestemmelser til introduksjonslovens regler.

2. Gjennomføring av tilsynet
Tilsynet er gjennomført slik:
Mai 2017

Skriftlig varsel til kommunen om åpning av tilsynet, med frist
31. mai for innsending av egenerklæring og dokumentasjon

Juni

Mottak og gjennomgang av dokumentasjon fra kommunen.

August

Innhenting av enkeltsaker som dokumenterer kommunens
praksis på område, med frist 20. september

Oktober

Gjennomgang av dokumentasjon og utarbeidelse av foreløpig
tilsynsrapport. Frist for tilbakemelding 15. desember

Januar 2018

Utarbeidelse av endelig tilsynsrapport
Oppfølging og avslutning av tilsynet

Om denne rapporten
Grunnlaget for Fylkesmannens vurderinger i denne tilsynsrapporten er


kommunens egenerklæring



innsendte dokumenter (se oversikt i slutten av denne rapporten)



gjennomgang av fem enkeltsaker om individuell plan



kommunens tilbakemelding på foreløpig tilsynsrapport

Se oversikt i slutten av denne rapporten.
Hvert avsnitt i hoveddelen av rapporten starter med en gjennomgang av de
rettslige krav innenfor kontrollområdet. Disse delene bygger på tilsynsinstruksen
som IMDi har utarbeidet for fylkesmennene. Observasjonsdelene er nummerert,
slik at hver avsnitt svare til ett av underspørsmålene i kontrollskjemaet som er
utarbeidet i forbindelse med tilsynet.
I konklusjonsdelen har vi oppsummert våre funn, og eventuelt formulert
korreksjons-punkter i forhold til kommunens praksis.
Konklusjonene i denne rapporten er et uttrykk for hva tilsynsmyndigheten har
sett gjennom den dokumentasjonen som forelå på tidspunktet for tilsynet.
Rapporten sier ikke noe om kommunens forvaltning av introduksjonsordningen
på andre områder enn de som er undersøkt gjennom tilsynet.
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3. Kommunens organisering av arbeidet med introduksjonsloven
I følge tall publisert på nettsidene til Integrasjons- og mangfoldsdirektoratet IMDi
startet Selbu kommune med bosetting av flyktninger i 2013. I årene 2015 og
2016 har Selbu kommune bosatt hhv. 14 og 12 personer, noe som er godt i
samsvar med vedtatte bosettingstall.
Arbeidet med et introduksjonsprogrammet for bosatte flyktninger er underlagt
sektor oppvekst i Selbu kommune, som har ansvar for både voksenopplæringen
og introduksjonsprogrammet for øvrig. Voksenopplæringen er lokalisert sammen
med Selbu videregående skole, og skjer i samarbeid med denne skolen. Flere
tjenester i kommunen bidrar med støtte til deltakerne i programmet, slik som
helsesøster, lege og boligkoordinator. Flyktningekoordinator rapporterer direkte
til lederen for sektor oppvekst.
Kommunen har utviklet møteplaner og kommunikasjonsrutiner som skal sikre
god informasjonsflyt mellom flyktningetjenesten og samarbeidende tjenester.
Det samme gjelder informasjon til overordnet nivå, både administrativt og
politisk.
Kommunen har fastsatt en egen rutinebeskrivelse innenfor samarbeidet med
NAV Værnes. Denne skal sikre et godt samarbeid rundt deltakere som er aktuelle
for tiltak i NAV i og etter introduksjonsprogrammet.
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4. Tilsynets hovedtemaer
4.1 Tilsynstema 1 – Utformingen og fastsettelse av planen som
enkeltvedtak
Gjennom tilsynet har tilsynsmyndigheten vurdert om:


Kommunen utarbeider en individuell plan som fastsettes ved enkeltvedtak

Rettslig grunnlag
Kommunen skal utarbeide en individuell plan for alle deltakere i introduksjonsprogram, jf. introduksjonsloven § 6 første ledd første punktum.
Kommunen skal også utarbeide en individuell plan for alle deltakere i opplæring i
norsk og samfunnskunnskap, jf. introduksjonsloven § 19 første ledd.
Minstekravene i § 6 gjelder tilsvarende for denne planen. I tillegg stilles det krav
til den individuelle planen for opplæringen i norsk og samfunnskunnskap, se
forskrift om læreplan for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne
innvandrere i kapittelet «Kartlegging ved inntak».
Fastsetting av den individuelle planen er en del av kommunens beslutning om
tildeling av introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap.
Planen er bestemmende for deltakerens rettigheter og plikter. Planen er derfor et
enkeltvedtak i samsvar med forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav a og b.
Kommunen velger selv formen på den individuelle planen: Om den skal være et
vedlegg til enkeltvedtaket om tildeling av introduksjonsprogram, eller om det
skal fastsettes et eget enkeltvedtak om innholdet i den individuelle planen.
Uavhengig av hvordan kommunen fastsetter innholdet i den individuelle planen,
må alle kravene for enkeltvedtak i forvaltningsloven være oppfylt. Det må
fremkomme klart at deltakeren har klageadgang på alle beslutninger som tas
med i det enkelte vedtak/dokument. Dette gjelder for eksempel både
beslutningen om deltakelse i introduksjonsprogram (§ 2), beslutningen om
deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap (§ 17) og beslutningen om
innholdet i den individuelle planen (§ 6 og § 19 første ledd).
Det følger av forskriften om læreplan i norsk og samfunnskunnskap at den
individuelle planen for opplæringen skal angi mål for opplæringen og antall timer
som tildeles. Målene for opplæringen i norsk og samfunnskunnskap skal
fastsettes i samsvar med nivå, kompetansemål og emner som beskrevet i
læreplanen. Disse målene skal fremgå av den individuelle planen.
Gjennom norskopplæringen skal deltakeren kunne nå et ferdighetsnivå i norsk
som setter deltakeren i stand til å bruke eller bygge videre på sin kompetanse i
utdanning eller arbeid. Sluttmål for norskopplæringen må fastsettes ut fra
deltakerens langsiktige mål for arbeid eller utdanning og målet med
introduksjonsprogrammet.
Observasjoner og vurderinger
(1) I følge egenerklæringen fra Selbu kommune utarbeides individuell plan
innenfor fristen på 3 måneder etter bosetting. Kommunen har i den senere tid
tatt i bruk i en ny mal for individuell plan som bygger på en mal utarbeidet av
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Her er selve planen og vedtaket del av
ett integrert dokument.
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(2) Gjennomgangen av enkeltsakene viser at plan for opplæring i norsk og
samfunnskunnskap tidligere ikke var er en del av individuell plan. Dette er endret
i de nyeste planene som er sendt inn, slik at de også inneholder en nærmere
beskrivelse av sluttmål for norskopplæringen, og delmål for å komme fram til
avsluttende nivå.
(3) I følge egenerklæringen fra Selbu kommunene har man tidligere hatt
utfordringer med å få gjennomført trekantsamtaler med deltakeren, lærer fra
voksenopplæringen og representant for flyktningetjenesten. Kommunen er i ferd
med å etablere et system for dette høsten 2017.
(4) Gjennomgangen av de nyeste enkeltsakene viser at begrunnelsene for
vedtak om individuell plan (pkt. 5 i malen) nå er del av vedtaket, og at de er
tilpasset den enkelt deltakeren. Begrunnelsen viser godt sammenhengen mellom
kartleggingen av deltakeren, deltakerens mål med programmet og tiltakene i
programmet.
(5) De nyeste individuelle planene som er sendt inn i forbindelse med tilsynet,
viser til hjemmelen i regelverket (introduksjonsloven § 6 og § 19) i planenes
punkt 8.
(6) I følge kommunens egenerklæring blir den individuelle planen overlevert
deltakeren personlig.
(7) De nyeste individuelle planene henviser til framgangsmåten ved klage og
retten til å se sakens dokumenter under planenes punkt 10.
Konklusjon
Selbu kommunens praksis når det gjelder fastsetting av individuell plan som
enkeltvedtak er i samsvar med introduksjonsloven § 6, jf forvaltningsloven kap.
IV.

4.2 Tilsynstema 2 – Individuell tilpasning av planen og utarbeidelse i
samråd med deltakeren
Gjennom tilsynet har tilsynsmyndigheten vurdert om:



Individuell plan er tilpasset den enkelte deltakeren
Planen er utarbeidet i samråd med deltakeren

Rettslig grunnlag
Den individuelle planen skal utformes på bakgrunn av en kartlegging av
deltakerens opplæringsbehov og av hvilke tiltak vedkommende kan nyttiggjøre
seg, jf. introduksjonsloven § 6 første ledd annet punktum. Planen skal utarbeides
i samråd med deltakeren, jf. introduksjonsloven § 6 tredje ledd.
Det er viktig at den enkelte deltaker gis mulighet til og ansvar for å planlegge
egen kvalifisering. Kravet om medvirkning fra deltakeren skal sikre at det er
deltakerens egne forutsetninger og mål som ligger til grunn for det
kvalifiseringsløp vedkommende skal gjennomføre. Samtaler med deltakeren om
personlige ressurser, muligheter og realistiske fremtidsplaner, er derfor en viktig
oppgave i kartleggingsarbeidet og ved utarbeidelsen av den individuelle planen.
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For at medvirkningen skal være reell og konstruktiv må kommunen sørge for at
deltakeren får relevant informasjon og veiledning slik at deltakeren kan ta
informerte valg. Deltakeren må få informasjon om hva den individuelle planen er
og hva som er formålet med planen. Det vises til kommunens veiledningsplikt
etter forvaltningsloven § 11 og utrednings- og informasjonsplikt etter
forvaltningsloven § 17.
I følge introduksjonsloven § 6 tredje ledd skal den individuell planen utarbeides i
samråd med deltakeren. Det innebærer at kommunen i en situasjon der det er
uenighet mellom deltaker og kommune, kan fastsette innhold i individuell plan
med utgangspunkt i en faglig vurdering. Kommunens beslutning skal begrunnes
og dokumenteres. Se nærmere om dette tema i kommentaren til bestemmelsen i
rundskriv G-01/2016.
Observasjoner og vurderinger
(1)/(2) I følge egenerklæring fra Selbu kommune blir deltakere informert om
individuell plan i oppdateringssamtalene som finner sted tre ganger i året.
Gjennom samtalen sikres det at deltakeren er innforstått med innholdet i
individuell plan. Deltakeren blir involvert i utformingen av individuell plan, og det
brukes tolk i slike samtaler ved behov.
(3) Selbu kommune har utarbeidet et kartleggingsskjema for nye deltakere i
introduksjonsprogrammet og kommunen bekrefter gjennom sin egenerklæring at
de gjennomfører en kartleggingssamtale med deltakeren kort tid etter bosetting.
I kartleggingen inngår det også informasjon som er kartlagt gjennom
asylmottaket eller i forbindelse med overføring av kvoteflyktning. Kommunen har
tatt i bruk fagprogrammet Visma flyktning for å oppsummere kartleggingen.
Innsendte enkeltsaker viser at hovedmomentene fra kartleggingen tas med i de
individuell planene, selv om dette ikke er noe krav i regelverket.
(4)/(5) I de nyeste planene som er sendt inn i forbindelse med tilsynet, er det
skilt tydelig mellom deltakerens langsiktige mål for arbeid og utdanning i Norge,
og mål for introduksjonsprogrammet i seg selv. I disse planene er det spesifisert
både utdannings- og yrkesrelaterte delmål, som bygger opp under hovedmålet
for den enkeltes introduksjonsprogram.
(6) I den nyeste individuelle planen som er sendt inn i forbindelse med tilsynet,
er målene for opplæring i norsk og samfunnskunnskap fastsatt i forhold til
nivåbeskrivelsen i læreplanen etter introduksjonsloven.
Konklusjon
Selbu kommunes praksis i dag når det gjelder utarbeidelse og individuell
tilpasning av planen er i samsvar med introduksjonsloven § 6.
4.3 Tilsynstema 3 – Innholdselementer i individuell plan
Gjennom tilsynet har tilsynsmyndigheten vurdert om:


Individuell plan inneholder opplysninger om introduksjonsprogrammets
start, tidsfaser og en angivelse av tiltakene i programmet

Rettslig grunnlag
Den individuelle planen skal minst inneholde programmets start og tidsfaser og
en angivelse av tiltakene i programmet, jf. introduksjonsloven § 6 annet ledd.
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Kommunen skal fastsette programmets varighet individuelt. At
introduksjonsloven § 5 angir en grense på to år innebærer ikke at alle
automatisk skal ha et program som varer så lenge. Det er store variasjoner i
nyankomne innvandreres arbeidserfaring og utdanning og det er viktig at
kommunene i størst mulig grad benytter den fleksibiliteten som loven gir for
individuell tilrettelegging, både av programmets lengde og innhold. Vurderingen
av varigheten på programmet skal skje i samsvar med lovens formål og på
bakgrunn av deltakerens kvalifiseringsbehov, forutsetninger og mål.
Hvilke tiltak som skal inngå i introduksjonsprogrammet fremgår av
introduksjonsloven § 4 tredje ledd. Etter denne bestemmelsen skal programmet
minst inneholde (a) norskopplæring, (b) opplæring i samfunnskunnskap og (c)
tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til yrkeslivet
Alle disse tre obligatoriske innholdselementene skal være med i den individuelle
planen. De tre elementene må ikke være til stede til enhver tid, men alle
elementene må være tilstede innenfor rammen av den enkeltes program og
være med i den individuelle planen. Tilsynet omfatter ikke en vurdering av
programmets innhold utover å kontrollere at de tre obligatoriske
innholdselementene er med i den individuelle planen.
Omfang og intensitet for det enkelte element må kommunen ta en
skjønnsmessig avgjørelse av ut fra kartleggingen av deltakerens behov,
forutsetninger og mål med introduksjonsprogrammet.
Observasjoner og vurderinger
(1) Selbu kommunes mal for individuell plan inneholder rubrikker for
programmets start og varighet. Disse er benyttet i de nyeste enkeltsakene som
er sendt inn i forbindelse med tilsynet, slik at tidsperioden for
introduksjonsprogrammet er oppgitt under punkt 2 i planene.
(2)/(3) De nyeste individuelle planene som er sendt inn i forbindelse med
tilsynet, inneholder tiltakene norskopplæringen, opplæring i samfunnskunnskap,
samt andre tiltak som gir innsikt i samfunns- og arbeidsliv. Start- og sluttdato for
tiltakene er oppgitt.
I foreløpig tilsynsrapport gjorde vi oppmerksom på at sistnevnte tiltak i malen fra
IMDi er heter «Tiltak som forbereder til arbeidsliv eller til videre opplæring eller
utdanning.» I dette ligger det en noe annen innretning av tiltak, som går utover
det å «gi innsikt i» samfunns- og arbeidsliv.
I sitt svar på foreløpig tilsynsrapport datert 22.01.2018 skriver kommunen at de
har endret praksis slik at mal for individuell plan nå inneholder både rubrikkene
«Tiltak som forbereder til arbeidsliv …» og «Andre tiltak».
(4) Det framgår av de individuelle planene hvem som har ansvar for de ulike
tiltakene. Planene er utformet slik at også deltakerens (del-)ansvar for enkelte
av tiltakene er tydeliggjort.
Konklusjon
Selbu kommunes praktisering av innholdsbestemmelsene for individuell plan er i
samsvar med introduksjonsloven § 6, jf introduksjonsloven § 4 annet ledd om
innholdselementer i programmet.
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4.4 Tilsynstema 4 – Jevnlig oppdatering av individuell plan og tilpasning
til endringer i deltakerens livssituasjon
Gjennom tilsynet har tilsynsmyndigheten vurdert om:




Individuell plan tas opp til ny vurdering med jevne mellomrom
Planen tas opp ved vesentlige endringer i deltakerens livssituasjon
Fastsetting av vesentlige endringer i planen ved enkeltvedtak

Rettslig grunnlag
Oppfølging av den enkelte deltaker er en forutsetning i arbeidet med å utforme
og gjennomføre den individuelle planen. Hovedmålet med oppfølgingen er at
deltakeren skal få realisert målene i sin individuelle plan og raskest mulig komme
i ordinært arbeid eller utdanning. Kommunen har ansvar for å følge opp
deltakeren, påse at den individuelle planen følges og revideres ved behov og at
det ikke oppstår dødtid mellom de ulike kvalifiseringstiltakene i
introduksjonsprogrammet.
Det følger av lovens forarbeider at den individuelle planen skal være et verktøy
for utarbeiding og tilpasning av et treffsikkert program. Nyankomne innvandrere
vil ha ulike forutsetninger for kvalifisering, og ulik kunnskap om opplærings- og
arbeidsmuligheter i Norge. For noen kan det være vanskelig å sette gode og
realistiske mål for den grunnleggende kvalifiseringen kort tid etter bosetting.
Både kommunen og den enkelte deltaker vil etter en tid opparbeide seg
kunnskap, forståelse og innblikk i hvordan kvalifiseringen forløper. På bakgrunn
av dette og en vurdering av progresjonen i programmet og eventuelle endringer i
deltakerens livssituasjon, kan det oppstå behov for å korrigere eller endre den
individuelle planen. Det kan bli nødvendig å justere planen både med hensyn til
mål og innhold (tiltak).
Introduksjonsloven § 6 fjerde ledd stiller krav om at den individuelle planen skal
tas opp til ny vurdering med jevne mellomrom. «Jevne mellomrom» innebærer
at planen skal tas opp til ny vurdering minst en gang i halvåret. Dette sikrer at
kommunen får oversikt over at fremdriften er som den skal, og at tiltakene og
målene er realistiske og fremdeles aktuelle.
I tillegg til at planen skal vurderes med jevne mellomrom, skal den også tas opp
til ny vurdering ved vesentlig endring i deltakerens livssituasjon, jf.
introduksjonsloven § 6 fjerde ledd. Slike endringer kan for eksempel være
sykdom, svangerskap eller familieinnvandring som i en periode kan forsinke
fremdriften eller kreve ekstra innsats fra programdeltakeren.
Kommunen må kunne dokumentere at den individuelle planen tas opp til ny
vurdering med jevne mellomrom og ved vesentlig endring i deltakerens
livssituasjon. Dette kan for eksempel gjøres ved journalnotater/referater fra
oppfølgingssamtaler med deltakeren og at tidspunkt for gjennomførte
vurderinger/endringer føres på den individuelle planen.
Observasjoner og vurderinger
(1)/(2) I følge Selbu kommunes egenerklæring, blir de individuelle planene
oppdatert med jevne mellomrom. Kommunen har utarbeidet en oversikt over
tidspunkt for oppdatering av de individuelle planene som forenkler oppfølging av
denne prosessen. De nyeste innsendte planene viser at tidspunkt oppdatering av
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individuell plan er oppgitt til slutt i dokumentet, sammen tidspunkt for neste
oppdatering.
I foreløpig tilsynsrapport ble det påpekt at det var ikke dokumentert hvor ofte og
på hvilken måte planene for norskopplæring og samfunnskunnskap for den
enkelte deltakeren ble oppdatert. I sitt svar på foreløpig tilsynsrapport skriver
kommunen at individuell plan framover vil inneholde egne mål opplæringen, og
at progresjonen her vil bli fulgt opp gjennom samtaler med deltakeren. Status vil
bli dokumentert i individuell plan.
(3) I følge kommunens egenerklæring er det god kommunikasjon mellom
voksenopplæringen og flyktningetjenesten om endringer i deltakernes
livssituasjon. På denne måten kan den individuelle planen tas opp til ny
vurdering ved vesentlige endringer.
(4) I følge egenerklæringen fra kommunen blir vesentlige endringer fulgt opp
gjennom en revisjon av individuell plan. Deltakeren blir involvert i denne
prosessen. Den reviderte planen følger IMDi sin mal for individuell plan, slik at
nødvendige innholdselementer for et enkeltvedtak blir tatt med. Også
opplysninger om klageinstans og framgangsmåten for klage blir på denne måten
gjort kjent for deltakeren.
Konklusjon
Selbu kommunes praksis når det gjelder oppdatering av individuell plan er i
samsvar med kravene i introduksjonsloven § 6.

5. Tilbakemelding på foreløpig rapport - avslutning av tilsynet
Fylkesmannen ba om en tilbakemelding på foreløpig tilsynsrapport innen 22.
januar 2018. I uttalelsen dokumenterte kommunen at de hadde gjennomført
rettingstiltak.
Fylkesmannen vurderer disse tiltakene som egnet til å rette de lovstridige forhold
som ble påpekt i foreløpig rapport. Med bakgrunn i dette avsluttes tilsynet med
utsendelsen av denne endelige tilsynsrapporten.

Oversikt over innhentet dokumentasjon



Egenerklæring fra Selbu kommune
Tilbakemelding på foreløpig rapport og gjennomføring av rettingstiltak






Mal for kartleggingssamtale ved bosetting av flyktninger
Mal for individuell plan for introduksjonsprogram (tidligere utgave)
Mal for individuell plan for introduksjonsprogram og opplæring i norsk og
samfunnskunnskap (ny utgave fra høsten)
Rutinebeskrivelse for samarbeid rundt deltakere i introduksjonsprogrammet



Oppdatert mal for individuell plan per 22.01.2018



5 enkeltsaker, med vekt på dokumenter knyttet til individuell plan
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Selbu kommune
Gjelbakken 15
7580 SELBU

Vår dato:
12.02.2018

Vår ref.:
2018/3936

Deres dato:

Deres ref.:

Tilsyn med individuell plan etter introduksjonsloven § 6 - Selbu
kommune - oversendelse av tilsynsrapport og avslutning av tilsynet
Vi viser til vår foreløpige tilsynsrapport datert 01.11.2017, til vår samtale på telefon med
kontaktpersonen i Selbu kommune i januar 2018 og kommunens melding om gjennomførte
rettingstiltak datert 22.01.2018.
Fylkesmannen vurderer det slik at tiltakene som er gjennomført, er egnet som retting av de
lovstridige forhold som ble påpekt i foreløpig rapport. Med bakgrunn i opplysningene vi har
mottatt, har vi utarbeidet vedlagte endelige tilsynsrapport. Tilsynet avsluttes med dette
brevet.
Vi takker for samarbeidet rundt tilsynet.

Med hilsen

Knut Olav Dypvik (e.f.)

Karsten Schroeder

Seksjonsleder barnehage og opplæring
Oppvekst- og velferdsavdelingen

Seniorrådgiver
Oppvekst- og velferdsavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift
Vedlegg:
1 Tilsynsrapport – individuell plan etter introduksjonsloven
2 Egenerklærings- og kontrollskjema – individuell plan etter introduksjonsloven
Kopi:
Ordføreren i Selbu, Gjelbakken 15, 7580 Selbu
Kommunerevisjonsekretariatet, Kongens gt 9, 7013 Trondheim
Postadresse:
Postboks 2600
7734 Steinkjer
fmtlpost@fylkesmannen.no

Besøksadresse:
Steinkjer: Strandveien 38
Trondheim: Prinsensgt 1
www.fylkesmannen.no/trondelag

Telefon:
74 16 80 00
Org.nr.:
974 764 350

Saksbehandler:
Karsten Schroeder
Telefon:
73 19 93 66

Side 2 av 2

Fylkesmannen i Nord- og i Sør-Trøndelag
Tilsyn med individuell plan etter introduksjonsloven (§ 6 og 19) – Egenerklæring fra kommunen
Vi ber om at kommunen gir oss en egenerklæring ved å besvare spørsmålene i skjemaet nedenfor (pkt. IV), og ved å gi oss en mer
utfyllende beskrivelse av arbeidsmåten. Innledningsvis ber vi om en beskrivelse av egen virksomhet i samsvar med punktene I. til III.
nedenfor.
Vennligst send oss redegjørelsen innen fristen som er oppgitt til tilsynsvarslet. Vi ber om at dere sender inn dokumentene som dere viser
til i kolonne 2 sammen med egenerklæringen.
Vi ber om en beskrivelse av kommunens praksis på følgende områder, og at det vises til aktuelle dokumentasjon:
I.

Organisering av kommunens arbeid med introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere
- Ansvars- og rollefordeling. (Hvem har på vegne av kommunen ansvaret for introduksjonsordningen,
norskopplæring, voksenopplæring i forhold til grunnskolefag, etc.)
- Beskrivelse av eventuell bruk av eksterne tjenester, herunder inngåtte avtaler mellom kommunen og
tjenesteleverandøren

II.

Informasjonsflyt mellom kommunale enheter (og eventuelt eksterne) som er involvert i introduksjonsordningen
(møterutiner o.l.)

III.

Hvordan holdes kommuneledelsen (administrativt og politisk nivå) orientert om arbeidet med og resultatene for
introduksjonsordningen?

IV.

Besvare spørsmålene under, og beskriv hvordan kommunen utarbeider og oppdaterer individuell plan etter
introduksjonsloven. NB Kontrollspørsmålene i de skraverte feltene skal ikke besvares. Disse besvares av
tilsynsmyndigheten på grunnlag av svarene på underspørsmålene.

l den grad det foreligger dokumentasjon som understøtter redegjørelsen, ber vi om at det henvises til denne underveis i redegjørelsen.
På et senere tidspunkt vil vi be kommunen sende inn enkeltsaker som viser hvordan arbeidet med individuell plan skjer i praksis.

Tilsynets kontrollspørsmål og spørsmål til kommunens egenerklæring
2.2 Utarbeider kommunen en individuell plan som fastsettes ved enkeltvedtak?

(1) Kommunens framgangsmåte og
(2) dokumenter som brukes i arbeidet /
rutiner som beskriver arbeidet

2.2.1 Utarbeider kommunen en skriftlig individuell plan som er samlet til ett helhetlig
dokument, og skjer dette innen tre måneder etter bosetting i kommunen eller etter at
krav om deltakelse ble fremsatt?
2.2.2 Inngår den individuelle planen for opplæringen i norsk og samfunnskunnskap
som en del av den individuelle planen for hele introduksjonsprogrammet?
2.2.3 Samarbeider de som er ansvarlig for introduksjonsprogrammet med de som er
ansvarlig for norskopplæringen om utarbeidelse av individuell plan?
2.2.4 Er innholdet i den individuelle planen begrunnet? Kan dere vise på hvilken måte,
f. eks gjennom kartlegging av deltakerens bakgrunn og fremtidig karrieremål?
2.2.5 Vises det i den individuelle planen, eller i oversendelsesbrevet til deltakeren, til
introduksjonsloven § 6 og § 19 første ledd?
2.2.6 Får deltakeren skriftlig melding om fastsettelsen av den individuelle planen?
2.2.7 Vises det i vedtaket om individuell plan til klageadgang, klagefrist, klageinstans,
den nærmere fremgangsmåte ved klage og retten til å se sakens dokumenter?
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2.3: Er planen individuelt tilpasset og utarbeidet i samråd med deltakeren?

(1) Kommunens framgangsmåte og
(2) dokumenter som brukes i arbeidet /
rutiner som beskriver arbeidet

2.3.1 Har kommunen gitt deltakeren veiledning om hva den individuelle planen er og
hva som er formålet med planen, og er den individuelle planen utarbeidet i samråd
med deltakeren? Når og på hvilken måte skjer dette?
2.3.2 Vurderer kommunen i denne forbindelse i hvert enkelt tilfelle behovet for
kvalifisert tolk?
2.3.3 Har kommunen gjennomført en kartlegging av deltakerens kompetanse og
opplæringsbehov?
2.3.4. Fremgår deltakerens mål av den individuelle planen og skilles det mellom mål
som ligger innenfor rammen av introduksjonsprogrammet og mål som ligger lenger
frem i tid? Er målene relatert til introduksjonslovens formål?
2.3.5. Inneholder planen (a) hovedmål og delmål, og (b) hvilken fremdrift som er
forventet for de ulike målene?
2.3.6. Er målene for opplæringen i norsk og samfunnskunnskap fastsatt i samsvar med
nivå og kompetansemål som beskrevet i læreplan i norsk og samfunnskunnskap for
voksne innvandrere?
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2.4: Inneholder den individuelle planen programmets start, tidsfaser og en angivelse (1) Kommunens framgangsmåte og
av tiltakene i programmet?
(2) dokumenter som brukes i arbeidet /
rutiner som beskriver arbeidet
2.4.1 Fremgår tidspunktet for programmets start og varighet av den individuelle
planen?
2.4.2 Er de tre obligatoriske innholdselementene etter introl § 4 tatt med i den
individuelle planen, dvs. (a) norskopplæring, (b) samfunnskunnskap og (c) tiltak som
forbereder til videre opplæring eller tilknytning til yrkeslivet?
2.4.3 Fremgår det av den individuelle planen i hvilket tidsrom tiltakene skal
gjennomføres og framgår det ukentlige omfanget til de ulike tiltakene av den
individuelle planen?
2.4.4 Fremgår det av den individuelle planen hvem som har ansvaret for å
gjennomføre de ulike tiltakene?

4

2.5: Tas den individuelle planen opp til ny vurdering med jevne mellomrom og ved
vesentlig endring i deltakerens livssituasjon?

(1) Kommunens framgangsmåte og
(2) dokumenter som brukes i arbeidet /
rutiner som beskriver arbeidet

2.5.1 Følger kommunen jevnlig opp deltakerens fremgang i programmet og i
opplæringen i norsk og samfunnskunnskap?
2.5.2 Tas den individuelle planen opp til ny vurdering minst en gang i halvåret og i
samråd med deltakeren?
2.5.3 Tas den individuelle planen opp til ny vurdering ved vesentlig endring i
deltakerens livssituasjon og skjer dette i samråd med deltakeren?
2.6: Fastsettes vesentlige endringer i den individuelle planen ved enkeltvedtak?

(1) Kommunens framgangsmåte og
(2) dokumenter som brukes i arbeidet /
rutiner som beskriver arbeidet

2.6.1 Blir vesentlige endinger i individuell plan gjort i form av enkeltvedtak. Begrunnes
slike endringer?
2.6.2 Gir kommunen deltakeren så snart som mulig skriftlig melding om fastsettelsen
av vesentlige endringer i den individuelle planen?
2.6.3 Vises det i denne meldingen til klageadgang, klagefrist, klageinstans, den
nærmere fremgangsmåte ved klage og retten til å se sakens dokumenter?

5

Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
20.03.2018

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/127 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.
Vedlegg
Informasjon om nytt sekretariat for kontrollutvalget
Etablering av nytt selskap - Revisjonen Midt-Norge SA
Politikere står fritt til å fortelle fra møter bak lukkete dører
FKT Fagkonferanse program 2018
Leveranseavtale Selbu - Konsek Trøndelag IKS
Saksutredning
Følgende referatsaker er vedlagt:
- Informasjon om nytt sekretariat for kontrollutvalget
- Nytt selskap er etablert fra 01.01.2018; Revisjon Midt-Norge SA
- Politikere står fritt til å fortelle om hva som er diskutert i et lukket politisk møte
- Forum for kontroll og tilsyn (FKT) arrangerer fagkonferanse 29.-30.mai 2018
- Leveranseavtale mellom Selbu kommune og Konsek Trøndelag IKS

Saknr
11/18

Eierkommuner i Konsek Trøndelag IKS
v/ordfører og leder i kontrollutvalget

Vår saksbehandler: Torbjørn Berglann, tlf. 400 67 058
E-post: torbjorn.berglann@konsek.no
Deres ref.:
Vår ref.: 18/15-1
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 26.01.2018

Informasjon om nytt sekretariat for kontrollutvalget
Fra årsskiftet har 36 kontrollutvalg i Trøndelag blitt eiere av et "nytt" sekretariat for
kontrollutvalgene sine, Konsek Trøndelag IKS. Selskapet er en fusjon av Komsek Trøndelag
IKS på Steinkjer og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS i Trondheim, det har 9 ansatte
i 8,6 årsverk. Dette gjør selskapet til det største kontrollutvalgssekretariatet i nasjonal
sammenheng, målt i så vel eiere som antall ansatte. Hovedkontoret ligger på Steinkjer,
avdelingskontoret i Trondheim. Undertegnede er ansatt som daglig leder fra 1. februar 2018..
Hva betyr endringene for eierne og kontrollutvalgene?
• Nettadressen er ny for mange: www.konsek.no.
• Sekretariatet driver fullelektronisk saksbehandling. Det innebærer blant annet at
dokumentene våre blir signert elektronisk og at det ikke lenger er nødvendig å
signere møteprotokoller.
• Utseendet på møteinnkallinger og -protokoller vil gjennomgå forandringer i løpet av
våren.
• På grunn av nyansettelser og nødvendige omrokkeringer i sekretariatet, vil enkelte
kontrollutvalg få ny sekretær.
Konsek Trøndelag vil i løpet av året samordne arbeidsmetodikk og rutiner mellom de to
kontorene. I dette arbeidet skal vi hente det beste fra de to fusjonerte sekretariatene for å
levere kostnadseffektive tjenester med god kvalitet. Vi har bred kompetanse på områder som
er viktige for våre eiere; jus, økonomi, revisjon, samfunnsvitenskap og kommunal forvaltning.
Vi skal legge til rette for at kontrollutvalgene får nytte av hele kompetansespekteret og
videreutvikle kvaliteten på tjenestene.
Vi ønsker å ha en god dialog med eierne og brukerne våre og hører gjerne fra dere dersom
dere har spørsmål, kommentarer, eller ønsker at daglig leder skal orientere kommunestyret
om selskapet.

Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS
Torbjørn Berglann
påtroppende daglig leder
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.

Adresse:
Kongensgt. 9, 4.etg.
7013 Trondheim

Telefon:
468 51 950

Bank: 8601.13.04038
Org.nr: 988 799 475

Politikere står fritt til å fortelle fra møter bak lukkete dører
Kommunal Rapport 02.02.2018

Ordfører kan ikke pålegge politikere taushet om hva som er diskutert i et lukket politisk møte,
utover det som følger av lov, slår jusprofessor Jan Fridthjof Bernt fast.
Det er ordførers og rådmannens ansvar å gjøre de folkevalgte oppmerksom på om det
fremkommer opplysninger som er omfattet av denne taushetsplikten. Pålegg om
taushetsplikt som går ut over dette, er derimot klart ulovlig, slår Jan Fridthjof Bernt fast.
I et kommunestyremøte fikk representantene seg forelagt et krav om å undertegne en
taushetserklæring før behandlingen startet. Møtet gjaldt oppsigelse av rådmann. Det har i
etterkant også kommet fram at det under møtet ble foretatt en «prøveavstemning», som viste
at flere var imot en slik oppsigelse. Etter at disse ble gjort gjenstand for belæring, ble det
tilslutt fattet et enstemmig vedtak.
Spørsmål 1
Kan en ordfører pålegge kommunestyrerepresentantene å undertegne en erklæring om
taushetsplikt i et møte, ut over den generelle taushetsplikt de allerede har som folkevalgte?
Er en slik underskrevet taushetsplikt bindende for representantene under enhver
omstendighet?
Bernt svarer
Vervet som folkevalgt er et personlig tillitsverv, og det er en sak mellom den folkevalgte og
dem som har valgt ham eller henne, hvordan vervet utføres. Det betyr at en folkevalgt ikke
kan instrueres, heller ikke om hva han eller hun forteller eller uttaler til media eller andre,
verken av ordfører, administrasjonen eller av kommunestyret eller annet folkevalgt organ.
Dette gjelder også der et møte i et folkevalgt organ holdes for lukkete dører.
Folkevalgte vil bare ha taushetsplikt så langt dette følger av bestemmelsen
i forvaltningsloven § 13. Dette gjelder da konkrete opplysninger som kommer frem i
saksdokumenter eller i møtet; om forretningshemmeligheter for private som andre vil kunne
utnytte i konkurranse med vedkommende, eller om «personlige forhold» av privat
karakter, altså ikke om hvordan kommunale saksbehandlere og tjenesteytere utfører
sine arbeidsoppgaver.
Det er ordførers og rådmannens ansvar å gjøre de folkevalgte oppmerksom på om det
fremkommer opplysninger som er omfattet av denne taushetsplikten. Pålegg om
taushetsplikt som går ut over dette, er derimot klart ulovlig. Dette gjelder også pålegg om å
skrive under taushetsløfte i mer generell form om alt som har kommet frem ved
behandlingen av en sak. Slike erklæringer har ingen bindende kraft for den enkelte
folkevalgte.
Det kan være gode grunner for å være tilbakeholden med å gå ut i det offentlige rom med
opplysninger og synspunkter som kommer frem i et lukket møte om en slik sensitiv sak, men
så lenge det ikke er tale om opplysninger av direkte personlig karakter, i praksis om
helseforhold eller andre private problemer, er det i siste instans opp til den enkelte
folkevalgte å avgjøre – ut fra politiske og etiske vurderinger – hva han eller hun vil
fortelle sine velgere om det som har fremkommet og skjedd.
Spørsmål 2
Er en slik «prøveavstemning» innenfor det som loven anser som forsvarlig saksbehandling i
et møte, som verken er innkalt på lovlig måte, eller hvor representantene har fått anledning til
å sette seg inn i saken på forhånd?

Bernt svarer
«Prøveavstemninger» er en ganske vanlig fremgangsmåte i kollegiale organer. Noen ganger
brukes det for å avklare hvor mye støtte ulike alternative forslag til vedtak har blant
medlemmene, slik at det er mulig for disse å vurdere om de vil samle seg om færre forslag. I
andre situasjoner – slik som denne – kan begrunnelsen være at man ikke ønsker at et
vedtak i en vanskelig sak skal treffes med knapt flertall, og at man ønsker å vise at i siste
omgang står alle medlemmer bak det vedtaket som det viste seg hadde størst tilslutning.
Prøveavstemningen kan også være utgangspunkt for en fortsatt debatt, med sikte på å få
medlemmer som har stemt mot et bestemt forslag, til å endre standpunkt.
Dette er en helt legitim fremgangsmåte. Rent teknisk er en slik «prøveavstemning» ikke en
votering i kommunelovens forstand, men en form for meningsytring fra medlemmene som
ledd i saksbehandlingen i organet. I møteboken bør det angis at man har holdt
prøveavstemning og hva som var temaet, men utfallet av denne skal ikke protokolleres.
Når man velger denne fremgangsmåten, er det ofte en underforstått forventning om at man
ikke i ettertid skal fortelle om utfallet av denne, eller om egen eller andres stemmegiving.
Men de folkevalgte kan heller ikke pålegges taushetsplikt om dette.

FAGKONFERANSE | KONTROLL OG TILSYN
Gardermoen | 29 – 30. mai 2018
Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) | 29. mai 2018

#fkt2018

Dag 1

Tirsdag 29. mai 2018

09.00 – 10.00

Registrering med mat

10.00 – 10.05

Velkommen til fagkonferansen
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT

10:05 – 10.25

Åpning
Stortingsrepresentant Svein Harberg (H), første nestleder Stortingets Kontroll- og
konstitusjonskomite

10.25 – 10.50

Arbeidslivskriminalitet
•

NHOs hovedtiltak mot arbeidslivskriminalitet

Direktør Arbeidsliv Nina Melsom Næringslivets Hovedorganisasjon

10.50 – 11.20

•

Hvordan kan vi unngå arbeidslivskriminalitet i offentlige kontrakter?

Seniorrådgiver og prosjektleder Anne Cathrine Jacobsen, DIFI Direktoratet for
forvaltning og ikt
11.20 -11.30
Spørsmål og kommentarer fra salen

11.30 -11.50
11.50 – 12.20

Pause
Hvordan står det til med barnevernet i kommunene?
•

Behovet for et kompetanseløft

Foredragsholder ikke avklart
12.20 – 12.50
•

Land Barnevern - tjenesten som sviktet på alle områder

Revisor Jorunn Ødegårdstuen, Fylkesmannen i Opland

13.00 – 14.00
14.00 – 14.25

Lunsj
•

Hvorfor sviktet det i Land?

Oppdragsansvarlig revisor, Reidun Grefsrud, Innlandet revisjon
14.25 – 14.35

Spørsmål og kommentarer fra salen

www.fkt.no

ÅRSMØTE 2017 I FKT
14.45/15.00 – 15.15/15.30

Registrering til årsmøte 2018

15.15/15.30 – 16.15/16.30

Årsmøte 2018

18.30 – 19.30

«Født til omstilling» med Anders M Tangen

20:00

Felles middag på hotellet

Dag 2

Onsdag 30. mai 2018

09.00 – 09.45

Veileder – kontrollutvalgets sekretariat
Seniorrådgiver Roald Breistein, sekretariat for kontrollutvalget Hordaland
fylkeskommune

09.45 – 10.00

Spørsmål og kommentarer fra salen, evt. kort pause

10.00 – 11.00

Rådmannen og kontrollutvalget – samarbeid eller konflikt?
Rådmann Rune Haugsdal, Hordaland fylkeskommune
Rådmann Unni Skaar, Sarpsborg kommune

11.00 – 11.10

Spørsmål og kommentarer fra salen

11.10 – 11.30

Pause og utsjekking

11.30 – 12.00

Lovproposisjonen om ny kommunelov
Seniorrådgiver Erland Aamot, Kommunal og Moderniseringsdepartementet

12.00 – 12.10

Spørsmål og kommentarer fra salen

12.10 – 12.50

Etikk
Henrik Syse

12.50 – 13.00

Avslutning
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT

13.00 – 14.00

Lunsj

www.fkt.no

Forelesere I 29.-30. mai 2018
Stortingsrepresentant
Svein Harberg (H)
første nestleder Stortingets
Kontroll- og konstitusjonskomite

Svein Harberg har også er faring fra
fylkesting (Aust-Agder), kommunestyre og
kontrollutvalg (Grimstad). Han er nå inne i sin
tredje stortingsperiode

Direktør Arbeidsliv Nina Melsom
Næringslivets Hovedorganisasjon

Nina Melsom er jurist. Hun har blant annet
vært medlem i Personvernnemnda og
medforfatter av Arbeidstvistloven for å nevne
noe. Hun har ellers omfattende
foredragserfaring

Seniorrådgiver og prosjektleder Anne
Cathrine Jacobsen, DIFI Direktoratet for
forvaltning og ikt

Anne Cathrine Jacobsen er prosjektleder for
arbeidet mot arbeidslivskriminalitet i offentlige
kontrakter i Difi. Arbeider nå med
samarbeidsprosjekt mellom departementet,
KS og Arbeidstilsynet

Seniorrådgiver Jorunn Ødegårdstuen,
Fylkesmannen i Opland

Jorunn Ødegårdstuen har gjennomført
undersøkelsen av Land barnevernstjeneste
på vegne av fylkesmannen. Rapporten
omhandler avvik knyttet til meldinger,
undersøkelser og hjelpetiltak

Oppdragsansvarlig revisor, Reidun
Grefsrud, Innlandet revisjon

Reidun Grefsrud har gjennomført
undersøkelsene av Land barnevernstjeneste
på vegne av kontrollutvalget i Nordre Land
kommune. Rapporten har fokus på
rådmannens oppfølging og interkontroll

Seniorrådgiver Roald Breistein,
sekretariat for kontrollutvalget Hordaland
fylkeskommune

Roald Breistein har ledet FKTs
arbeidsgruppe for utarbeidelse av veileder for
kontrollutvalgets sekretariat

Rådmann Rune Haugsdal, Hordaland
fylkeskommune

Rune Haugsdal går for å ha et «korrekt» og
positivt syn på kontrollutvalget.

Rådmann Unni Skaar, Sarpsborg
kommune

Unni Skaar er en rådmann som gjerne kan
ha et mer «utfordrende» syn på utvalget

Seniorrådgiver Erland Aamot, Kommunal
og Moderniseringsdepartementet

Erland Aamot

Filosof Henrik Syse

Henrik Syse jobber ved Institutt for
fredsforskning
Faglig har Syse arbeidet med politisk filosofi,
rettsfilosofi og moralfilosofi. Medlem av den
norske Nobelkomite siden 2015

www.fkt.no

PRAKTISK INFORMASJON

INFORMASJON OM ÅRSMØTET
Årsmøtet er åpent for alle, men det er kun medlemmer i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) som har
tale-, forslags- og stemmerett.
Medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til
sekretariatet innen seks uker før årsmøtet, altså innen 26. april 2017.
Styret sender ut sakspapirene senest to uker før årsmøtet, innen 24. mai 2017.
Dersom din kommune/ditt sekretariat ikke er medlem i FKT, men ønsker å møte på årsmøtet med
stemmerett, må innmelding skje innen 24. mai 2017.
Leder i valgkomiteen: Frank Willy Djuvik, kontrollutvalgsleder i Sogn og Fjordane fylkeskommune |
frank.willy.djuvik@sfj.no | Mobil: 926 26 976
Ønsker du mer informasjon eller medlemskap i FKT? Se nettsiden www.fkt.no eller kontakt
sekretariatet.

FØR MIDDAG
I år inviterer vi til en aperitiff før middag med et morsomt og tankevekkende foredrag om det litt
skremmende «omstillings»-begrepet
Marius Tangen: «Født til omstilling». Gjennom merkelige assosiasjoner, gjenkjennelige typer og
betraktninger gir han deg nye perspektiver. Lokale: Mulitarena 1, Clarion

KONTAKTINFORMASJON TIL SEKRETARIAT
Anne-Karin Femanger Pettersen: Tlf. 414 71 166
E- postadresse: fkt@fkt.no

INFORMASJON OM HOTELLET

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
Med bil til Clarion Hotel & Congress Oslo Airport: Fra E6 – ta av mot flyplassen, deretter tar du av E16
mot Hønefoss/Nannestad. Ta til høyre i tredje rundkjøring
Med buss fra Oslo Lufthavn Gardermoen: egen direkte shuttlebuss mellom hotellet og Oslo Airport
(buss S44). Holdeplass for bussen finner du rett utenfor ankomst på flyplassen, kr 70,- pr. pers. pr. vei.
Rutetabell finner du her
Fri parkering (særskilt parkeringsbevis ikke påkrevet) på hotellets oppmerkede parkeringsplasser

www.fkt.no

PÅMELDING
Påmelding via særskilt skjema på FKTs nettside: www.fkt.no
Bindende påmelding innen onsdag 28. mars 2018. Det tas forbehold om endringer i programmet.
Ved avbud etter at påmeldingsfristen har gått ut, blir det belastet et administrasjonsgebyr på
kr 500 i tillegg til eventuelle kostnader FKT får til hotellet. Avbud siste 14 dager før konferansen
gir full deltakeravgift.

DELTAKERAVGIFT
•
•
•
•

Deltakelse med overnatting (helpensjon): Kr 6 500 (Ikke medlem kr 7 000)
Deltakelse uten overnatting og uten middag (dagpakke): Kr 5 000
(Ikke medlem kr 5 500)
FKT har reservert rom på konferansehotellet. Tildeling ut fra mottatt påmelding (først til mølla).
Ekstra overnatting fra 28–29. mai 2018: Kr 1 195,-

www.fkt.no

Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Selbu kommune
Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/127 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Møtedato
20.03.2018

Saknr
12/18

