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Forord 

 

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Balsfjord kommune har KomRev NORD 

gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens rus- og psykiatritilbud. Kontrollutvalgets plikt til 

å påse at forvaltningsrevisjon gjennomføres, følger av lov om kommuner og fylkeskommuner 

(kommuneloven) § 77 nr. 4. Ifølge forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. 

(revisjonsforskriften) § 7 innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger 

av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets 

vedtak og forutsetninger. 

 

Før igangsetting av forvaltningsrevisjonsprosjektet har revisjonen vurdert egen uavhengighet 

overfor Balsfjord kommune, jf. kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften § 6. Vi kjenner ikke 

til forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet. 

 

Revisor gjennomførte oppstartmøte med ansatte ved Enhet psykisk helse, rus og rehabilitering 

26.2.2014. Deretter foretok revisor dokumentgjennomgang hos reviderte enhet 12.3.2014. 

Prosjektet har etter oppstarten gått uten forsinkelser. Administrasjonen har respondert raskt på 

revisjonens henvendelser, og alle svarfrister er blitt overholdt. Vi benytter anledningen til å rette 

en takk for godt samarbeid til alle i Balsfjord kommune, og spesielt ansatte ved Enhet psykisk 

helse, rus og rehabilitering, som har vært involvert i gjennomføringen av dette prosjektet. 
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Tone Steffensen Margrete Mjølhus Kleiven og  
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Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Prosjektledere, forvaltningsrevisorer 

 

 

 

   

  

  



 

 

 

  



KomRev NORD IKS Psykisk helse, rus og ReHabiliteringstilbudet i Balsfjord 

kommune 

 

Side:  

 
2 

0 SAMMENDRAG 

 

KomRev NORD har undersøkt hvorvidt Balsfjord kommune ved Enhet psykisk helse, rus og 

rehabilitering sikrer et helhetlig tjenestetilbud til personer med problemer relatert til psykiatri eller 

sammensatte rus- og psykiatriproblemer. Et helhetlig tjenestetilbud består blant annet i rutiner for 

samordning av tjenester som er i henhold til sentrale og lokale målsetninger. En annen side ved 

tilbudet er om kommunen oppfyller kravet om at tjenestemottakere som har rett til og som ønsker 

individuell plan, får utarbeidet slike planer i henhold til regelverket. 

 

Balsfjord kommune har skriftlige rutiner som omhandler samhandling mellom ulike tjenester og 

tjenesteytere i Balsfjord kommune. Henvisningsskjema og samtykkeskjema inngår etter vår 

vurdering i skriftlige rutiner. Skjemaene brukes av alle fagledere og koordinatorer i kommunen, 

men undersøkelsen viser at ikke alle tenker på de nevnte skjemaene som rutiner. Kommunen har 

også lagt til rette for samhandling utenom møtevirksomheten ved å ta i bruk elektroniske 

meldinger i fagprogrammet Profil i forbindelse med samhandling mellom kommunen, 

fagavdelinger på UNN og legetjenesten. Beskrivelsen av praktiserte rutiner viser at de kommunale 

etatene samarbeider både internt og eksternt i henhold til inngåtte avtaler og etablerte rutiner.  

 

Kommunen har også skriftlige rutiner for samarbeidet med regionalt helseforetak og politiet. 

Samarbeidet med fylkesmannen og fylkeskommunen er delvis lovregulert og delvis av veiledende 

art. Etter revisors vurdering er det ikke behov for nærmere rutiner i samarbeidet mellom 

kommunen og fylkeskommunen/fylkesmannen. Beskrivelsen av praktiserte rutiner tilsier at 

kommunen samarbeider både med fylkeskommunen, politiet og det regionale helseforetaket. 

KomRev NORD vurderer derfor at samarbeidet med de nevnte etatene fungerer også på det 

praktiske planet. 

 

Kommunens koordinerende enhet ivaretar ansvaret for individuell plan, kvalitetssikring, 

veiledning og opplæring. Enheten har utarbeidet og fått godkjent “Retningslinjer for individuell 

plan (IP) og koordinator i Balsfjord kommune” og “Retningslinjer for koordinerende enhet i 

Balsfjord kommune”.  

 

Balsfjord kommune har inntil mai 2014 ikke hatt skriftlige rutiner for koordinatorer med ansvar 

for koordinering og oppfølging av pasienter/brukere. Revisor vurderer imidlertid at 

koordinatorrollen også før mai 2014 er utført etter en etablert praksis som har gitt brukerne de 

tjenestene de har hatt krav på. Etter revisors vurdering har Balsfjord kommune både skriftlige og 

praktiserte rutiner som omhandler og ivaretar tilbud om og utarbeidelse av individuell plan. 

Kommunen har også rutiner som beskriver arbeidsprosesser omkring individuell plan, jf. forskrift 

om habilitering og rehabilitering § 6 siste ledd pkt. b.  

 

Revisor vurderer de utarbeidete malene for individuell plan som skriftlige rutiner for hvordan 

innhenting av samtykke fra bruker skal foregå. Balsfjord kommunes praksis ved innhenting av 

samtykke til utarbeidelse av individuell plan, og til utveksling av taushetsbelagte opplysninger 

synes å være i samsvar med kravene i regelverket. Balsfjord kommune har fram til mai 2014 ikke 

hatt skriftlige rutiner for å ivareta brukernes medvirkning når de ansatte skal utarbeide individuelle 

planer. Etter mai 2014 er dette kravet ivaretatt i “Retningslinjer for individuell plan (IP) og 

koordinator i Balsfjord kommune”. Vi legger imidlertid til grunn annen informasjon fra Enhet 

psykisk helse, rus og rehabilitering om at brukerne også tidligere har blitt informert og tatt med i 

det praktiske arbeidet med utforming av planene.  
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Stillingen som fagleder rus og den ene av to miljøarbeiderstillinger er opprettet, og kommunen er i 

ferd med å styrke boligtilbudet for voksne rusmisbrukere/avhengige. “Grønt arbeid” og “Grønn 

omsorg” er delvis gjennomført, men ikke som fast ordning. Dermed er oppfølging av tiltakene i 

rusmiddelpolitisk handlingsplan i stor grad gjennomført. I samsvar med revisors funn og 

vurderinger konkluderer KomRev NORD med at Balsfjord kommune har rutiner for samordning 

av tjenester for personer med sammensatte behov relatert til rus og psykiatri som er i henhold til 

sentrale og lokale målsetninger. 

 

Revisjonens funn i dette prosjektet tyder på at brukere/pasienter som har krav på og ønsker 

individuell plan, får utarbeidet en slik plan av Balsfjord kommune. I flertallet av de utarbeidete 

planene blir de fleste kravene i forskriften oppfylt, noen krav blir delvis oppfylt i et fåtall planer, 

og noen få krav blir ikke oppfylt. I samsvar med revisors funn og vurderinger konkluderer 

KomRev NORD med at Balsfjord kommune oppfyller kravet om at tjenestemottakere som har rett 

til og ønsker individuell plan, får utarbeidet slike planer som i stor grad er i henhold til 

regelverket. 
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1 INNLEDNING 

 

Kontrollutvalget i Balsfjord kommune vedtok i møte 16.9.2013, sak 23/13, å bestille 

forvaltningsrevisjon av rus- og psykiatritilbudet i kommunen. I overordnet analyse som ligger til 

grunn for Balsfjord kommunes plan for forvaltningsrevisjon framkommer det at ved et 

forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor helse og sosial, er rusmiddeltjenesten vurdert som viktigst.  

 

Formålet med forvaltningsrevisjonsprosjektet er å kunne bidra til å sikre at Balsfjord kommune 

har et tilfredsstillende tilbud til personer med behov for tjenester relatert til psykiatri eller 

sammensatte rus- og psykiatriproblemer. Videre er formålet å kunne bidra til at individuelle planer 

utarbeides der det er påkrevd og at samordningen/koordineringen mellom rus- og 

psykiatritjenesten fungerer tilfredsstillende. 

 

 

2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 

2.1 Problemstillinger  

 

Sikrer Balsfjord kommune et helhetlig tjenestetilbud til personer med problemer relatert til 

psykiatri eller sammensatte rus- og psykiatriproblemer? 

 

For å besvare problemstillingen har vi, med henvisning til kontrollutvalgets bestilling, utledet 

følgende to underproblemstillinger: 

 

1. Har kommunen rutiner for samordning av tjenester for personer med sammensatte 

behov relatert til rus og psykiatri som er i henhold til sentrale og lokale målsetninger? 

 

2. Oppfyller Balsfjord kommune kravet om at tjenestemottakere som har rett til og ønsker 

individuell plan, får utarbeidet slike planer i henhold til regelverket? 

 

Et helhetlig tjenestetilbud er blant annet et tjenestetilbud hvor brukeren/pasienten ikke selv må 

finne frem til de tjenestene han/hun trenger. Tjenestestedene skal samhandle og samarbeide slik at 

pasienten/brukeren får rett behandling på rett sted og til rett tid.  

 

Problemstilling 1 omhandler rutiner for samordning av tjenester. Med rutiner mener vi både 

praksis i kommunen og skriftlig dokumentasjon som er styrende for praksisen. I forvaltnings-

revisjonsprosjektet undersøker og vurderer vi derfor både kommunens praksis og dokumentasjon 

opp mot regelverket. Det er i tråd med ordlyden i problemstilling 1 å undersøke om kommunen 

har utarbeidet skriftlige rutiner for de kravene kommunen selv har vedtatt for tjenestene innen rus 

og psykiatri. For å besvare problemstilling 2 undersøker vi om alle rettighetshavere til individuell 

plan i rus- og psykiatritjenesten i Balsfjord kommune får individuell plan, og om de individuelle 

planene som foreligger i enheten, er i tråd med regelverkets krav. 
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2.2 Kilder for revisjonskriterier  

 

Revisjonskriterier er krav, normer og/eller standarder som kommunens praksis på det reviderte 

området skal vurderes i forhold til.  

 

For problemstilling 1 mener vi med sentrale målsetninger, målsetninger vi kan utlede fra lov med 

tilhørende forskrifter. Lokale målsetninger viser til målsetninger som fremgår av Balsfjord 

kommunes vedtatte planer innenfor det reviderte området. Lokale målsetninger vil også være 

avtaler kommunen har inngått med andre tjenesteytere. 

 

Vi har utledet revisjonskriterier fra følgende kilder: 

 

 Lov 24.6.2011 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og 

omsorgstjenesteloven) 

 Lov 2.7.1999 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) 

 Forskrift 16.12.2011 nr. 1256 om habilitering og rehabilitering, individuell plan og 

koordinator 

 Prop.91 L (2010-2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 

 Forskrift 20.12.2002 nr. 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten 

(internkontrollforskriften) 

 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016 for Balsfjord kommune 

 

I kapitlene 2.3 og 2.4 nedenfor redegjør vi nærmere for revisjonskriteriene som er relevante for vår 

undersøkelse. Revisjonskriteriene vi har utledet, oppgis i tekstboks innledningsvis i kapitlene de 

brukes i. 

 

2.3 Utledning av revisjonskriterier for problemstilling 1 

 

Sentrale målsetninger 

Samhandling mellom ulike tjenester og tjenesteytere 

Samhandling er uttrykk for helse- og omsorgstjenestenes evne til oppgavefordeling seg imellom 

for å nå et felles, omforent mål, samt evnen til å gjennomføre oppgavene på en koordinert og 

rasjonell måte.
1
 

 

Kommunen plikter etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 å sørge for at personer som 

oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Kommunens ansvar 

etter § 3-1 første ledd innebærer plikt til å 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 helse- og omsorgstjenesteloven, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-4 første ledd. 

Kommunen skal samarbeide med fylkeskommune, regionalt helseforetak og stat, slik at helse- og 

omsorgstjenesten i landet best mulig kan virke som en enhet, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 

3-4 annet ledd. 

 

Når det gjelder samarbeid mellom kommune og regionalt helseforetak, fremgår det av helse- og 

omsorgstjenesteloven § 6-1 at kommunestyret plikter å inngå en samarbeidsavtale med 

helseforetaket i helseregionen. Avtalen skal som et minimum blant annet inneholde retningslinjer 

                                                 
1
 Jf. St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen side 13. 
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for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskriving, habilitering og rehabilitering og lærings- og 

mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter 

med behov for koordinerte tjenester, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-1 første ledd nr. 2.   

 

Individrettet samordning av tjenester 

Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 7 omhandler individuell plan, koordinator og 

koordinerende enhet. Det nærmere innholdet i disse tre tiltakene fremgår av forskrift om 

habilitering og rehabilitering. Formålet med tiltakene er blant annet å sikre samhandling og/eller 

samordning av tjenester mellom ulike tjenestesteder. 

 

Individuell plan 

Pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester, har rett til å få utarbeidet 

en individuell plan. Med behov for langvarige tjenester menes at behovet må ha en viss varighet, 

men det kreves ikke at behovet skal være varig eller strekke seg over et bestemt antall måneder 

eller år. Det må i alle tilfeller foretas en konkret vurdering av pasientens eller brukerens behov for 

individuell plan. Med behov for koordinerte tjenester menes at behovet må gjelde to eller flere 

helse- og omsorgstjenester, det vil si tjenester fra forskjellige tjenesteytere, og at tjenestene bør ses 

i sammenheng.
2
 

 

Kommunen må på eget initiativ vurdere om en person bør få tilbud om individuell plan, men 

individuell plan skal ikke utarbeides mot pasientens eller brukerens vilje. Kommunen må innhente 

samtykke fra pasienten eller brukeren eller den som kan samtykke på vegne av vedkommende. 

Tilsvarende gjelder ved oppnevning av koordinator. Det er to typer samtykke som skal inngås ved 

oppstart av individuell plan. Det ene er samtykke til å få utarbeidet en individuell plan og det 

andre er samtykke til videreformidling av taushetsbelagte opplysninger. Samtykket kan fritt 

trekkes tilbake av brukeren/pasienten.  

 

Den individuelle planens innhold og omfang skal tilpasses behovene til den enkelte pasient eller 

bruker. Det skal under utarbeidelse av planen tas hensyn til vedkommendes etniske, kulturelle og 

språklige forutsetninger, jf. forskrift om habilitering og rehabilitering § 19. Planen skal videre 

inneholde hovedpunktene angitt i forskriften § 19 bokstav a-i. 

 

Brukermedvirkning 

Brukeren har rett til å delta i arbeidet med den individuelle planen, og det skal legges til rette for 

slik deltakelse.  

 

Koordinator 

For pasienter eller brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter loven, skal 

kommunen tilby koordinator, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2. Plikten til å tilby 

koordinator skal gjelde uavhengig av om pasienten eller brukeren ønsker å benytte seg av retten til 

individuell plan. 

 

Oppnevning av koordinator innebærer at en bestemt person får hovedansvar for koordinering og 

oppfølging av den enkelte pasient eller bruker, men ikke at vedkommende skal ha eneansvar for å 

koordinere tjenestetilbudet. Ansvaret for å utarbeide individuell plan må være forankret hos 

ledelsen av virksomheten, og ledelsen må sørge for rammebetingelser som gjør det mulig å fylle 

en koordinatorrolle.
3
 

                                                 
2
 Jf. Prop.91 L (2010-2011) kap. 47. 

3
 Jf. Prop.91 L (2010-2011) kap. 47. 
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Koordinatorrollen innebærer blant annet å være kontaktperson og ha ansvar for å følge opp 

innspill fra tjenestemottaker og pårørende. Koordinator har en viktig rolle i samhandlingen med 

spesialisthelsetjenesten, og skal bidra til at pasienten får et “sømløst” tilbud.
4
 

 

Koordinerende enhet 

Kommunen skal ha en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet, jf. 

helse- og omsorgstjenesteloven § 7-3. Koordinerende enhet skal ha overordnet ansvar for 

utarbeidelse av individuell plan. Med overordnet ansvar menes ansvar for å utvikle og 

kvalitetssikre rutiner for utarbeidelse av planen. I tillegg må enheten blant annet sørge for 

nødvendig opplæring og veiledning av tverrfaglig personale, jf. forskrift om habilitering og 

rehabilitering, individuell plan og koordinator § 6.
5
 En viktig del av arbeidet vil være opplæring 

og veiledning av den som blir utpekt som planansvarlig person, og som i praksis fungerer som 

koordinator. Koordinerende enhet skal også sørge for at det oppnevnes koordinator. Slik 

oppnevning bør så langt som mulig skje i samråd med den enkelte pasient eller bruker.  

 

Med bakgrunn i ovennevnte utleder vi at Balsfjord kommune skal: 

-legge til rette for samhandling mellom ulike tjenester innad i kommunen og med andre 

tjenesteytere 

-samarbeide med fylkeskommunen, regionalt helseforetak og stat 

-tilby individuell plan til brukere/pasienter som har krav på det 

-innhente samtykke til utarbeidelse av individuell plan i tråd med regelverkets krav 

-innhente samtykke til utveksling av taushetsbelagte opplysninger i tråd med regelverkets krav 

-la bruker/pasient medvirke ved utarbeidelse av individuell plan 

-tilby koordinator med ansvar for koordinering og oppfølging av pasient/bruker 

-ha en koordinerende enhet med overordnet ansvar for individuell plan, kvalitetssikring, 

veiledning og opplæring 

 

Internkontroll 

Kommunens ansvar etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 innebærer plikt til å planlegge, 

gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at tjenestenes omfang og innhold er i 

samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift, jf. § 3-1 tredje ledd. Bestemmelsen angir de 

grunnleggende kravene til styring som fremgår blant annet av internkontrollforskriften. Av 

internkontrollforskriften § 5 fremgår det at internkontrollen skal dokumenteres i den form og det 

omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og 

størrelse. Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig. 

 

Av dette utleder vi at Balsfjord kommune skal ha skriftlige rutiner som omhandler de 

myndighetskrav som gjelder for samordning med interne og eksterne tjenesteytere, individuell 

plan, koordinator og koordinerende enhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Jf. Prop.91 L (2010-2011) kap. 47 

5
 Se også Prop.91 L (2010-2011) kap. 47 
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Lokale målsetninger 

Balsfjord kommune har vedtatt en rusmiddelpolitisk handlingsplan for 2012-2016. Relevant for 

vår undersøkelse er planens pkt. 7.3 Nye tiltak oppfølging og rehabilitering av 

rusmiddelmisbrukere. Blant annet skal følgende tiltak gjennomføres i løpet av planperioden: 

a) Det opprettes en stilling fagleder rus. 

b) Arbeid med oppfølging av rusavhengige må styrkes med å opprette to 

miljøarbeiderstillinger. Det må også arbeides for å få tilgjengelig bemanning i helger og 

høytider for brukergruppen. 

d) Styrke boligtilbud for voksne rusmisbrukere/avhengige. Dette sees i forhold til 

boligsosial handlingsplan. 

f) Videreføre Grønt arbeid i samarbeid med NAV, samt prøve ut aktivitetstilbud på gårder  

     innen Grønn omsorg  

Av lokale målsetninger finnes også tjenesteavtale nr. 2 mellom Balsfjord kommune og 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Avtalen omhandler retningslinjer for samarbeid i 

tilknytning til innleggelse, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud 

for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for 

koordinerte tjenester. Avtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5 første 

avsnitt nr. 2.
6
 

 

Tjenesteavtalen angir partenes felles forpliktelser, i dette tilfellet både UNNs og kommunens 

forpliktelser. Vi undersøker kommunens praksis opp mot enkelte av bestemmelsene i avtalen som 

angir forpliktelser for Balsfjord kommune. For kommunens enhet psykisk helse, rus og psykiatri 

finner vi relevante bestemmelser i avtalens pkt. 5.3 Habilitering- og rehabiliteringstilbud, 

herunder ambulant virksomhet, koordinerende enheter, tilrettelegging av hjelpemidler, lærings- 

og mestringstilbud og avtalens pkt. 5.4 Samarbeid om individuell plan (IP). 

 

2.4 Utledning av revisjonskriterier for problemstilling 2 

 

Individuell plan 

Ifølge forskrift om habilitering og rehabilitering § 17 skal individuell plan ikke utarbeides uten 

samtykke. Av dette utleder vi at ved de undersøkte individuelle planene skal Balsfjord kommune 

ha dokumentasjon på at samtykke foreligger. 

 

Innholdskravene til individuelle planer fremgår av forskrift om habilitering og rehabilitering § 19. 

  

Av bestemmelsen utleder vi at til brukere som har rett til og ønsker individuell plan (IP), må 

Balsfjord kommune utarbeide IP som omhandler følgende hovedpunkter: 

 

a) en oversikt over pasientens og brukerens mål, ressurser og behov for tjenester  

b) en oversikt over hvem som deltar i arbeidet med planen  

c) en angivelse av hvem som er koordinator  

d) en oversikt over hva pasient og bruker, tjeneste- og bidragsyterne og eventuelt pårørende vil 

bidra med i planarbeidet  

e) en oversikt over hvilke tiltak som er aktuelle og omfanget av dem, og hvem som skal ha 

ansvaret for disse  

f) en beskrivelse av hvordan tiltakene skal gjennomføres 

                                                 
6
 Kommunene er etter helse- og omsorgstjenesteloven § 6-1 pålagt å inngå en slik avtale med det regionale 

helseforetaket. 
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g) en angivelse av planperioden og tidspunkt for eventuelle justeringer og revisjoner av planen  

h) pasientens og brukerens samtykke til at planen utarbeides og eventuelt samtykke til at 

deltakere i planleggingen gis tilgang til taushetsbelagte opplysninger  

i) en oversikt over nødvendig eller ønskelig samarbeid med andre tjenesteytere, institusjoner og 

etater. 
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3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING 

3.1 Metode og datamateriale  

Prosjektet er gjennomført i henhold til gjeldende standard for forvaltningsrevisjon7. I det følgende gjør 

vi nærmere rede for hvordan vi har gått frem i undersøkelsen i de ulike delene av prosjektet. 

 

I denne undersøkelsen har vi i hovedsak brukt dokumentanalyse som metode.  I forbindelse med 

prosjektet har vi fått oversendt, og gått systematisk igjennom skriftlig dokumentasjon fra 

kommunen. I tillegg har vi mottatt opplysninger pr e-post og muntlig informasjon i oppstartmøte 

og pr telefon fra administrasjonen i Balsfjord kommune. Vi har også innhentet informasjon fra 

enhetsleder og fagledere i en enkel spørreundersøkelse som bestod av ei liste med konkrete 

spørsmål. Vår hovedinformant har vært enhetsleder ved Enhet psykisk helse, rus og rehabilitering. 

 

Gyldighet og pålitelighet 

Med gyldige data menes at dataene som samles inn i undersøkelsen, skal utgjøre et relevant og 

tilstrekkelig grunnlag for å vurdere den reviderte virksomheten opp i mot revisjonskriteriene og 

problemstillingene. Revisjonen mener at det datamaterialet som er presentert som «revisors funn» 

i rapporten, oppfyller dette gyldighetskravet. Vi har lagt til grunn informasjon som er framkommet 

i skriftlig informasjon og i samtaler med personer som arbeider innenfor Enhet psykisk helse, rus 

og psykiatri og som dermed må forutsettes å ha kunnskap både om individuelle planer og 

skriftlige og praktiserte rutiner innenfor enheten.  

 

Med pålitelige data menes at dataene skal være mest mulig nøyaktige. Revisjonen har vurdert 

eventuelle feilkilder i det innsamlede datamaterialet. Vi har sammenliknet de ulike typene data 

med hverandre for å avdekke eventuelle motsetninger i opplysninger som fremkommer i dem. I 

tillegg har vi framlagt datamaterialet vi har lagt til grunn som “revisors funn” i rapporten for 

kommunen og korrigert eventuelle faktafeil. Vi har også tatt inn i rapporten supplerende 

informasjon som framkom i verifiseringssvaret fra kommunens leder for Enhet psykisk helse, rus 

og rehabilitering. På bakgrunn av forannevnte vurderinger, sammenlikninger og verifiseringer, 

forutsetter revisjonen at det ikke er vesentlige feil i datamaterialet som presenteres i rapporten. 

 

Påliteligheten og gyldigheten i det presenterte datamaterialet er også sikret gjennom revisjonens 

interne kvalitetssystem. 

 

3.2 Avgrensing 

Vurderingene og konklusjonene vi besvarer problemstilling 1 og 2 med i denne rapporten, er 

basert på våre undersøkelser i tidsrommet fra februar til juni 2014. Våre undersøkelser er 

avgrenset til Enhet psykisk helse, rus og rehabilitering, og til hvilke skriftlige og praktiserte 

rutiner vi har kartlagt i enheten. Vi har også gått gjennom de individuelle planene kommunen har 

utarbeidet og som forelå på undersøkelsestidspunktet. Undersøkelsene omfatter voksne over 18 år.  

 

Helse- og omsorgstjenesteloven pålegger kommunene å sørge for at de tjenestene som tilbys, er 

forsvarlige. KomRev NORDs undersøkelse vurderer ikke forsvarligheten i innholdet i tilbudet 

Balsfjord kommune gir til brukerne av tjenestene fra Enhet psykisk helse, rus og rehabilitering. 

                                                 
7
 RSK 001Standard for forvaltningsrevisjon, fastsatt av Norges kommunerevisorforbunds styre 1. februar 2011 
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4 RUS- OG PSYKIATRITILBUD I BALSFJORD KOMMUNE 

 

I figur 1 nedenfor viser vi hvordan Balsfjord kommune er organisert. 

 
Figur 1: Organisasjonskart for Balsfjord kommune 

 
 

Enhet Psykisk helse, Rus og Rehabilitering er kommunens adressat for mennesker med behov 

for rehabilitering, habilitering, psykisk helsearbeid. Ifølge opplysninger i enhetens 

virksomhetsplan 2014-2015 skal enheten ved faglig veiledning og hjelpetiltak bistå mennesker 

med psykisk helse-, rusproblemer og funksjonshemminger slik at de kan leve et godt liv i 

Balsfjord kommune. Enheten er koordinerende enhet i Balsfjord kommune. 

 

I figur 2 nedenfor viser vi hvordan enheten er organisert. Som figuren viser, styres Enhet psykisk 

helse, rus og rehabilitering av enhetsleder. Hvert team har en fagleder. Enheten består av psykisk 

helsetjeneste, inklusiv psykisk helsearbeider barn og ungdom, psykiatrisk ambulant 

miljøarbeidertjeneste, inklusiv botiltak og tiltak innen rus, samt tiltak funksjonshemmede.  
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Figur 2 Organisasjonskart for Enhet psykisk helse, rus og rehabilitering 

 
 

 

 

Opplysninger om enheten fremgår også av årsmelding 2013 for Balsfjord kommune. Enheten har 

ansvar for psykisk helsearbeid, rusproblematikk og tiltak for funksjonshemmede, oppfølging ved 

akutte hendelser og behov for psykososialt krisearbeid samt koordinering av tverrfaglige team. 

Brukerne er i hovedsak innbyggere i alderen 0-70 år. Enheten saksbehandler omsorgslønn, 

støttekontakt, privat avlastning, brukerstyrt personlig assistent, TT-kort, parkeringskort for 

funksjonshemmede og ledsagerbevis. Enheten er adresse for individuelle planer og rehabilitering 

og har 15,73 stillinger innafor psykisk helse, 2 stillinger på rusområdet og 9,33 stillinger til 

tjenester overfor funksjonshemmede. 

 

Enheten har 35 brukere av psykiatrisk miljøarbeidertjeneste og 63 brukere av team psykisk helse 

og rus, mens 46 brukere er barn/ungdom. Ni av brukerne mottar særlig ressurskrevende tjenester.  

 

Ifølge rusmiddelpolitisk handlingsplan pkt 4.4 er det “et omfattende og tidkrevende arbeid å jobbe 

med mennesker med rusproblemer. Koordinering av tiltak og tjenester i forhold til dette arbeidet 

er ressurskrevende. Det er begrenset fast bemanning til å følge opp med tilstrekkelige tjenester, 

samtidig som det er behov for å styrke tjenesten med bemanning også i helger. Enheten har også 

behov for egnet rom/sted for utdeling av medisiner i rusbehandlingen og psykisk helsearbeid.”
8
 

 

  

                                                 
8
 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012 – 2016, pkt 4.4, side 11 
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5 SAMORDNING AV TJENESTER  

 

Har kommunen rutiner for samordning av tjenester for personer med sammensatte behov 

relatert til rus og psykiatri som er i henhold til sentrale og lokale målsetninger? 
 

 
 

 

I dette kapitlet behandler vi Enhet psykisk helse, rus og rehabilitering sine rutiner for samordning 

av tjenester slik de er beskrevet i skriftlig dokumentasjon, muntlig informasjon fra enhetslederen 

og fire fagledere, samt enhetsleders/faglederes svar på en enkel spørsmålsliste fra revisjonen. 

 

5.1 Samhandling mellom ulike tjenester i kommunen og andre tjenesteytere 

Revisors funn  

Skriftlige rutiner 

I Balsfjord kommunes Virksomhetsplan 2014-2015 for enhet Psykisk helse, rus og reHabilitering, 

pkt 15 Samarbeidsmøter og forum angis ulike samarbeidsmøter enheten har med andre tjenester. 

Møtehyppigheten er oppgitt og hvem som har ansvar. Ifølge oversikten skal enheten i 2014-2015 

ha møte en gang per måned med hjemmetjenesten, boligsosialt team med byggforvaltning og NAV, 

samarbeid med barnevern, helsesøster, samarbeid med døgnavdeling DPS og samarbeid med 

BUP. Det skal, ifølge oversikten, videre være ukentlige møter i rus-psykiatrisk team i enheten og 

tverrfaglig møte med hjemmetjenesten, legetjenesten og fysioterapeut. Hver sjette uke er det møte 

REVISJONSKRITERIER 

 
Balsfjord kommune skal: 

 legge til rette for samhandling mellom ulike tjenester innad i kommunen og med andre 

tjenesteytere 

 samarbeide med fylkeskommunen, regionalt helseforetak og stat 

 ha en koordinerende enhet med overordnet ansvar for individuell plan, kvalitetssikring, 

veiledning og opplæring 

 tilby koordinator med ansvar for koordinering og oppfølging av pasient/bruker 

 tilby individuell plan til brukere/pasienter som har krav på det 

 innhente samtykke til utarbeidelse av individuell plan i tråd med regelverkets krav 

 innhente samtykke til utveksling av taushetsbelagte opplysninger i tråd med regelverkets krav 

 la bruker/pasient medvirke ved utarbeidelse av individuell plan 

 ha skriftlige rutiner som omhandler de myndighetskrav som gjelder for samordning med 

interne og eksterne tjenesteytere, individuell plan, koordinator og koordinerende enhet 

 

Balsfjord kommune skal i henhold til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012 - 2016: 

 opprette en stilling fagleder rus 

 styrke arbeidet med oppfølging av rusavhengige ved å opprette to miljøarbeiderstillinger. Det 

må også arbeides for å få tilgjengelig bemanning i helger og høytider for brukergruppen. 

 styrke boligtilbud for voksne rusmisbrukere/avhengige. Dette sees i forhold til boligsosial 

handlingsplan. 

 videreføre Grønt arbeid i samarbeid med NAV, samt prøve ut aktivitetstilbud på gårder innen 

Grønn omsorg  
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i tverrfaglig ressursgruppe for omsorgssvikt, seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner og 

arbeidsutvalget i Politirådet.
9
  

 

Av organisasjonskart for enheten fremgår også de faste møtene som enheten har med andre 

tjenester i kommunen (se figur 1 ovenfor). 
 

Av kommunens skjema Informert samtykke Erklæring til tverrfaglig samarbeid fremgår det hvilke 

tjenester enheten kan samarbeide med. Relevante tjenester er helsestasjon, koordinator for 

funksjonshemma, NAV, legetjenesten, PPT, BUP, barnehage, barneverntjenesten, fysioterapi, 

skole og psykisk helsevern. Listen er ikke uttømmende ettersom skjemaet gjør det mulig å oppgi 

andre tjenesteytere. Bruker må krysse av på skjemaet hvilke tjenester han/hun samtykker til at 

utveksler informasjon. 

 

Dokumentet Henvisning til team for tverrfaglige tiltak har et vedlegg kalt Veiledning/informasjon 

for utfylling av skjemaet. Skjemaet inneholder informasjon om hva som er tverrfaglig tiltaksteams 

oppgaver og at tverrfaglige tiltak ivaretas av tre faste samarbeidsteam. Når det gjelder 

sammensetningen av team for samarbeid og møtetidspunkter, fremgår følgende av skjemaet:  

 

“Tverrfaglig tiltak ivaretas av 3 faste samarbeidsteam: 

Team 1; saksbehandler/e NAV, psykisk helsearbeider, en sosionom/rus. 

Team 2; saksbehandler/e i NAV, saksbehandler for funksjonshemmede. 

Team 3; saksbehandler fra NAV, boligsekretær, en representant fra enhet økonomi/gjeldssaker. 

Teamene suppleres med andre fagpersoner i forhold til behov, vurdert ut fra henvisningen. 

Aktuelle deltakere kan være fysioterapeut, ergoterapeut, helsesøster, psykisk helsearbeider barn 

og ungdom, barnevern, pedagogisk leder/inspektør barnehage og skole, spesialisthelsetjenesten, 

lege, boligsekretær m.m 

Møtene gjennomføres slik: Team 1; første tirsdag i måneden kl 09.00-10.30, Team 2; første 

tirsdag i måneden fra 10.30-11.30, Team 3: andre torsdag i måneden fra 12.00-14.00.” 

 

Når det gjelder enhetens samarbeidsmøter med hjemmetjenesten, har revisor fått kopi av epost til 

enhetsleder fra hjemmetjenesten, hvor det fremgår at tjenestene har møte siste torsdag i hver 

måned, og møtedatoene for 2014 er listet opp. 

 

Revisor finner videre at enheten har skriftlige rutiner for arbeidet i Boligsosialt team. Balsfjord 

kommune mottok i 2010 tilsagn om et kompetansetilskudd fra Husbanken på kr 50 000 for å 

skriftliggjøre rutiner og arbeid i boligsosialt team.
10

 Enhetsleder har skrevet rapport
11

 fra arbeidet i 

boligsosialt team i Balsfjord kommune. Av rapporten fremgår det hvem teamet består av, hvilke 

oppgaver teamet har, møtehyppigheten og arbeidsfordelingen mellom de ulike deltakerne i teamet. 

Deretter fremgår blant annet momenter for tildeling av boliger og arbeidsrutiner for å følge opp 

beslutninger og vedtak. 

 

Enheten har brosjyrer om tjenestetilbudet: Aktivitetstilbud for mennesker med ulike funksjons-

hemminger, tverrfaglig ressursgruppe, boligsosialt arbeid. På kommunens nettside finnes 

tjenestebeskrivelser. 

                                                 
9
 Formalisert samarbeid mellom lokalt politi og kommunale myndigheter som skal bidra til kriminalitetsforebygging 

og trygghet i lokalsamfunnet, jf. Rundskriv 2013/012 fra Politidirektoratet til politimestrene. 
10

 Tilsagnsbrev datert 30.06.10, referanse 2010/9989-3-16716066:  
11

 -Rapport- “Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.” Perioden  år 2010 - 

2012 
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I spørsmålslisten revisjonen sendte til enhetsleder og fagledere, spurte vi om de kjente til skriftlige 

rutiner for samarbeidet mellom Balsfjord kommune ved Enhet psykisk helse, rus og rehabilitering 

og forskjellige samarbeidspartnere. Vi fikk følgende svar vedrørende de aktuelle 

samarbeidspartnerne: 

 

På spørsmålet “Kjenner du til om det finnes skriftlige rutiner for samarbeidet med legetjenesten?” 

svarer en av lederne at de ukentlige møtene er basert på praksis over flere år. Ingen av de som 

besvarte våre spørsmål, kjenner til skriftlige ruiner for selve møtene, men tre trekker fram at det 

foreligger skriftlige rutiner når det gjelder elektroniske meldinger i fagprogram og for e-

postresepter. Nye retningslinjer for individuelle planer og koordinatorer, blir også nevnt i ett av 

svarene. En leder svarer i tillegg at når det gjelder individrettet samhandling, bruker enheten 

samtykkeskjema fra de enkelte brukerne.  

 

Enhetslederen og faglederne ble også spurt om de kjenner til om det finnes skriftlige rutiner for 

samarbeidet med NAV. Èn svarer at det ved etableringen av det lokale NAV-kontoret ble gjort 

avtale om samhandling mellom enhetene. “Har henvisninger med skjema, samtykkeskjema ift 

økonomisk stønad dersom NAV dekker kostnader til aktiviteter og medisiner inntil frikort. Disse 

vil bli revidert inn i skriftlige rutiner som igangsettes i vår, her vil også alle rutiner bli skriftlig 

gjort”. To ledere kjenner til henvisningsskjema til tverrfaglig tiltaksteam/samarbeid, mens en ikke 

kjente til noen skriftlige rutiner. Enhetslederen opplyser til revisjonen at samarbeidsformen er 

under revidering, blant annet med hensyn til hyppighet, og at nye rutiner vil bli utarbeidet. 

Kommunen og NAV hadde et innledende møte før sommerferien 2014, og arbeidet vil bli 

videreført etter ferien. 

To av lederne kjenner ikke til at det foreligger skriftlige rutiner for samarbeidet mellom Enhet 

psykisk helse, rus og rehabilitering og hjemmetjenesten. En svarer at “Avtalte møter er basert på 

praksis. Har utarbeidet felles egensøknadskjema for tjenester med samtykkeskjema for innhenting 

av informasjon, samtykkeskjema, rutiner i forbindelse med saksbehandling.” Den fjerde lederen 

som har et samarbeid med hjemmetjenesten, svarer at samarbeid/koordinering er nedfelt i rutiner 

for IP og koordinator. 

 

Praktiserte rutiner 

I møte med enhetsledere og tre fagledere får revisor beskrevet at enheten samarbeider med blant 

annet NAV, legetjenesten, hjemmetjenesten og at enheten har faste møter med disse tjenestene. 

Enheten har møte en gang i uken med legetjenesten, og når det gjelder det faktiske samarbeidet, 

får revisor opplyst at enheten mener samarbeidet med legetjenesten er veldig bra. Det avholdes 

møte med NAV en gang per måned. Disse møtene er ofte delt inn i en generell del og en del hvor 

individsaker drøftes. Enhetens tverrfaglige samarbeid er beskrevet på samme måte som i 

kommunens rusmiddelpolitiske handlingsplan. 

 

Enheten psykisk helse, rus og rehabilitering er en av flere representanter som inngår i boligsosialt 

team. Boligsosialt team ble opprettet som et tiltak som følge av kommunens boligsosiale plan 

2009-2012. Det er møte i dette teamet en gang per måned. Som en del av dette prosjektet fikk 

enheten en prosjektstilling kalt miljøvaktmester. Prosjektet fikk midler fra Fylkesmannen for tre 

år. Revisor får opplyst fra enhetsleder at enheten ønsket å videreføre miljøvaktmester etter 

prosjektperioden, men at de ikke fikk gjennomslag for dette ønsket. 

 

Når det gjelder utveksling av opplysninger om brukere utenom møter, får revisor opplyst at 

kommunen har tatt i bruk elektroniske meldinger i forbindelse med samhandling med 
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fagavdelinger på UNN og legetjenesten. De individuelle meldingene lagres automatisk på den 

enkeltes individuelle journal. Meldingene sendes gjennom saksbehandlingssystemet Profil.  

 

Samarbeid mellom enheten og legetjenesten 

Det går fram av svarene på de utsendte spørsmålslistene til enhetsleder og fagledere at 

samarbeidet med legetjenesten består av ukentlige møter med forskjellige tema. Brukersaker blir 

drøftet i henhold til brukerens samtykkeskjema, medisinske og behandlingsrelaterte spørsmål, 

brukernes fysiske og psykiske helse, og planlegging av ansvarsgruppemøter er tema som blir 

drøftet på møtene. De som har svart på revisjonens spørsmålsliste, og som deltar på møtene, 

opplever samarbeidet som godt. Den eneste negative erfaringen som blir nevnt i forbindelse med 

dette samarbeidet, er at flere leger ikke gir tilbakemelding når de ikke kan delta i 

ansvarsgruppemøter.  

 

Samarbeid mellom enheten og NAV 

Enhetens samarbeid med NAV har fram til november 2013 blant annet bestått i månedlige møter. 

Dette opplyser enhetslederen og faglederne som svar på spørsmålslisten vi sendte dem. Flere av de 

som besvarte spørsmålene, opplyser at samarbeidet med NAV er til vurdering når det gjelder 

møter og opplegg. Pr. mai 2014 foregår samarbeidet enten ved at NAV kontakter Enhet for 

psykisk helse, rus og rehabilitering, eller at enheten kontakter NAV i forbindelse med enkeltsaker. 

Samarbeidet foregår mellom de instanser brukeren i sitt samtykkeskjema har gitt tillatelse til å 

utveksle nødvendige opplysninger. Det kan da avtales samarbeidsmøter der brukeren også er 

tilstede. Èn fagleder opplyser at samarbeidet med NAV foregår i forbindelse med ansvarsgruppe-

møter to ganger i året, og ellers ved behov. Det er denne faglederen som koordinerer de nevnte 

møtene, og ved behov for å drøfte enkeltsaker har vedkommende også deltatt på de faste, 

månedlige møtene som ble arrangert fram til november 2013. 

 

En av lederne svarte på våre utsendte spørsmål at tema på møtene har vært rutiner og prosesser i 

forhold til flere fellesprosjekter, felles faglige utfordringer, deltagelse i interkommunale nettverk, 

avklare deltakelse i individuelle brukermøter. Vedkommende leder oppsummerer hovedtema til å 

være avklaring av rettigheter og muligheter, og rutiner. Andre av lederne oppgir forskjellige tema 

som arbeidsutprøvning, uføregrad, ulike stønadsordninger og samarbeid om oppfølging av 

enkeltpersoner. Tre av lederne beskriver samarbeidet mellom enheten og NAV som godt, en 

opplever NAV-systemet som vanskelig og en har ikke uttalt seg om hvordan dette samarbeidet 

oppleves.  

 

Blant områder som ikke fungerer, nevner en av lederne at knapphet på tid kan gjøre det vanskelig 

å koordinere møter. En annen trekker fram at noe kan være uavklart i forhold til ansvar og 

oppgaver vedrørende tvungen økonomi. En tredje leder opplever NAV-systemet som vanskelig, 

og en mener det er behov for å få revidert rutiner og samhandling når det gjelder informasjon 

omkring individuelle rettigheter, endringer, faglige utfordringer og så videre. En leder mener det 

er behov for et systematisk samarbeid med NAV for å kjenne til hverandres tjenester, tiltak og 

utviklingsarbeid.  
 

Samarbeid med hjemmetjenesten 

Samarbeidet mellom de forskjellige teamene innenfor Enhet psykisk helse, rus og rehabilitering 

og hjemmetjenesten varierer fra team til team ifølge svarene fra de enkelte faglederne som 

besvarte de skriftlige spørsmålene våre. Det framkom av svarene at ett team har møte med 

hjemmetjenesten en gang i måneden, et annet har to ganger i året ved ansvarsgruppemøter og 

ellers ved behov, et tredje team har møte ved behov når teamet og hjemmetjenesten har felles 

brukere. Det fjerde teamet opplyses å ha møte hver måned med Storsteinnes hjemmetjeneste og en 
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til to ganger pr halvår med andre hjemmetjenesteenheter. En fagleder svarer at det ikke er møter 

med ordinær hjemmetjeneste. Tema på møtene er blant annet brukernes psykiske og fysiske helse 

i samsvar med brukernes samtykkeskjema. Andre tema kan være utkjøring av middag, 

hjemmehjelp, medisinlevering, avtale om hjemmebesøk/oppfølging og gjennomgang av tilbud til 

brukere. Møtene kan også omfatte avklaring av deltakelse på møter i forhold til fellesbrukere etter 

behov eller avtale, i tillegg til faglig veiledning og drøfting av faglige problemstillinger. En 

fagleder nevner oppfølging av hjelpebehov og kvalitetssikring av tjenestene som aktuelle tema. 

 

Fire av fem ledere svarer at de har et godt samarbeid med hjemmetjenesten. Den femte lederen 

hadde ikke samarbeid med den ordinære hjemmetjenesten. De fire som opplever samarbeidet som 

godt, svarer også at det ikke er noe som ikke fungerer i samarbeidet.  

 

Enhetslederen kommenterer at variasjon i svarene fra de ansatte kan ha sammenheng med hvilke 

tjenester de enkelte teamene har ansvar for, og om de har fellesbrukere med hjemmetjenesten. 

Fagledere som verken har ansvar for aktiviteter eller har fellesbrukere, deltar bare på fellesmøter 

ved behov. 

 

Revisors vurderinger 

Etter revisors vurdering har Balsfjord kommune skriftlige rutiner som omhandler samhandling 

mellom ulike tjenester og tjenesteytere i Balsfjord kommune og med andre tjenesteytere. Vi legger 

til grunn at kommunens henvisningsskjema og samtykkeskjema også er skriftlige rutiner. De 

brukes av alle fagledere og koordinatorer i kommunen, men revisjonens undersøkelse viser at ikke 

alle samhandlingsaktørene oppfatter dem som rutiner. Vi legger vekt på at en del av de skriftlige 

rutinene har konkret angivelse av når de ulike tjenestene skal møtes og hvem som har ansvaret for 

møtet. Kommunen har også lagt til rette for samhandling utenom møtevirksomheten ved å ta i 

bruk elektroniske meldinger og resepter i forbindelse med samhandling mellom kommunen, 

fagavdelinger på UNN og legetjenesten. Beskrivelsen av de praktiserte rutinene viser at de 

kommunale etatene samarbeider både internt og eksternt i henhold til inngåtte avtaler og etablerte 

rutiner. Skriftlige og praktiserte rutiner gjør at revisjonskriteriet om samhandling mellom ulike 

tjenester innad i kommunen og med andre tjenesteytere er oppfylt.                                                                            

 

 

5.2 Samarbeid med fylkeskommunen, regionalt helseforetak og stat  

Revisors funn  

Skriftlige rutiner 

Når det gjelder samarbeid mellom enheten og UNN, finner vi at Balsfjord kommune har inngått 

ulike tjenesteavtaler med Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN). Datoene for samarbeids-

møter første halvår 2014 mellom Enhet for psykiatri og rehabilitering, Balsfjord kommune og 

Balsfjordteamet, fremgår av brev fra UNN v/Psykiatrisk Senter for Tromsø og omegn, VPP team 

Storsteinnes
12

. Brevet er stilet til enheten og til fastlegene i Balsfjord kommune. Det fremgår av 

brevet at UNN fortsatt forholder seg til hovedregelen om møte tredje mandag i måneden og 

tidspunkt og sted som tidligere. Revisjonen har også fått framlagt “Retningslinjer for samarbeid, 

ansvars- og arbeidsfordeling mellom UNN og kommunene Koordinator og Individuell plan (IP)”. 

 

                                                 
12

 VPP team Storsteinnes: Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved UNN er delt i tre team, og ett av teamene er lokalisert til 

Storsteinnes. 
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Av kommunens rusmiddelpolitiske handlingsplan fremgår det at politiråd ble etablert 1.1.2010 i 

Balsfjord kommune. Politirådet er organisert etter SLT- modellen
13

. Ordfører, rådmann, lensmann 

og prosjektleder (SLT-koordinator) er faste representanter i politirådet, som har møte to ganger i 

året. Arbeidsutvalget for politirådet møtes omtrent hver 6. uke. I utvalget møter lederne for 

psykisk helse og rus, barnevern, NAV, skole, PPT, helsesøster og politiets forebyggende gruppe. 

Hovedformålet med arbeidet er å sikre et godt forankret tverretatlig samarbeid.
14

  

 

Leder for Enhet psykisk helse, rus og rehabilitering opplyser at enheten samarbeider med 

fylkeskommunen innenfor tannhelsetjenesten, skolehelsetjenesten og TT-ordningen. Samarbeidet 

innenfor tannhelsetjenesten er regulert av tannhelsetjenesteloven
15

 og helse- og omsorgstjeneste-

loven. En informasjonsbrosjyre fra august 2006 fra Troms fylkeskommune, Tannhelsetjenesten, 

beskriver tjenestens tilbud til blant andre personer som er innlagt i institusjon, personer med 

hyppige opphold i psykiatrisk institusjon og personer under kommunal rusomsorg. Tilbudet gir de 

som tilhører en av de nevnte gruppene, rett til tilsyn, veiledning og nødvendig tannbehandling. 

Ifølge brosjyren fra tannhelsetjenesten har også Troms fylkesting vedtatt at blant annet «Personer 

som har hyppige opphold på psykiatrisk institusjon, dvs. kronisk syke som tidvis oppholder seg på 

institusjonen» har rett til det samme tilbudet fra den offentlige tannhelsetjenesten. Brukere som 

kommer inn under ordningen, må fylle ut et skjema kalt «Tilbud om gratis tannbehandling».  

Skjemaet gir brukerne valg om de ønsker tilbudet og samtykker i at tannhelsetjenesten får 

informasjon om deres helsetilstand, sykdom/-er og eventuelle medisinbruk. Brukerne får også et 

valg hvor de kan krysse av for at de ikke ønsker tilbudet om gratis tannbehandling.  

 

Når det gjelder kommunens/enhetens samarbeid med fylkeskommunen innenfor 

skolehelsetjenesten omfatter dette elever i videregående skole. Ifølge opplysninger fra Enhet 

psykisk helse, rus og rehabilitering inkluderer dette frivillige skolehelsetjenestetilbudet også 

elever som er over 18 år. Tilbudet i Balsfjord kommune innebærer besøk av psykisk helsearbeider 

for ungdom til faste klokkeslett annenhver uke og helsesøster hver uke. Elevene får blant annet 

informasjon om tilbudet både via «fronter» som er et dataprogram til elever, elektronisk på 

oversiktsskjerm i kantina på skolen og ved oppslag på døren til helsesøsters kontor på skolen. 

 

TT-ordningen
16

 er det tredje samarbeidsområdet mellom kommunen og fylkeskommunen innenfor 

psykisk helse, rus og rehabilitering. Retningslinjer for godkjenning av brukere er utarbeidet av 

Troms fylkeskommune, som en informasjon til søkere, leger og saksbehandlende institusjoner. 

Søknader om TT-kort skal sendes brukerens bostedskommune for saksbehandling. Ifølge 

opplysninger fra Enhet psykisk helse, rus og rehabilitering er det denne enheten som fatter vedtak 

når det gjelder godkjenning av brukere av TT-ordningen i Balsfjord kommune. Dokumentasjon fra 

lege må være vedlagt søknaden. Enheten sender listen med godkjente brukere til Troms 

fylkeskommune. Fylkeskommunen utsteder kortene og sender dem til brukerne som blir omfattet 

av ordningen. 

 

Balsfjord kommune ved Enhet psykisk helse, rus og rehabilitering har ifølge enhetslederen 

samarbeid og kontakt med fylkesmannen på flere områder.  Enheten informerer enkeltbrukere om 

vergeordningen, og gir veiledning vedrørende utfylling av søknadsskjemaet som tilhører 

ordningen. Videre kan fagpersonell kontakte fylkesmannen ved behov for veiledning eller drøfting 

                                                 
13

 samordning av kriminalitetsforebyggende tiltak 
14

 Jf. rusmiddelpolitisk handlingsplan pkt. 5.8 Politiråd. 
15

 LOV-1983-06-03-54 Lov om tannhelsetjenesten 
16

 TT-kort (transporttjenesten for funksjonshemmede) er ikke en lovfestet rettighet for den enkelte, men er en 

tilskuddsordning for personer som på grunn av varige funksjonshemminger ikke kan benytte seg av vanlige kollektive 

transporttilbud. 
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av juridiske spørsmål av generell karakter, både i sammenheng med vergemål og andre faglige 

tiltak og vurderinger. Et tredje samarbeids- /kontaktområde er fylkesmannens rolle som 

klageinstans for enkeltvedtak på tjenester som gis etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 

punkt 6, § 3-6, § 3-8 og kapittel 7.  Det siste samarbeidsområdet Balsfjord kommune trekker fram, 

er at fagpersonell deltar på konferanser arrangert av fylkesmannen. Balsfjord kommune har også 

deltatt i samarbeid i prosjektgrupper, for eksempel Grønt arbeid – jf 3. avsnitt i «praktiserte 

rutiner» senere i kapittel 5.2. 

 

På spørsmålet om lederne kjenner til om det finnes skriftlige rutiner for samarbeidet mellom 

enheten og de fylkeskommunale/statlige etatene, svarer tre ansatte “nei”. Én leder nevner at det 

finnes overordnede samarbeidsavtaler med spesialisthelsetjenesten, og retningslinjer for 

samarbeid, ansvar- og arbeidsfordeling mellom kommunene og UNN. En annen presiserer til 

revisjonens spørsmål om skriftlige rutiner, at det foreligger elleve overordnede tjenesteavtaler som 

regulerer samarbeidet, og retningslinjer som vedrører koordinerende enhet og individuelle planer. 

 

Praktiserte rutiner 

Enhet psykisk helse, rus og rehabilitering følger opp personer som er til behandling i 

spesialisthelsetjenesten (UNN) for misbruk av både alkohol og narkotiske stoffer. Kommunen har 

personer på LAR
17

 som godkjennes av Helse Nord. Personer må søkes inn i behandlingen, men 

den administreres i kommunen.
18

 

 

Enhetsleder fremholder at samarbeidet med politiet blant annet gjør enheten bedre i stand til å 

håndtere krevende situasjoner. 

 

Enheten var i 2009-2011 involvert i prosjekt “Grønt arbeid”. Dette var et interkommunalt 

prosjekt, hvor blant annet fylkesmannen bidro med finansiering. Formålet var å prøve ut, høste 

erfaringer og etablere systemer og samarbeidsformer for arbeidstrening på gårdsbruk og i andre 

uteområder i kommunene Balsfjord, Storfjord og Lyngen for blant annet personer med rus og/eller 

psykiatriproblematikk. Prosjektet er videreført etter prosjektperioden – jf. kapittel 5.8 “Tiltak 

angitt i rusmiddelpolitisk handlingsplan (pkt. 7.3)”. 

 

Revisjonen stilte også spørsmål til enhetsleder og fagledere om samarbeidet mellom Enhet psykisk 

helse, rus og rehabilitering og fylkeskommunen, regionalt helseforetak og staten. Som eksempler 

på samarbeidspartnere nevner lederne Spesialisthelsetjenesten, UNN, LAR i Nord, 

Ruspoliklinikken, Nordlandsklinikken, Restart
19

 og Færingen
20

. Hjelpemiddelsentralen/NAV og 

fylkesmannen er andre instanser som trekkes fram i svarene. 

 

Ifølge svarene fra lederne foregår samarbeidet for eksempel ved at nye brukere som ikke er meldt 

inn til andre fagenheter, meldes inn til Enhet psykisk helse, rus og rehabilitering som er 

kommunens koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering. Det forekommer også at 

enheten og de statlige instansene kontakter hverandre ved behov når de har felles brukere. 

Kommunen får skriftlige henvisninger etter/under opphold når pasientene har behov for 

kommunal oppfølging. Gjennom fagprogrammene utveksler kommunen og UNN elektroniske 

meldinger. Samarbeidspartene kaller inn til møter om fellespasienter for å avklare oppfølging og 

samarbeid. Det forekommer også kontakt via telefon for å avklare spørsmål vedrørende 

                                                 
17

 Legemiddelassistert rehabilitering 
18

 Jf. rusmiddelpolitisk handlingsplan pkt. 4.4 Enhet psykisk helse, rus og rehabilitering. 
19

 ReStart korttids rusbehandling (tidligere Tromsklinikken) 
20

 Færingen er en del av rus- og spesialpsykiatrisk klinikk ved UNN og tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling til 

personer over 18 år med narkotika- og/eller blandingsmisbruk. 
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fellesbrukere, eller felles kurs og kompetanseheving, særlig med lokalt DPS
21

. Kommunen skal 

våren 2014 avklare utvikling av felles samhandlingsprosjekter med DPS.  Veiledning fra UNN i 

tillegg til kurs og konferanser arrangert av fylkesmannen er andre samarbeidsformer som trekkes 

fram i svarene fra ansatte i Balsfjord kommune som svarte på revisjonens spørsmål. 

 

Revisors vurderinger 

Revisjonskriteriet om skriftlige rutiner er etter revisors vurdering oppfylt når det gjelder 

samarbeidet med regionalt helseforetak og politiet. 

 

Kommunens samarbeid med fylkesmannen og fylkeskommunen er delvis lovregulert og delvis av 

veiledende art. Revisor vurderer det som ikke relevant å ha skriftlige rutiner for det beskrevne 

samarbeidet med fylkeskommunen og fylkesmannen. 

 

Beskrivelsen av praktiserte rutiner tilsier etter revisors vurdering at kommunen samarbeider med 

fylkesmannen, fylkeskommunen, politiet og det regionale helseforetaket. KomRev NORD 

vurderer derfor kriteriet om samarbeid med de nevnte etatene som oppfylt på det praktiske planet. 

 

 

5.3 Koordinerende enhet og koordinator 

Revisors funn  

Skriftlige rutiner 

Revisor har fått utskrift av en presentasjon av enheten som framstiller Balsfjord kommunes Enhet 

psykisk, helse, rus og rehabilitering som koordinerende enhet for ulike tiltak for brukere innen 

psykisk helse, rus og funksjonshemmede. Det fremgår videre av presentasjonen at koordinerende 

enhet har ansvaret for blant annet henvisning for veiledning og opplæring til andre faginstanser og 

henvisning og bistand for utarbeidelse av individuelle planer. Kommunen har også utarbeidet en 

tjenestebeskrivelse kalt Individuell plan – koordinering av helse- og/eller sosialtjenester. Generelt 

om tjenesten. Beskrivelsen er lagt ut på Balsfjord kommunes nettside. 

 

Revisjonen har fått tilsendt “Retningslinjer for individuell plan (IP) og koordinator i Balsfjord 

kommune” og “Retningslinjer for koordinerende enhet i Balsfjord kommune”. Retningslinjene er 

godkjent av Nettverk for ledere i helse og omsorg i mai 2014. Retningslinjene for individuell plan 

og koordinator inneholder beskrivelse av formålet med retningslinjene, hvem som har ansvar, hva 

rollen som koordinator/IP-koordinator innebærer, hva en oppnevnt koordinator har ansvar for, hva 

en individuell plan er, hvordan den utarbeides, dokumentasjon av koordinator og individuell plan 

og ansvarsgruppe. Retningslinjene for koordinerende enhet i Balsfjord kommune inneholder en 

beskrivelse av formålet med retningslinjene. Retningslinjene beskriver hvem som har ansvar for 

koordinering og hvem som innehar de forskjellige oppgavene og funksjonene innenfor enheten.  

Det framgår av retningslinjene hvor mange samarbeidsavtaler som er utarbeidet mellom 

helseforetak og kommuner, og hvilke tjenesteavtaler som er særlig tilknyttet koordinerende 

virksomhet. Begge retningslinjene oppgir hvilke lover og hvilken forskrift som utgjør lovhjemlene 

de bygger på. Retningslinjene er ifølge lederen for Enhet psykisk, helse, rus og rehabilitering nå 

lagt inn i Kvalitetslosen
22

hvor kommunen fortløpende legger inn skriftlige rutiner. 

 

                                                 
21

 Distrikts-psykiatrisk senter 
22

 Kvalitetslosen er iflg. enhetslederen et elektronisk fagprogram for dokumentasjon av rutiner m.v. og 

avviksmeldinger internt.  
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Enheten har utarbeidet “rutiner ved saksbehandling ved enhet psykisk helse, rus og 

rehabilitering”. Av den skriftlige rutinen fremgår det at saksbehandler skal informere om 

ansvarsgruppe og individuell plan til brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester. 

Det er videre angitt at kommunen tilbyr koordinator som skal sikre nødvendig oppfølging 

vedrørende ansvarsgruppe og individuell plan. Saksbehandler skal oppnevne en fagperson/ 

primæransvarlig som ivaretar tiltak og oppfølging, og det er ofte denne personen som er ansvarlig 

for individuell plan og koordinering av ansvarsgrupper.  

 

Leder for Enhet psykisk helse, rus og rehabilitering opplyser til revisjonen at enheten den 21. mai 

d.å. gjennomførte en intern opplæringsdag vedrørende individuell plan. Deltakerne var fra ulike 

fagtjenester i kommunen, som hjemmetjenesten, fysioterapeuter, helsesøster, sykehjem, 

boligtjeneste for funksjonshemmede og helse/barnevern. Temaet for dagen var lov og forskrift 

vedrørende individuell plan, og i tillegg gjennomgang av de nye retningslinjene som ble godkjent i 

mai 2014. Deltakerne utførte også en del “summeoppgaver” som omfattet avklaringer og 

utfordringer.  

 

I spørsmålslisten KomRev NORD sendte til enhetslederen og faglederne, stilte vi også spørsmålet: 

“Kjenner du til skriftlige rutiner for arbeidsoppgaver og arbeidsfordeling i koordinerende 

enhet?” To av de som besvarte spørsmålet, opplyser at de ikke kjenner til slike rutiner. En leder 

viser til at slike rutiner er utarbeidet fra UNN/Helse Nord, og at de inngår i Rehabiliteringsplanen 

2014 - 2017 som ble behandlet i kommunestyret 30.4.14.
23

  Vedkommende nevner også at det er 

satt i gang et arbeid med å utarbeide skriftlige rutiner for koordinerende oppgaver/-enhet i 

kommunen. Rutinene vil trolig bli ferdige i juni. To av de som har besvart våre spørsmål viser til 

at nye, egne retningslinjer for individuell plan og koordinator er under utarbeiding, og at rutiner 

for koordinerende enhet vil bli integrert i disse rutinene. De viser også til Rehabiliteringsplanen 

2014 – 2017. 

 

I den ovenfor nevnte spørsmålslisten inngår også spørsmålet om den enkelte kjenner til skriftlige 

rutiner for koordinatorrollen. På dette spørsmålet svarer to ledere “nei”. En tredje har ikke besvart 

spørsmålet, mens to viser til at de nevnte rutinene kommer i nye retningslinjer
24

 som er under 

utarbeidelse. To ledere viser også til beskrivelser av koordinatorrollen som går fram av lov og 

forskrift som er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.
25

 

 

Praktiserte rutiner 

Revisor får i samtale med enhetsleder og tre fagledere opplyst at alle henvendelser til enheten 

stiles til enhetsleder. Enheten har møter hver tirsdag, der det blant annet er tema hvem som har 

kapasitet til å ha ansvar for saken/brukeren. Når alle innledende undersøkelser er gjort, følges 

fremgangsmåten angitt i “Rutiner ved saksbehandling ved enhet Psykisk helse, Rus og 

Rehabilitering, Balsfjord kommune”.  

 

Revisor har fått opplyst at både enhetsleder og fagledere kan oppnevnes som koordinator for 

brukere.   

 

                                                 
23

 K-sak 37/14 
24

 “Retningslinjer for individuell plan” og “Retningslinjer for koordinerende enhet i Balsfjord kommune”. Godkjent i 

nettverk for ledere i helse og omsorg i mai 2014.  
25

 LOV 2011-24-06-30 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven) (§ § 7-1 – 7-

3) og Forskrift 16.12.2011 nr. 1256 om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator 
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Enhetslederen og faglederne fikk i den tilsendte spørsmålslisten også uttale seg om koordinator-

rollen. Tre av lederne er for tiden ikke koordinator og har ikke ansvar for individuelle planer. En 

av koordinatorene har ansvar for ni planer for personer over 18 år, mens den andre har ansvar for 

to planer. Ifølge den ene koordinatoren er det fellesmøtet og hvem bruker ønsker som koordinator, 

som bestemmer hvem som får den rollen. Den andre koordinatoren oppgir faglig rolle og ansvar, 

og kjennskap til brukeren som avgjørende faktorer. En av dem vi spurte, men som for tiden ikke er 

koordinator, oppgir også fagansvarsområde vurdert i forhold til bakgrunnen for behovet for 

individuell plan som avgjørende for hvem som blir koordinator. En av lederne svarer at det er 

brukeren som ytrer ønske om hvem som skal være koordinator for planen. 

 

En leder svarer at koordinator oppnevnes i ansvarsgruppemøtet. Svarene forøvrig viser at 

koordinator blir utnevnt ut fra hvem som har ansvar sett ut fra faglig område og vurdert i 

sammenheng med behov og bakgrunn for individuell plan. Kjennskap til brukeren blir også 

trukket fram som et kriterium for valg av koordinator. Dersom bruker har spesielle ønsker for 

koordinator, blir ønsket oppfylt hvis det er mulig å imøtekomme.  

 

Revisors vurderinger 

Etter revisors vurdering har Balsfjord kommune en koordinerende enhet som ivaretar ansvaret for 

individuell plan, kvalitetssikring, veiledning og opplæring. Revisor vurderer derfor kriteriet om 

koordinerende enhet som oppfylt.  

 

Enheten har utarbeidet, og i mai 2014 fått godkjent, “Retningslinjer for individuell plan (IP) og 

koordinator i Balsfjord kommune” og “Retningslinjer for koordinerende enhet i Balsfjord 

kommune”.  Revisor vurderer at koordinatorrollen også i tiden før retningslinjene kom på plass er 

utført etter en etablert praksis som har gitt brukerne de tjenestene de har hatt krav på. Etter at 

Nettverk for ledere i helse og omsorg godkjente retningslinjene for individuell plan og koordinator 

vurderer revisor kriteriet om skriftlige rutiner om koordinator som oppfylt. 

 

 

5.4 Individuell plan, samtykke og medvirkning 

Revisors funn  

Skriftlige rutiner 

Når det gjelder skriftlige rutiner på området, viser vi til tidligere omtalte Individuell plan – 

koordinering av helse- og/eller sosialtjenester. Generelt om tjenesten. og enhetens “rutiner ved 

saksbehandling ved enhet psykisk helse, rus og rehabilitering”. Av sistnevnte skriftlige rutine 

fremgår det blant annet at saksbehandler skal informere om ansvarsgruppe og individuell plan til 

brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester og at kommunen tilbyr koordinator 

som skal sikre nødvendig oppfølging vedrørende ansvarsgruppe og individuell plan.  

 

Vi viser også til omtalte Retningslinjer for individuell plan (IP) og koordinator i Balsfjord 

kommune (godkjent i mai 2014) som beskriver blant annet hvem som har ansvar, ansvarsgruppe, 

hva rollen som koordinator/IP-koordinator innebærer, hva en oppnevnt koordinator har ansvar for, 

hva en individuell plan er, hvordan den utarbeides, dokumentasjon av individuell plan.   

 

Enheten har videre utarbeidet maler for individuell plan. Revisor har fått tilsendt tre ulike maler 

for individuell plan. Enheten har for hver revidering forenklet malen.  

 

I enhetens skriftlige rutine for saksbehandling pkt. 4 om kartlegging av hjelpebehov er det angitt at 

det skal innhentes informert samtykke, noe som innebærer samtykke til å innhente de 
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opplysningene som ansees som relevante i saken. Enheten må også ifølge rutinen innhente 

erklæring om samtykke til tverrfaglig samarbeid. 

 

KomRev NORD har fått framlagt Balsfjord kommunes mal for individuell plan/samtykke i 

utarbeidelse av slik plan. Malen viser at før en individuell plan kan bli utarbeidet, skal den som 

planen gjelder for, samtykke i at det blir utarbeidet en individuell plan for vedkommendes re-

/habilitering, og at nødvendig informasjon kan utveksles mellom de som får et ansvar i forbindelse 

med planen. Det går også fram av malen at samtykkeerklæringen gjelder for en avgrenset 

planperiode. Erklæringen har plass til underskrift av den som ønsker en individuell plan. Malen 

angir at dersom vedkommende ikke selv kan gi samtykke, har vedkommendes nærmeste 

pårørende rett til å medvirke sammen med pasienten eller brukeren. Dette følger av pasient- og 

brukerrettighetsloven, § 3-1, tredje ledd.  I slike tilfeller skal den pårørende skrive under på 

samtykkeerklæringen og begrunne hvorfor pasienten/brukeren ikke selv kan gi samtykke. Den 

pårørende må også ifølge malen oppgi hvilken relasjon han/hun har til den planen gjelder. Det går 

fram av malen for individuell plan/samtykke om utarbeidelse av individuell plan hvilket lovverk 

som hjemler utarbeidelse av slik plan og samtykke til innhenting av opplysninger. 

 

Revisjonen har også fått framlagt malen for “Informert samtykke Erklæring til tverrfaglig 

samarbeid”. Malen inneholder plass til navn og fødselsdato for den samtykket gjelder. Videre 

framgår det hvilke instanser som kan være aktuelle for utveksling av opplysninger.  Det er blant 

annet helsestasjon, koordinator for funksjonshemma, NAV, legetjenesten, fysioterapi, psykisk 

helsevern og andre. Brukeren/pasienten skal ifølge malen merke med sine initialer hvilke instanser 

som skal få tillatelse til å utveksle informasjon om han/henne. Malen viser blant annet til at deling 

av opplysninger skal kunne bidra til å gi brukeren/pasienten best mulig samordnet oppfølging og 

tiltak. Malen presiserer også hvilke opplysninger/vurderinger som kan utveksles i følge samtykket, 

og hva som er formålet med utvekslingen av opplysningene/vurderingene. Den som fyller ut 

erklæringen, må angi når den trer i kraft og hvor lenge den varer. Til slutt dateres og underskrives 

samtykkeerklæringen av bruker/pasient og tjenestekontakt. 

 

Kommunen har fra våren 2014 i “Retningslinjer for individuell plan (IP) og koordinator i 

Balsfjord kommune” skriftlige rutiner som gjør det klart at brukeren skal medvirke til 

utarbeidelsen av individuell plan.  

 

I vår spørsmålsliste til enhetsleder og fagledere er ett av spørsmålene om lederne i enheten kjenner 

til skriftlige rutiner om utarbeidelse av individuell plan. Alle svarer at de kjenner til at det 

foreligger skriftlige rutiner på området. De fleste nevner også at Balsfjord kommune for tiden 

arbeider med nye rutiner for utarbeiding av individuell plan. Alle lederne kjenner også til at det er 

rutiner for kvalitetssikring av individuelle planer, men ikke alle nevner at rutinene er skriftlige. En 

svarer at det arbeides med skriftlige rutiner, mens de fire andre beskriver hvordan arbeidet foregår 

i praksis. Kvalitetssikringen inngår i den individuelle planen og i prosessen, aktiv bruk av 

individuell plan og evaluering i ansvarsgruppemøter sammen med brukere/eiere av planen er blant 

tiltakene som inngår i svarene. En leder svarer at vedkommende har “et eget skjema med 

brukeroversikt, som sikrer at brukerne får oppfølging/møter til avtalt dato. Ny møtedato blir avtalt 

i ansvarsgruppen, og bemerkes under evaluering av mål og tiltak i IP”.  

 

Vi spør også om lederne kjenner til om det finnes skriftlige rutiner for å sikre at kravet om 

brukermedvirkning blir ivaretatt. Svarene varierer fra “vet ikke”, via “samtykkeskjema” og 
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- kartlegging” til “retningslinjer for individuell plan”, “lover” og “forskrifter”. En leder 

svarer at skriftlige rutiner er under utarbeidelse i kommunen. 

 

Praktiserte rutiner 

Enheten har ifølge enhetslederen flere fagstillinger som er koordinatorer og arbeider med 

individuell plan. Innehaverne av fagstillingene har vanligvis utdanning som psykisk helsearbeider, 

vernepleier, ergoterapeut, sosionom eller annen relevant utdanning. Også miljøarbeidere eller 

helsefagarbeidere med videreutdanning innen rus/psykisk helse kan delta, og ha medansvar 

overfor enkeltbrukere når det gjelder koordinering og individuell plan.  

 

Både enhetslederen og faglederne har besvart våre spørsmål omkring individuell plan i den 

tilsendte spørsmålslisten. På spørsmål om hva som skal til for at en bruker får individuell plan, 

trekker alle lederne fram at brukeren må ha behov for to eller flere tjenester. To nevner i tillegg at 

brukeren og/eller pårørende må ønske slik plan.  

 

Alle fem som fikk tilsendt revisjonens spørsmålsliste, svarer at brukere som har krav på 

individuell plan og som ønsker det, får tilbud om å få utarbeidet slik plan. En svarer i tillegg at det 

i de senere år er kommet til flere brukergrupper som kan ha behov for individuell plan. Andre 

enheter blir derfor også informert og får opplæring om slike planer. De nye retningslinjene vil 

omfatte alle fagtjenester innen kommunen. Lederen legger til at det i framtida kan bli en 

utfordring å imøtekomme alle, fordi det er en tidkrevende prosess å arbeide med individuelle 

planer. 

 

På spørsmål om hvilke eventuelle utfordringer som kan oppstå ved utarbeidelse og/eller 

oppfølging av individuell plan, svarer lederne blant annet at det er utfordrende når brukeren ikke 

vil ha plan. Andre utfordringer kan være at bruker setter urealistiske mål i planen.  Å holde 

brukerens motivasjon oppe, avklare hvem som skal være koordinator og finne møtedatoer hvor 

flest mulig kan møte, nevnes også. En leder trekker fram at brukere kan få “stopp” underveis i 

arbeidet, kanskje fordi det er utfordrende med personlig involvering og innsikt i utarbeidelse av 

planen. Mange brukere takker også nei til plan, noe som ifølge den samme lederen kan være 

uttrykk for at de synes det er nok papirer om dem. Lederen kommenterer videre at på grunn av sin 

helsetilstand er noen grupper også sårbare med hensyn til skriftlige prosesser.  

 

Ifølge svarene på vår spørsmålsliste til lederne i enheten, blir samtykke fra bruker innhentet 

skriftlig ved hjelp av samtykkeskjema for individuell plan og tverrfaglig samtykkeskjema, i tillegg 

til muntlig samtykke. I det tverrfaglige samtykkeskjemaet kan det forekomme reservasjoner. En av 

lederne føyer til at det vanligvis blir gitt muntlig informasjon før skriftlig samtykke blir innhentet.  

Revisor får i samtale med enhetsleder og tre fagledere opplyst at enheten bruker mye tid på å sikre 

brukermedvirkning. De forteller også at brukermedvirkning kan være utfordrende ved at brukere 

kan være uforutsigbare. 

 

Alle de som besvarte revisjonens spørsmålsliste, opplyser at brukerne får være med under 

utarbeidelsen av sine individuelle planer. Brukernes ønsker og behov avklares i kartleggingsmøter, 

og brukerne blir hørt videre i prosessen. Den eller de som utarbeider planen, jobber sammen med 

brukeren i hele prosessen.  

                                                 
26

 IPLOS – registeret er et sentralt pseudonymt helseregister med standardiserte data med opplysninger av betydning 

for vurdering av bistands- og tjenestebehov.  Pseudonymt betyr at navn og adresse ikke forekommer i registeret. 

Fødselsnummer er erstattet med et tilfeldig nummer, slik at andre ikke skal kunne finne opplysninger om 

enkeltpersoner og deres identitet. (Kilde: http://helsedirektoratet.no/kvalitet-planlegging/iplos-registeret/om-

iplos/sider/d.. ) Utskrift 19.5.2014 

http://helsedirektoratet.no/kvalitet-planlegging/iplos-registeret/om-iplos/sider/d
http://helsedirektoratet.no/kvalitet-planlegging/iplos-registeret/om-iplos/sider/d
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Spørsmålslisten til enhetsleder og fagledere inneholdt et spørsmål om på hvilken måte de ansatte 

sikrer at bruker får medvirke til utarbeidelse av IP og til sitt tjenestetilbud. En av lederne svarer at 

vedkommende forsøker å være lydhør overfor brukernes ønsker og behov, samt å sikre at brukerne 

aktivt medvirker i de beslutningene som angår dem. En annen svarer at brukerne blir informert om 

planer og prosesser, de deltar på møter og er med på å utforme ord og innhold, og de uttaler seg 

om hva de har behov for når det gjelder hjelp og bistand. En tredje leder har kartleggingsmøte for 

å avklare brukerens ønsker og behov i forkant av ansvarsgruppemøter, og sikrer at det er 

brukerens ønsker og behov som er i fokus i det videre arbeidet. Et svar viser til at det er brukerens 

mål som settes inn i planen. Brukeren bestemmer selv hvor fokus skal være ut fra egen 

fysisk/psykisk helse, og hvilke aktører som skal bidra i dette arbeidet. Den siste lederen svarer at 

brukermedvirkningen sikres ved å ha brukeren med på arbeidet hele tiden. 

 

Revisors vurderinger 

Etter revisors vurdering har Balsfjord kommune både skriftlige og praktiserte rutiner som 

omhandler og ivaretar tilbud om og utarbeidelse av individuell plan. Kommunen har også rutiner 

som beskriver arbeidsprosesser omkring individuell plan, jf. forskrift om habilitering og 

rehabilitering § 6 siste ledd pkt. b. Vi vurderer derfor revisjonskriteriet om individuell plan som 

oppfylt. 
 

Revisor vurderer de utarbeidete malene for individuell plan som skriftlige rutiner for hvordan 

innhenting av samtykke fra bruker skal foregå. Balsfjord kommunes praksis ved innhenting av 

samtykke til utarbeidelse av individuell plan, og til utveksling av taushetsbelagte opplysninger 

synes å være i samsvar med kravene i regelverket. KomRev NORD vurderer derfor kriteriene om 

innhenting av samtykke i forbindelse med individuell plan og om innhenting av samtykke til 

utveksling av taushetsbelagte opplysninger i tråd med regelverkets krav som oppfylt.  

 

Balsfjord kommune har fram til mai 2014 ikke hatt skriftlige rutiner for å ivareta brukernes 

medvirkning når de ansatte skal utarbeide individuelle planer. Etter mai 2014 er dette kravet 

ivaretatt i “Retningslinjer for individuell plan (IP) og koordinator i Balsfjord kommune”. Vi 

legger imidlertid til grunn annen informasjon fra Enhet psykisk helse, rus og rehabilitering om at 

brukerne også tidligere har blitt informert og tatt med i det praktiske arbeidet med utforming av 

planene. Revisjonen vurderer kriteriet om brukermedvirkning som oppfylt. 

 

 

5.5 Tiltak i rusmiddelpolitisk handlingsplan 

Revisors funn 

Balsfjord kommunes ruspolitiske handlingsplan for perioden 2012 – 2016 inneholder en rekke 

tiltak for planperioden. KomRev NORD har undersøkt om de fire tiltakene som er mest relevante 

for samordning av tjenester, er blitt gjennomførte. Vi fikk opplyst følgende fra Enhet psykisk 

helse, rus og rehabilitering: 

  

Ifølge planen skal kommunen opprette en stilling som fagleder rus. Dette er ifølge enhetslederen 

gjennomført ved en administrativ omgjøring av en tidligere miljøterapeutstilling innenfor 

Rus/psykiatrisk team til stillingen som fagleder rus.   

 

Et annet tiltak i planen er å styrke arbeidet med oppfølging av rusavhengige ved å opprette to 

miljøarbeiderstillinger. Kommunen må også ifølge planen arbeide for å få tilgjengelig bemanning 

i helger og høytider for brukergruppen. Lederen for Enhet psykisk helse, rus og rehabilitering 
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opplyser at tiltakene er meldt som behov under arbeidet med kommunens økonomiplan. I 2013 

fikk enheten en 100 % stilling som dekker ungdom/unge voksne. Balsfjord kommune har ikke 

funnet økonomisk rom for å opprette de andre stillingene, men enhetsleder opplyser at kommunen 

har søkt om nye prosjektmidler til dette i 2014. 

 

Balsfjord kommune skal også ifølge den rusmiddelpolitiske handlingsplanen styrke boligtilbud for 

voksne rusmisbrukere/avhengige. Tiltaket skal sees i forhold til boligsosial handlingsplan. 

Enhetslederen opplyser at arbeidet med å rehabilitere et kommunalt bygg med sju leiligheter og 

tilhørende felles areal for aktiviteter er igangsatt og skal etter planen være avsluttet i 2014. Ifølge 

leder for Enhet psykisk helse, rus og rehabilitering vil kommunen også søke prosjektstillinger for 

aktivitet og bo-oppfølging. 

 

Videreføring av “Grønt arbeid” i samarbeid med NAV, samt prøve ut aktivitetstilbud på gårder 

innen “Grønn omsorg”, er andre tiltak som framgår av kommunens ruspolitiske handlingsplan for 

2012 – 2016.  Tiltakene er meldt inn til økonomiplanarbeidet, men er så langt ikke blitt prioritert 

som fast ordning. Kommunen har de siste to årene prøvd ut aktivitetstilbud på en gård ved hjelp av 

prosjektmidler fra rus, og søker å videreføre aktivitetstilbudet ved hjelp av prosjektmidler. 

 

Revisors vurderinger 

Stillingen som fagleder rus og den ene av to miljøarbeiderstillinger er opprettet, og kommunen er i 

ferd med å styrke boligtilbudet for voksne rusmisbrukere/avhengige. “Grønt arbeid” og “Grønn 

omsorg” er delvis gjennomført, men ikke som fast ordning. Revisor vurderer kriteriene som 

gjelder oppfølging av tiltakene i rusmiddelpolitisk handlingsplan som i stor grad oppfylt. 

 

 

5.6 Konklusjon 

KomRev NORD konkluderer med at Balsfjord kommune har rutiner for samordning av tjenester 

for personer med sammensatte behov relatert til rus og psykiatri som er i henhold til sentrale og 

lokale målsetninger. Konklusjonen bygger på revisors funn og følgende vurderinger: 

 

Balsfjord kommune har skriftlige rutiner som omhandler samhandling mellom ulike tjenester og 

tjenesteytere i Balsfjord kommune. Henvisningsskjema og samtykkeskjema inngår etter vår 

vurdering i skriftlige rutiner. Skjemaene brukes av alle fagledere og koordinatorer i kommunen, 

men undersøkelsen viser at ikke alle tenker på de nevnte skjemaene som rutiner. Vi legger vekt på 

at en del av de skriftlige rutinene har konkret angivelse av når de ulike tjenestene skal møtes og 

hvem som har ansvaret for møtet. Kommunen har også lagt til rette for samhandling utenom 

møtevirksomheten ved å ta i bruk elektroniske meldinger og resepter i forbindelse med 

samhandling mellom kommunen, fagavdelinger på UNN og legetjenesten. Beskrivelsen av 

praktiserte rutinene viser at de kommunale etatene samarbeider både internt og eksternt i henhold 

til inngåtte avtaler og etablerte rutiner.  

 

Balsfjord kommune har skriftlige rutiner for samarbeidet med regionalt helseforetak og politiet. 

Etter revisors vurdering er det ikke behov for nærmere rutiner i samarbeidet mellom kommunen 

og fylkeskommunen/fylkesmannen. Beskrivelsen av praktiserte rutiner tilsier at kommunen 

samarbeider både med fylkeskommunen, politiet og det regionale helseforetaket. KomRev NORD 

vurderer derfor at samarbeidet med de nevnte etatene fungerer også på det praktiske planet. 

 

Balsfjord kommune har en koordinerende enhet som ivaretar ansvaret for individuell plan, 

kvalitetssikring, veiledning og opplæring. Enheten har utarbeidet og fått godkjent “Retningslinjer 
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for individuell plan (IP) og koordinator i Balsfjord kommune” og “Retningslinjer for 

koordinerende enhet i Balsfjord kommune”.  

 

Balsfjord kommune har inntil mai 2014 ikke hatt skriftlige rutiner for koordinatorer med ansvar 

for koordinering og oppfølging av pasienter/brukere. Revisor vurderer imidlertid at 

koordinatorrollen likevel er utført etter en etablert praksis som har gitt brukerne de tjenestene de 

har hatt krav på. Etter revisors vurdering har Balsfjord kommune både skriftlige og praktiserte 

rutiner som omhandler og ivaretar tilbud om og utarbeidelse av individuell plan. Kommunen har 

også rutiner som beskriver arbeidsprosesser omkring individuell plan, jf. forskrift om habilitering 

og rehabilitering § 6 siste ledd pkt. b.  

 

Revisor vurderer de utarbeidete malene for individuell plan som skriftlige rutiner for hvordan 

innhenting av samtykke fra bruker skal foregå. Balsfjord kommunes praksis ved innhenting av 

samtykke til utarbeidelse av individuell plan, og til utveksling av taushetsbelagte opplysninger 

synes å være i samsvar med kravene i regelverket. Balsfjord kommune har fram til mai 2014 ikke 

hatt skriftlige rutiner for å ivareta brukernes medvirkning når de ansatte skal utarbeide individuelle 

planer. Etter mai 2014 er dette kravet ivaretatt i “Retningslinjer for individuell plan (IP) og 

koordinator i Balsfjord kommune”. Vi legger imidlertid til grunn annen informasjon fra Enhet 

psykisk helse, rus og rehabilitering om at brukerne også tidligere har blitt informert og tatt med i 

det praktiske arbeidet med utforming av planene.  

 

Stillingen som fagleder rus og den ene av to miljøarbeiderstillinger er opprettet, og kommunen er i 

ferd med å styrke boligtilbudet for voksne rusmisbrukere/avhengige. “Grønt arbeid” og “Grønn 

omsorg” er delvis gjennomført, men ikke som fast ordning. Dermed er oppfølging av tiltakene i 

rusmiddelpolitisk handlingsplan i stor grad gjennomført. 
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6 INDIVIDUELLE PLANER 

 

Oppfyller Balsfjord kommune kravet om at tjenestemottakere som har rett til og ønsker 

individuell plan, får utarbeidet slike planer i henhold til regelverket? 
 

 

6.1 Revisors funn og vurderinger 

Revisors funn 

Ifølge opplysninger fra enhetslederen er det pr mai 2014 til sammen 51 brukere over 18 år som har 

krav på individuell plan. Av disse har 20 fått utarbeidet sine planer, og 4 planer er under arbeid. 

Enhetslederen opplyser at 27 brukere har takket nei til å få utarbeidet individuell plan.  

 

Revisor får opplyst i samtale med enhetsleder og tre fagledere at mange brukere ikke ønsker IP. 

En vanlig årsak er at brukeren ikke ønsker å få all informasjon om seg selv skriftlig i en plan. Det 

kan også være vanskelig for brukeren å konkretisere mål og ønsker. Revisor får videre opplyst at 

brukere som ikke ønsker IP, får tiltaksplan. I tiltaksplanene er det angitt hvilke tjenester som 

samarbeider med brukeren. 

 

Enhetslederen opplyser at brukeres avslag på tilbudet om å få utarbeidet individuell plan, blir 

skrevet inn i rapporter/referater i fagprogrammet Profil. Fagprogrammet er nå oppgradert, og det 

skal ifølge enhetslederen være lettere å få oversikt over hvem som har behov for plan, har fått 

utarbeidet plan, takket nei til plan og så videre. De nevnte opplysningene inngår som 

dokumentasjon i forbindelse med IPLOS-registreringen. For å ha bedre oversikt over arbeidet med 

individuelle planer for brukere med krav på slik plan, har enheten opprettet et eget planområde 

kalt “Individuell plan”. Her skal ansatte skrive inn rapporter vedrørende arbeid og status på 

enkeltbrukere. 

 

Revisor har gjennomgått individuelle planer for 20 tjenestemottakere innenfor Enhet psykisk helse, 

rus og rehabilitering. Gjennomgangen viser at mange ulike aktører er involvert i samhandlingen 

omkring enkeltpersoner gjennom individuell plan. I de undersøkte individuelle planene så vi at 

ansvarsgruppene besto av 24 ulike aktører fordelt etter den enkelte brukers behov. Som eksempel 

REVISJONSKRITERIER 

 
Til brukere som har rett til og ønsker individuell plan (IP), må Balsfjord kommune utarbeide IP som 

omhandler følgende hovedpunkter: 

 

a) en oversikt over pasientens og brukerens mål, ressurser og behov for tjenester  

b) en oversikt over hvem som deltar i arbeidet med planen  

c) en angivelse av hvem som er koordinator  

d) en oversikt over hva pasient og bruker, tjeneste- og bidragsyterne og eventuelt pårørende vil bidra 

med i planarbeidet  

e) en oversikt over hvilke tiltak som er aktuelle og omfanget av dem, og hvem som skal ha ansvaret for 

disse  

f) en beskrivelse av hvordan tiltakene skal gjennomføres 

g) en angivelse av planperioden og tidspunkt for eventuelle justeringer og revisjoner av planen  

h) pasientens og brukerens samtykke til at planen utarbeides og eventuelt samtykke til at deltakere i 

planleggingen gis tilgang til taushetsbelagte opplysninger  

i) en oversikt over nødvendig eller ønskelig samarbeid med andre tjenesteytere, institusjoner og etater. 
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på deltakere nevner vi: bruker, pårørende, fysioterapeut, ergoterapeut, fastlege, koordinator/ 

saksbehandler, sosionom, NAV, politi, psykiatrisk sykepleier etc. 

 

Innholdet i individuelle planer Enhet psykisk helse, rus og rehabilitering 

I tabell 1 viser vi vår vurdering av hvorvidt de undersøkte individuelle planene oppfyller kravene 

som fremgår av Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 19. 

Alle de individuelle planene som inngår i undersøkelsen, er utarbeidet etter kommunens maler for 

IP. Malene inneholder alle hovedpunktene som en IP ifølge forskriften skal inneholde. Revisors 

kontroll av de gjeldende IP i enheten ble derfor gjort ved å sjekke om enheten hadde fylt inn 

informasjon om brukeren på alle punktene.  

  

I tabellen nedenfor gjengir vi i første kolonne kravet slik det lyder i forskriften § 19 og deretter i 

de øvrige kolonnene antallet individuelle planer som vi vurderer at oppfyller, delvis oppfyller eller 

ikke oppfyller det enkelte krav.  

  
Tabell 1: Individuelle planer vurdert opp mot innholdskravene angitt i forskrift om habilitering og 

rehabilitering, individuell plan og koordinator  § 19. 

Krav i forskrift Krav oppfylt i 20 undersøkte planer  

Ja Delvis Nei 

a) oversikt over tjenestemottakers 

mål, ressurser og behov for 

tjenester 

14 

 

 

5 1 

 

b) en oversikt over hvem som 

deltar i arbeidet med planen 
20 -  

c) en angivelse av hvem som er 

koordinator 
19 - 1 

d) en oversikt over hva 

tjenestemottakeren, tjeneste- og 

bidragsyterne og ev. pårørende vil 

bidra med i planarbeidet 

20 - - 

e) en oversikt over hvilke tiltak 

som er aktuelle og omfanget av 

dem, og hvem som skal ha 

ansvaret for disse 

17 3 - 

f) en beskrivelse av hvordan 

tiltakene skal gjennomføres 
19 1 - 

g) en angivelse av planperioden 

og tidspunkt for eventuelle 

justeringer og revisjoner av 

planen 

11 6 3 

h) pasientens og brukerens 

samtykke til at planen utarbeides 

og eventuelt samtykke til at 

deltakere i planleggingen gis 

tilgang til taushetsbelagte 

opplysninger 

11 2 7 

i) oversikt over nødvendig eller 

ønskelig samarbeid med andre 

tjenesteytere, institusjoner og 

etater 

20 - - 
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I rapportens vedlegg 1 finnes en detaljert tabell hvor vi viser våre begrunnelser i de tilfeller vår 

vurdering er at forskriftskrav delvis eller ikke er oppfylt i de undersøkte individuelle planene. 

 

Revisors vurderinger 

På grunnlag av de opplysningene revisjonen har mottatt, vurderer revisor at brukere/pasienter 

innenfor Balsfjord kommunes Enhet psykisk helse, rus og rehabilitering som har krav på og 

ønsker individuell plan, får utarbeidet en slik plan.  

 

I de fleste planene revisjonen har undersøkt, vurderer vi et flertall av forskriftens krav til innhold 

som oppfylt. I noen planer er enkelte innholdskrav etter revisors vurdering bare delvis oppfylt, og 

i et fåtall planer vurderer vi ett eller flere av forskriftens innholdskrav som ikke oppfylt. Det mest 

vesentlige avviket fra innholdskravene i § 19 i Forskrift om habilitering og rehabilitering, 

individuell plan og koordinator, er etter revisjonens vurdering at bare elleve av de 20 individuelle 

planene vi har undersøkt, inneholder påkrevet samtykke. Samlet vurderer revisor kriteriene som 

gjelder innholdet i individuell plan som delvis oppfylt. 

 

 

6.2 Konklusjon 

I samsvar med revisors funn og vurderinger konkluderer KomRev NORD med at Balsfjord 

kommune oppfyller kravet om at tjenestemottakere innenfor Enhet psykisk helse, rus og 

rehabilitering som har rett til og ønsker individuell plan, får utarbeidet slike planer. I noen av de 

individuelle planene er innholdet imidlertid ikke fullt ut i henhold til regelverket. 
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7 OPPSUMMERING OG SAMLET KONKLUSJON 

 

Balsfjord kommune har skriftlige rutiner som omhandler samhandling mellom ulike tjenester og 

tjenesteytere i Balsfjord kommune. Henvisningsskjema og samtykkeskjema inngår etter vår 

vurdering i skriftlige rutiner. Skjemaene brukes av alle fagledere og koordinatorer i kommunen, 

men undersøkelsen viser at ikke alle tenker på de nevnte skjemaene som rutiner. Kommunen har 

også lagt til rette for samhandling utenom møtevirksomheten ved å ta i bruk elektroniske 

meldinger i fagprogrammet Profil i forbindelse med samhandling mellom kommunen, 

fagavdelinger på UNN og legetjenesten. Beskrivelsen av praktiserte rutiner viser at de kommunale 

etatene samarbeider både internt og eksternt i henhold til inngåtte avtaler og etablerte rutiner.  

 

Kommunen har også skriftlige rutiner for samarbeidet med regionalt helseforetak og politiet. 

Samarbeidet med fylkesmannen og fylkeskommunen er delvis lovregulert og delvis av veiledende 

art. Etter revisors vurdering er det ikke behov for nærmere rutiner i samarbeidet mellom 

kommunen og fylkeskommunen/fylkesmannen. Beskrivelsen av praktiserte rutiner tilsier at 

kommunen samarbeider både med fylkeskommunen, politiet og det regionale helseforetaket. 

KomRev NORD vurderer derfor at samarbeidet med de nevnte etatene fungerer også på det 

praktiske planet. 

 

Kommunens koordinerende enhet ivaretar ansvaret for individuell plan, kvalitetssikring, 

veiledning og opplæring. Enheten har utarbeidet og fått godkjent “Retningslinjer for individuell 

plan (IP) og koordinator i Balsfjord kommune” og “Retningslinjer for koordinerende enhet i 

Balsfjord kommune”.  

 

Balsfjord kommune har inntil mai 2014 ikke hatt skriftlige rutiner for koordinatorer med ansvar 

for koordinering og oppfølging av pasienter/brukere. Revisor vurderer imidlertid at 

koordinatorrollen også før mai 2014 er utført etter en etablert praksis som har gitt brukerne de 

tjenestene de har hatt krav på. Etter revisors vurdering har Balsfjord kommune både skriftlige og 

praktiserte rutiner som omhandler og ivaretar tilbud om og utarbeidelse av individuell plan. 

Kommunen har også rutiner som beskriver arbeidsprosesser omkring individuell plan, jf. forskrift 

om habilitering og rehabilitering § 6 siste ledd pkt. b.  

 

Revisor vurderer de utarbeidete malene for individuell plan som skriftlige rutiner for hvordan 

innhenting av samtykke fra bruker skal foregå. Balsfjord kommunes praksis ved innhenting av 

samtykke til utarbeidelse av individuell plan, og til utveksling av taushetsbelagte opplysninger 

synes å være i samsvar med kravene i regelverket. Balsfjord kommune har fram til mai 2014 ikke 

hatt skriftlige rutiner for å ivareta brukernes medvirkning når de ansatte skal utarbeide individuelle 

planer. Etter mai 2014 er dette kravet ivaretatt i “Retningslinjer for individuell plan (IP) og 

koordinator i Balsfjord kommune”. Vi legger imidlertid til grunn annen informasjon fra Enhet 

psykisk helse, rus og rehabilitering om at brukerne også tidligere har blitt informert og tatt med i 

det praktiske arbeidet med utforming av planene.  

 

Stillingen som fagleder rus og den ene av to miljøarbeiderstillinger er opprettet, og kommunen er i 

ferd med å styrke boligtilbudet for voksne rusmisbrukere/avhengige. “Grønt arbeid” og “Grønn 

omsorg” er delvis gjennomført, men ikke som fast ordning. Dermed er oppfølging av tiltakene i 

rusmiddelpolitisk handlingsplan i stor grad gjennomført. I samsvar med revisors funn og 

vurderinger konkluderer KomRev NORD med at Balsfjord kommune har rutiner for samordning 

av tjenester for personer med sammensatte behov relatert til rus og psykiatri som er i henhold til 

sentrale og lokale målsetninger. 
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Revisjonens funn i dette prosjektet tyder på at brukere/pasienter som har krav på og ønsker 

individuell plan, får utarbeidet en slik plan av Balsfjord kommune. I flertallet av de utarbeidete 

planene blir de fleste kravene i forskriften oppfylt, noen krav blir delvis oppfylt i et fåtall planer, 

og noen få krav blir ikke oppfylt. I samsvar med revisors funn og vurderinger konkluderer 

KomRev NORD med at Balsfjord kommune oppfyller kravet om at tjenestemottakere som har rett 

til og ønsker individuell plan, får utarbeidet slike planer som i stor grad er i henhold til 

regelverket. 
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8 HØRING 

 

Rapporten ble sendt på høring til Balsfjord kommune den 28.8 2014 med svarfrist 9.9.2014. 

Revisjonen mottok svar pr e-post fra Balsfjord kommune innen den fastsatte fristen. Høringssvaret 

inneholdt også faktainformasjon som vi har tatt hensyn til i rapporten i den grad det har relevans i 

forhold til revisjonskriterier og problemstillinger. Høringssvaret er her gjengitt i sin helhet: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KomRev NORD IKS Psykisk helse, rus og ReHabiliteringstilbudet i Balsfjord 

kommune 

 

Side:  

 
36 

 
 

 
 



KomRev NORD IKS Psykisk helse, rus og ReHabiliteringstilbudet i Balsfjord 

kommune 

 

Side:  

 
37 

Revisjonen mottok e-post 24.9.2014 fra enhetsleder om at ved ny gjennomgang av rapporten ble 

det funnet to beskrivelser som er feil eller mangelfull. Revisjonen har tatt hensyn til 

faktainformasjonen.  Vi gjengir også denne uttalelsen i sin helhet: 
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10 VEDLEGG 

Vedlegg 1 

Tabell 2: Undersøkte individuelle planer vurdert opp mot forskrift 

 

Krav i forskrift Krav oppfylt i de undersøkte planene – 

antall 

Begrunnelse for 

vurderinger delvis og nei 

Ja Delvis  Nei 

oversikt over 

tjenestemottakers mål, 

ressurser og behov for 

tjenester 

IIIIIIIIIIIIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I* 

I** 

I*** 

I**** 

I***** 

I****** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1*: ikke informasjon om 

hovedmålsetning eller 

mål
27

 

I**: planen mangler 

informasjon i pkt 9 og 10. 

I***: planen mangler 

informasjon i pkt 9 og pkt 

10. 

I****: Ingen opplysninger 

i pkt. “ønsker og mål”. 

I*****: Ingen 

opplysninger i pkt. 

“ressurser og interesser” 

og “mulige 

begrensninger”. 

I******: Ingen 

opplysninger i IP. 

Antall 14 5 1  

en oversikt over hvem 

som deltar i arbeidet 

med planen 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII    

Antall 20 - -  

en angivelse av hvem 

som gis et ansvar for å 

sikre samordningen av 

og framdriften i 

arbeidet med planen 

IIIIIIIIIIIIIIIIIII  I* I*: Ikke angitt i pkt. 5 

hvem som er koordinator. 

Antall 19 - 1  

en oversikt over hva 

tjenestemottakeren, 

tjeneste- og 

bidragsyterne og ev. 

pårørende vil bidra 

med i planarbeidet 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII    

Antall 20 - -  

en oversikt over hvilke 

tiltak som er aktuelle 

IIIIIIIIIIIIIIIII I* 

I** 

 I*: to av tiltakene angitt i 

tiltaksplanen inneholder 

                                                 
27

 Enhetsleder og fagledere har opplyst til revisor at mange brukere sliter med å formulere målsetninger. Ettersom 

kommunen ikke har skrevet noe om hvorvidt bruker ikke vil si noe om dette, er revisors vurdering at planen ikke 

inneholder opplysninger om tjenestemottakers mål i tråd med forskriften. Altså fordi revisor ikke kan vurdere om 

dette mangler på grunn av ønske fra bruker eller fordi kommunen har unnlatt å oppfylle sin plikt her. 
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og omfanget av dem, 

og hvem som skal ha 

ansvaret for disse 

I*** ikke informasjon om 

ansvarlig. 

I**:Ikke angitt i 

oversikten over tiltak 

hvem som er ansvarlig. 

Det står imidlertid 

kontaktperson. 

I***: Fremgår av rapport, 

fra en annen tjeneste, som 

er vedlegg til IP – 

vanskelig å se utfra IP hva 

som er tiltak.  

Antall 17 3 -  

en beskrivelse av 

hvordan tiltakene skal 

gjennomføres 

IIIIIIIIIIIIIIIIIII I*  I*: vanskelig å se i IP 

hvordan tiltakene skal 

gjennomføres. 

Antall 19 1 -  

en angivelse av 

planperioden og 

tidspunkt for eventuelle 

justeringer og 

revisjoner av planen 

IIIIIIIIIII I* 

I** 

I***** 

I****** 

I******** 

I********* 

I*** 

I**** 

I******* 

I*: tidspunkt for 

justering/rev. er ikke 

angitt. 

I**:planperioden er ikke 

angitt, men angitt at 

planen skal være evaluert 

senest innen mai 2011. 

I***: pkt 2 om 

planperiode er ikke fylt 

ut. 

I****: Ikke angitt i 

planen. Men informasjon 

om revidering av planen i 

referat fra 

ansvarsgruppemøte som 

er vedlagt planen. 

I*****: planperioden er 

ikke angitt, men det er 

angitt når planen skal 

evalueres. 

I******: ingen 

opplysninger om 

justering/revidering av 

planen. 

I*******: ingen 

opplysninger i planens 

pkt. 2. 

I********: Ingen 

opplysninger om 

justering/revidering. 

I*********: igjen 

opplysninger om 

justering/rev. av plan. 
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Men angitt når tiltakene 

skal evalueres. 

 11 6 3  

tjenestemottakerens 

samtykke til at planen 

utarbeides og eventuelt 

samtykke til at 

deltakerne i 

planleggingen gis 

tilgang til 

taushetsbelagte 

opplysninger 

IIIIIIIIIII I* 

I******* 

I** 

I*** 

I**** 

I***** 

I****** 

I******* 

I******** 

I*: pkt. 2 er ikke fylt ut og 

pkt. 13 er ikke signert. 

Men bruker har signert på 

tiltaksplanen og 

samtykkeerklæringen er 

datert. 

I**: Samtykke foreligger 

ikke. Fremgår av post-

it:”Ny plan, har plan til 

gjennomlesing, ikke 

skrevet under samtykke 

enda”. 

I***:samtykkeerklæring 

datert og signert. 

I****: 

Samtykkeerklæring er 

ikke datert eller 

underskrevet. 

I*****: ingen 

opplysninger om 

samtykke. 

I******: ingen 

opplysninger om 

samtykke. 

I*******: Pkt 2 er fylt ut, 

men vedlagte 

samtykkeerklæring er 

ikke underskrevet av 

bruker. 

I*******: Ingen 

dokumentasjon om 

samtykke. 

I********: Ikke vedlagt 

nyeste utgave av IP. 

Antall 11 2 7  

oversikt over 

nødvendig eller 

ønskelig samarbeid 

med andre 

tjenesteytere, 

institusjoner og etater 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII    

Antall 20 - -  
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KomRev NORD har tidligere gjennomført følgende 

forvaltningsrevisjonsprosjekter i Balsfjord kommune: 

 

Offentlige anskaffelser, 2004 

Iverksetting av politiske vedtak, 2005 

Spesialundervisning, 2006 

Økonomistyring, 2007 

Barnevernet, 2008 

Forvaltning, drift og vedlikehold, 2008 

Byggesaksbehandling, 2009 

Stormoen Øst, 2009 

Kvalitet og ressursbruk i pleie og omsorg, 2011/ 2012 

Selvkost VAR, 2013 
  

Om oss og vår 
forvaltningsrevisjonskompetanse 
 

KomRev NORD IKS er et inter-

kommunalt selskap som er etablert 

for å utføre en helhetlig revisjon av 

kommuner, kommunale foretak, 

interkommunale selskaper, offentlige 

stiftelser, overformynderier, kirkelige 

regnskaper og legater. Våre eiere og 

oppdragsgivere er Troms fylke, 18 

kommuner i Troms og 9 kommuner i 

Nordland.  

 

Hovedkontoret ligger i Harstad, med 

avdelingskontorer i Tromsø, Narvik, 

Sortland, Finnsnes og Storslett.  

 

Vi har 33 medarbeidere som til 

sammen innehar lang erfaring fra og 

god kunnskap om offentlig sektor og 

revisjon.  

 

Selskapet er uavhengig i forhold til 

kommuner, stat, privat næringsliv og 

andre institusjoner i samfunnet. 

 

Vårt forvaltningsrevisjonsteam består 

av ni medarbeidere med høyere 

utdanning innen ulike fag:  

 

 Administrasjons- og 

organisasjonsvitenskap   

 Juss 

 Pedagogikk 

 Samfunnsplanlegging 

 Sosiologi 

 Statsvitenskap 

 Økonomi 
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