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Forord 

 

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Karlsøy 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 Karlsøy kommune, jf, kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften § 6. Vi kjenner ikke til 

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

 

Prosjektet har gått uten forsinkelser av noe slag. Vi har hatt god kontakt med administrasjonen som 

har svart utfyllende på våre henvendelser. Vi benytter anledningen til å takke vår kontaktperson for 

alle bidrag til gjennomføringen av dette forvaltningsrevisjonsprosjektet. 
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0 SAMMENDRAG 

Bakgrunnen for revisors undersøkelse av rus- og psykiatritilbudet i Karlsøy kommune er 

kontrollutvalgets bestilling av et forvaltningsrevisjonsprosjekt som skulle bidra til å sikre at 

kommunen har et tilfredsstillende tilbud til personer med behov for tjenester relatert til dette feltet. 

Utvalget ønsket også å sikre at samordning/koordinering mellom tjenestene og mot øvrige 

samarbeidspartnere innenfor samhandlingsreformen fungerer tilfredsstillende. Prosjektet skulle i 

tillegg gi et innblikk i hvorvidt eventuelle utarbeidete rutiner for tjenestene er skriftliggjorte og 

innarbeidet i Rus- og psykiske helsetjenesters arbeidspraksis. En undersøkelse av sykefraværet 

innenfor Rus- og psykiske helsetjenester i årene 2013 – 2015 inngikk også i kontrollutvalgets 

bestilling. 

 

Rutiner for samordning av tjenester 

Undersøkelsen av kommunens samordningsrutiner for rus- og psykiske helsetjenester er 

gjennomført ved å gå gjennom de skriftlige rutinene vi er blitt forelagt på området og den etablerte 

praksisen vi har fått beskrevet fra informanter i kommunen. Både skriftlige og etablerte rutiner er 

vurdert mot relevante bestemmelser i lover, forskrifter og fastsatte mål som regulerer 

tjenesteutøvelsen innenfor rus- og psykiske helsetjenester. I tillegg har vi sett gjennom de 

individuelle planene som er utarbeidet for tjenestemottakere som har behov for langvarige og 

koordinerte tjenester, og som dermed har rett til slik plan.  

 

Etter å ha undersøkt kommunens rutiner innenfor samordning av tjenester for personer med 

sammensatte behov relatert til rus og psykiatri, konkluderer KomRev NORD med at Karlsøy 

kommune ved Rus og psykiske helsetjenester i stor grad har rutiner i henhold til sentrale og lokale 

mål for samordning av de nevnte tjenestene. Konklusjonen bygger på revisors funn og følgende 

vurderinger:  

 

 Etter revisors vurdering har Karlsøy kommune skriftlige rutiner for samarbeid mellom de 

etablerte tjenestene i kommunen. Vi legger til grunn for denne vurderingen at pkt 4.14 

Samarbeid i Handlingsplan for psykisk helsearbeid 2012 – 2016 er en skriftlig rutine. 

Beskrivelsen av de praktiserte rutinene viser at de kommunale etatene samarbeider både 

internt og eksternt etter etablerte rutiner.  

 

 Karlsøy kommune og Troms fylkeskommune har ingen samarbeidsområder innenfor rus og 

psykiatrifeltet, og samarbeidet med staten ved fylkesmannen er av veiledende art.  

 

 Kommunen har skriftlige rutiner for samarbeidet med det regionale helseforetaket. 

Beskrivelsen av praktiserte rutiner tilsier at kommunen samarbeider med det regionale 

helseforetaket.  

 

 Vi vurderer Karlsøy kommunes maler for utarbeidelse av individuell plan, for tilbud om 

koordinator, for samtykkeerklæring og for kartleggingsskjema samt referat fra 

evalueringsmøte som skriftlige rutiner for hvordan tillatelser og opplysninger skal innhentes 

i arbeidet med en individuell plan.   

 

 Rus og psykiske helsetjenesters praksis synes å sikre at arbeidet med IPer kommer i gang 

med medvirkning fra brukerne og med ansvaret for planarbeidet plassert hos den utpekte 

koordinatoren. I tillegg er de nødvendige aktørene med i arbeidet, og gjennomgangen av 
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eksisterende IPer viser at etablerte rutiner fungerer. Kommunen mangler imidlertid både 

oversikt over hvilke tjenestemottakere som har krav på IP og egen koordinerende enhet.  

 

 Rus og psykiske helsetjenester har skriftlige rutiner som omhandler myndighetskravene for 

samordning av interne og eksterne tjenesteytere for individuell plan og for koordinator, men 

mangler både skriftlige og praktiserte rutiner når det gjelder koordinerende enhet. 

 

 Rus og psykiske helsetjenester deltar i arbeidet med å skaffe bolig til tjenestemottakere som 

har vært innlagt i institusjon, oppfølging av tjenestemottakerne under institusjonsoppholdet, 

etablering av faste samarbeidsmøter med NAV, kartlegging av nettverket og planlegging av 

ettervern samt veiledning av andre tjenesteytere. 

 

 Rus og psykiske helsetjenester har ikke etablert faste samarbeidsmøter med kommunens 

hjemmetjeneste. Tjenesten gir tilbud om individuell veiledning og har rutiner for kartlegging 

og henvisning til lærings- og mestringstilbud. Tjenesten gir også et enkelt tilbud om 

deltakelse i gruppebasert lærings- og mestringstilbud ved driften av kafeen «Møteplassen». 

 

Ut fra funn, vurderinger og konklusjon har revisor gitt følgende anbefalinger til kommunen: 

 Med bakgrunn i helse- og omsorgstjenesteloven § 7-3 anbefaler vi Karlsøy kommune å 

oppnevne en koordinerende enhet som skal ha overordnet ansvar for utarbeidelse av 

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

 

 Med bakgrunn i § 5 i Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten 

(internkontrollforskriften) anbefaler vi at kommunen utarbeider rutiner for koordinerende 

enhet.  

 

Sykefravær 

Undersøkelsen av omfanget av og mulige årsaker til sykefravær i kommunens rus- og 

psykiatritjeneste de siste tre år, er gjennomført som en ren beskrivelse av forholdene. 

 

Sykefraværsstatistikken for Ansvar 306 Rus og psykisk helsetjeneste for årene 2013 – 2015 framgår 

av tabellen under:   

 2013 2014 2015 

Omfatter både egenmeldt og legemeldt 

fravær. 25,80 % 10,50 % 2,50 % 

       
Kilde: Helse- og omsorgsetaten, Karlsøy kommune 

 

Helse- og omsorgssjefen opplyser at det høye sykefraværet i 2013 skyldes langtidssykemelding for 

en av de ansatte. 

 

Ved langtidssykemeldinger har det vært tatt inn vikarer med kompetanse som sosionom og pedagog. 

Fagleder ved Rus og psykiske helsetjenester betrakter ulik fagkompetanse som en styrke for 

tjenesten, men sier at de ved langvarige vakanser ikke klarer å gi tjenestemottakerne alle de 

tjenestene de har krav på. Langvarige vakanser har også ført til at fagleder har måttet prioritere 

arbeid med brukere framfor arbeid med rutiner for tjenesten. 

 

Et annet moment som kan påvirke tjenestetilbudet blant annet i perioder med sykefravær blant 

ansatte, er at Karlsøy kommune har bosetting spredt på flere øyer, og dette kan medføre at ansatte 

bruker mye tid på reise med ferge og bil for å nå ut til enkelte brukere. 
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1 INNLEDNING 

 

Et prosjekt innenfor rus- og psykiatritilbudet var en del av kommunens plan for forvaltningsrevisjon 

for årene 2012 - 2016. Kontrollutvalgets formål med et prosjekt innenfor Rus- og psykiske 

helsetjenester er blant annet å bidra til å sikre at Karlsøy kommune har et tilfredsstillende tilbud til 

personer med behov for tjenester relatert til dette feltet. Utvalget ønsker også å sikre at 

samordning/koordinering mellom tjenestene og mot øvrige samarbeidspartnere innenfor 

samhandlingsreformen fungerer tilfredsstillende. Videre vil et prosjekt gi innblikk i hvorvidt 

eventuelle utarbeidete rutiner for tjenestene er skriftliggjorte og innarbeidet i Rus- og psykiske 

helsetjenesters arbeidspraksis. Kontrollutvalget ønsker også å bidra til å sette fokus på tjenestens 

ulike utfordringer, og på den måten kunne bidra med å se mulige løsninger. 

 

 

2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 

2.1 Problemstillinger  

KomRev NORD har utledet følgende problemstillinger for prosjektet: 

 

1. Har Karlsøy kommune rutiner i henhold til sentrale og lokale mål for samordning av 

tjenester for personer med sammensatte behov relatert til rus og psykiatri? 

 

2. Hvor stort sykefravær har kommunens rus- og psykiatritjeneste hatt de siste tre år, og hvilke 

virkninger har sykefraværet eventuelt hatt på tjenestetilbudet? 

 

 

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 forvaltningsrevisjons-

prosjektet 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.  

 

 

2.2 Revisjonskriterier  

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

området skal vurderes i forhold til.  

 

Med sentrale mål i problemstilling 1 mener vi mål vi kan utlede fra lov med tilhørende forskrifter. 

Lokale mål viser til mål som framgår av Karlsøy kommunes vedtatte planer innenfor det reviderte 

området. Lokale mål vil også være avtaler kommunen har inngått med andre tjenesteytere. 

 

Sentrale mål  

For å besvare problemstilling 1 i denne undersøkelsen har vi utledet revisjonskriterier fra følgende 

kilder: 

 

 Lov 24.6.2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og 

omsorgstjenesteloven) 

 Lov 18.12.2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 

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

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

koordinator 

 Forskrift 20.12.2002 nr. 1731 om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten 

(internkontrollforskriften) 

 Karlsøy kommune – Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012 – 2016 

 Tjenesteavtale nr. 2 mellom Karlsøy kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge 

HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, 

habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og 

sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte 

tjenester 

 

Med et helhetlig tjenestetilbud forstår vi 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 styrende for praksisen. I forvaltningsrevisjonsprosjektet vurderer vi både 

kommunens praksis og dokumentasjon opp mot regelverket. Det er i tråd med ordlyden i 

problemstilling 1 også å vurdere om kommunen har utarbeidet rutiner for de kravene kommunen 

selv har vedtatt for tjenestene innen rus og psykiatri. Problemstilling 2 er deskriptivt formulert og 

blir besvart med beskrivelser av kartlagte fakta. For slike deskriptive problemstillinger er det ikke 

relevant å utlede revisjonskriterier. Det følger av gjeldende revisjonsstandard at revisjonen ikke kan 

gjøre vurderinger uten revisjonskriterier. Vi gjør derfor ingen vurderinger og trekker ingen 

konklusjoner på grunnlag av funnene i tilknytning til problemstilling 2. 

 

I kapittel 2.2.1 redegjør vi nærmere for de relevante revisjonskriteriene. Revisjonskriteriene vi har 

utledet, oppgis i tekstboks innledningsvis i kapittel 5.  

 

2.2.1 Utdyping og utleding av revisjonskriterier 

 

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, framgår det av helse- og 

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

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

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

                                                 
1 Jf. St. meld. Nr. 47 (2008 – 2009) Samhandlingsreformen side 13. 
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for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for 

koordinerte tjenester, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2 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, individuell plan og koordinator. 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 ifølge § 16 i Forskrift 

om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator 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.2 

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.3 

 

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.4 Individuell plan skal etter 

bestemmelsene i § 17 Samtykke i Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og 

koordinator ikke utarbeides uten 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 å videreformidle ellers 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 

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator gir i § 16 første ledd 

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

deltakelse, jfr Pasient og brukerrettighetsloven § 3-1.  

 

Koordinator 

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

kommunen ifølge § 21 i Forskrift om habilitering og rehabilitering og individuell plan og 

koordinator tilby koordinator. Plikten til å oppnevne koordinator gjelder uavhengig av om pasienten 

eller brukeren ønsker å benytte seg av retten til individuell plan. 

 

Oppnevning av koordinator innebærer ifølge Prop. 91 L at en bestemt person får hovedansvar for 

koordinering og oppfølging av den enkelte pasient eller bruker, men ikke at vedkommende skal ha 

                                                 
2 Jf. prop 91 L (2010 - 2011) kap. 31.7.4 Koordinator i kommunen 
3 Jf. Prop 91 L (2010- 2011) kap. 31.7.4 Koordinator i kommunen 
4 Jf. Prop 91 L (2010- 2011) kap. 31.7.2 Rettighet og plikt 
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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 koordinatorrolle5. 

 

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” tilbud6. 

 

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 § 67. 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 Karlsøy 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 

- Ha en koordinerende enhet 

 

 

Internkontroll 

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

gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at tjenestens 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 framgår blant annet av Forskrift om internkontroll i helse- og 

omsorgstjenesten (internkontrollforskriften). Av § 5 i internkontrollforskriften framgår 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. For å oppfylle kravet i forskriften om at dokumentasjonen alltid skal være 

tilgjengelig, må den etter revisjonens oppfatning være skriftlig.  Dokumentasjon som ikke er 

skriftliggjort, er bare tilgjengelig når ansatte som kjenner virksomheten godt, er tilstede. Skriftlighet 

er viktig blant annet for å sikre at vikarer og nyansatte raskt kan sette seg inn i rutinene som gjelder 

for tjenestene de skal utføre. 

 

                                                 
5 Jf. Prop.91 L (2010-2011) kap. 31.7.4. Koordinator i kommunen 
6 Jf. Prop.91 L (2010-2011) kap. 31.7.4. Koordinator i kommunen 
7 Se også Prop. 91 L (2010 – 2011) kap. 32.6.2 Koordinerende enhet i kommunen og spesialisthelsetjenesten 
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Av dette utleder vi at Karlsøy kommune skal ha skriftlige rutiner som omhandler de 

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

plan, koordinator og koordinerende enhet. 

 

 

Lokale mål 

Karlsøy kommune har vedtatt Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012 – 2016.  Relevant for vår 

undersøkelse er planens kapittel 5. Oppfølging og rehabilitering av rusmiddelmisbrukere og kapittel 

6. Kompetanseutvikling. 

 

Kapittel 5.4 Botilbud viser til at kommunen har et ansvar for å være behjelpelig med å finne bolig 

for rusmisbrukere som ellers ikke kan finne tilbud i boligmarkedet. Dette ansvaret er lovfestet i 

sosialtjenesteloven § 15 som pålegger kommunen å «medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte 

personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet».  Planens kapittel 5.8 

Samarbeid opplyser at Rus- og psykiatritjenesten har faste samarbeidsmøter med NAV og 

legekontoret. Ifølge planen bør det også etableres faste samarbeidsmøter med hjemmetjenesten. 

Kapittel 5.8 Henvisning til spesialisthelsetjeneste8 viser i andre avsnitt til at Rus- og 

psykiatritjenesten skal ha tett oppfølging og kontakt med brukere som er i rusbehandling i 

institusjon. Underveis i oppholdet skal tjenesten planlegge ettervernet, kartlegge og aktivere 

nettverket, og fastlegge arbeidsstrukturer med f eks NAV, boligkontor mm.  Kapittel 6 i den 

rusmiddelpolitiske handlingsplanen handler om kompetanseutvikling og viser i kap. 6.3 Veiledning 

til at rus- og psykiatritjenesten jevnlig mottar veiledning fra spesialisthelsetjenesten. Denne 

veiledningen skal ifølge planen videreføres til andre ansatte i helse- og sosialsektoren i forhold til 

problemstillinger som er knyttet til deres fagområde. 

 

Fra det ovennevnte utleder vi at:  

 Karlsøy kommune bør være behjelpelig med å finne bolig for rusmisbrukere som ellers 

ikke kan finne tilbud i boligmarkedet 

 Karlsøy kommune bør etablere faste samarbeidsmøter mellom Rus- og psykiatritjenesten 

og kommunens hjemmetjeneste  

 Rus- og psykiatritjenesten bør ha tett oppfølging og kontakt med brukere som er under 

rusbehandling i institusjon. 

 Rus- og psykiatritjenesten bør planlegge ettervernet, samt kartlegge og aktivere nettverk 

og fastlegge samarbeidsstrukturer med f. eks NAV, boligkontor m.m underveis i 

oppholdet. 

 Rus- og psykiatritjenesten bør veilede andre ansatte i helse- og sosialsektoren når det 

gjelder problemstillinger knyttet til deres fagområder. 

 

Lokale mål framgår også av tjenesteavtale nr. 2 mellom Karlsøy kommune og Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF (heretter kalt UNN). Avtalen omhandle retningslinjer for samarbeid i tilknytning 

til innleggelse, utskrivning, 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. 

 

Tjenesteavtalen angir partenes, det vil si UNNs og kommunens, forpliktelser. Vi undersøker 

kommunens praksis opp mot enkelte av bestemmelsene i avtalen som angir forpliktelser for Karlsøy 

kommune. For kommunens Rus- og psykiatritjeneste finner vi relevante bestemmelser i avtalens 

                                                 
8 Både kapitlet om Samarbeid og kapitlet om Henvisning til spesialisthelsetjeneste har nummer 5.8. i Rusmiddel-

politisk handlingsplan 2012 – 2016. 
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pkt 5.3 Habiliterings og rehabiliteringstilbud, herunder ambulant virksomhet, koordinerende 

enheter, tilrettelegging av hjelpemidler, lærings- og mestringstilbud m.m. og pkt. 5.4 Samarbeid 

omkring individuell plan (IP). 

 

I utledningen av revisjonskriterier har vi lagt til grunn følgende av kommunens plikter i henhold til 

tjenesteavtalen:   

 

Karlsøy kommune skal 

- Tilby individuell veiledning som en del av behandlingstilbudet der dette er aktuelt 

- Ha rutiner for kartlegging og henvisning til lærings – og mestringstilbud i helseforetaket 

og kommunen 

- Tilby deltakelse i gruppebasert lærings- og mestringstilbud 

- Utarbeide individuell plan for pasienter/brukere med behov for langvarige og koordinerte 

tjenester 
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3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING 

3.1 Metode og datamateriale  

Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført i henhold til gjeldende standard for forvaltnings-

revisjon9. I det etterfølgende gjør vi rede for hvordan vi har gått fram i arbeidet med prosjektet.   

 

Revisjonen holdt oppstartmøte i prosjektet 13.11.2015. Fra Karlsøy kommune deltok helse- og 

sosialsjefen og fagleder for Rus og psykiske helsetjenester. Faglederen har vært prosjektets 

kontaktperson og vår hovedinformant i gjennomføringen av undersøkelsen. 

 

I denne undersøkelsen har vi i hovedsak brukt dokumentanalyse som metode.  Vi har fått oversendt 

og gått gjennom skriftlig dokumentasjon fra kommunen. I tillegg har vi mottatt opplysninger pr 

telefon og pr e-post fra fagleder for Rus og psykisk helsetjeneste.  

 

I utgangspunktet hadde vi to problemstillinger som dreide seg om sykefravær innenfor Rus og 

psykiske helsetjenester og hvilke konsekvenser fraværet eventuelt hadde hatt for tjenestemottakerne. 

For å ivareta personvernhensynet i en tjeneste med få ansatte, slo vi under arbeidet med rapporten 

sammen de to problemstillingene til en problemstilling. 

 

3.1.1 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 imot revisjonskriteriene og 

problemstillingene. Vi har samlet inn datamateriale fra kommunale dokumenter og planer, 

kommunestyresaker og opplysninger fra ansatte i Karlsøy kommune.  Den viktigste informanten i 

kommunen har vært fagleder for Rus og psykiske helsetjenester, og i tillegg har vi fått opplysninger 

om blant annet sykefravær fra helse- og sosialsjefen. Det skriftlige datamaterialet er hentet fra 

saksframlegg til kommunestyret vedrørende organisering av tjenesten, planer for psykisk 

helsearbeid i Karlsøy kommune og statistikk over sykefravær mottatt fra helse- og sosialsjefen i 

kommunen. Annen skriftlig og muntlig informasjon er relevant fordi informantene har direkte 

tilknytning til og kunnskap om fagområdet. Med bakgrunn i datamaterialets opphav vurderer vi 

dataene som relevante for vår undersøkelse. Videre mener vi at det innsamlede datamaterialet er 

tilstrekkelig fordi vi har beskrevet alle skriftlige rutiner og praksis på rus- og psykiatriområdet. I 

tillegg ser vi de mottatte statistikkopplysningene om sykefravær som tilstrekkelige for å kunne uttale 

oss om størrelsen på fraværet. På dette grunnlaget mener revisjonen at det datamaterialet som er 

presentert som «revisors funn» i rapporten, oppfyller gyldighetskravet.  

 

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

eventuelle feilkilder i det innsamlede datamaterialet. I denne undersøkelsen består datamaterialet av 

årsmeldinger for kommunen, kommunestyredokumenter med tilhørende protokoller, 

organisasjonskart for Karlsøy kommune samt informasjonsskriv om helse- og sosialetaten inkludert 

Rus og psykisk helsetjeneste. Vi har også benyttet samarbeidsavtaler med UNN, kommunale planer, 

mal for utarbeidelse av individuell plan (IP) og hatt tilgang til de eksisterende individuelle planene. 

I tillegg har vi mottatt sykefraværsstatistikk for årene 2013 – 2015 for ansvar 306 Rus og psykisk 

helsetjeneste fra helse- og sosialsjefen. 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 for kommunen og korrigert eventuelle faktafeil. På bakgrunn av forannevnte 

                                                 
9 RSK 001Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges kommunerevisorforbunds styre 1. februar 2011 
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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 søkt sikret gjennom 

revisjonens interne kvalitetssystem. 

 

3.2 Avgrensing av prosjektet  

De vurderingene og den konklusjonen vi besvarer problemstilling 1 med i denne rapporten, er basert 

på våre undersøkelser i tidsrommet fra november 2015 til februar 2016. Undersøkelsene er avgrenset 

til Rus og psykiske helsetjenester og til hvilke skriftlige og praktiserte rutiner vi har kartlagt i 

tjenesten. Vi har også gått gjennom de individuelle planene kommunen har utarbeidet og som forelå 

på undersøkelsestidspunktet. Undersøkelsen vedrørende sykefravær er avgrenset til årene 2013 – 

2015. 

 

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

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

Karlsøy kommune gir til brukerne av tjenestene fra Rus og psykiske helsetjenester. 
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4 ADMINISTRATIV ORGANISERING HELSE- OG SOSIALETATEN 

I begynnelsen av 2013 vedtok kommunestyret ny administrativ organisering fra 1. juli s.å. 

Kommunens virksomhet ble nå organisert som resultatenheter, med unntak av helse- og sosialetaten 

som ble opprettholdt inntil videre. Bakgrunnen for å opprettholde etaten var at kommunen var godt 

tilfreds med de samlede resultatene den hadde oppnådd, samtidig som det innenfor denne sektoren 

var mange brukere som hadde behov for tjenester fra ulike avdelinger. Det var kommunens 

oppfatning at vurderinger og tildelinger av slike tjenester best kunne gjøres i et tett tverrfaglig 

samarbeid med en felles ledelse.10 
 

I siste kvartal 2014 ble det administrativt vedtatt en midlertidig ordning hvor Helse- og 

familieavdelingen ble nedlagt som egen avdeling. De tre tjenestene som sorterte under avdelingen, 

skulle nå ledes av hver sin fagleder som rapporterte direkte til etatsledelsen.11 Helse- og sosialetaten 

fikk ny administrativ organisasjonsplan pr. 1.1.2015. Den nye organiseringen ble vedtatt ved 

kommunestyrets behandling av budsjett- og økonomiplanen for 2015 - 201812. Stillingen som leder 

av den tidligere Helse- og familieavdelingen ble nedlagt. Helse- og sosialsjefen overtok fra 1.1.2015 

den administrative ledelsen, mens de fire avdelingene Legekontor, Psykisk helsevern/rus, Barnevern 

og Helsesøster hadde hver sin faglige leder.  

 

Organisasjonsplanen som ble satt i verk 1.7.2013, ble etter ca 1,5 år  evaluert av en gruppe som var 

satt ned av rådmannen. På grunnlag av rapport fra gruppen og anbefaling av rådmannen vedtok 

kommunestyret i sak 39/15 at Karlsøy kommune skulle organiseres etter etatsledermodellen.  Vi 

viser i figur 1 hvordan denne omorganiseringen virker inn på Helse- og sosialavdelingen. 

 
Figur 1. Organisering fra 1.8.2015 

 
Kilde: Karlsøy kommunes internettsider.  

                                                 
10 Kilde: Rådmannens saksframlegg til kommunestyresak 39/15 i møte 17.6.15. 
11 Kilde: Rådmannens forslag til BØP 2015 – 2018, s.20 (k-sak 97/14) 
12 Vedtatt i k-sak 97/14 Budsjett og økonomiplan 2015 - 2018. Kommunestyret 17.12.2014. 
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 Rus og psykiske helsetjenester hadde pr. november 2015 to hele stillingshjemler som psykiatriske 

sykepleiere13 og en miljøarbeider i 80 % stilling. En sosionom arbeidet som vikar i 50 % av den 

ene sykepleierstillingen.  

 

Ifølge en beskrivelse fra Karlsøy kommune kalt «Rus og psykiske helsetjenester» skal tjenesten 

primært være en tjeneste for voksne fra 18 år og eldre, men arbeider av og til med barn og ungdom. 

Tjenesten ønsker å medvirke til å fremme psykisk helse14 blant annet ved brukermedvirkning og er 

et gratis lavterskeltilbud. Personer som ønsker å snakke med noen av de ansatte, trenger ikke 

henvisning fra lege for å komme i kontakt med tjenesten. Den som ønsker kontakt, kan ringe bare 

for å prate eller for å lage en avtale. 

 

Pr februar 2016 hadde Rus og psykiske helsetjenester seks brukere i aldersgruppen 15 – 30 år. I 

aldersgruppen 30 – 60 år var det 19 brukere og av personer over 60 år var det fem som mottok 

tjenester fra Rus og psykiske helsetjenester. 
  

  

                                                 
13 Sykepleiere med videreutdanning innen psykisk helsearbeid og rus 
14 Psykisk helse: Evnen til å mestre tanker, følelser og adferd, og å tilpasse seg endringer og håndtere motgang. Kilde: 

Beskrivelsen Rus og psykiske helsetjenester fra Karlsøy kommune 
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5 SAMORDNING AV TJENESTER 

 

Har Karlsøy kommune rutiner i henhold til sentrale og lokale mål for samordning av 

tjenester for personer med sammensatte behov relatert til rus og psykiatri? 
 

 
 

5.1 Samhandling mellom ulike tjenester i kommunen og andre tjenesteytere 

Revisors funn 

Skriftlige rutiner 

Ifølge opplysninger fra fagleder for Rus- og psykiske helsetjenester har kommunen et «Tverrfaglig 

team» som ble startet høsten 2014. Fagleder opplyser at teamet består av representanter fra skolene, 

barnehagene, barnevern, rus- og psykisk helsetjeneste og helsesøster. Teamet er i gang med å lage 

en plan for sitt arbeid og skal lage rutinebeskrivelser for sin virksomhet etter at arbeidet med den 

nevnte planen er avsluttet. På møtene har teamet blant annet tatt opp og drøftet anonymiserte 

eksempler på saker ett av medlemmene har arbeidet med. Et eksempel på slike saker har vært 

hvordan en skoleansatt skulle snakke med foreldrene til en elev som ikke møtte på skolen. 

 

Faglederen opplyser videre at forut for det tverrfaglige teamet var det utarbeidet rutiner for et 

samarbeid mellom de etablerte tjenestene i kommunen. I dette samarbeidet inngikk helse- og 

sosialsjef, kommuneoverlege, pleie- og omsorgsleder, ledende helsesøster, avdelingsleder for åpen 

Revisjonskriterier  

  

Karlsøy 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 

 ha en koordinerende enhet 

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

eksterne tjenesteytere, individuell plan, koordinator og koordinerende enhet. 

 

Karlsøy kommune bør 

 være behjelpelig med å finne bolig for rusmisbrukere som ellers ikke kan finne tilbud i boligmarkedet 

 etablere faste samarbeidsmøter mellom Rus- og psykiatritjenesten og kommunens hjemmetjeneste  

 ha tett oppfølging og kontakt med brukere som er under rusbehandling i institusjon. 

 planlegge ettervernet, samt kartlegge og aktivere nettverk og fastlegge samarbeidsstrukturer med f. eks 

NAV, boligkontor m.m underveis i oppholdet. 

 veilede andre ansatte i helse- og sosialsektoren når det gjelder problemstillinger knyttet til deres 

fagområder. 

 tilby individuell veiledning som en del av behandlingstilbudet der dette er aktuelt 

 ha rutiner for kartlegging og henvisning til lærings – og mestringstilbud i helseforetaket og kommunen 

 tilby deltakelse i gruppebasert lærings- og mestringstilbud 

 

Kilder: 

Helse- og omsorgstjenesteloven, Sosialtjenesteloven, Prop. 91 L (2010-2011), Forskrift om habilitering og 

rehabilitering, Internkontrollforskrift i helsetjenesten, Tjenesteavtale nr. 2 mellom Karlsøy kommune og 

UNN HF, Rusmiddelpolitisk handlingsplan Karlsøy kommune 
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omsorg, sosial- og barnevernleder samt psykiatrisk sykepleier. Samarbeidet er beskrevet i pkt. 4.14 

Samarbeid i Handlingsplan for psykisk helsearbeid 2012 – 2016. Ifølge beskrivelsen har Rus og 

psykisk helsetjeneste faste samarbeidsmøter med NAV og med legekontoret. Planen anbefaler at det 

også etableres faste samarbeidsmøter med hjemmetjenesten. I tillegg har helse- og sosialetaten faste 

møter for ledergruppen. I disse møtene kan generelle problemstillinger bli diskutert, deltakerne kan 

utveksle erfaringer og gi veiledning når det er aktuelt. Koordinering av tjenester rettet mot 

enkeltbrukere kan ifølge handlingsplanen også være tema på møtene. 

 

Praktiserte rutiner  

Samhandling innad i kommunen 

Ifølge fagleder for Rus og psykiske helsetjenester samhandler tjenesten innad i kommunen blant 

annet med hjemmetjenesten og legekontoret/legevakten. Fysisk nærhet med hensyn til 

kontorplassering gjør det enkelt å spørre legene om råd. Tjenesten har forsøkt å ha faste avtaler med 

legekontoret, men det har ikke vært lett å gjennomføre på grunn av kapasitetsproblemer på 

legekontoret. Samarbeid etter behov fungerer godt ifølge faglederen. Legevakten ivaretar de akutte 

medisinske behovene som må dekkes etter klokken 16.  

 

Rus og psykiske helsetjenester har mange felles brukere med hjemmetjenesten, og disse brukerne 

får hjelp av begge tjenestene. Samarbeidet med hjemmetjenesten foregår ved at det til daglig er 

hjemmetjenesten som ivaretar tjenestemottakernes behov i hjemmet. Ut over dette snakker 

tjenestene sammen pr. telefon om brukere, de deltar på samarbeidsmøter og har veiledning. Når 

ansatte i Rus og psykiske helsetjenester besøker en bruker i hjemmet, hjelper også de til på områder 

brukeren måtte ha behov for hjelp.  Det kan være praktisk bistand, samtaler, hjelp til grunnleggende 

behov, sosialisering osv. 

 

Samarbeidet med skolene foregår ifølge fagleder i et «tverrfaglig team» som ble startet høsten 2014. 

Teamet som skal både være et rådgivende organ og ta opp enkeltsaker ved behov. Før dette 

tverrfaglige teamet ble dannet var de samme tjenestene i et samarbeid hvor de besøkte skolene på 

Hansnes og på Vannøya.15 På skolebesøkene fortalte tjenestene hva de som kommunale tjenester 

kunne tilby ungdommene og snakket om psykiske problemer.  

  

Fagleder for Rus og psykiske helsetjenester opplyser at samarbeid med barnevernet foregår når det 

er behov for samarbeid mellom de to tjenestene. Ifølge faglederen har tjenesten ved et par 

anledninger blitt bedt om å besøke familier som barnevernet har samarbeid med. Dette har skjedd 

etter at barnevernet har avklart med familien om de ønsker samtale med denne tjenesten. Rus og 

psykisk helsetjeneste har da kartlagt hva familien har behov for, og arbeidet ut fra det. Det er ingen 

skrevne rutiner for dette samarbeidet, men de to tjenestene er nå samlet i avdelingen «familie og 

helse» og dermed er det lett å samarbeide. De ansatte er opptatt av taushetsplikt, og passer på å 

drøfte alle saker anonymt. Som helsearbeider har fagleder for Rus og psykiske helsetjenester drøftet 

familier med barnevernet, men opplysningene om familiene har alltid vært anonymisert. 

 

Tjenesten samarbeider også med NAV ved hjelp av faste møter den første mandagen i hver måned, 

og denne ordningen fungerer bra etter faglederens vurdering. Det er også mulig å ta kontakt med 

NAV utenom de faste møtene dersom et eller flere behov tilsier det. 

 

Møter i ansvarsgrupper som er sammensatt av tjenesteytere fra forskjellige etater er også en del av 

samarbeidet mellom rus- og psykiatritjenesten og øvrige virksomheter, etater og avdelinger i 

kommunen.  

                                                 
15 Rus og psykiske helsetjenester var på den tiden organisert i Helse- og familieavdelingen. 
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Samhandling mellom kommunen og virksomheter utenfor kommunen 

Rus- og psykisk helsetjenester samarbeider med virksomheter utenfor kommunen når det gjelder 

enkeltbrukere. Tjenesten samarbeider med akutt-teamet ved UNN ved akutte behov. Rus- og 

psykiske helsetjenester kontakter teamet pr. telefon dersom tjenesten ønsker veiledning i 

enkeltsaker, og mottar da enten veiledning pr telefon eller tjenestemottakeren blir tatt inn til 

sykehuset. Tjenesten samarbeider også med akutt-teamet under utskrivninger og i tilfeller hvor 

teamet har oppfølging av tjenestemottakere etter hjemkomst til kommunen. 

 

Ambulantteamet er en annen samarbeidspartner. Teamet er en del av Distriktspsykiatrisk senter og 

skal ha oppfølging av pasienter rundt Tromsø. Karlsøy kommune ved Rus- og psykisk helsetjeneste 

avtaler veiledning med teamet fra gang til gang, ca. annen hver måned. Denne veiledningen har vært 

vedrørende både enkeltbrukere og tema. Slike tema kan f. eks. være «det å høre stemmer – hvordan 

snakker vi med brukerne?». Ambulantteamet reiste i desember 2015 ut til to brukere som bodde 

hjemme, og som hadde oppfølging både av teamet og fra Karlsøy kommune. 

 

Rus- og psykisk helsetjeneste samarbeider også med en psykolog som er ansatt ved en poliklinikk 

ved UNN (tidligere Åsgård sykehus). Denne psykologen har hatt samtaler med en tjenestemottaker 

i Karlsøy, og Rus- og psykisk helsetjeneste ønsket et samarbeid for å kvalitetssikre tilbudet til denne 

mottakeren. I ettertid har psykologen hatt veiledninger til tjenesten om andre tema. Samme person 

gir også veiledninger til legene i kommunen.  

 

Innenfor rus- og psykiatrifeltet samarbeider Karlsøy kommune også med kommunene Balsfjord, 

Lyngen, Storfjord og Tromsø. Dette samarbeidet er organisert i Samarbeidsforum for rus og 

psykiatri som har tre – fire møter i året og er kommet i stand etter initiativ fra samhandlings-

avdelingen på UNN. Samarbeidet har vært arrangert som konferanser med mulighet for utveksling 

og gruppearbeid, og som møter. I forumet har deltakerne delt erfaringer med kommuner i samme 

«nedslagsfelt» og diskutert temaer. Forumet har blant annet diskutert hvordan samhandling mellom 

spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten skal foregå. Et annet tema for diskusjon har vært 

veilederen «Sammen om mestring - veileder i lokalt psykisk helse- og rusarbeid for voksne»16 og 

hvordan denne skulle brukes. På møtene/konferansene har også deltakerne diskutert utfordringer 

kommunene står i innenfor feltet. 

 

Mental Helse er en landsdekkende organisasjon som arbeider for opplysning om mental helse. 

Lokallaget i Karlsøy arrangerer jevnlige møter og der deltar Rus og psykiske helsetjenester ofte med 

informasjon eller for å vise sin støtte. 

 

Revisors vurdering 

Etter revisors vurdering har Karlsøy kommune skriftlige rutiner for samarbeid mellom de etablerte 

tjenestene i kommunen. Vi legger til grunn for denne vurderingen at pkt 4.14 Samarbeid i 

Handlingsplan for psykisk helsearbeid 2012 – 2016 er en skriftlig rutine. Beskrivelsen av de 

praktiserte rutinene tyder på at de kommunale etatene samarbeider både internt og eksternt etter 

etablerte rutiner. Skriftlige og praktiserte rutiner for samarbeid gjør at revisjonskriteriet om 

samhandling mellom uliketjenester innad i kommunen og med andre tjenesteytere er oppfylt. 

 

  

                                                 
16 Veileder utgitt av Helsedirektoratet i 2014, IS-2076 
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5.2 Samarbeid med fylkeskommunen, regionalt helseforetak og stat 

Revisors funn 

Skriftlige rutiner 

Samarbeidet mellom Karlsøy kommune og det regionale helseforetaket UNN er regulert av en 

overordnet samarbeidsavtale og en rekke tjenesteavtaler. For vår undersøkelse er det tjenesteavtale 

nr. 2 som er relevant; «Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, 

habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og 

sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester». I 

tillegg til formelle opplysninger om avtalepartnerne, bakgrunn, formål og lovgrunnlag, inneholder 

avtalen blant annet et omfattende punkt om ansvars- og oppgavefordeling mellom kommuner og 

helseforetak. Dette er det viktigste punktet for vår undersøkelse.  

 

Praktiserte rutiner 

Karlsøy kommune og fylkeskommunen har ikke noe samarbeid som gjelder rus og psykisk helse.  

 

Samarbeidet mellom kommunen og staten ved fylkesmannen innenfor rus og psykisk helse foregår 

i form av fylkesmannssamlinger hvor alle kommunene i fylket blir invitert til å delta. På slike 

samlinger tar fylkesmannen opp lover, regler og spørsmål innenfor feltet.  

 

Fagleder opplyser til revisor at når Rus og psykiske helsetjenester har tjenestemottakere som er til 

behandling i spesialisthelsetjenesten ved UNN, har tjenesten kontakt både med 

behandlingsinstitusjonen og med personen som er til behandling. Behandlingsinstitusjonen og Rus 

og psykiske helsetjenester samarbeider for å skaffe bolig til de som mangler botilbud etter endt 

behandling. Behandlingsinstitusjonene og kommunen har av og til møter i tilknytning til personer 

som er under behandling for rus og/eller psykiske helseplager. Disse møtene foregår enten via 

lyd/bilde, ved at Rus og psykiske helsetjenester drar til UNN v/tidligere Åsgård sykehus, eller at 

bruker og ansatt ved en institusjon brukeren har tilknytning til, kommer til kommunen. 

 

Revisors vurdering   

Slik revisor oppfatter det, er det ikke aktuelt med samarbeid mellom kommunen og 

fylkeskommunen innafor rus- og psykiatrifeltet.  Samarbeidet med staten ved fylkesmannen er av 

veiledende art. Det er derfor ikke relevant verken med skriftlige eller praktiserte samarbeidsrutiner 

mellom kommunen og de to nevnte partene.  

 

Revisjonskriteriet om skriftlige rutiner for samarbeidet med det regionale helseforetaket er etter 

revisors vurdering oppfylt. 

 

Beskrivelsen av praktiserte rutiner tilsier at kommunen samarbeider med det regionale 

helseforetaket. Vi vurderer revisjonskriteriet om samarbeid som oppfylt også på det praktiske 

planet. 

 

 

 

 

 

 

 



KomRev NORD IKS Rus- og psykiatritilbud 

 

Side:  

 

19 

5.3 Individuell plan, samtykke, medvirkning og koordinering 

Revisors funn 

Skriftlige rutiner 

Karlsøy kommune har en mal for utarbeidelse av individuell plan (heretter forkortet til IP). Malen 

angir tidsperioden planen skal gjelde for og når den skal evalueres. Videre inneholder malen 

følgende punkter: 

 Navn, fødselsnummer, adresse, telefonnummer og e-postadresse til den planen gjelder for 

 Samtykke fra bruker/verge til at det utarbeides IP, opprettes ansvarsgruppe samt 

samtykkeerklæring 

 Viktige nærstående personer: telefonnummer/e-postadresse og adresse 

 Juridiske forhold og andre viktige opplysninger 

 Koordinator for individuell plan: navn, funksjon, adresse, signatur, tlf/e-post 

 Ansvarsgruppa og andre kontakter: navn, funksjon, adresse, signatur og tlf/e-post 

 Hvem som har mottatt kopi av planen 

 

Mal for Samtykkeerklæring har som innledning at den som skal få utarbeidet en individuell plan 

samtykker i utarbeidelsen av planen, og at nødvendig informasjon kan utveksles mellom de som får 

et ansvar i forbindelse med planen. Erklæringen inneholder rubrikker for opplysninger om 

tidsperioden erklæringen omfatter, sted, datering og underskrift. Erklæringen skal i tillegg inneholde 

begrunnelse for at tjenestemottakeren eventuelt ikke selv kan gi samtykke, og hvem som i så fall gir 

samtykke til at det kan utarbeides en IP. Den som gir samtykke på vegne av en annen, må også 

oppgi hvilken relasjon han eller hun har til vedkommende tjenestemottaker.  

  

Til utarbeidelsen av en IP har kommunen også mal for Kartleggingsskjema som skal beskrive både 

ressurser og behov hos tjenestemottakeren. Skjemaet inneholder følgende tolv punkter: 

1. Omsorg 

2. Bekymringsarbeid 

3. Helsetilstand 

4. Tilrettelegging.  Stimulering: 

5. Hjelpemidler 

6. Oppvekst, opplæring og sysselsetting 

7. Økonomi 

8. Bolig 

9. Transport 

10. Fritid 

11. Kommunale tjenester 

12. Annet 

 

Tjenesten har også et dokument kalt «Referat fra evalueringsmøte» som skal fylles ut med dato, 

navn og fødselsdato på hvem den evaluerte planen gjelder for, hvem som er og hvem som ikke er 

til stede17, hvem som er koordinator og referent, samt hvilke drøftinger og evalueringer som er 

gjennomført. 

 

 

Praktiserte rutiner 

Karlsøy kommune har ikke skriftliggjorte rutiner for koordinering av arbeidet med IP til en 

tjenestemottaker, men praktiserer ifølge fagleder for Rus og psykiske helsetjenester en rutine som 

                                                 
17 Dokumentet oppgir ikke hvem det siktes til med «Ikke til stede» 
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går ut på at den første ansatte i helse- og omsorgstjenesten som kommer i kontakt med 

tjenestemottakeren tar initiativ til å kalle inn til møte. På dette samarbeidsmøtet blir deltakerne enige 

om hvem som videre tar koordineringsarbeidet. Faglederen opplyser at det som oftest blir denne 

tjenesten som får jobben og som koordinerer de fleste ansvarsgruppene tjenesten deltar i. 

 

Tjenestemottakerne får tilbud om deltakelse ved utarbeidelsen av sine IPer. Ifølge fagleder for Rus 

og psykiske helsetjenester utarbeider kommunen ingen slike planer uten at tjenestemottakeren det 

gjelder, deltar i arbeidet. Kommunen har verken skriftlige eller praktiserte rutiner for å dokumentere 

hvem som blir tilbudt IP, men takker nei. Det er derfor ikke mulig å få opplyst hvor mange dette 

gjelder. Rus og psykiske helsetjenester har heller ikke oversikt over hvor mange av 

tjenestemottakerne som fyller kravene til å få utarbeidet IP.  

 

Viktige aktører i arbeidet med en IP er ifølge fagleder for Rus og psykiske helsetjenester den/de 

personene tjenestemottakeren ønsker å ha med og som enten yter tjenester eller har andre relasjoner 

til vedkommende. Slike personer er gjerne lege, pårørende, NAV, Rus og psykiske helsetjenester, 

UNN dersom vedkommende er innlagt og eventuelt hjemmetjenesten. Den som blir koordinator, 

har overordnet ansvar for IPen. 

 

På forespørsel fra KomRev NORD la fagleder for Rus og psykiske helsetjenester fram en liste over 

tjenestemottakere som hadde fått utarbeidet IP. Pr. 13. november 2015 var det seks tjeneste-

mottakere som hadde fått utarbeidet hver sin individuelle plan. Vår gjennomgang av de utarbeidete 

planene viste at alle seks som hadde gitt samtykke til å få utarbeidet IP, også hadde gitt samtykke 

til utveksling av taushetsbelagte opplysninger i tråd med regelverkets krav. Samtlige hadde fått 

tilbud om koordinator og gitt samtykke til at koordinatoren medvirket i arbeidet med den 

individuelle planen. 

 

Ifølge fagleder for Rus og psykiske helsetjenester har Karlsøy kommune ikke koordinerende enhet. 

Det er ansvarsgruppa som avgjør hvem som skal være koordinator i hvert enkelt tilfelle. Hvem som 

er med i en ansvarsgruppe, blir også avgjort i hvert enkelt tilfelle. I utgangspunktet er det lege, NAV 

og en representant for Rus og psykiske helsetjenester. Ansvarsgruppene kan også ha medlemmer fra 

spesialisthelsetjenesten, og pårørende kan delta. 

 

Revisors vurdering 

Vi vurderer Karlsøy kommunes maler for utarbeidelse av individuell plan, for tilbud om 

koordinator, for samtykkeerklæring og for kartleggingsskjema samt referat fra evalueringsmøte som 

skriftlige rutiner for hvordan tillatelser og opplysninger skal innhentes i arbeidet med en individuell 

plan.  Kriteriene om skriftlige rutiner for tilbud om individuell plan og innhenting av nødvendige 

samtykker er oppfylt. 

 

De praktiserte rutinene synes å sikre at arbeidet med IPer kommer i gang med medvirkning fra 

brukerne og med ansvaret for planarbeidet plassert hos den utpekte koordinatoren. I tillegg er de 

nødvendige aktørene med i arbeidet, og gjennomgangen av eksisterende IPer viser at etablerte 

rutiner fungerer. Manglende oversikt over hvilke tjenestemottakere som har krav på IP, og mangelen 

på egen koordinerende enhet gjør likevel at revisjonen vurderer Karlsøy kommunes rutiner på 

området som bare delvis oppfylt på det praktiske planet.  

 

Revisjonskriteriet om skriftlige rutiner som omhandler myndighetskravene for samordning av 

interne og eksterne tjenesteytere for individuell plan og for koordinator er oppfylte, men det er ikke 

oppfylt når det gjelder koordinerende enhet. 
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5.4 Tiltak i rusmiddelpolitisk handlingsplan  

Revisors funn 

Hjelp til å skaffe bolig 

Ifølge opplysninger fra fagleder for Rus og psykiske helsetjenester er det ofte behov for å skaffe 

bolig til tjenestemottakere som har vært til behandling i en institusjon. Som tidligere nevnt i 

rapporten deltar Rus og psykiske helsetjenester på møter i kommunens bolignemd når det er behov 

for å finne bolig til en tjenestemottaker. 

 

Samarbeidsmøter  

Karlsøy kommune har ifølge fagleder for Rus og psykiske helsetjenester etablert faste 

samarbeidsmøter mellom Rus- og psykiske helsetjenester og NAV ved at tjenestene møtes hver 

første mandag i måneden, og denne rutinen blir fulgt. Det er ikke etablert faste møteavtaler mellom 

Rus- og psykiske helsetjenester og kommunens hjemmetjeneste, jf kap. 5.1 Samhandling mellom 

ulike tjenester i kommunen og andre tjenesteytere, praktiserte rutiner, samhandling innad i 

kommunen. 

  

Oppfølging av brukere som er under rusbehandling i institusjon 

Rus og psykiske helsetjenester kjører ifølge faglederen tjenestemottakere til behandling i 

spesialisthelsetjenestens institusjoner og henter dem etter endt opphold. Underveis i oppholdet 

følger tjenesten opp den aktuelle personen ved telefonsamtaler med institusjonen, men har også 

kontakt med tjenestemottakeren.  

 

Kartlegging av nettverk 

I løpet av et institusjonsopphold har Rus og psykiske helsetjenester ifølge fagleder samarbeidsmøter 

med tjenestemottakeren og eventuelt nettverk før vedkommende blir utskrevet. For 

tjenestemottakere som ikke har IP, og dermed ikke har fått kartlagt et nettverk, kartlegger og 

aktiverer Rus og psykiske helsetjenester ikke noe nettverk uten at tjenestemottakeren har samtykket 

til at dette blir gjort. Fagleder opplyser til revisor at den det gjelder bestemmer hvem han eller hun 

ønsker med i sitt nettverk. 

 

Ettervern 
Utover å skaffe bolig og følge dem opp i hjemmet, har tjenesten ifølge faglederen lite å tilby 

brukerne etter behandlingen.  

 

Veiledning av andre tjenesteytere i helse- og sosialsektoren 

Rus og psykiske helsetjenester mottar veiledning fra spesialisthelsetjenesten, og ifølge fagleder for 

tjenesten får andre ansatte i helse- og sosialsektoren veiledning med hensyn til problemstillinger 

knyttet til de forskjellige fagområdene.  Alle kommunale etater med behov for veiledning får det, 

men det er særlig ansatte i hjemmetjenesten som er aktuelle i denne sammenhengen. 

 

Revisors vurdering 

Deltakelse i arbeidet med å skaffe bolig til tjenestemottakere som har vært innlagt i institusjon, 

oppfølging av tjenestemottakerne under institusjonsoppholdet, etablering av faste samarbeidsmøter 

med NAV, kartlegging av nettverket og planlegging av ettervern samt veiledning av andre 

tjenesteytere er kriterier fra rusmiddelpolitisk handlingsplan som er oppfylt. 

 

Kriteriene om etablering av samarbeidsmøter med kommunens hjemmetjeneste er ikke oppfylt. 
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5.5 Tiltak etter tjenesteavtale med UNN HF 

Revisors funn 

Når Karlsøy kommune har pasienter som trenger spesielt opplegg etter kapittel 5.3.4 i tjenesteavtale 

nr. 2, prøver kommunen å finne individuelle løsninger. Ifølge fagleder Rus og psykiske 

helsetjenester foretar de i slike tilfeller individuell kartlegging og gir veiledning. Tjenesten har vært 

med på å samarbeide spesielt med UNN og deres team i saker hvor det har vært nødvendig. 

Veiledninger i slike tilfeller har foregått både i Karlsøy kommune og på UNN.  

 

Kommunen har ikke skriftlige rutiner for kartlegging og henvisning til lærings- og mestringstilbud, 

men ifølge fagleder Rus og psykiske helsetjenester blir slik kartlegging og henvisning utført i 

praksis.  

 

Rus og psykiske helsetjenester tilbyr ikke eget opplegg for deltakelse i gruppebasert lærings- og 

mestringstilbud. Ifølge fagleder har tjenesten ikke kapasitet til det. Tjenesten har prøvd å tilby kurs 

i depresjonsmestring (KID-kurs), men fikk få påmeldte. Deretter ble en av kurslederne langtids-

sykemeldt og tjenesten har ikke startet opp igjen etterpå med slike kurs. KID-kurs er etter 

faglederens vurdering tilbud som kan kalles gruppebasert lærings- og mestringstilbud til pasienter 

med depresjon og angst. Et annet moment er at forholdene i Karlsøy er små, og deltakerne på kurs 

i regi av kommunen opplever ifølge faglederen deltakelsen sin som svært «synlig». De ønsker derfor 

heller å delta på lignende kurs i Tromsø.  

 

Et annet tiltak som ifølge fagleder Rus og psykiske helsetjenester kan kalles «gruppebasert 

mestring» er kafeen «Møteplassen» som tjenesten driver annenhver uke. Formålet med kafédriften 

er at mennesker med samme problematikk skal kunne møtes i fellesskap. 

 

 

Revisors vurdering 

Kriteriene om tilbud om individuell veiledning og om rutiner for kartlegging og henvisning til 

lærings- og mestringstilbud vurderes som oppfylt.  

 

Kriteriet om tilbud om deltakelse i gruppebasert lærings- og mestringstilbud vurderes som delvis 

oppfylt. 

 

 

5.6 Konklusjon 

KomRev NORD konkluderer med at Karlsøy kommune ved Rus og psykiske helsetjenester i stor 

grad har rutiner i henhold til sentrale og lokale mål for samordning av tjenester for personer med 

sammensatte behov relatert til rus og psykiatri. Konklusjonen bygger på revisors funn og følgende 

vurderinger: 

 

Karlsøy kommune har skriftlige rutiner for samarbeid mellom de etablerte tjenestene i kommunen. 

Vi legger til grunn for denne vurderingen at pkt 4.14 Samarbeid i Handlingsplan for psykisk 

helsearbeid 2012 – 2016 er en skriftlig rutine. Beskrivelsen av de praktiserte rutinene viser at de 

kommunale etatene samarbeider både internt og eksternt etter etablerte rutiner.  

 

Karlsøy kommune og Troms fylkeskommune har ingen samarbeidsområder innenfor rus og 

psykiatrifeltet, og samarbeidet med staten ved fylkesmannen er av veiledende art.  
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Kommunen har skriftlige rutiner for samarbeidet med det regionale helseforetaket, og beskrivelsen 

av praktiserte rutiner tilsier at kommunen faktisk samarbeider med det regionale helseforetaket.  

 

Vi vurderer Karlsøy kommunes maler for utarbeidelse av individuell plan, for tilbud om 

koordinator, for samtykkeerklæring og for kartleggingsskjema samt referat fra evalueringsmøte som 

skriftlige rutiner for hvordan tillatelser og opplysninger skal innhentes i arbeidet med en individuell 

plan.   

 

Rutinene Rus og psykiske helsetjenester praktiserer synes å sikre at arbeidet med IPer kommer i 

gang med medvirkning fra brukerne og med ansvaret for planarbeidet plassert hos den utpekte 

koordinatoren. I tillegg er de nødvendige aktørene med i arbeidet, og gjennomgangen av 

eksisterende IPer viser at etablerte rutiner fungerer. Kommunen mangler imidlertid både oversikt 

over hvilke tjenestemottakere som har krav på IP og egen koordinerende enhet.  

 

Rus og psykiske helsetjenester har skriftlige rutiner som omhandler myndighetskravene for 

samordning av interne og eksterne tjenesteytere for individuell plan og for koordinator, men mangler 

både skriftlige og praktiserte rutiner når det gjelder koordinerende enhet. 

 

Rus og psykiske helsetjenester deltar i arbeidet med å skaffe bolig til tjenestemottakere som har vært 

innlagt i institusjon, oppfølging av tjenestemottakerne under institusjonsoppholdet, etablering av 

faste samarbeidsmøter med NAV, kartlegging av nettverket og planlegging av ettervern samt 

veiledning av andre tjenesteytere. 

 

Rus og psykiske helsetjenester har ikke etablert faste samarbeidsmøter med kommunens 

hjemmetjeneste. Tjenesten gir tilbud om individuell veiledning og har rutiner for kartlegging og 

henvisning til lærings- og mestringstilbud. Tjenesten gir også et enkelt tilbud om deltakelse i 

gruppebasert lærings- og mestringstilbud ved driften av kafeen «Møteplassen». 
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6 SYKEFRAVÆR 

 

Hvor stort sykefravær har kommunens rus- og psykiatritjeneste hatt de siste tre år, og hvilke 

virkninger har sykefraværet eventuelt hatt på tjenestetilbudet? 

6.1 Revisors funn 

Det går fram av Karlsøy kommunes årsmeldinger for 2013 og 2014 at kommunen har hatt mye 

oppmerksomhet mot sykefravær blant ansatte, og at det har vært arbeidet med tiltak for å redusere 

fraværet. Videre har Helse- og sosialetaten ifølge årsmeldingene hatt møter med administrasjonen 

og i AMU18, og problemet har vært drøftet i møter med tillitsvalgte, legene, NAV, 

arbeidslivssenteret og på personalmøter. Bedriftshelsetjenesten har bidratt med både system - og 

individrettede tiltak. 
 

Som det går fram av kapittel 2, ble Helse- og familieavdelingen lagt ned fra 1.1.2015.  Rus og 

psykiske helsetjenester ble fra denne datoen en fagseksjon under administrativ ledelse av helse- og 

omsorgssjefen. Statistikken for sykefravær for Ansvar 306 Rus og psykisk helsetjeneste for årene 

2013 – 2015 framgår av tabellen under:   

 

Tabell 1: Sykefravær ved Rus og psykiske helsetjenester 

 2013 2014 2015 

Omfatter både egenmeldt og legemeldt 

fravær. 25,80 % 10,50 % 2,50 % 

       
Kilde: Helse- og omsorgsetaten, Karlsøy kommune 

 

Helse- og omsorgssjefen opplyser at det høye sykefraværet i 2013 skyldes langtidssykemelding for 

en av de ansatte. 

 

Ved langtidssykemeldinger har det vært tatt inn vikarer med kompetanse som sosionom og pedagog. 

Fagleder ved Rus og psykiske helsetjenester betrakter ulik fagkompetanse som en styrke for 

tjenesten, men sier at de ved langvarige vakanser ikke klarer å gi tjenestemottakerne alle de 

tjenestene de har krav på. Langvarige vakanser har også ført til at fagleder har måttet prioritere 

arbeid med brukere framfor arbeid med rutiner for tjenesten. 

 

Et annet moment som kan påvirke tjenestetilbudet blant annet i perioder med sykefravær blant 

ansatte, er at Karlsøy kommune har bosetting spredt på flere øyer, og dette kan medføre at ansatte 

bruker mye tid på reise med ferge og bil for å nå ut til enkelte brukere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 ArbeidsMiljøUtvalget 
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7 ANBEFALINGER 

 

 Med bakgrunn i helse- og omsorgstjenesteloven § 7-3 anbefaler vi Karlsøy kommune å 

oppnevne en koordinerende enhet som skal ha overordnet ansvar for utarbeidelse av 

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

 

 Med bakgrunn i § 5 i Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten 

(internkontrollforskriften) anbefaler vi at kommunen utarbeider rutiner for koordinerende 

enhet.  
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8 HØRING 

 

Rapportens høringsutkast ble 14.3.2016 sendt til Karlsøy kommune ved rådmannen for å få 

rådmannens kommentarer til rapporten i sin helhet. Høringsfristen ble satt til 1. april 2016, og den 

30. mars s.å. mottok vi følgende svar fra kommunens helse- og omsorgssjef, gitt etter fullmakt fra 

rådmannen: 

 

«Det vises til brev datert 14.03.16 med høringsfrist 1. april. Karlsøy kommune har ingen 

merknader til høringsutkast om rus- og psykiatritilbud.» 
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9 REFERANSER 

 

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

omsorgstjenesteloven) 

 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) 

 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) 

 Karlsøy kommune – Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012 - 2016 

 Handlingsplan for psykisk helsearbeid 2012 – 2016. 

 Overordnet samarbeidsavtale mellom Karlsøy kommune og Universitetssykehuset Nord-

Norge HF 

 Tjenesteavtale nr. 2 mellom Karlsøy kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

«Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, 

rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende 

helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester»  

 Karlsøy kommunes årsmelding for 2014 

 Ny administrativ organisasjonsplan pr. 1.1. 2015 

 Kommunestyresak 39/15 Organisasjonsstruktur  
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KomRev NORD har tidligere gjennomført følgende 

forvaltningsrevisjonsprosjekter i Karlsøy kommune: 

 

Offentlige anskaffelser, 2004 

Omorganisering, nedbemanning, 2005 

Spesialundervisning i Karlsøy kommune, 2006 

Arbeidsmiljø og skader i pleie og omsorg, 2007 

Inntektsskapende virksomhet, 2008 

Iverksetting av politiske vedtak, 2008 

Byggesaksbehandling og tilsyn, 2009 

Selvkost VAR, 2010 

Kvalitet og ressursbruk i grunnskolen, 2012 

Barnevern, 2013 

Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Om selskapet og vår 
forvaltningsrevisjonskompetanse 

 

 

KomRev NORD IKS utfører helhetlig 

revisjon av kommuner, kommunale 

foretak, interkommunale selskaper, 

offentlige stiftelser, kirkeregnskap og 

legater. Selskapets eiere og oppdrags-

givere er Troms fylkeskommune, alle 

kommunene i Troms, ni kommuner i 

Nordland og fire kommuner i Finnmark.  

 

Vårt hovedkontor ligger i Harstad, og vi 

har avdelingskontorer i Tromsø, 

Narvik, Sortland, Finnsnes, Sjøvegan 

og Storslett.  

 

Vi har 34 medarbeidere som samlet 

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 åtte medarbeidere med høyere 

utdanning innen ulike fag:  

 

 Rettsvitenskap 

 Pedagogikk 

 Samfunnsplanlegging 

 Sosiologi 

 Statsvitenskap 

 Samfunnsøkonomi 
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