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SAKSOPPLYSNINGER: 
Bakgrunn  
Temaet rus og psykiatri var et prioritert tema i kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon 
inneværende periode. Kontrollutvalget behandlet den 9.5.2018 en foranalyse om temaet. De 
vedtok at de ønsket at revisjonen skulle gå videre med temaet med fokus på bruk og 
etterlevelse av individuelle planer innen rus og psykiatri. De ønsket også at problemstillinger 
kunne avklares med administrasjonen. Prosjektplan ble behandlet av kontrollutvalget den 
5.9.2018 og utvalget fattet følgende vedtak: 

1. Kontrollutvalget opprettholder bestillingen av en forvaltningsrevisjon om temaet bruk 
og etterlevelse av individuelle planer innen rus og psykiatri. 

2. Kontrollutvalget tar prosjektplanen til orientering og forutsetter at mest mulig av 
bestillingen utføres i 2018. 

 
Innlandet Revisjon IKS har ferdigstilt rapporten som er vedlagt saken. Revisor vil stille i møtet 
og presentere rapporten og svare på spørsmål.  
 
Fakta  
Formålet med prosjektet var «å kartlegge og vurdere hvordan kommunen følger opp plikten til 
å utarbeide og følge opp individuelle planer innen området rus og psykisk helse. Ved 
behandling av foranalysen ble det trukket fram særlig tre endringer etter 2008 som utfordrer 
det kommunale psykiske helsearbeidet: "For det første har det vært en tjenesteforskyvning i 
tråd med intensjonen i samhandlingsreformen om kortere behandlingsopphold innen 
spesialisthelsetjenesten. For det andre har kommunene fått større ansvar for det 
forebyggende arbeidet gjennom Folkehelseloven som trådte i kraft i 2012. For det tredje 
stilles det krav til at arbeid med psykisk helse og rus må ses i sammenheng." 



  
 
 

  
 
 

 

 
Følgende hovedproblemstillinger med underproblemstillinger lå til grunn for undersøkelsen: 

1. I hvilken grad sikres at de som har rett til individuell plan får utarbeidet en slik plan 
innen tjenesteområdet psykisk helse og rus? 

a. Hva er omfanget av individuelle planer i kommunen? 
b. Har kommunen etablert rutiner for å vurdere og avgjøre om vilkårene får å få 

en individuell plan er tilstede? 
c. Informeres tjenestemottakere om rettigheter til individuell plan? 
d. Er det klart hvem som har ansvaret for initiering og utarbeiding av individuelle 

planer? 
2. Har kommunen – innen tjenesteområdet psykisk helse og rus – et tilfredsstillende 

system for oppfølging, evaluering og revidering av individuelle planer? 
a. Blir det oppnevnt koordinatorer for alle brukere med individuelle planer? 
b. Får koordinatorene veiledning/opplæring i oppgavene rollen som koordinator 

fører med seg? 
c. Har kommunen rutiner, maler o.l. som sikrer at innholdet i planene er i samsvar 

med krav? 
d. Kvalitetssikres det at tiltakene i planen gjennomføres som forutsatt? 
e. Er det etablert rutiner for evaluering og revidering av individuelle planer? 

 
Prosjektet er gjennomført via dokumentanalyser og intervjuer.  
 
Kapittel tre i rapporten beskriver revisjonskriteriene. Dette er de lover, forskrifter, 
retningslinjer, kommunale vedtak, faglige standarder mv. som sier noe om hvordan kommunen 
skal jobbe. For dette temaet et det spesielt Helse- og omsorgstjenesteloven og forskrift om 
habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator som er benyttet.  
 
Kapittel fire beskriver organiseringen av psykisk helse og rustjeneste i Gausdal kommune, samt 
hvilke tilbud kommunen har for brukere innen psykisk helse og rus. I Gausdal er planområde 
Helse administrativt plassert inn under enhet Habilitering og rehabilitering. For fire år siden ble 
en egen enhet skilt ut fra Tildelingskontoret, kalt Koordinerende enhet (KE). KE er organisert 
som et tverrfaglig team som består av to vernepleiere og to fra enheten familie og inkludering.  
 
I løpet av 2018 hadde kommunen 120 registrerte brukere som hadde mottatt tjenester. Av 
disse hadde 10 individuell plan.  
 
Den første problemstillingen skulle se på om det sikres utarbeiding av individuell plan (IP). 
Oppsummert konkluderer revisjonen med at kommunen jobber «godt med individuell plan og 
de har utarbeidet gode verktøy for å sikre at individuell plan blir håndtert i samsvar med 



  
 
 

  
 
 

 

helse- og tjenesteloven og forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og 
koordinator».  
 
Revisjonen viser til at kommunen har opprettet en egen koordinerende enhet (KE), noe som nå 
er en forventning. Det har tatt noe tid for enheten å utvikle og finne den rollen enheten skal ha. 
Samarbeidet mellom Psykisk helse og rus og KE synes å fungere tilfredsstillende. Det kom for 
øvrig tilbakemeldinger på at «prosessen omkring søknad om IP og koordinator kan oppleves 
som forsinkende i arbeidet overfor brukeren». KE har utarbeidet rutiner for å ivareta ansvaret 
sitt, men revisjonen påpeker «at noen av rutinene som er mottatt har samme overskrift/navn, 
men ulikt innhold. Det er også noe uoversiktlig hva gjelder henvisninger til andre prosedyrer. 
Selv om det er utarbeidet rutiner fra KE som skal dekke de områdene de har ansvar for, 
vurderer revisjonen at de kan jobbe ytterligere med formidlingen av disse.» Revisjonen har 
også funnet noen rutiner som henviser til utgått lovverk.  
 
Revisjonen vurderer at KE «har etablert et system for oppnevning, opplæring og veiledning 
av koordinatorer. Det synes allikevel å være noe forbedringspotensial i dette arbeidet, da 
ulike deler av organisasjonen forholder seg til/viser til ulike sett av rutiner/prosedyrer på like 
områder». Alle rutiner/prosedyrer er samlet i kvalitetssystemet TQM, og dette vurderer 
revisjonen som positivt og at de dermed er lett tilgjengelige for alle.  
 
Ansatte skal informere om rettigheten til IP, og revisjonen viser at de ansatte er kjent med 
dette. Men det ble sagt at informasjon om retten til IP i noen tilfeller kunne vært bedre. Det 
framkom også at flere ansatte mener at verktøyet kommunen har for registrering av individuell 
plan er for lite fleksibelt.  
 
Revisjonen har vist at det stort sett er klart hvem som har ansvar for initiering og utarbeiding 
av IP. Men når en pasient mottar tjenester fra flere, kan det synes som om det er utfordringer 
for tjenesten selv å vurdere hvem som er den som er tettest på brukere. Revisjonen påpeker at 
det her er viktig at KE koples inn på et tidlig tidspunkt for å koordinere på et overordnet nivå.  
 
Den andre problemstillingen skulle vurdere system for oppfølging, evaluering og revidering 
av individuell plan. Revisjonen konkluderer med at kommunen har et godt system for søknad 
og oppnevning av koordinator for brukere med og uten IP. KE har også en god plan for 
gjennomføring av opplæring og oppfølging av koordinatorene. Prosedyrer og mal for IP 
samsvarer med lov og forskrift. Når det gjelder rutiner for evaluering og revidering av IP 
vurderer revisjonen at dette er ivaretatt i malen for IP hvor koordinator skal notere når 
revidering av individuell plan er foretatt og når neste evaluering skal gjennomføres. Revisjonen 
skriver for øvrig følgende på side 30: «Selv om det er en rekke prosedyrer som viser hvordan 
en skal arbeide med IP og som koordinator, er det lite som viser hvordan dette faktisk følges 



  
 
 

  
 
 

 

opp. Koordinator har ansvar for løpende arbeid med IP, oppfølging av mål og prosesser, 
bl.a. i ansvarsgruppemøter (nå kalt tverrfaglige koordineringsmøter). Koordinerende enhet 
har oversikt over antall IP som initieres og over antall koordinatorer. Det er ingen samlet 
oversikt over status i de individuelle planene som er opprettet. Ved f.eks. en årlig 
rapportering til KE fra alle som har brukere med IP om status på IP, sist revidert, om den er 
avsluttet, vil gi Koordinerende enhet få en mer fullstendig oversikt».   
 
Oppsummert anbefaler revisjonen at: 

- Kommunen sørger for at alle gjeldende rutiner ligger i kvalitetssystemet 
- Kommunen gjennomgår rutinene/prosedyrene og forsikrer seg om at det er klart 

hvilke rutiner/prosedyrer som er gjeldende og som kan brukes 
- Kommunen bør vurdere å ha et system for kvalitetssikring av revidering og evaluering 

av individuell plan 
 
 
VURDERING: 
Innlandet Revisjon IKS har levert en oversiktlig rapport som svarer opp de problemstillingene 
som kontrollutvalget la til grunn.  
 
Kommunene har overtatt et stort ansvar fra deler av spesialisthelsetjenesten innen fagområdet 
rus og psykiatri. Forvaltningsrevisjonen konkluderer med at det er mye som ser ut til å fungere, 
rutiner er i tråd med lov og forskrift og det har vært stort fokus på området fra kommunens 
side. Foranalysen viste også til at tiltak var igangsatt eller planlagt igangsatt av kommunen, 
samt at det ikke var noen områder som konkret var spesielt risikoutsatt i Gausdal kommune.  
 
Selv om hovedkonklusjonen er at mye er på plass, så har revisjonen noen anbefalinger om 
forbedringer. Dette er et viktig aspekt ved forvaltningsrevisjonsrapporter, nemlig at de skal 
føre til læring og forbedring. Anbefalingene som går på å sørge for at alle rutiner ligger i 
kvalitetssystemet og at man gjennomgår alle rutiner for å sikre at de er oppdatert, antar 
sekretariatet ikke er veldig omfattende arbeid for administrasjonen. Gausdal kommune jobber 
mye med internkontroll. Det anbefales allikevel å be om en oppdatering på alle anbefalingene, 
gjerne før sittende kontrollutvalg går av.  
 
Kontrollutvalget valgte å spisse undersøkelsen ved å se konkret på bruk av individuelle planer. 
Et moment som ble diskutert i forbindelse med behandling av foranalysen, var om det skulle 
være en systemrevisjon eller resultatrevisjon. Kontrollutvalget endte opp med problemstillinger 
som i stor grad er rettet inn mot systemet og ikke mot hvordan den faktiske praksisen er og 
hvilket resultat dette har for brukerne. Revisor skriver for øvrig i rapporten at det er lite som 
viser hvordan prosedyrene faktisk følges opp, og kontrollutvalget kan diskutere om de vil be 
spesielt om en tilbakemelding om dette. Oppfølging av anbefaling nr. 3 kan muligens dekke 
dette.  
 



  
 
 

  
 
 

 

Det vurderes som nyttig med en slik ekstern gjennomgang av rutiner og prosedyrer på et 
fagfelt. Rådmannen skriver også i sitt svar på rapporten at det alltid er nyttig med en 
gjennomgang av dokumenter og praksis innenfor et område. Rådmannen kommenterer også at 
rapporten bekrefter at arbeidet som gjøres er i tråd med lov og forskrift. 
 
Oppsummert anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget oversender rapporten til 
kommunestyret og ber om en tilbakemelding på oppfølging av anbefalingene innen 1.9.2019 
for å sikre at sittende kontrollutvalg får sluttbehandlet rapporten.  
 
 
Sekretariatets forslag til 

VEDTAK 
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Individuelle planer – kommunalt psykiatri 
og rusarbeid» til orientering og legger saken fram for kommunestyret med følgende  
 
INNSTILLING 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Individuelle planer – kommunalt 
psykiatri og rusarbeid» til orientering. 

2. Kommunestyret merker seg at revisjonen konkluderer med at kommunen jobber godt 
med individuelle planer og at de er i tråd med lov og forskrift. Systemet for oppfølging, 
evaluering og revidering av individuelle planer er også tilfredsstillende.  

3. Kommunestyret merker seg forøvrig at det er gitt noen anbefalinger som det forventes 
at rådmannen følger opp: 

a. Kommunen må sørge for at alle gjeldende rutiner ligger i kvalitetssystemet. 
b. Kommunen må gjennomgå rutinene/prosedyrene og forsikre seg om at det er 

klart hvilke rutiner/prosedyrer som er gjeldende og som skal brukes.  
c. Kommunen bør vurdere å ha et system for kvalitetssikring av revidering og 

evaluering av individuell plan.  
4. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget en tilbakemelding om oppfølging av 

ovennevnte punkter innen 1.9.2019.  
 
 
Kontrollutvalget Gausdal har behandlet saken i møte 08.05.2019 sak 8/19 
 
Protokoll 
Innlandet Revisjon IKS presenterte revisjonsrapporten og svarte på spørsmål.  
 
Votering 
I samsvar med sekretariatets forslag fattet kontrollutvalget følgende enstemmige 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Individuelle planer – kommunalt psykiatri 
og rusarbeid» til orientering og legger saken fram for kommunestyret med følgende  



  
 
 

  
 
 

 

 
INNSTILLING 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Individuelle planer – kommunalt 
psykiatri og rusarbeid» til orientering. 

2. Kommunestyret merker seg at revisjonen konkluderer med at kommunen jobber godt 
med individuelle planer og at de er i tråd med lov og forskrift. Systemet for oppfølging, 
evaluering og revidering av individuelle planer er også tilfredsstillende.  

3. Kommunestyret merker seg forøvrig at det er gitt noen anbefalinger som det forventes 
at rådmannen følger opp: 

a. Kommunen må sørge for at alle gjeldende rutiner ligger i kvalitetssystemet. 
b. Kommunen må gjennomgå rutinene/prosedyrene og forsikre seg om at det er 

klart hvilke rutiner/prosedyrer som er gjeldende og som skal brukes.  
c. Kommunen bør vurdere å ha et system for kvalitetssikring av revidering og 

evaluering av individuell plan.  
4. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget en tilbakemelding om oppfølging av 

ovennevnte punkter innen 1.9.2019.  
 
 
 
Kontrollutvalget foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Individuelle planer – kommunalt 
psykiatri og rusarbeid» til orientering. 

2. Kommunestyret merker seg at revisjonen konkluderer med at kommunen jobber godt 
med individuelle planer og at de er i tråd med lov og forskrift. Systemet for oppfølging, 
evaluering og revidering av individuelle planer er også tilfredsstillende.  

3. Kommunestyret merker seg forøvrig at det er gitt noen anbefalinger som det forventes 
at rådmannen følger opp: 

a. Kommunen må sørge for at alle gjeldende rutiner ligger i kvalitetssystemet. 
b. Kommunen må gjennomgå rutinene/prosedyrene og forsikre seg om at det er 

klart hvilke rutiner/prosedyrer som er gjeldende og som skal brukes.  
c. Kommunen bør vurdere å ha et system for kvalitetssikring av revidering og 

evaluering av individuell plan.  
4. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget en tilbakemelding om oppfølging av 

ovennevnte punkter innen 1.9.2019.  
 


