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1 Innledning 

 Bakgrunn 1.1

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommunene etter Lov om kommuner og  

fylkeskommuner av 25.9.1992 med endringer av 12.12.2003 (Kommuneloven). Formålet med 

forvaltningsrevisjon er nedfelt i kommunelovens § 77 nr. 4: "..Kontrollutvalget skal (videre) 

påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av 

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

vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon)." 

  

Nesodden kommunes kontrollutvalg vedtok 6.12.2016 barn og ungdoms psykiske helse som 

tema for en forvaltningsrevisjon i 2017, jf. sak 53/16. Utvalgets sekretariat utarbeidet forslag 

til mål og problemstillinger for prosjektet. Disse ble vedtatt på møtet 31.1.2017 (Sak 4/17). 

 Sammendrag 1.2

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å vurdere om Nesodden kommunes tilbud til 

barn og unge innen psykisk helsearbeid er i tråd med sentrale og lokale myndighetskrav. 

Revisjonen har undersøkt hvilke helsefremmende og forebyggende tiltak som er iverksatt i 

kommunen, hvilken oversikt kommunen har over helseutfordringene, om planer er 

tilfredsstillende, om målgrupper for tiltakene er identifisert samt tilgangen på ressurser.  

 

Vi har videre sett på hvordan ansvaret for målgruppen er forankret i kommunen og hvordan 

det er tilrettelagt for samarbeid mellom deltjenester på tvers av fagområder for å kunne gi et 

best mulig tilbud.  

 

Vi har også vurdert rutinene for vedtak om individuell plan og oppnevning av koordinator, og 

sett på om individuell plan er i bruk for barn og unge med psykiske helseutfordringer. 

 Konklusjoner 1.3

 Forebyggende og helsefremmende arbeid 1.3.1

Det generelt rettede forebyggende arbeid blant barn og unge i Nesodden kommune er 

omfattende og har et bredt siktemål, som også omfatter psykisk helse. Kommunens 

folkehelseplan er tydelig på hvilke krav folkehelseloven stiller til folkehelsearbeidet i 

kommunen. Kommunen har et grundig og omfattende plangrunnlag på overordnet nivå. 

 

Kommunen skal ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de faktorer som påvirker 

denne. Oversikten skal, foruten informasjon fra stat og fylkeskommune, også baseres på 

kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene og på kunnskap om faktorer og 

utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn
1
. Oversikten er, iht. kommunen selv, delvis kartlagt. 

Mangler ved oversikten over risikoutsatte grupper kan gjøre at grunnlaget for å målrette tiltak 

blir mangelfullt. 

 

                                                           
1
 Folkehelseloven § 5 
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Kommunens forebyggende tiltak er noe generelle slik de er formulert i overordnete planer. 

Når det gjelder psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunen, er det lite som fremheves i 

planer om hva som er de faktiske utfordringene i Nesodden kommune. Revisjonen mener det 

ville være en fordel om det forelå en analyse for kommunen som helhet som redegjør for 

risikoutsatte grupper og tiltak rettet mot disse. Revisjonens inntrykk er at mye av kunnskapen 

om den lokale helsetilstanden og utsatte grupper, finnes blant ansatte på virksomhetsnivå. 

Systematisering og samordning av denne kunnskapen vil kunne bidra til å sikre et godt 

grunnlag for målrettede tiltak. Revisjonen viser også til at brukernes tilbakemeldinger på 

sentrale områder, er overveiende positive. 

 

Etter revisjonens vurdering gir ikke denne forvaltningsrevisjonen grunnlag for å anbefale økte 

tildelinger, eller påpeke mangler når det gjelder kompetanse. 

 Tverrfaglig samarbeid 1.3.2

Gjennom etableringen av virksomhet Barn, unge og familie (BUF), hvor bl.a. psykisk helse 

for barn og unge inngår, har kommunen synliggjort at dette er en gruppe med spesielle behov 

og lagt til rette for et tverrfaglig samarbeid rundt dette. Tilbakemeldingene tyder på at denne 

organiseringen har vært positiv. BUF, barnehager og skoler er dessuten underlagt samme 

kommunalsjef. Det psykiske helsearbeidet for barn og unge har dermed en forankring på 

ledelsesnivå i kommunen. 

 

I årsrapporten for 2016 viser kommunen til at den ikke har ressurser til å opprette en egen 

folkehelsekoordinator. Det heter videre at uten en stilling til å koordinere arbeidet må den 

enkelte virksomhet ta ansvar for folkehelseutfordringer på sitt fagfelt og samarbeide på tvers. 

Når det gjelder det psykiske helsearbeidet for barn og unge, kan det stilles spørsmål ved om 

denne ansvarsdelingen sikrer at aktiviteter og tiltak er samordnet og koordinert. Revisjonen 

etterlyser at det er noen som i det daglige "eier" saksområdet for kommunen som helhet og 

har ansvaret for samordning og koordinering. 

 

Nesodden kommune har i liten grad formelle avtaler og beskrivelser for det tverrfaglige 

samarbeidet. Revisjonen mener generelt at skriftlige prosedyrer/avtaler kan bidra til å avklare 

forventninger til hvordan et samarbeid bør fungere. Dette gjelder forhold som hvilke møter 

som skal finnes sted, hvem som er ansvarlig, hva møtene skal omhandle, hvem som bør delta 

osv. Slike avtaler kan formuleres ganske korte. 

 Individuell plan 1.3.3

Tildelingsteamet har koordineringsansvaret for individuelle planer (IP) og er ansvarlig for at 

koordinator blir oppnevnt. IP utarbeides i papirbasert versjon som oppbevares hos den som er 

koordinator. Dette gjør at planen blir lite tilgjengelig for de som er involvert. Dagens IP 

fungerer derfor dårlig som et dynamisk verktøy som brukeren eier. 

Tildelingsteamet har oversikt over hvem som har IP-er og hvorfor. Kommunen har imidlertid 

ingen oppfølging av om tiltakene i IP-en virker. Når den individuelle planen ikke er 

tilgjengelig for de som skal forholde seg til den, og det heller ikke er noen oppfølging av 

hvordan IP virker, gir det et inntrykk av at IP ikke ses på som nyttig. Det er derfor behov for 

en mer dynamisk IP som i større grad kan være et levende verktøy for brukeren.  

 

Nesodden kommune bruker generelt ikke IP som verktøy for gruppen barn og unge med 

psykiske vansker med mindre det følger andre diagnoser med. Revisjonen mener at IP kan 
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være et nyttig verktøy for brukeren som bør vurderes og evt. tilbys.  

 

Kommunen innvilger søknad om individuell plan ut fra om brukeren har rett på en slik plan. 

Men det er ingenting i veien for at denne modellen, eller en tilpasset variant av den, kan 

brukes dersom den er tjenlig for brukeren. Det blir en løsning som balanserer faglige 

vurderinger og brukerens behov for hjelp til å følge opp tiltakene mot ulike deler av det 

kommunale hjelpeapparatet. Revisjonen ser positivt på at kommunen bruker ansvarsgrupper 

for å ivareta behovet for faglig koordinering. Rollen som koordinator kan fylle brukerens 

behov for et kontaktpunkt mot det kommunale hjelpeapparatet.  

 Anbefalinger 1.4

Follo distriktsrevisjonen IKS anbefaler Nesodden kommune å vurdere følgende 

forbedringstiltak innenfor området psykisk helsearbeid for barn og unge: 

 

a) Utarbeide en oversikt over barn og unge som er risikoutsatt i forhold til utvikling av 

psykiske vansker. 

b) Utarbeide en samlet oversikt over tiltak rettet mot målgruppen.  

c) Sørge for at tiltak er samordnet og har en forankring inn mot kommunens ledelse. 

d) Utarbeide skriftlige avtaler som ramme for de samarbeidsordninger som etableres. 

e) Videreutvikle individuell plan til et mer dynamisk og tjenlig verktøy. 

f) Vurdere om det er tilfeller hvor IP kan være nyttig for brukeren. 

 
 

/s/       /s/ 

Steinar Neby      Bjørn Tore Nedregård 

Revisjonssjef     Prosjektleder 
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2 Prosjektbeskrivelse 

 Formål og problemstillinger 2.1
Kontrollutvalget vedtok følgende formål for forvaltningsrevisjonsprosjektet: "Vurdere om 

Nesodden kommunes tilbud til barn og unge innenfor psykisk helsearbeid er i tråd med 

sentrale og lokale myndighetskrav." 

 

Kontrollutvalgets bestilling inneholdt tre problemstillinger: 

 

1) "Hvilke tiltak er iverksatt for å ivareta helsefremmende og forebyggende arbeid? 

 Er kapasitet og kompetanse tilpasset behovene? 

 

2) Hvilket samarbeid er etablert mellom ulike enheter med ansvar for psykisk helsearbeid for 

unge? 

 

3) Hvordan ivaretar kommunen krav til utforming og oppfølging av individuell plan?" 

 

 Begreper og definisjoner 2.2

Med helsefremmende arbeid forstås tiltak som skal bedre forutsetningene for god helse og ta 

sikte på å fremme trivsel, velvære og mulighetene til å mestre de utfordringer og belastninger 

mennesker utsettes for i dagliglivet.
2
 

 

Regjeringens rundskriv Q-16/2013, Forebyggende innsats for barn og unge, sier at 

forebyggende arbeid fokuserer ikke først og fremst på symptomer, men er generelt orientert 

med sikte på å fremme sunne barn og unge som håndterer framtidige utfordringer og risikoer. 

Forebygging rettet mot barn og unge handler først og fremst om å legge til rette for et godt 

oppvekstmiljø for alle.  

 

Rundskrivet skiller mellom universell, selektiv og indisert forebygging. 

 

 Universell forebygging omfatter innsats rettet mot hele befolkningsgrupper (for 

eksempel alle barn og unge) uten at det er identifisert individer eller grupper med 

forhøyet risiko. 

 Selektiv forebygging er tiltak rettet mot grupper med kjent eller forhøyet risiko for å 

utvikle problemer. Tiltakene her skal motvirke negativ utvikling hos barn og unge 

eller deres foreldre. 

 Indisert forebygging er tiltak rettet mot individer med høy risiko eller klare tegn på 

problemer. Tiltak rettet mot barn og unge med symptomer på psykiske vansker er 

eksempel på indisert forebygging.  

 

Hva som er barn og unge, er ulikt ut fra hvilket lovverk som anvendes. Barnevernloven 

gjelder for barn opp til 18 år, men tiltak som er iverksatt før fylte 18 år kan etter samtykke 

opprettholdes inntil fylte 23 år. Helsestasjonene og skolehelsetjenesten skal i følge egen 

forskrift tilby tjenester til barn og unge fra 0-21 år. 

                                                           
2
 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, Sosial- og 

helsedirektoratets veileder til forskrift av 3. april 2003 nr. 450. 
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 Informasjon om revidert enhet 2.3

Nesodden kommune hadde 19 137 innbyggere pr. 2. kvartal 2017. Sum driftsinntekter i 2016 

var 1,25 mrd. kr. Kommunens ansatte utfører til sammen 1 085 årsverk. Administrativ 

organisering:  

 

 
 

Fagområdene Forebyggende helse, Barnevern, Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og 

Psykisk helsetjeneste for barn og unge (PHBU), er samlet i virksomheten Barn, unge og 

familie (BUF) under egen virksomhetsleder. Virksomhetsleder BUF rapporterer til 

Rådmann 

Kommunalsjef Plan, 
teknikk og miljø 

Infrastruktur og 
vannmiljø 

Plan, bygg og geodata 

Eiendom 

Teknisk service 

Kommunalsjef Helse 
og omsorg 

Hjemmebaserte 
tjenester 

Sykehjem 

Forebyggende og 
behandlende 

tjenester for voksne 

Tildelingsteam 

Miljøtjenesten 

Integrering og 
mangfold 

Kommunalsjef Skole, 
barnehage og 

oppvekst 

Grunnskoler 

Barnehager 

Kulturskolen 

Barn, unge og familie 

Forebyggende helse 

Barnevern 

PPT 

Psykisk helsetjeneste 
for barn og unge 

Stabssjef Interne 
tjenester og 

kommunikasjon 

Kommuneadvokat 
Kommuneoverlege 

Nav 

Stabssjef Økonomi og 
styring 

Stabssjef Organisasjon 
og tjenesteutvikling 



Follo distriktsrevisjon IKS: Psykisk helsearbeid for barn og unge i Nesodden kommune 

 

8 

kommunalsjef for Skole, barnehage og oppvekst. 

 

Tildelingsteamet er organisert under virksomheten Forebyggende og behandlende tjenester 

for voksne, som rapporterer til kommunalsjef Helse og omsorg. 

 Metode 2.4

 Metode generelt 2.4.1

Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. pålegger i § 7 at forvaltnings-

revisjon gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og 

anerkjente standarder på området. Follo distriktsrevisjon IKS følger Standard for 

forvaltningsrevisjon (2011) som styret i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har 

fastsatt. Noen utdrag fra standarden: 

 

1. Revisjonskriterier (pkt. 22, 23 og 25): "Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller 

standarder som forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. 

Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, og utledet av, autoritative kilder innenfor 

det reviderte området." 

2. Data/fakta (pkt. 27): "I valg av metode må revisor sikre dataenes relevans (gyldighet, 

validitet) i forhold til problemstillingen(e). Datainnsamlingen må gjennomføres på en 

måte som sikrer dataenes pålitelighet (reliabilitet)." 

3. Vurderinger (pkt. 31): "Revisor må analysere de innsamlede dataene i forhold til 

revisjons-kriteriene og vurdere om praksis eller tilstand er i tråd med kriteriene." 

4. Konklusjoner (pkt. 33): "På bakgrunn av vurderinger av dataene opp mot kriteriene 

skal revisor konkludere i forhold til problemstillingen(e). Dersom revisor finner 

vesentlige avvik, skal dette komme tydelig til uttrykk i 

forvaltningsrevisjonsrapporten." 

5. Anbefalinger (pkt. 34): "Der det er hensiktsmessig bør revisor gi anbefalinger. 

Anbefalinger må aldri formuleres som pålegg til administrasjonen. Revisor skal også 

være varsom med å foreslå detaljerte løsninger." 

6. Kvalitetssikring (pkt. 45): "Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres." Et 

rapportutkast sendes til kommunens kontaktperson for prosjektet for verifisering av 

datagrunnlaget. 

7. Kontradiksjon (pkt. 16). Endelig rapport sendes administrasjonssjefen, som "skal gis 

anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som framgår av rapporten. 

Høringssvaret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget." 

 Metode i dette prosjektet 2.4.2

Datainnhentingen er foretatt i september og oktober 2017. Metoden har vært dokument-

analyse og intervju, supplert med Kostra-statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB)3 og data fra 

brukerundersøkelser. Revisjonen har også innhentet vurderinger fra Akershus 

universitetssykehus ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) Follo. 

 

Det er utledet revisjonskriterier for hver problemstilling. Kriteriene er lagt til grunn for 

datainnsamlingen og revisjonens vurderinger og konklusjoner. 

 

Prosjektet er gjennomført med følgende fremdrift: 

                                                           
3
 Kostra er Kommunaldepartementets regnskaps- og rapporteringsstandard for norske kommuner fra 2001. 
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Dato: Aktivitet: 

31.1.17 Kontrollutvalget vedtok formål og problemstillinger. Follo distriktsrevisjon IKS 

ble bedt om å fremlegge forslag til prosjektplan. 

21.3.17 Prosjektplanen godkjent av kontrollutvalget (Sak 10/17). 

24.5.17 Oppstartsbrev sendt til Nesodden kommune ved rådmannen. 

8.6.17 Kommunalsjef Skole, barnehage og oppvekst, Jorunn Lunde Jenssen, utpekt 

som revisjonens kontaktperson. 

26.6.17 Oppstartsmøte med virksomhetsleder Barn, unge og familie, Vibeke Skogsberg. 

5.9.17 Møte med fagsjef forebyggende helse barn og unge, Ingerlise Skare. 

5.9.17 Møte med fagsjef barnevern, Mona Stensen. 

6.9.17 Møte med fagsjef psykisk helsetjeneste for barn og unge, Linda Røer-Nilsen. 

6.9.17 Møte med fagsjef PPT, Sophie Asantcheef Vamnes. 

19.9.17 Møte med tildelingskonsulent/koordinator, Christer Aarvik. 

25.5.17 Møte med rektor, Alværn ungdomsskole, Ingrid Birgitte Hamnes. 

4.10.17 Møte med styrer Kongleveien barnehage, Heidi Hansen. 

13.11.17 Utkast til rapport sendt til kontaktperson for verifisering av fakta. 

28.11.17 Verifiseringsmøte med kommunalsjef Skole, barnehage og oppvekst og 

virksomhetsleder Barn, unge og familie.  

30.11.17 Nytt rapportutkast sendt kontaktperson for verifisering og koordinering internt i 

kommunen. 

20.12.17 Revisjonsrapport sendt rådmannen for høring. 

15.1.18 Revisjonsrapport med rådmannens uttalelse sendt til Nesodden kommunes 

kontrollutvalg via Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS). 

30.1.18 Fremleggelse av revisjonsrapporten i Nesodden kommunes kontrollutvalg. 
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3 Forebyggende og helsefremmende arbeid 

 
 
 
 
 

 Revisjonskriterier 3.1

Folkehelseloven § 5 pålegger kommunen å ha skriftlig oversikt over helsetilstanden i 

befolkningen og de faktorer som påvirker denne. Oversikten skal identifisere 

folkehelseutfordringene i kommunen, herunder også forebyggbare sykdommer som psykiske 

lidelser. God oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer er nødvendig for å 

planlegge og gjennomføre tiltak. Oversikten skal legge til rette for et systematisk og 

kunnskapsbasert folkehelsearbeid. Dette innebærer at kommunens forebyggende arbeid skal 

være basert på kunnskap om målgrupper og virkningen av tiltak. 

 

Helsedirektoratet viser i sin veileder Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene til at 

kommunens overordnede oppgave er å legge til rette for trygge og gode oppvekstmiljøer, og 

iverksette forebyggende tiltak for å hindre psykiske vansker. I det forebyggende arbeidet bør 

tjenestene være særlig opptatt av grupper med spesielle behov. Barn og unge som lever med 

risiko for, eller er i ferd med å utvikle psykiske vansker eller lidelser, er en slik gruppe.  

 

Forebyggende innsats for barn og unge (Rundskriv Q-16/2013) viser til at forebygging 

forutsetter planlegging, helhetsperspektiv og tid. God forankring viser seg derfor også 

gjennom prioritering i det kommunale plansystemet. For å sikre gjennomføring bør tiltak 

nedfelles i kommunale planverk. 

 

Kommunen skal ha et apparat som fanger opp barn og unge i risikosonen eller som har 

psykiske vansker eller lidelser. Det forebyggende arbeidet i skoler, barnehager og andre 

oppvekstarenaer er særlig sentralt. For å ivareta dette må kommunen etablere et bredt spekter 

av tiltak på tvers av tradisjonelle sektorgrenser. 

 

Forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon- og 

skolehelsetjenesten setter krav til at helsestasjonen og skolehelsetjenesten skal gi et tilbud til 

barn og ungdom 0 – 20 år (§ 2-3) som bl.a. skal omfatte: 

 helseundersøkelser og rådgivning med oppfølging/henvisning ved behov,  

 forebyggende psykososialt arbeid, 

 opplysningsvirksomhet og veiledning individuelt og i grupper, 

 hjemmebesøk/oppsøkende virksomhet, 

 samarbeid med skole om tiltak som fremmer godt psykososialt og fysisk lærings- og 

arbeidsmiljø for elever, 

 bistand og undervisning i gruppe/klasse/foreldremøter i den utstrekning skolen ønsker 

samarbeid om habilitering av barn og ungdom med spesielle behov, 

 

Forskriftens § 2-1 krever at kommunen skal sørge for å ha tilgang på nødvendig personell for 

Problemstilling nr. 1: 

Hvilke tiltak er iverksatt for å ivareta helsefremmende og forebyggende arbeid? 

 Er kapasitet og kompetanse tilpasset behovene? 
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de oppgavene de skal utføre og ha en hensiktsmessig arbeidsfordeling mellom disse. 

 

Revisjonskriterier: 

 Kommunen skal ha skriftlig dokumentasjon som identifiserer folkehelseutfordringene 

i kommunen. Helsetilstand og påvirkningsfaktorer skal danne grunnlag for 

gjennomføring av tiltak. Helsearbeidet skal være systematisk og kunnskapsbasert. 

 Kommunen skal etablere et bredt spekter av forebyggende tiltak. Tjenestene bør være 

særlig opptatt av grupper med spesielle behov. Tiltak bør være nedfelt i 

plandokumenter. 

 Kommunen skal tilby helsefremmende og forebyggende tjenester i skoler og 

barnehager. 

 Kommunen skal sørge for å ha tilgang på nødvendig personell for de oppgavene den 

skal utføre. 

 Folkehelseutfordringer 3.2

Sentrale styringsdokumenter som kommuneplan, budsjett og handlingsprogram og 

årsberetning, har ingen særskilt omtale av psykisk helse for barn og unge. Kommuneplanen 

for helse og omsorgstjenester (2011-2020) omhandler heller ikke tjenester innen psykisk 

helse. 

 

Kommunens folkehelseplan gjelder for årene 2015-2019. Planen sier at befolkningens helse er 

delvis kartlagt, viser i stor grad til pålegget i Folkehelseloven § 5 og presiserer bl.a. at 

folkehelsearbeidet skal være kunnskapsbasert og tverrsektorielt og at kommunen skal ha 

nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer 

som kan virke inn på denne. Oversikten skal gi mer målrettede tiltak. Tiltakene skal ha ønsket 

effekt og må derfor også evalueres.  

 

Kunnskapsdokumentet fra 2014 er Nesodden kommunes oversikt over helsetilstand og 

påvirkningsfaktorer. Dokumentet viser med referanse til Folkehelseinstituttet til at hver tredje 

16-åring i landet vil ha oppfylt kriterier for diagnose en eller annen gang i livet. Hos de fleste 

er symptomene forbigående, men 25-40 % av barna har lidelser som varer over flere år. 

Kunnskapsdokumentet viser også til Ungdataundersøkelsen
4
 for 2013, som bl.a. sier at 

psykiske belastninger er stigende med alderen, at jenter sliter mer enn gutter, og at disse 

tendensene er de samme for Nesodden som for resten av Akershus og landet for øvrig. 

 

Kommunens oppvekstplan 2017-2021 er utgitt som et strategisk virkemiddel for å synliggjøre 

barne- og ungdomsarbeidet som drives av kommunens virksomheter 
5
. Planen inneholder bl.a. 

et handlingsprogram for det forebyggende arbeidet. Alle virksomheter i Nesodden kommune 

som arbeider med barn og unge, skal utvikle trivselsplaner med fokus på inkludering og 

fellesskap. 

  

                                                           
4
Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser. Undersøkelsene 

er tilpasset skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Ungdata er resultat av et faglig 
samarbeid mellom forskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus og syv regionale 
kompetansesentre innen rusfeltet. 

5
 "Å vokse opp er å høre til", plan for et godt oppvekstmiljø i Nesodden kommune 2017-2021, s.2. 
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Følgende mål og tiltak fremkommer i oppvekstplanen: 

 

Universelle, forebyggende tiltak som omfatter alle barn og unge  

Mål Tiltak 
Alle barn opplever respekt, 

fellesskap og inkludering i sitt 

dagligliv. 

Alle virksomheter som arbeider med barn og unge, har 

utviklet sosiale handlingsplaner med fokus på inkludering 

og fellesskap. 

Skoleklasser fra 7.-10. trinn har 

tilbud om tilrettelagt 

kursopplegg i skoletiden, med 

fokus på inkludering. 

Prosjekt inkluderende kultur tilbys klasser på 7. trinn på 

Nesoddens skoler. Kurset tilpasses den enkelte skoles 

behov. Oppfølging av prosjektet tilbys gjennom hele 

ungdomsskolen. 

Ungdom har medbestemmelse i 

saker som angår eget 

oppvekstmiljø. 

Ungdommens kommunestyre (UKS) etableres som angitt i 

kommunestyre-vedtak mai 2015, og blir en reell 

høringsinstans i saker som angår oppvekstmiljøet i 

kommunen.  

Alle frivillige organisasjoner 

for barn og unge er bevisst sitt 

ansvar for alles trivsel og 

deltakelse for fellesskapet 

Alle frivillige organisasjoner for barn og unge inviteres 

årlig til et møte med ressurspersoner i kommunen. 

Kommunen har en permanent 

beredskap for håndtering av 

komplekse mobbesaker. 

Kommunen oppretter et Beredskapsteam mot mobbing 

(bestående av ressurspersoner fra «koordinerende team»), 

der ansatte, elever eller foresatte kan be om bistand. Det 

utarbeides rutiner og prosedyrer for håndtering av saker 

der ansvarsforholdet er uklart. 

Tiltak som omfatter risikoutsatte grupper 

Mål Tiltak 
Barn og unge som ikke har det 

bra, får riktig hjelp til riktig tid 

Tilbud om egnet behandling og individuelle tiltak for 

barn, unge, deres foresatte og lærere. 

Alle nyinnflyttede barn og unge 

– inkl. flyktninger - opplever å 

være velkomne og inkluderte. 

Spesifikke inkluderende tiltak utarbeides i hver 

virksomhet.  

 

Individrettede tiltak 

Mål Tiltak 
Barn og unge som har opplevd 

alvorlige krenkelser og 

mobbing skal oppleve seg 

ivaretatt og verdsatt  

 

Prosedyrer ved Opplæringslova § 9A følges. 

Ved krenkelser og mobbing i fritidsmiljøet tas 

problemstillingen opp i koordinerende 

team/Beredskapsteam mot mobbing - med forslag til 

oppfølging. 

 

Nesodden kommune har definert kjennetegn på måloppnåelse for tiltakene. Sentrale punkter 

er at alle skal oppleve nulltoleranse mot mobbing, respekt og anerkjennelse, trygghet, 

tilhørighet, vennskap og medbestemmelse. 

 

Oversikt over helsetilstanden blant barn og unge er lite utdypet i kommunale plandokumenter. 

Revisors inntrykk er at ansatte i virksomhetene har mye kunnskap om dette og om utsatte 

grupper.  
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 Forebyggende og helsefremmende tiltak 3.3

Kommunen tilbyr en rekke forebyggende og helsefremmende tiltak rettet mot barn og unge 

som er relevante for barn og unges psykiske helse. Oversikten under er ikke uttømmende, 

men gir et bilde av omfanget og bredden i spekteret av kommunens tilbud.  

 Barn, unge og familie 3.3.1

Virksomhet Barn, unge og familie (BUF) har 59 ansatte og til sammen 51 årsverk. 

Virksomheten omfatter fagområdene forebyggende helsetjenester, pedagogisk- psykologisk 

tjeneste, barneverntjenesten og psykisk helsetjeneste, barn og unge. Hvert område ledes av en 

fagsjef. Tjenestene er forankret i helselovgivningen, opplæringslova, barnehageloven og 

barnevernloven. 

 Forebyggende helsetjenester 3.3.2

Forebyggende helsetjenester hadde 18,5 årsverk og 4,5 årsverk i prosjektstillinger i 2016. 

Helsestasjon  

Formålet er å forebygge sykdom og å fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse. 

Helsestasjonen tilbyr bl.a. råd og veiledning ut fra barnets alder, veiledning og støtte til 

familier med spesielle behov, hjemmebesøk etter fødsel, konsultasjon/undersøkelse med 

helsesøster og lege på faste alderstrinn, flyktningarbeid, tverretatlig samarbeid, og kurs eller 

samtalekvelder for førstegangsforeldre. 

Helsestasjon har fire helsesøstre fordelt på 3,2  årsverk og én helsesøster i 100 % prosjekt -

stilling. 

      

Helsestasjonen, 

aktivitetsdata 2016. 

 

 196 fødsler.         

 185 hjemmebesøk innen 2 uker etter hjemkomst fra fødeklinikk.                                                                                                                          

 171 helseundersøkelser.                                                                                              

 177 to-årskontroller. 

 199 fire-års kontroller. 

 Deltok i 10 ansvarsgrupper 

Totalt ca. 2450 konsultasjoner  

                                           

Skolehelsetjenesten 

Det er skolehelsetjeneste knyttet til alle barneskoler, ungdomskoler og videregående skole i 

kommunen. Helsesøster har fast kontortid på skolen. Skolehelsetjenesten består av 

helsesøster, skolelege, fysioterapeut og ergoterapeut.  

Skolehelsetjenesten tilbyr rådgivning og veiledning i forhold til fysisk, psykisk og sosial 

funksjon hos eleven, helseundersøkelser og helseopplysning, individuelt i grupper eller 

klassevis, foreldreveiledning og tilbud om ruskontrakt når rusen begynner å styre hverdagen.  

Skolehelsetjenesten har 8 helsesøstre fordelt på 6,5 årsverk og en helsesøster i 100 % 

prosjektstilling. En ubesatt 90 % prosjektstilling blir besatt 01.01.18. 
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Skolehelsetjenesten, 

aktivitetsdata 2016. 

 

 240 helseundersøkelser innen utgangen av 1. trinn. 

 273 utførte helseundersøkelser på 3.trinn 

 255 utførte helseundersøkelser på 8 trinn. 

 Deltok i 20 ansvarsgrupper, koordinator for individuelle planer. 

 Ca. 30 % av elevene er i kontakt med helsesøster, og mottar 

individuell oppfølging. Tilsvarer 785 elever. 

 

Helsestasjon for ungdom 

Dette er et tilbud til ungdom under 21 år og et supplement til skolehelsetjenesten. Det er ingen 

timebestilling, og tilbudet er gratis. Ungdom kan møte både lege og helsesøster og snakke om 

det meste.  

 

Tjenesten tilbyr veiledning om prevensjon og graviditet, testing for seksuelt overførbare 

sykdommer, veiledning ved usikkerhet om seksuelle identitet, rusproblemer, unormalt forhold 

til mat/kropp/ trening, konflikter med nærmeste eller når hverdagen blir tung og vanskelig.  

Det jobber en helsesøster og en lege ved Helsestasjon for ungdom. Hver mandag er legen 

tilstede tre timer og helsesøster syv timer. I tillegg kommer en ungdomspsykolog som har 

samtaler etter timebestilling. 

 

Helsestasjon for 

ungdom, 

aktivitetsdata 2016. 

Mottok 662 besøk (Helsesøster: 462. Lege: 200). 

 

Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge  

Tjenesten skal bidra til å fremme barn og unges helse, for bedre å vedlikeholde deres 

funksjonsevne, slik at de kan mestre sin livssituasjon på best mulig måte. Tjenesten omfatter 

habilitering og rehabilitering gjennom oppfølging i hjemmet, helsestasjonen, barnehager, 

skoler og på Bergertoppen bo- og avlastningsbolig, tilrettelegging av daglige aktiviteter i form 

av kompenserende tiltak, trening eller hjelpemidler - både ved korttids- og langtidsbehov. 

Tjenesten tar del i tverrfaglig samarbeid. Tjenesten har en ergoterapeut og tre fysioterapeuter 

på heltid. 

Fysio- og 

ergoterapitjenesten, 

aktivitetsdata 2016. 

 Deltagelse i 26 ansvarsgrupper. 

 Koordinerte individuelle planer. 

 76 nye henvisninger i 2016. 

 

Jordmortjenesten  

Tjenesten skal sikre at svangerskapet forløper på en naturlig måte, slik at morens helse blir 

best mulig ivaretatt og at barnet fødes uten sykdom eller skade som kunne vært unngått. 

Tjenesten tilbyr svangerskapskontroll, barselbesøk av jordmor (1-3 dager etter hjemkomst) og 

samtalekveld for blivende foreldre (fire ganger pr. år). Tjenesten har tre jordmødre fordelt på 

150 % stilling. 
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Jordmortjenesten, 

aktivitetsdata 2016 

 

 710 Svangerskapskontroller. 

 130 Førstegangskontroller 

 85 Barselbesøk etter hjemkomst 

 Prevensjons veiledning, samtaler etter fødselen og amme-

veiledning. 

 

Ruskontrakt 

Innebærer tett oppfølging av ungdom og foreldre over minimum 8 mnd. av helsesøster og 

ruskonsulent, i samarbeid med politiet i Follo. 

 

Ruskontrakt, 

aktivitetsdata 2016. 

 

 24 aktive ruskontrakter i 2016 (gutter: 19, jenter: 5).                                                  

 17 nye oppstartede kontrakter (gutter: 15, jenter: 2). 

 16 foreldre/foreldrepar som er fulgt opp med 1-6 samtaler hver.      

 

Flyktningearbeid 

Helsesøster foretar tuberkulosescreening, helseundersøkelser, helsesamtaler med psykisk 

kartlegging, henvisninger til fastlege, tannlege eller andre kommunale helsetjenester. 

 

Flyktningetjeneste, 

aktivitetsdata 2016. 

Det ble bosatt 18 voksne flyktninger i Nesodden kommune, 14 

enslige mindreårige flyktninger og 13 direkte bosatte flyktninger. 

 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 3.3.3

Tjenesten skal vurdere behov for spesialpedagogiske tiltak i førskolealder og grunnskolealder,  

samt vurdere behov for spesialundervisning på grunnskolens område for voksne. PPT kan 

samarbeide med foresatte og fastlege om henvisning til blant annet barne- og 

ungdomspsykiatrien (BUP) med tanke på ytterligere utredning/bistand. Tjenesten er rettet mot 

aldersgruppen 0-16 år og voksne med rett til opplæring på grunnskolens område. 

 

PPTs tjenestetilbud består blant annet av rådgivning og veiledning i forhold til barn og unges 

trivsel, tilpasning, utvikling og opplæring, utredning, testing og observasjon av barn og unges 

læreforutsetninger, oppfølging av enkeltbarn med ulike spesielle behov/spesialpedagogiske 

tiltak, planlegging og utvikling av forebyggende tiltak i skoler og barnehager, sosial 

ferdighetstrening, foreldrerådgiving /foreldregrupper, konsultasjon i barnehage/ skole, 

tverrfaglig samarbeid med andre sentrale samarbeidspartnere som bistår barn, unge og deres 

familier i kommunikasjon. 

 

PPT er sakkyndig instans ved vurderinger av behov for:  

 utsatt eller framskutt skolestart, 

 spesialpedagogiske tiltak i førskolealder, behov for spesialundervisning, 

 videre henvisning til statlig pedagogisk støttesystem,  

 inntak på særskilt prioritert grunnkurs i videregående skole, 

 vurdering av behov for andre pedagogiske tiltak og hjelpemidler, 

 

Logopedtjenesten inngår i PPT. Logopeden utreder og vurderer igangsetting av tiltak i forhold 

til språk, tale, stemme og stamming. PPT har 10,5 årsverk. 
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PPT, 

aktivitetsdata 2016. 

432 aktive saker i skoleåret 2016-2017. Mottar 80-120 nye saker pr år 

 Barneverntjenesten 3.3.4

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres 

helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og bidra til at barn og unge får 

en trygg oppvekst. 

 

Barnevernet skal gi hjelp og støtte for at hjemmet skal kunne makte sitt oppdrageransvar, men 

har også plikt til å gripe inn hvis dette ikke er tilstrekkelig. Tiltak i hjemmet kan være råd og 

veiledning, støttekontakt, besøkshjem, terapeutiske tiltak, økonomisk hjelp, plass i 

barnehage/SFO, hjelp og organisering av fritidsaktiviteter. Dersom barnet eller ungdommen 

av ulike årsaker ikke kan bo hjemme, formidler barneverntjenesten institusjonsplassering og 

fosterhjemsplassering. Barnevernstjenesten har 13,5 årsverk. 

 

Barneverntjenesten, 

Aktivitetsdata 

2016. 

 

 Mottok 105 bekymringsmeldinger første halvår 2017 (11 henlagt). 

Gjennomført 94 undersøkelser (63 henleggelser)  

 Sakene preges av at de er mer alvorlige enn før. 56 % handler om 

rus, vold eller seksuelle overgrep. Samtidig ble flere saker henlagt 

i 2017 enn årene før. 

 Skole-los. 3.3.5

Los-prosjektet i Nesodden kommune startet i august 2015. 130% stilling er organisert i 

virksomheten Barn, unge og familie. Los-tiltaket er rettet mot elever med risiko for frafall i 

grunnskolen. 

 

Elever som har deltatt i Los- prosjektet har ulike utfordringer, som f.eks. vanskelige 

hjemmeforhold, faglige utfordringer, høyt skolefravær, mobbing/problematiske 

vennerelasjoner, psykiske helseutfordringer og/eller rusproblematikk. 

 

Losene samarbeider med: ungdommen, familien, foreldre, skole , ungdom og fritid, PHBU, 

PPT, barneverntjenesten, forebyggende helse, NAV, BUP, tildelingsteamet i kommunen og 

koordinerende team. 

 Psykisk helsetjeneste barn og unge.  3.3.6

Tilbudene er lavterskeltilbud og dekker gruppen 0-20 år. Tjenesten tilbyr kortvarig 

behandling - som samtale, råd og veiledning med psykolog eller familieterapeut, samt 

PMTO
6
-terapi ved atferdsproblemer. Individuelt, foreldre-, familie- eller gruppetilbud 

vurderes ut fra behov. Det kan også henvises til BUP. 

Tjenesten tilbyr også undervisning og veiledning til barn i førskole- og skolealder (0-20 år), 

foreldre/foresatte til barn og unge, gravide og samarbeidspartnere. 

 

 

                                                           
6
 Parent Management Training – Oregon. Et tilbud til familier med barn der barnet har atferdsproblemer. 
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Tilbud i PHBU: 

 0-3 år 4-12 år 13-20 år 

Velkommen inn  Primært 

individuelle møter. 

 Tilbud om time 

innen en uke. 

 Foreldre til 

premature får tilbud 

om time med 

psykolog og 

fysioterapeut. 

Orientering om 

tilbudene, primært pr 

tlf. 

 Orientering om 

tilbudene, primært 

pr tlf. 

 Kan ta kontakt uten 

samtykke fra 16 år. 

Åpen time  Drop-in, foreldre. 

 En times samtale. 

 Tilbys hver uke. 

 Drop-in foreldre. 

 En times samtale. 

 Tilbys hver uke. 

 Drop-in foreldre  

 En times samtale. 

 Tilbys hver uke 

Åpen kveld    Tilbud for foreldre 

på kveldstid hver 

høst og vår. 

 Basert på "Hold 

meg-slipp meg"
7
 

Introkurs 

foreldre 

  Godt familieliv – 

om følelser, 

kommunikasjon og 

barns utvikling. 

 Tilbys hver måned. 

 

Foreldregrupper COS-P, 0-5 år.
8
  COS-P, 0-5 år. 

 PMTO, 4-12 år. 

 "Hold meg-slipp 

meg. 

 Foreldrekurs for 

ungdom mellom 13 

og 16 år. 

Individuelle 

møter 
 Avklaringssamtale. 

 Individuell 

oppfølging eller 

losing/anbefaling 

videre. 

 Korttidsperspektiv. 

 Tilbud om 

observasjon av 

samspill og 

hjemmebesøk. 

 Avklaringssamtale. 

 Individuell 

oppfølging eller 

losing/anbefaling 

videre. 

 Korttidsperspektiv. 

 Avklaringssamtale. 

 Individuell 

oppfølging eller 

losing/anbefaling 

videre. 

 Korttidsperspektiv. 

 
 
 
 
 

                                                           
7
 Kurs om kommunikasjon mellom foreldre og barn i løsrivingsfasen. 

8
 Circle of Security Parenting. Et foreldreveiledningsprogram hvor målet er å fremme trygg tilknytning mellom 

foreldre og barn.  
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Psykisk helse for 

barn og unge, 

aktivitetsdata 2016. 

 200 henvendelser i 2016. 

 Antall henvendelser har økt jevnt de siste 10 år. Gruppen 6-13 og 

13-20 år hadde omtrent samme antall (75).  

 Andelen jenter er den samme for begge aldersgruppene, mens den 

synker for guttene. Over 50 % av henvendelsene kommer fra 

foresatte. Helsestasjon/skolehelsetjenesten står for ca. 30%. 

 

 Samordning, lokale, rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) 3.3.7

Det kriminalitetsforebyggende arbeidet i Nesodden kommune er organisert etter SLT-

modellen, der kommunen og politiet samarbeider for å: 

 Redusere antall førstegangskriminelle under 18 år. 

 Redusere antall innbrakte mindreårige p.g.a. rus. 

 Redusere voldsepisoder blant ungdom. 

 Redusere saker til barnevernet med forebygging. 

 Veilede foresatte. 

 Barnehager 3.3.8

Planen for et godt oppvekstmiljø i Nesodden 2017-2021 gir føringer om forebyggende arbeid 

mot mobbing. Dette starter i barnehagen. Barnehagepersonalet har en viktig rolle i å støtte 

barnas sosiale utvikling. Barnehagene jobber med en rekke forebyggende tiltak, tiltak når 

mobbing oppstår, dokumentasjon av hvordan barnehagen håndterte dette og 

evalueringsarbeid. I følge planen for et godt oppvekstmiljø har de kommunale barnehagene 

utviklet en trivselsplan med handlingsplan mot uakseptable sosiale handlinger. Planene 

inneholder eksempler på metoder til observasjon og kartlegging av det sosiale miljøet mellom 

barn og mellom voksen og barn. Den inneholder en handlingsplan for hvordan en situasjon 

der barn f.eks. blir holdt utenfor lek og samspill, kan håndteres. 

 

Planen Å mestre – Plan for overgangen fra barnehagen til skole og skolefritidsordning 2017-

2021 har som intensjon å styrke samarbeidet og sikre sammenhengen mellom barnehager, 

skoler og SFO i Nesodden kommune. Barna i barnehagen skal glede seg til å begynne på 

skolen, kjenne seg trygge og oppleve mestring. Tidlig innsats for barn med særskilte behov 

inngår i dette.  

 Skoler 3.3.9

Skolene har et selvstendig ansvar for å følge opp målsettinger som kommunestyret har 

vedtatt. Foruten de vanlige styringsdokumentene (kommuneplan og økonomiplan), samt 

oppvekst- og folkehelseplan inkluderer dette samarbeid hjem-skole (2016), å dra i samme 

retning (2017), strategi for kvalitetsutvikling av grunnskolen i Nesodden og overgangsplaner 

for barnehage-skole og barnetrinn-ungdomstrinn. 

 

God klasseledelse bidrar til et godt læringsmiljø. Målet er at ingen elever skal bli utsatt for 

mobbing eller andre former for krenkelser verken fra elever, lærere eller andre voksne. Det 

arbeides systematisk over tid for å avdekke «skjult mobbing». Skolene har regler for bruk av 

mobiltelefon og Internett, og arbeider målbevisst for å lære elevene god nettbruk. Ved 

mistanke om mobbing intensiveres undersøkelser, observasjoner og annen innhenting av 

opplysninger. 
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Skolene utarbeider årlige trivselsplaner som beskriver det kontinuerlige arbeidet med elevenes 

læringsmiljø. Trivselsplanen inneholder et årshjul der det fastsettes rammer og tidspunkt for 

drøfting og refleksjon rundt elevenes psykososiale miljø, trivselsregler, gjennomgang av 

prosedyre for håndtering av alle former for mobbing, krenkelser, trakassering og 

diskriminering og aktuelle begreper knyttet dette. Årshjulet utarbeides med innspill fra 

skolens ulike organer (Elevrådet, FAU, SMU og SU). 

 

Kartleggingsverktøy som f.eks. observasjoner benyttes for å fokusere på kvaliteten i 

samspillet mellom elevene. Alle barneskolene får tilbud om å gjennomføre 

undervisningsprogrammer som har fokus på skolemiljø, sosiale ferdigheter og forebyggende 

arbeid.  

 Ressurser 3.4

I budsjett og handlingsplan for 2017 vises det til at virksomhet Barn, unge og familie har en 

økning i rammen fra 2016 til 2017 på om lag 2,2 mill. kr. Ut over lønnsøkninger skyldes dette 

følgende endringer: 

 

 Økt kommunal egenandel for en ressurskrevende bruker. 

 Ny psykologstilling innenfor Psykisk helse barn og unge (vedtatt av kommunestyret). 

 Ny stilling innen barnevernet til enslige mindreårige flyktninger. Stillingen er finansiert av 

flyktningetilskudd fra staten. 

 Ny 50 % stilling som tilsynsfører fosterhjem. Stillingen finansieres hovedsakelig av 

barnas hjemkommune. 

 Ny stilling innen barnevern. Denne stillingen finansieres i sin helhet av Fylkesmannen. 

 

De respondenter som revisjonen har vært i kontakt med, gir ikke uttrykk for sterk bekymring 

for at de økonomiske rammene er utilstrekkelige, selv om det også understrekes at økte 

ressurser kan gi økt innsats. 

Fagsjef forebyggende helse er tilfreds med ressurssituasjonen, men påpeker at økte ressurser 

ville kunne gi rom for økt innsats på universell forebygging, tidlig intervensjon, mer 

foreldreveiledning og styrking av foreldreferdigheter. 

Fagsjef barnevernstjenesten peker på at kommunen bruker mye penger på å leie inn 

konsulenter fremfor å gjennomføre tiltakene selv. Tjenesten er styrket med en stilling 

finansiert av BUFDIR, men barnevernleder mener tjenesten har behov for flere 

saksbehandlere. Tjenesten er nylig styrket med en 50 % merkantil stilling.  

 

Fagsjef PPT mener det er viktig å styrke skolen på den pedagogiske siden. Dette vil bidra til å 

komme raskere i inngrep med risikoutsatte barn.  

Fagsjef psykisk helsetjeneste for barn og unge viser til at antall henvendelser øker. Få ansatte 

gjør tjenesten sårbar. Lovverket krever ikke at dette organisasjonsleddet finnes, noe som gjør 

at det ikke er lett å argumentere for økte ressurser. 

 Resultatoppnåelse/brukerundersøkelser 3.4.1

Nesodden kommune bruker målstyring for å oppnå utvikling innenfor områdene samfunn, 
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tjenesteutvikling, organisasjon og økonomi. Kommunen har stort fokus på å følge opp måling 

og rapportering på en rekke områder etter modell av Kommunenes sentralforbunds sin metode 

(ref."bedrekommune.no") for kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Mye av dette 

finnes i årsrapporten for 2016. 

 

Nesodden kommune registrerer både opplevd og målt kvalitet. Brukernes vurderinger av 

tjenestene utgjør den opplevde kvaliteten. Budsjett- og handlingsprogrammet viser at BUF 

sine tjenester har høy resultatoppnåelse, både på opplevd kvalitet og målt kvalitet. 

 

Psykisk helsetjeneste for barn og unge (PHBU) har brukermedvirkning gjennom å benytte et 

tilbakemeldingsverktøy, KOR (Klient og strukturert brukermedvirkningsverktøy). KOR 

består av to enkle vurderingsskalaer, der den som kommer til samtale kan uttrykke hvordan 

han/hun opplever endring i positiv eller negativ retning. I 82 % av klientsamarbeidet i denne 

perioden er dette verktøyet benyttet. Svarene indikerer at 75-80 % mener at samtalene har ført 

til endringer. 

 

PPT opplyser at det planlegges å gjennomføre en brukerundersøkelse høsten 2017. 

 

Den siste brukerundersøkelsen i barneverntjenesten var i 2012. Fagsjef for barneverntjenesten 

opplyser at tjenesten har ønsket å gjennomføre dette, men at kapasitetsutfordringer har gjort at 

det ikke har vært mulig å prioritere. Undersøkelsen fra 2012 viste for øvrig et godt resultat 

samlet sett. Tjenesten lå noe under måltallet for brukermedvirkning og resultat for brukerne. 

Best skår ble registrert på områdene respektfull behandling og pålitelighet. 

 

Registrerte resultater for andre fagområder i virksomheten BUF i 2017 er summert under. 

Skalaen er fra 1 til 6, med 6 som best skår. 

 

Helsestasjonen 
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6 Helsestasjonen har et snittresultat på 

5,0 i 2017. Høyest skår har området 

tilgjengelighet med 5,4.  

Lavest har samordning med 4,0.  

(Dette spørsmålet var kun relevant for 

3 respondenter.)  

 

Landet som helhet hadde 5,2. i 

snittskår. 

Samlet er det stilt ca. 30 spørsmål som 

vedrører disse områdene. Svar er 

mottatt fra 21 brukere. 
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Skolehelsetjenesten 

 

 
 

 

Fysio-/ergoterapitjenesten 

 

 
 

 

Skoler og barnehager har generelt gode tilbakemeldinger i årene 2015-2017.  
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Fysio-/ergoterapitjenesten har et 

snittresultat på 5,3 i 2017. Høyest 

skår har området respektfull 

behandling på 5,8. Lavest har 

resultat for bruker med 4,6. 

Landet som helhet hadde 5,3 i 

snittskår. 
 

Skolehelsetjenesten har et snittresultat på 

4,7 i 2017. Høyest skår har området 

respektfull behandling på 5,5. Lavest har 

informasjon med 3,8. Undersøkelsen 

dekker 9. skoletrinn og 2. trinn på vgs. 

Antall svar var hhv. 211 og 127. 

Spørsmålet som ble stilt om informasjon, 

var om respondenten hadde fått 

informasjon om skolehelsetjenesten (199 

respondenter) og i tilfelle fra hvem, og om 

respondentene er kjent med hva 

skolehelsetjenesten kan hjelpe med. 

Landet som helhet hadde 4,8 i snittskår. 
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 Kostra-sammenligninger 3.4.2

Statistisk sentralbyrå (SSB) sin Kostra-statistikk gir et bilde av ressursbruken i Nesodden 

kommune innen psykisk helse for barn og unge, sammenlignet med hva den er i andre 

kommuner. 

 

 
Tabell 04904 E 

 

 

 

 
Tabell 04904 E 

 

Nesodden kommunes driftsutgifter pr. innbygger for gruppene 0-5 år og 0-20 år var i årene 

2014-2016 nær landsgjennomsnittet, Kostragruppe 07 og Akershus fylke. 
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Frogn og Ås kommuner er i størrelse mest sammenlignbare. Nesodden kommune har omtrent 

like mange årsverk engasjert i disse tjenestene som Frogn kommune, men lavere enn Ås 

kommune. Nesodden har også hatt en markert økning av ressursnivået fra 2014 til 2016. Ski 

kommune ligger lavt i denne sammenligningen. 

 Vurderinger 3.5

Det generelt rettede forebyggende arbeid blant barn og unge i Nesodden kommune er 

omfattende og har et bredt siktemål som også omfatter psykisk helse. Kommunens 

folkehelseplan er tydelig på hvilke krav folkehelseloven stiller til folkehelsearbeidet i 

kommunen. Kommunen har et grundig og omfattende plangrunnlag på overordnet nivå. 

 

Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og 

negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal være skriftlig. Veilederen i 

psykisk helsearbeid for barn og unge poengterer også at kommunene i det forebyggende 

arbeidet bør ha særlig oppmerksomhet rettet mot barn og unge som lever med risiko for eller 

er i ferd med å utvikle psykiske vansker eller lidelser.
9
 

 

Oversikten skal, foruten informasjon fra stat og fylkeskommune, også baseres på kunnskap 

fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene og på kunnskap om faktorer og 

utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn.
10

 

 

Kommunen påpeker at oversikten over folkehelsen er delvis kartlagt. Mangler ved oversikten 

over helsetilstand, risikoutsatte grupper og faktorer som virker inn på disse, gir følgelig et 

svakere grunnlag for å utvikle målbare tiltak og øker risikoen for at tiltak ikke når de riktige 

målgruppene eller har forventet effekt.  

 

Når det gjelder psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunen, er det lite som fremheves i 

kommunens planer om hva som er de faktiske utfordringene for kommunen. Kommunens 

forebyggende tiltak er for en stor del generelle slik de er formulert i overordnete planer. 

Revisjonen mener det ville være en fordel om det forelå en analyse for kommunen som helhet 

som redegjør for risikoutsatte grupper og tiltak rettet mot disse. Revisjonens inntrykk er at 

mye av den lokale kunnskapen om helsetilstanden og utsatte grupper, finnes blant ansatte på 

virksomhetsnivå. Systematisering og samordning av denne kunnskapen vil kunne bidra til å 

sikre et godt grunnlag for målrettede tiltak. 

 

Revisjonen vil også fremheve at brukernes tilbakemeldinger på sentrale områder er 

overveiende positive. 

 

Revisjonen har mottatt tilbakemeldinger om at ressurssituasjonen oppleves som anstrengt. 

Etter revisjonens vurdering gir ikke denne forvaltningsrevisjonen grunnlag for å anbefale økte 

tildelinger, eller påpeke mangler når det gjelder kompetanse.  

 

  

                                                           
9
 IS-1405. Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene, kap.2.2. 

10
 Folkehelseloven §5. 
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4 Tverrfaglig samarbeid 

 

 

 
 
 

 Revisjonskriterier 4.1

Helsedirektoratet viser i sin veileder Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene til at 

det psykiske helsearbeidet for barn og unge er et ansvar for kommunen som helhet og 

involverer alle kommunale tjenester som er i kontakt med barn og unge. Veilederen 

understreker at hvis det psykiske helsearbeidet for barn og unge skal få et godt fotfeste i 

kommunen, er det avgjørende med en tydelig forankring på ledelsesnivå. 

 

Regjeringens rundskriv Forebyggende innsats for barn og unge fremholder at  

det er viktig at det blir laget rutiner og systemer som gjør det enkelt å samarbeide. Felles 

forståelse av problem, mål og virkemiddelbruk samt gode styrings- og rapporteringssystemer, 

vil øke sannsynligheten for å oppnå gode resultater. Rundskrivet viser til at noen kommuner 

har opprettet egne stillinger som oppvekstkoordinatorer for å sikre en bedre samordning av 

tjenestetilbudet. Andre har organisert tjenester rettet mot barn og unge i egne enheter eller 

etater. 

 

En viktig utfordring er å tenke helhetlig og å samordne innsatsen på tvers av fagområder. 

Godt forebyggende arbeid krever helhetlige planer som iverksettes i praksis. Det er et 

lederansvar å tilrettelegge for gode samarbeidsformer, å sette av tilstrekkelige ressurser og å 

få til effektive samarbeidslinjer. 

 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-4 pålegger kommunen plikt til samhandling og samarbeid 

ved 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 loven her." 

 

Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten § 2-1, pålegger at helsestasjons- og skolehelsetjenesten "skal ha rutiner for 

samarbeid med fastlegene, med andre kommunale tjenester, med tannhelsetjenesten, med 

fylkeskommunen og med spesialisthelsetjenesten". 

 

Revisjonskriterier: 

 Det psykiske helsearbeidet for barn og unge skal være tydelig forankret på 

ledelsesnivå i kommunen. 

 Kommunen skal legge til rette for samhandling mellom deltjenester innad i 

kommunen og med andre tjenesteytere der dette er nødvendig for å tilby tjenester 

omfattet av loven. 

 Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal ha rutiner for samarbeid med fastlegene, 

andre kommunale tjenester, tannhelsetjenesten, fylkeskommunen og 

spesialisthelsetjenesten. 

Problemstilling nr. 2: 

Hvilket samarbeid er etablert mellom ulike enheter med ansvar for psykisk helsearbeid for 

unge? 
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 Faktabeskrivelse 4.2

 Ledelse, ansvar og organisering 4.2.1

Det finnes flere rapporter, utredninger og veiledere fra forskningsinstitusjoner og faglige 

kompetansemiljøer som omhandler hvordan kommunene organiserer og ivaretar forebygging 

og oppfølging av psykiske helsearbeidet for barn og unge. Eksempler på dette er:  

 

 Veilederen Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene understreker (s.12) at det 

er viktig med tydelig forankring av det psykiske helsearbeidet for barn og unge i 

kommunens faglige, administrative og politiske ledelse. 

 Rundskriv Forebyggende innsats for barn og unge understreker at systematisk arbeid med 

forebyggende innsats krever en tydelig ledelse og en tydelig forankring. Forebygging får 

også konsekvenser for hvordan kommunen organiserer og koordinerer tjenestetilbudet. Et 

planarbeid må være helhetlig og forpliktende. Først når dette er forankret i ledelsen og 

blant alle som har et ansvar og arbeidet er sikret nødvendige prioriteringer, er planen et 

godt verktøy. 

 Kommunalt psykisk helsearbeid, NIBR 2009:4, trakk frem (s.21) at kommunene i stadig 

større grad organiserer sitt psykiske helsearbeid rettet mot barn og unge i en egen tjeneste 

plassert innenfor en større enhet med et bredere ansvarsområde. 

 Det du gjør, gjør det helt. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. NOU 

2009:22 pekte (s.71) på at det har vært en kraftig økning i antall brukere av tjenester rettet 

mot utsatte barn og unge. Flere av disse har sammensatte problemer. Dette forsterker 

behovet for å koordinere tjenestene. Utvalget fant imidlertid ikke grunnlag for å fremheve 

en bestemt organisatorisk løsning. 
 

Flere av de fagområdene som involveres i det psykiske helsearbeidet for barn og unge, har 

Nesodden kommune samlet i virksomheten Barn, unge og familie. Psykisk helsearbeid for 

barn og unge (PHBU) er en del av virksomheten. Denne tjenesten er et kortsiktig 

lavterskeltilbud for de som ønsker hjelp, men ikke en koordinering- og styringsfunksjon som 

skal ivareta et helhetlig ansvar. Tilbakemeldingene fra fagsjefene i BUF er at organiseringen 

av denne virksomheten har vært vellykket for samarbeidet dem imellom. Enkelte forhold som 

er rapportert som et problem i andre kommuner, er ikke et problem i Nesodden. Et eksempel 

på dette er praktiseringen av taushetsplikten. BUF er sammen med barnehager og skoler,  

dessuten underlagt samme kommunalsjef. Det psykiske helsearbeidet for barn og unge har 

dermed en forankring på ledelsesnivå i kommunen. 

 

Det er imidlertid ingen som utøver et helhetlig koordineringsansvar for denne gruppen. I 

Årsrapporten for 2016 begrunnes dette (s.7) slik: "Kommunen har ikke funnet ressurser til å 

opprette egen folkehelsekoordinator. Lov om folkehelse krever løpende oversikt over 

folkehelseutfordringer, og uten en stilling til å koordinere arbeidet må den enkelte virksomhet 

ta ansvar for folkehelseutfordringer på sitt fagfelt og samarbeide på tvers."  

 Samarbeidsordninger 4.2.2

Kommunens plan for et godt oppvekstmiljø presiserer at et godt samarbeid på tvers av roller 

og ansvar er en viktig forutsetning for å utvikle et godt oppvekstmiljø for barn og unge. Det 

kreves samarbeid mellom mange parter, som barn og unge selv, foresatte, ledere i barnehage 

og skole, barnehagelærere, lærere, assistenter, andre kommunale tjenester og frivillige 

organisasjoner. Kommunen har en rekke samarbeidsordninger som spenner fra generelt 
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forebyggingsarbeid til tilrettelagte tilbud for hjelpetrengende med en diagnose.  

 

Det psykiske helsearbeidet for barn og unge krever innsats fra flere fagmiljø. Disse 

fagmiljøene har egne lovverk som referanse for sitt arbeid.  

 

Forebyggende helsetjeneste har gruppert samarbeidsordningene slik:  

 

Individuelle samarbeidsmøter som gjelder en enkelt bruker og deres foresatte. Målsettingen 

er å kartlegge og finne best mulig tverrfaglige tiltak for å hjelpe og støtte familien. Det kreves 

samtykke fra bruker. Ved sammensatt problematikk og ved behov for samordnet innsats over 

tid, dannes det normalt en egen ansvarsgruppe rundt brukeren. Ved ekstra langvarig 

hjelpebehov, får foreldre eller bruker innvilget Individuell plan (IP) av tildelingsteamet. Det 

iverksettes da en IP ansvarsgruppe, med Individuell plan som verktøy for å samordne 

oppfølgingen over tid. 

Interne møter i Forebyggende helse: 

 Overordnende samarbeidsmøter der man diskuterer faglige tema på system nivå 

 Enkeltsaker/case som man diskuterer anonymt. 

 Overføringsmøter fra helsestasjon-skoler-videregående. 

 Samordnet helsestasjonsmøte (med helsesøstre, leger, jordmødre, fysioterapeut). 

 Samordnet skolehelsemøte (helsesøstre, skolelege, fysioterapeut, ergoterapeut, 

kommuneoverlege). 

 HFU møte (lege, helsesøster, jordmor, psykolog). 

Videre samarbeider skolehelsetjenesten tett med Ungdom og fritid, Ruskonsulenter, 

SkoleLOS, PPT, Psykiske helsetjeneste for barn og unge, Barnevernstjenesten, Psykisk 

helsetjeneste for voksne, Fysioterapitjenesten, ergoterapitjenesten, NAV, politiet, BUP, 

Tannhelsetjenesten og fastleger. 

 

Andre interne samarbeidsmøter:  

 Skolehelseteam-møter (skolehelsesøster, rektor/rådgiver, sosiallærer, evt, PPT). 

 SmåbarnsForum (helsesøster, psykolog, familieterapeut, fysioterapeut, PPT). 

 Møte Forebyggende helse og Psykisk helse barn og unge. 

 Møte FHBU og PPT. 

 Møte med FHBU og Barnevernstjenesten.  

 Koordinerende team (SLT konsulent, rektorer, Fagsjefer i BUF, ruskonsulenter, Los, 

politi kontakt) RusForum, med Ruskonsulenter, helsesøstre og LOS. 

 Mobbeberedskapsteam (virksomhetsleder, fagsjef, andre profesjoner etter behov, skolen). 

 AllBUF, Felles Fagdager (for alle som jobber i Barn, unge og Familie (4 ggr årlig). 

 TIBIR (Tidlig intervensjon for barn i risiko) møte og veiledning mellom FHBU, PHBU og 

PPT.     

 Fagsjefmøter ukentlig (4 fagsjefer, virksomhetsleder). 

Skolene opplyser om at arbeidet for et godt psykososialt miljø skjer i samarbeid med elevene 

gjennom elevråd og skolemiljøutvalg, og i samarbeid med foreldrene gjennom et godt skole - 

hjem samarbeid, gjennom FAU, SU og de flerfaglige ressursteamene. Trivsel og opplevelsen 
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av tilhørighet er et naturlig tema i alle treffpunkt mellom elever, deres foresatte og skolen.  

 

Eksterne samarbeidsmøter 

 FHBU og Tannhelsetjenesten 

 FHBU og kommuneoverlege/fastleger 

 Fysio/ergo for barn, og fysio/ergo for voksne. 

 BUF, BUP (Barne- og ungdomspsykiatrien). 

 FHBU (helsesøstre og jordmødre) og A-hus føde/barsel og barne,- og ungdomsklinikken. 

 BUF, ungdom og fritid 

 BUF, psykisk helse voksne. 

 BUF og Mangfold og integrering. 

 BUF og skolen (hele personalet), flerfaglige møter. 

 BUF og Barnehagene, Rutinemøter. 

PPT har rutine for å ha månedlige drøftinger av saker anonymt med skolene og faste 

drøftinger med barnehagene. 

 

Når det gjelder samarbeid med eksterne, er det opplyst at samarbeidet med fastlegene er noe 

tilfeldig. Fastlegene deltar sporadisk på ansvarsgruppemøtene.  

 

Samarbeidsavtalen mellom Follo-kommunene og BUP (11.12.2013) beskriver retningslinjer 

for: 

 Administrative samarbeidsmøter (to ganger pr år). 

 Brukerrettet samarbeidsforum. 

 Gjensidig tilgjengelighet (Hvordan BUP og kommunen er tilgjengelig for å drøfte 

saker). 

 Kompetansesamarbeid (hospitering, konsultasjonsgrupper, veiledning, felles 

internundervisning, felles fagdag). 

 Trygge pasientforløp (kvalitet på henvisninger, gjensidige oppdateringer om tilbud 

som ytes, kvalitet i overføringene mellom BUP og kommunen). 

 

Samarbeidsavtalen beskriver mål for de ulike samarbeidsaktivitetene, deltakere, møtefrekvens 

og praktisk tilrettelegging. Kommunen og BUP veksler mellom å invitere til samarbeidsmøte. 

I 2017 var det kommunens tur, men BUP hadde pr. 27.11.2017 ikke mottatt invitasjon. 

 

BUP opplyser at det er jevnlig kontakt med barnevern, PPT, psykisk helse for barn og unge, 

samt i enkeltsaker også med skoler og barnehager.  

 

BUP opplever at gjensidig tilgjengelighet er god. Det har imidlertid ikke vært gjennomført 

hospitering, veiledning, felles internundervisning eller fagdag.  

 

BUP Follo har inntrykk av at brukerne stort sett kjenner til de tilbudene som kommunen har. 

Det hender av og til at pasienter henvises til BUP uten at det har vært prøvd tiltak i 

kommunen, noe som ofte er avslagsgrunn fra BUPs side. 

 

Samlet sett er BUP Follo fornøyd med hvordan samarbeidet fungerer og ser ikke behov for 

vesentlige endringer. Samarbeidsavtalen bør imidlertid gjennomgås og evalueres på neste 
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møte med kommunen. 
 

Oversikten over viser at det er etablert en omfattende samarbeidspraksis. Det er utarbeidet 

rutinebeskrivelser for deler av samarbeidet. Samarbeidsavtalen med Ahus ved BUP Follo er et 

eksempel på dette. Det finnes også en beskrivelse av flerfaglig team. Denne er hverken datert 

eller underskrevet, noe som gjør det uklart om den gjelder og hvem som er ansvarlig. 

Det er ikke utarbeidet en samlet beskrivelse av de samarbeidsordninger som finnes.  

 Vurderinger  4.3

Psykisk helsearbeid for barn og unge er et ansvar som krever tverrfaglighet. Gjennom 

etableringen av virksomhet Barn, unge og familie, hvor bl.a. psykisk helse for barn og unge 

inngår, har kommunen synliggjort at dette er en gruppe med spesielle behov og lagt til rette 

for et tverrfaglig samarbeid rundt dette. Tilbakemeldingene tyder på at denne organiseringen 

har vært positiv. BUF, barnehager og skoler er dessuten underlagt samme kommunalsjef. Det 

psykiske helsearbeidet for barn og unge har dermed en forankring på ledelsesnivå i 

kommunen. 

 

Ulike fagområder samarbeider ut fra egen særlovgivning (f.eks. barnevernloven, 

opplæringslova og helselovgivningen). Dette gjør at fokus kan være litt ulikt og bidrar til at 

tiltakene som fagområdene iverksetter, ikke nødvendigvis er samordnet og trekker i samme 

retning. 

 

I årsrapporten for 2016 viser kommunen til at siden den ikke har ressurser til å opprette en 

egen folkehelsekoordinator. Det heter videre at "uten en stilling til å koordinere arbeidet må 

den enkelte virksomhet ta ansvar for folkehelseutfordringer på sitt fagfelt og samarbeide på 

tvers". 

 

Det psykiske helsearbeidet for barn og unge bør være tydelig forankret på ledelsesnivå i 

kommunen.
11

  Det kan stilles spørsmål ved om dette samarbeidet er godt nok samordnet. 

Revisjonens betenkning knytter seg til at kommunen til tross for det ansvar som ligger på 

kommunalsjefsnivå, ikke synliggjør et helhetlig ansvar for aktiviteter og tiltak. Revisjonen 

etterlyser at det er noen som i det daglige "eier" saksområdet for kommunen som helhet og 

har ansvaret for samordning og koordinering. 

 

Nesodden kommune har i liten grad formelle avtaler og beskrivelser for det tverrfaglige 

samarbeidet. Revisjonen mener generelt at skriftlige prosedyrer/avtaler kan bidra til å avklare 

forventninger til hvordan et samarbeid bør fungere. Dette gjelder forhold som hvilke møter 

som skal finnes sted, hvem som er ansvarlig, hva møtene skal omhandle, mål og 

virkemiddelbruk, styrings- og rapporteringslinjer, hvem som bør delta osv. Slike rutiner kan 

formuleres ganske korte og uten  stor formalisme.  

 

De rutiner for samarbeid som helsestasjons- og skolehelsetjenesten er pålagt ved lov å ha, bør 

være skriftlige. 

  

                                                           
11

 IS-1405. Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene, kap.2.2/2.3. 
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5 Individuell plan  

 

 

 

 

 Revisjonskriterier 5.1

Retten til individuell plan fremgår av flere lover. Etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1 

skal kommunen utarbeide en individuell plan for pasienter og brukere med behov for 

langvarige og koordinerte tjenester. Kommunen skal samarbeide med andre tjenesteytere om 

planen for å bidra til et helhetlig tilbud for den enkelte. Kommunen skal også tilby en 

koordinator som skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient eller bruker, samt 

sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan. 

  

Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-3 krever at kommunen skal ha en koordinerende enhet for 

habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet. Denne enheten skal ha overordnet ansvar for 

arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer. 

 

Pasient og bruker har rett til å delta i arbeidet med sin individuelle plan, og det skal legges til 

rette for dette, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1. Pårørende skal trekkes inn i arbeidet 

i den utstrekning brukeren og pårørende ønsker det (§ 16). 

 

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator omhandler (§19) 

den individuelle planens innhold og omfang. Planen skal tilpasses behovene til den enkelte 

pasient eller bruker. Individuell plan skal inneholde følgende hovedpunkter: 

 Oversikt over pasientens/brukerens mål, ressurser og behov for tjenester. 

 Oversikt over hvem som deltar i arbeidet med planen. 

 En angivelse av hvem som er koordinator. 

 Oversikt over hva pasient og bruker, tjeneste- og bidragsyterne og eventuelt pårørende vil 

bidra med i planarbeidet. 

 Oversikt over hvilke tiltak som er aktuelle og omfanget av dem, og hvem som skal ha 

ansvaret for disse. 

 Beskrivelse av hvordan tiltakene skal gjennomføres.  

 Angivelse av planperioden og tidspunkt for eventuelle justeringer og revisjoner av planen. 

 Pasientens og brukerens samtykke til at planen utarbeides og eventuelt samtykke til at 

deltakere i planleggingen gis tilgang til taushetsbelagte opplysninger. 

 Oversikt over nødvendig eller ønskelig samarbeid med andre tjenesteytere, institusjoner 

og etater.  

 

Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient eller bruker. 

Koordinator skal også sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med 

individuell plan. 

 

Revisjonskriterier: 

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

Denne enheten skal ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og for 

Problemstilling nr. 3: 

Hvordan ivaretar kommunen krav til utforming og oppfølging av individuell plan? 
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oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator. 

 Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient eller bruker. 

Koordinator skal også sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med 

individuell plan.  

 Kommunen skal utarbeide en individuell plan for pasienter og brukere med behov for 

langvarige og koordinerte tjenester.  

 Det skal legges til rette for at pasient og bruker kan delta i utarbeidelsen av sin individuelle 

plan. 

 Faktabeskrivelse 5.2

 Individuell plan 5.2.1

I Nesodden kommune er tildelingsteamet koordinerende enhet. Individuell plan (IP) tildeles 

etter vedtak av tildelingsteamet. Tildelingsteamet vurderer funksjon, om bruker mottar mange 

og sammensatte tjenester og om det er behov for koordinering av disse. Det er ikke diagnosen 

i seg selv, men behovet for koordinering som avgjør hvorvidt en bruker fyller vilkår for 

individuell plan. Koordinerte tjenester innebærer flere enn to offentlige tjenester og at disse 

må sees i sammenheng. Tildelingsteamet har en fast mal for IP. Denne dekker de områder den 

skal etter regelverket.  

IP utarbeides i papirbasert versjon. Den enkelte individuelle plan oppbevares hos den som er 

koordinator. Dette gjør at planen blir lite tilgjengelig for de som er involvert. Endringer blir 

vanskelig å gjennomføre og kommunisere til alle involverte. I følge tildelingsteamet fungerer 

dagens IP derfor dårlig som et dynamisk verktøy som brukeren eier. Revisjonen får opplyst at 

planen lett kan bli utdatert og fungerer mer som et møtereferat fra f.eks. ansvarsgruppemøter 

enn et nyttig verktøy for brukeren.  

Tildelingsteamet mener at dette systemet ikke er hensiktsmessig. I følge tildelingsteamet 

trenger kommunen et datasystem som kan gjøre IP til et dynamisk verktøy. 

 Koordinator 5.2.2

Tildelingsteamet utnevner brukerens koordinator. Koordinator skal sørge for nødvendig 

oppfølging av den enkelte bruker, sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet 

med individuell plan. Det kan også oppnevnes koordinator uten at det utarbeides individuell 

plan. Dette følges ikke opp med vedtak.  

 

Det gjøres i liten grad vurderinger av om IP virker. Kommunen har ingen helhetlig oversikt 

over om de iverksatte tiltakene i IP fungerer målrettet. Kommunen har ingen rutinemessige 

opplæringstiltak for koordinatorer, men ivaretar dette på individuell basis. 

 

Tildelingsteamet har oversikt over alle som har planer og koordinatorer. I oktober 2017 hadde 

65 personer i Nesodden kommune individuell plan. 26 av disse var under 18 år: 

 

 Alder Antall med IP  

0-5 år 0 Barnehage 

6-12 år 12 1-7. klasse 

13-18 år 14 8. klasse og opp 
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IP-ene gjelder diagnoser som utviklingshemming, downs, autisme, ADHD, multifunksjons-

hemming, syndromer, MS, slag etc. Det er ingen IP-er som retter seg mot diagnoser som 

depresjon, angst o.l. Kommunen bruker m.a.o. ikke IP ved psykiske vansker alene hos barn og 

unge. I stedet er ansvarsgrupper ofte i bruk. 

 

Koordinatoransvaret ivaretas av tildelingskonsulenten og BUF. Tildelingsteamets erfaring er 

at skolene ikke tar på seg ansvar som koordinator. I følge kommunalsjef for Skole, barnehage 

og oppvekst, er det ikke slik at skolene generelt er unntatt fra dette. 

 

 

 

 

De siste årene er det innvilget 6 nye IP'er pr år: 

År Antall innvilget Antall avslag 

2017 6 5 

2016 6 2 

2015 6 1 

 

PPT bruker individuell plan for barn og unge som har rett på dette. Det vises til at hjemmel 

for IP ikke ligger i opplæringsloven, men i helselovgivningen. PPT er med på arbeidet med å 

initiere en IP-plan og har en naturlig del i arbeidet rundt de barna som har en IP. 

 

Forebyggende helse fremholder at IP brukes sjelden for barn og unge med psykiske vansker.  

Helsestasjon og skolehelsetjenesten har imidlertid ofte koordinatoransvar for barn som av 

andre grunner har IP, og har da ansvarsgrupper med alle involverte samarbeidsinstanser rundt 

barnet. Ansvarsgruppe er ikke regulert i lov eller forskrift. Hensikten med å ha en 

ansvarsgruppe er å sørge for koordinerte tjenester gjennom god informasjonsflyt mellom 

involverte fagpersoner og instanser og et forpliktende tverrfaglig samarbeid. 

 Vurderinger  5.3

Kommunen har lagt koordineringsansvaret for individuelle planer til tildelingsteamet, som 

også har ansvar for at koordinator blir oppnevnt. Revisjonen har ingen merknader til malen 

som brukes for IP. Revisjonen støtter behovet for en mer dynamisk IP som i større grad kan 

være et levende verktøy for brukeren.  

 

Det er bra at tildelingsteamet har oversikt over hvem som har IP-er og hvorfor. Det virker 

imidlertid noe passivt at kommunen ikke har en oppfølging av om tiltakene i IP-en virker. Når 

den individuelle planen ikke er tilgjengelig for de som skal forholde seg til den, og det heller 

ikke er noen oppfølging av hvordan IP virker, gir det et inntrykk av at IP ikke ses på som 

nyttig. 

 

Kommunale tjenester kan fra et brukerperspektiv oppleves som fragmentert, og det kan lett 

oppstå brudd i overgangssituasjoner mellom barnehage, skole og myndighetsalder. Foreldre, 

barn og unge som møter hjelpeapparatet, opplever det som krevende å forholde seg til ulike 

Koordinator Antall u/18 år 

Tildelingskonsulent  5 

Virksomhet for Barn og unge og familie  11 

Fysio-/ergoterapitjeneste  for barn og unge 10 
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deler av hjelpeapparatet, og å måtte gjenta sin historie og sine behov for stadig nye hjelpere. 

De opplever at de selv må ta ansvaret for å skaffe riktig hjelp fra flere tjenestetilbydere. 

Tidligere utredninger viser at bruk av individuelle planer bidrar til større tilfredshet hos 

brukerne (NOU 2009:22, s. 44). 

 

En IP kan være et godt verktøy for å koordinere tilbudet til den enkelte. Den beskriver hvilke 

behov personen har for tjenester på bestemte tidspunkter og hvordan behovene skal møtes 

best mulig på kort og lengre sikt. En fordel med en slik plan er at den plasserer ansvar både 

mellom bruker og tjenesteapparat og mellom ulike instanser innenfor tjenesteapparatet. Dette 

kan gi oversikt og gjøre det enklere å finne fram til hvem som er ansvarlig når et tiltak ikke 

fungerer. 

 

Revisjonen har merket seg at Nesodden kommune velger å ikke bruke IP som verktøy for 

gruppen barn og unge med psykiske vansker, med mindre det følger andre diagnoser med. 

Revisjonen mener at IP kan være et nyttig verktøy for brukeren som bør vurderes og eventuelt 

tilbys. Kommunen innvilger søknad om individuell plan ut fra om brukeren har rett på en slik 

plan, men det er ingenting i veien for at denne modellen kan brukes dersom den er tjenlig for 

brukeren. Det blir en løsning som balanserer faglige vurderinger og brukerens behov for hjelp 

til å følge opp tiltakene mot ulike deler av det kommunale hjelpeapparatet. 

 

Revisjonen ser positivt på at kommunen bruker ansvarsgrupper for å ivaretar behovet for  

faglig koordinering. Rollen som koordinator kan fylle brukerens behov for ett kontaktpunkt 

mot det kommunale hjelpeapparatet.  
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Vedlegg 1. Rådmannens uttalelse til rapporten 

 


