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1 SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER 

1.1 Sammendrag 

Ski kommunes kontrollutvalg vedtok prosjektplan med formål og problemstillinger for pro-
sjekt Ressurskrevende brukere i møte 19.3.2018 (sak 10/18).  
 
Follo distriktsrevisjon IKS har følgende hovedkonklusjoner på de seks problemstillingene: 
 
Gult 
 
 

1. Er kvaliteten på tjenestene til ressurskrevende brukere i tråd med krav og 
målsettinger på området?  
Saksbehandlingen i Ski kommune gir grunnlag for å fatte riktig enkeltvedtak om tje-
nester til ressurskrevende brukere. Undersøkelser tyder på at brukere får det omfanget 
av tjenester som de har vedtak om. Kommunens rutiner inneholder flere elementer 
som gir grunnlag for gode tjenester. Det har imidlertid kommet innspill på at vikarers 
kompetanse og oppfølgingen av dem kan bli bedre. 
 

Gult 2. Hvordan sikrer kommunen at brukerne får de tjenestene de har behov for/rett 
til?  
Ski kommune gjennomfører et omfattende arbeid for å innhente relevante opplys-
ninger som gir grunnlag for å fatte riktig vedtak om tjenester til brukeren. Kommunen 
har egen fagkonsulent for individuell plan (IP), som bl.a. har ansvar for å følge opp 
brukers rett til IP.  
 

Gult 3. Foreligger det gyldige enkeltvedtak etter kommunehelsetjenesteloven og pasi-
ent- og brukerrettighetsloven om tildeling av tjenester, og framgår omfanget av 
tildelte tjenester i enkeltvedtaket slik regelverket forutsetter?  
Alle ressurskrevende brukere i Ski kommune har gyldig vedtak ved årsskifter. Vedta-
ket henviser til lovgrunnlag og beskriver omfanget av tjenester. Ski kommune ligger 
ca. tre måneder på etterskudd når det gjelder å foreta revurderinger; vedtakenes virk-
ningsdato blir tilbakedatert. Ski kommune må endre sin rutine på dette punktet. 
 

Grønt 4. Hvordan er tjenesteområdet organisert, og hvordan fungerer samarbeidet og 
koordineringen mellom de ulike enhetene?  
Virksomhet Koordinerende tjeneste behandler alle søknader på området. Virksomhe-
ten er organisert i to team med forskjellig type saker. De samarbeider godt med andre 
virksomheter i Ski kommune og eksterne aktører gjennom faste møtepunkter. 
 

Grønt 5. Hvordan er kommunens økonomi og ressursbruk innenfor området sammen-
lignet med andre kommuner?  
Ski kommune bruker lavere beløp per ressurskrevende bruker enn dét nabokommune-
ne gjør. 
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Grønt 6. Beregner kommunen tilskuddskrav i samsvar med regelverket, er kommunens 
beregninger tilfredsstillende dokumentert, og har kommunen sendt inn alle be-
rettigede krav knyttet til særskilt ressurskrevende brukere? 
Regnskapsrevisor har gitt en særskilt attestasjon på at refusjonskrav er i samsvar med 
de regler som Helsedirektoratet har fastsatt. Dokumentasjonen er tilstrekkelig. Våre 
undersøkelser viser at Ski kommune har rutiner som sørger for at alle krav om beret-
tigede refusjoner blir sendt inn.  
 

Grønt Samlet sett 
Ski kommunes rutiner tilrettelegger for at ressurskrevende brukere får de tjenester de 
har krav på og at tjenestekvaliteten er god. Pårørende har gitt uttrykk for at kvaliteten 
på tjenester gitt av vikarer kan bli bedre. Ski kommune har rutiner som sørger for at 
alle krav om berettigede refusjoner blir sendt inn.   
 

Rødt: lite godt; bør forbedres betydelig. Gult: ganske godt; bør forbedres noe. Grønt: meget godt. 
 

1.2 Anbefalinger 

Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler Ski kommune å vurdere følgende tiltak: 
a. Enkeltvedtak bør revurderes før vedtakene utløper. 
b. Vikarer med høyere kompetanse bør tilstrebes. Vikarer bør gis mer oppfølging. 
c. Antall små pleiestillinger bør reduseres. 
d. Koordinators rolle bør styrkes slik at individuell plan fungerer tilfredsstillende. 

 
 
 
Steinar Neby /s/    Even Tveter /s/ 
revisjonssjef     prosjektleder 
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2 PROSJEKTBESKRIVELSE 

2.1 Forvaltningsrevisjon – lovgrunnlag og standard 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommunene etter Lov om kommuner og fyl-
keskommuner av 25.9.1992 med endringer av 12.12.2003 (kommuneloven). Formålet med 
forvaltningsrevisjon er nedfelt i kommuneloven § 77 nr. 4: "Kontrollutvalget skal påse at 
kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kon-
trollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen fore-
går i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematisk 
vurdering av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 
fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon)."       
 
Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv (2004) pålegger i § 7 at forvalt-
ningsrevisjon gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og 
anerkjente standarder på området. Styret i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har fast-
satt Standard for forvaltningsrevisjon (2011), som er god kommunal revisjonsskikk i forvalt-
ningsrevisjon. Follo distriktsrevisjon IKS følger denne standarden.  
 
Noen utdrag fra Standard for forvaltningsrevisjon: 

1. Revisjonskriterier (pkt. 22): "Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller standarder 
som forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. Revisjons-
kriteriene 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 revi-
sjonskriteriene 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 vesent-
lige avvik, skal dette komme tydelig til uttrykk i forvaltningsrevisjonsrapporten." 

5. Anbefalinger (pkt. 34): "Der det er hensiktsmessig bør revisor gi anbefalinger. Anbefa-
linger må aldri formuleres som pålegg til administrasjonen. Revisor skal også være var-
som med å foreslå detaljerte løsninger."  

6. Verifisering (pkt. 45): "Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres." Rapport-
utkast sendes til kommunens kontaktperson for prosjektet for verifisering av datagrunn-
lag.  

7. Kontradiksjon (pkt. 16): Endelig rapport sendes administrasjonssjefen, som "skal gis 
anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som fremgår av rapporten. Hørings-
svaret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget."  

 

2.2 Bestilling – formål og problemstillinger 

Kontrollutvalgets bestilling setter følgende formål med forvaltningsrevisjonsprosjektet:   
"Undersøke om Ski kommune etterlever krav til tjenestetilbud for ressurskrevende brukere og 
om det er etablert tilfredsstillende ordninger for økonomistyring." 
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Kontrollutvalgets bestilling inneholder seks problemstillinger: 
1. "Er kvaliteten på tjenestene til ressurskrevende brukere i tråd med krav og målsettinger på 

området?  
2. Hvordan sikrer kommunen at brukerne får de tjenestene de har behov for/rett til?  
3. Foreligger det gyldige enkeltvedtak etter sosialtjenesteloven eller kommunehelsetjeneste-

loven om tildeling av tjenester, og framgår omfanget av tildelte tjenester i enkeltvedtaket 
slik regelverket forutsetter?  

4. Hvordan er tjenesteområdet organisert, og hvordan fungerer samarbeidet og koordine-
ringen mellom de ulike enhetene?  

5. Hvordan er kommunens økonomi og ressursbruk innenfor området sammenlignet med 
andre kommuner?  

6. Beregner kommunen tilskuddskrav i samsvar med regelverket, er kommunens beregninger 
tilfredsstillende dokumentert, og har kommunen sendt inn alle berettigede krav knyttet til 
særskilt ressurskrevende brukere?" 

 

2.3 Presisering 

Problemstilling nr. 3 henviser til sosialtjenesteloven, som er utgått. Ski kommune fatter nå 
sine enkeltvedtak med hjemmel i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og 
omsorgstjenesteloven, 2011) og Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerret-
tighetsloven, 1999/2018). Revisor tillater seg å justere denne problemstillingen til følgende: 
3. Foreligger det gyldige enkeltvedtak etter kommunehelsetjenesteloven og pasient- og bru-

kerrettighetsloven om tildeling av tjenester, og framgår omfanget av tildelte tjenester i en-
keltvedtaket slik regelverket forutsetter? 

 

2.4 Informasjon om kommunen – organisering 

Ski kommunes befolkning steg med 1,6 % i 2015, 1,4 % i 2016 og 0,6 % i 2017. Ski kommu-
ne har 30 880 innbyggere (1.1.2018). I forhold til Kostra-gruppe 13 (sammenliknbare kom-
muner) har Ski noe større andel barn i barnehage- og grunnskolealder og færre innbyggere 80 
år og over. 
 
Ski kommune forvaltet 2,95 mrd. kr i 2017 (regnskap), hvorav 2,4 mrd. kr i drift og 0,55 mrd. 
kr i investeringer. Ski kommunes personell utførte til sammen 2 051 årsverk. Rådmannens 
ledergruppe består av rådmannen og fire kommunalsjefer. Kommunalsjefene har ansvar for 
hvert sitt kommunalområde (også kalt nettverk) med totalt 33 virksomheter: 
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Ski kommunes administrative organisering. De fire kommunalområdene kalles (fra venstre): Oppvekst, Velferd, 
Samfunn og Administrasjon.  
Navn på organisatoriske enheter skrives med stor forbokstav i rapporten, for tydelighet. 
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2.5 Toppfinansieringsordningen  

Stortinget etablerte toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester i 2004, for å 
kompensere kommunene for svært kostnadskrevende enkeltbrukere innen helse-, sosial- og 
pleie- og omsorgstjenester. Bakgrunnen var at kommunene hadde fått ansvar for ulike bruker-
grupper med kostnadskrevende enkeltbrukere som tidligere ble gitt tilbud på et annet forvalt-
ningsnivå. Det ble vist til HVPU-reformen (helsevern for psykisk utviklingshemmede), ned-
leggelse av institusjonsplasser i psykiatrien og økte muligheter til avansert medisinsk behand-
ling på laveste nivå i behandlingskjeden. 
 
Siden 2008 har toppfinansieringsordningen vært utformet slik at tilskuddet bare avhenger av 
kjennetegn ved brukerne – ikke kjennetegn ved kommunene. Ordningen består av et innslags-
punkt og en kompensasjonsgrad. Ordningen er avgrenset til brukere 67 år og yngre med utgif-
ter utover innslagspunktet. Antallet brukere som faller inn under ordningen, bestemmes altså 
av innslagspunktet. Kompensasjonsgraden gir uttrykk for andelen av utgifter over innslags-
punktet som dekkes av toppfinansieringsordningen. For refusjon av kostnader i 2017 var 
kompensasjonsgraden 80 % og innslagspunktet 1 235 000 kr.1  
 

2.6 Metode 

Kilder til revisjonskriterier for dette prosjektet er lovverk og bransjelitteratur (se 6 Kilder). 
Revisjonskriterier er utdypet i vedlegg 1.  
 
Prosjektets metode har vært dokumentanalyse, regnskapsanalyse og intervju. Revisor har in-
tervjuet til sammen ni personer:  

 Fire pårørende til brukere: Ski kommune har 41 ressurskrevende brukere (2017), 
hvorav 29 har enkeltvedtak om kommunale tjenester i 168 timer per uke (24–7). Blant 
disse har revisor tilfeldig utvalgt fire brukere. Pårørende (foresatte eller verger) for 
disse fire brukerne er intervjuet på telefon. 

 Fem ansatte ved omsorgsboliger: Ski kommune har seks samlokaliserte boliger (om-
sorgsboligkomplekser) for mennesker med utviklingshemming over 16 år.2 Ved tre av 
dem har revisor intervjuet fem ansatte, hvorav to avdelingsledere, én fagkonsulent og 
to vernepleiere.  

 
Statistisk sentralbyrå har ikke Kostra-statistikk over kommunenes utgifter til ressurskrevende 
brukere. Follo distriktsrevisjon har imidlertid tilgang til noen Follo-kommuners søknad om 
refusjonskrav for 2017. 
 
En rød tråd i revisjonsrapporten – fra problemstillinger gjennom datagrunnlag til vurdering og 
konklusjoner – gir relevant informasjon. Pålitelig informasjon sikres ved datainnsamling fra 
en rekke kilder (metodetriangulering), informanters sjekk av tekstelementer, kommunens veri-
fisering av rapportutkast, samt kvalitetssikring i Follo distriktsrevisjon IKS.  
 

                                                           
1 For psykisk utviklingshemmede 16 år og eldre gir rammetilskuddet 655 000 kr per person. Innslagspunktet for 
denne gruppen er 1 890 000 kr, for å unngå dobbelt tilskudd. 
2 Det er totalt 48 beboere i boligene, hvorav 45 beboere har egne leiligheter, mens 3 beboere har egne rom og 
deler kjøkken, bad og stue. Boligene drives av virksomhet Botjenester. 
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Prosjektet er gjennomført med følgende fremdrift:  
  
Dato:  Aktivitet:  
19.3.2018: Ski kommunes kontrollutvalg vedtok prosjektplan for forvaltningsrevisjonspro-

sjekt Ressurskrevende brukere. 
18.4.2018: Oppstartsmøte med kommunalsjef Marit Kronborg (rådmannens kontaktperson for 

forvaltningsrevisjonsprosjektet) m.fl. 
25.5.2018: 
20.6.2018: 
6.7.2018: 
28.8.2018: 
28.8.2018: 
7.9.2018: 
14.9.2018: 
19.9.2018: 
21.9.2018: 

Møte med virksomhetsleder Koordinerende tjeneste3 Heidi Vargeid. 
Møte med fagleder og ansatt ved Koordinerende tjeneste. 
Møte med saksbehandler Koordinerende tjeneste. 
Møte med avdelingsleder bolig. 
Møte med ansatt bolig. 
Møte med fagkonsulent bolig. 
Møte med ansatt bolig. 
Møte med avdelingsleder bolig. 
Møte med fagkonsulent for individuell plan. 

10.10.2018: Revisjonsrapport verifisert. 
28.11.2018: Revisjonsrapport sendt til rådmannen for uttalelse. 
18.12.2018: Revisjonsrapport med rådmannens uttalelse sendt til Follo Interkommunale Kon-

trollutvalgssekretariat (FIKS).  
22.1. 2019: Kontrollutvalget – presentasjon og behandling. 
 
 
 
 

                                                           
3 Virksomhetens fulle navn er Koordinerende tjeneste – helse og omsorg. 
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3 KVALITET PÅ TJENESTEN 

 
 
 
 

3.1 Revisjonskriterier 

 Kommunen skal ha rutiner for å kartlegge søkerens behov i tilstrekkelig grad i saksbe-
handlingen. 

 Kommunen må følge opp de enkeltvedtak som brukeren har i omfang og kvalitet. 
 Ansatte må ha tilstrekkelig kompetanse for å gi brukeren det tilbudet han/hun har krav 

på. 
 Kommunen må ha tilstrekkelig kapasitet for å kunne gi de tjenester som brukerne har 

krav på. 
 Kommunen må ha rutiner for å tilpasse tjenesten etter brukerens individuelle behov. 

 
Helse- og omsorgstjenesteloven (2011) sier i § 3-1 at kommunen skal sørge for at personer 
som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. § 3-2 beskri-
ver kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester.  
 
Helsedirektoratets Veileder for saksbehandling (2017) om tjenester etter helse- og omsorgs-
tjenesteloven §§3-2 første ledd nr. 6, 3-6 og 3-8, sier følgende (se også utdyping i vedlegg 1):   

 Pasient/bruker har rett til nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester fra 
kommunen, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a.  

 Det er pasientens/brukerens hjelpebehov etter en helse- og sosialfaglig vurdering som 
styrer hvilke tjenester han eller hun har rett til, og i hvilket omfang.  

 Forsvarlighetskravet setter rammer for tjenestetilbudets utforming og organisering, 
omfanget av tjenester og tidspunktet for iverksettelse av tjenestene.  

 Kommunen må ivareta pasientens/brukerens rett til medvirkning ved utformingen av 
tjenestetilbudet.  

 Ut over dette står kommunen relativt fritt til å bestemme hvordan tjenestene til den en-
kelte skal utformes.  

 
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene (kvalitetsforskriften, 2003) beskriver i § 3 
oppgaver og innhold i tjenesten. 
 

3.2 Datagrunnlag 

3.2.1 Saksbehandling 

Virksomhet Koordinerende tjeneste har oppgaven med å motta og behandle alle søknader om 
helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Alle søknader skal behandles ut fra en individuell 
vurdering.   
 
Saksbehandlerne er organisert i team etter tjenester. Søknadene blir fordelt mellom teamene 
etter tjenester det søkes om. Fagmøter avholdes hver uke i virksomheten. Saksbehandlerne 
kan melde inn saker som de vil drøfte tverrfaglig i fagmøte. I skjemaet Sjekkliste for saker 

Problemstilling nr. 1: Er kvaliteten på tjenestene til ressurskrevende brukere i tråd med krav 
og målsettinger på området? 
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som skal tas opp på fagmøte benyttes, gis det anonym informasjon om søker, hva det søkes 
om, begrunnelse for søknaden og diagnoser. Saksbehandler har angitt sitt forslag til vedtak. 
Saken diskuteres tverrfaglig i fagmøte, og konklusjon fattes. Alle saker med et betydelig om-
fang på tjenestene eller der flere leverer tjenester, vil bli gjennomgått i fagmøte. Alle saker 
vedrørende ressurskrevende brukere behandles i fagmøter og vurderes tverrfaglig. 
 
Skjemaet Kartlegging av brukerbehov benyttes til å kartlegge søkers livssituasjon og evne til 
mestring basert på personens bistandsbehov og tjenestens vilkår. Skjemaet sikrer og doku-
menterer at tilstrekkelig informasjon innhentes, at vilkårene oppfylles og at målsetting for 
tjenesteytingen angis.  
 
Kartleggingen av brukeren skal også skje i IPLOS (Individbasert Pleie og Omsorg Statistikk), 
som er Helsedirektoratets nasjonale register med data som beskriver ressurs- og bistandsbe-
hov til de som søker eller mottar helse- og omsorgstjenester. Alle som vurderes for tildeling 
av tjenester, plikter å avgi opplysninger til IPLOS. Funksjonsevnen skal vurderes på en skala 
fra én (ingen problemer) til fem (fullt behov for bistand).  
 
I kartleggingsskjema vurderes følgende områder: 

 alminnelig husarbeid, 
 skaffe varer og tjenester, 
 personlig hygiene, 
 kle på og av seg, 
 gå på toalett, 
 lage mat, 
 spise, 
 boligforhold, 
 bevegelse innendørs, 
 bevegelse utendørs, 
 ivareta egen helse, 
 hukommelse, 
 kommunikasjon, 
 beslutninger i dagliglivet, 
 styre egen adferd, 
 syn, 
 hørsel. 

 
Ski kommune har utarbeidet skjemaet Søknad om helse- og omsorgstjenester, som er tilgjeng-
elig på kommunens hjemmeside (Ski.kommune.no). Søkeren beskriver her hva han/hun 
trenger hjelp til. Søkeren gir samtykke til at kommunen kan innhente nødvendige opplysning-
er fra andre virksomheter i kommunen, fastlege og sykehus til bruk i saksbehandling av søk-
naden.  
 
3.2.2 Intervju med verger/foresatte 

Revisor har telefonintervjuet pårørende (foresatte eller verger) for fire brukere som har vedtak 
om 168 timer tjeneste fra Ski kommune i uka, det vil si én til én-oppfølging hele døgnet.   
 
I hovedsak mener alle pårørende at brukerne mottar de timer med tjenester fra Ski kommune 
som enkeltvedtaket tilsier. Alle mener også at vedtaket på antall timer er riktig. Ingen har noe 
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å utsette på den saksbehandlingsprosessen som er gjennomført.  
 
Flere pårørende påpeker at personellet som utfører kommunens tjenester, har svært ulik kom-
petanse. Vikarer som blir satt inn, har normalt dårligere kompetanse enn fast ansatte. Et in-
tervjuobjekt gir uttrykk for at noen av vikarene ikke vet hva det innebærer å yte praktisk bi-
stand; de mangler basiskunnskapen om det å rydde, vaske og lage mat. Noen mangler også 
ansvarsfølelse. Flere pårørende påpeker også at brukerne har mange ansatte å forholde seg til.  
 
Alle har oppgitt at brukerne har dagsplaner, som beskriver hvilke aktiviteter og daglige gjø-
remål som skal gjennomføres. Dette gjelder både de aktiviteter som skal gjennomføres av 
bruker og hva ansatte skal gjøre av husarbeid osv. 
 
Pårørende har kommet med bl.a. følgende kommentarer:  

 Beboerne (brukerne) er godt fornøyd med bosituasjonen. 
 Dagsplaner er utarbeidet. 
 Bemanningen kan være lav. Pleiere må ofte følge beboer til lege etc. fordi det ikke er 

nok personell. 
 Det er vanskelig å rekruttere personell. Mange ansatte har små stillinger; flere ønsker 

nok høyere stillingsprosent. Ferieavvikling kan være en utfordring. 
 Ansattes kompetanse varierer; noen fungerer bra, mens man er misfornøyd med andre. 

Fast ansattes kompetanse oppfattes som god. Vikarer har for lav kompetanse og får for 
dårlig opplæring.  

 Brukerne har for mange ansatte å forholde seg til. Bruker bør kunne være med og vel-
ge hvilke personer som skal være assistenter. 

 Brukerne får tidvis dårlig oppfølging; de blir for lite stimulert. Noen ansatte er passive. 
Ting som blir påpekt, blir ofte ikke tatt tak i.  

 Ledelsen gjør en god innsats, bl.a. med å høyne personellets kompetanse.  
 
3.2.3 Intervju med ansatte 

Ski kommune har seks omsorgsboligkomplekser for funksjonshemmede over 16 år. Ved tre 
av omsorgsboligkompleksene har revisor intervjuet til sammen fem ansatte, herunder to avde-
lingsledere, én fagkonsulent og to vernepleiere. 
 
Alle de intervjuede ansatte gir uttrykk for at deres bolig gir et godt tilbud til beboerne. Alle 
beboere skal ha en primærkontakt, som har ansvar for å utarbeide aktivitetsplaner (dags- og 
ukeplaner), bestille time og følge beboer til lege og eventuelle andre offentlige instanser. Pri-
mærkontakten har ansvar for at tiltak blir gjennomført, og hun/han følger opp andre ansatte på 
boligene som jobber mot beboer. 
 
De intervjuede ansatte opplyser at beboerne får det antall timer tjeneste som enkeltvedtakene 
tilsier. Dersom dette ikke skjer, skal det meldes som avvik i Ski kommunes avvikssystem 
(Kvalitetslosen). Videre mener de at utarbeidete aktivitetsplaner er med på å sikre kvaliteten 
på tjenesten.  
 
En aktivitetsplan beskriver beboers døgnrytme: når eventuell vekking og legging skal skje; 
når og hvilke medisiner som skal gis. Planen beskriver daglige aktiviteter som ansatte skal 
gjennomføre, herunder husarbeid som vask og rydding, samt i hvilken grad beboer skal delta 
aktivt på slike oppgaver. Hva beboere kan klare varierer sterkt, og planen viser de mål som 
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man jobber mot. Planen beskriver også andre aktiviteter, som eventuelle dagtilbud, turer og 
legebesøk, med hvilke dager og tidspunkt tiltaket skal gjennomføres. For hver aktivitet gir 
planen en prosedyre for hvordan tiltaket skal gjennomføres. I planen til beboere som kan bli 
utagerende, er det utarbeidet prosedyre for hvordan dette skal håndteres.  
  
De intervjuede er av den oppfatning at man kjenner beboerne godt og vet hva de liker og ikke 
liker. Pårørende er også en informasjonskilde til hva den enkelte liker å gjøre. Beboeres behov 
og interesser kan endre seg, og de trenger ofte skifte av aktiviteter. To av boligene er relativt 
nye; ansatte har her brukt tid på å bli kjent med beboere og pårørende. 
 
Fagkonsulenten har gjennomgått alle aktivitetsplaner på omsorgsboligkomplekset hun jobber 
ved. Hun er av den oppfatning at planene holder et faglig bra nivå. Det gjennomføres stikk-
prøver på at aktivitetsplanene utføres. 
 
Avdelingsleder opplyser at primærkontakten har ansvar for å gjennomføre møte om beboer én 
gang per måned. Alle som går i fast turnus, deltar på møtene. Avdelingsleder oppgir videre at 
det er fagkonsulenten som har ansvaret for det faglige tilbudet ved boligen. Det er etablert et 
adferdsteam i kommunen som består av alle fagkonsulentene, som møtes månedlig. 
 
Det er mange ansatte på boligene, og det er viktig at alle jobber likt overfor hver beboer. Fag-
konsulenten, som bl.a. veileder ansatte, anser at de ansatte har høy bevissthet om dette, samt 
at de innehar høy kompetanse.  
 
Fagkonsulent oppgir at kommunen har meget godt samarbeid med Akershus universitetssyke-
hus (Ahus). Voksenhabiliteringen på Ahus er involvert i veiledning av tilbudet til flere beboe-
re i omsorgsbolig. På forespørsel fra kommunen har Ahus vurdert kommunens tilbud og 
kommet med forslag til endringer og tiltak. Samarbeidet med Ahus har pågått over flere år, og 
det kan ofte være nyttig å få innspill utenfra.  
 
De intervjuede er av den oppfatning at det jevnt over er et godt samarbeid med pårørende. 
Avdelingsleder ved en bolig har opplyst at fagkonsulent og primærkontakten avholder møter 
med foresatte én gang per måned. Her har foresatte gode muligheter til å komme med tilba-
kemeldinger. Ved behov har avdelingen også kontakt med foresatte på mail eller telefon. An-
svarsgruppemøter avholdes én til to ganger i året; her deltar alle som yter tjenester til beboer, 
samt foresatte. 
 
Avdelingsleder ved et omsorgsboligkompleks oppgir at det kan være vanskelig å rekruttere 
personell med rett kompetanse (treårig høyskoleutdannelse). I dag er det ikke nok personell 
ansatt for full bemanning, noe kommunen løser ved å kjøpe inn tjenester fra private selskaper. 
I de tilfeller der beboer har to til én-bemanning, skal det i utgangspunktet være en person med 
treårig utdannelse på vakt. Dette er ikke alltid oppfylt, men boligen har en del ansatte som har 
dispensasjon fra Fylkesmannen. Kommunen har dokumentert at disse har rett kompetanse. 
Ansatte har kvalifisert seg gjennom kurspakker. Det er også gjennomført kurs i vergeteknikk 
for å unngå skader på beboere og på ansatte.  
 
Omsorgsboligene prøver å tilpasse turnusen slik at beboer ikke må forholde seg til for mange 
ansatte, men det er ikke alltid lett å få vaktlista til å gå opp. Det er viktig at ansatte er fortrolig 
med beboer og at denne er trygg på den ansatte. Erfaring er viktig; nyansatte skal gjennomfø-
re to–tre opplæringsvakter før de kan gå vakter alene. I helgene jobber det ofte ansatte som 
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har mindre stillinger. En av de intervjuede påpeker at ikke alle kan jobbe med beboere som er 
utagerende og svært krevende.  
Alle de intervjuede er av den oppfatning at det er et godt samarbeid med virksomhet Koordi-
nerende tjeneste. Enkeltvedtakene som fattes er gjennomgående gode og beskriver de tiltake-
ne som beboeren skal ha. Ved revurderinger er det kommunikasjon. Begge parter har ansvar 
for at beboerne har gyldige vedtak.  
 
En avdelingsleder ved et nytt omsorgsboligkompleks oppgir at det i starten var en periode 
med kartlegging av beboernes behov. Det har vist seg at de fleste beboere trenger flere timer 
enn det som opprinnelig vedtak fastsatte. Hjelpebehovet var basert på opplysninger som for-
eldre ga fra barndomshjemmet, noe som ikke alltid tegner et realistisk bilde av hvordan det er 
å bo i egen bolig. Timetall er revurdert, og nye vedtak fattet.  
 
3.2.4 Klager 

Virksomhet Koordinerende tjeneste registrerer klager som kommer på deres vedtak. Totalt er 
det registrert 20 klager i 2015, 16 klager i 2016 og 9 klager i 2017. Tallene inkluderer klager 
på flere type tjenester enn de som gis til ressurskrevende brukere. For 2017 vedrører to av de 
innkomne klagene ressurskrevende brukere, og disse klagene ble oversendt til Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus, som opprettholdt kommunens vedtak.    
 

3.3 Vurdering 

Alle søknader om tjenester fra Ski kommune innen helse og omsorg blir behandlet av virk-
somhet Koordinerende tjeneste. Det ligger dermed til rette for at alle søknader blir behandlet 
ensartet. Virksomheten er sammensatt med ansatte med et bredt fagområde, og all kompetan-
se på området er samlet i virksomheten. Søknader med stort behov for tjenester blir gjenstand 
for en omfattende saksbehandling/vurdering, bl.a. gjennom drøfting i kartleggingsmøter. Kart-
leggingen av funksjonsnivå gjøres ved hjelp av IPLOS. Gjennom kartleggingsskjemaet vurde-
res funksjonsevnen til søker inngående.  
 
Etter revisors skjønn har Ski kommune et tilfredsstillende system og rutiner for å kunne kart-
legge og vurdere søkeres behov for tjenester. Informasjon om søker innhentes også fra andre, 
som fastlege og sykehus. Saksbehandlingen av innkommende søknader gir Ski kommune 
grunnlag for å fatte riktige enkeltvedtak. Ingen av de pårørende vi har intervjuet, har hatt noe 
å utsette på kommunens saksbehandling av deres søknad. Man har også rutiner for å fange 
opp endringer i behov og fatte nye vedtak.   
 
Revisors intervjuer med pårørende og ansatte viser at Ski kommune yter tjenester i det om-
fanget som vedtaket bestemmer. Alle intervjuede ansatte gir uttrykk for at kommunen gir et 
godt tilbud til ressurskrevende brukere. Pårørende mener at tjenestekvaliteten varierer betyde-
lig, i hovedsak som følge av ansattes varierende kompetanse. Alle pårørende er fornøyd med 
de fast ansatte. Flere sier at vikarer ikke har samme kompetanse som de fast ansatte og der-
med ikke gir like gode tjenester. Det er også ytret ønske om at beboer kan komme med inn-
spill på hvem som jobber mot de forskjellige brukerne. For noen beboere er det av stor betyd-
ning at tjenesteyter har samme kjønn som dem selv.  
 
Revisor har intervjuet fire pårørende, noe som neppe gir det totale bildet av tjenestene som 
Ski kommune yter. Tilbakemeldingene om at fast ansatte yter bedre tjenester enn vikarer er 
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imidlertid tydelig.  
 
Brukere involveres i valg av aktiviteter og mål. Ansatte er av den oppfatning at de kjenner 
beboeren godt og vet hva denne ønsker å gjøre av aktiviteter. Fagkonsulentene har et ansvar 
for det faglige tilbudet på boligene. En fagkonsulent oppgir at aktivitetsplaner kvalitetssikres 
og holder et bra faglig nivå.  
 
Revisor registrerer at det har vært få klager på Ski kommunes enkeltvedtak for ressurskreven-
de brukere. I 2017 var det to klager, og Fylkesmannen opprettholdt kommunens vedtak. 
 

3.4 Konklusjon 

Alle søknader om tjenester fra Ski kommune inne helse og omsorg blir behandlet av virksom-
het Koordinerende tjeneste. Kommunen har samlet saksbehandlingskompetansen her, og virk-
somhetens ansatte dekker et bredt fagområde. Ski kommune har grunnlag gjennom saksbe-
handlingen til å fatte riktig vedtak om tjeneste til innkommende søknader. Ingen av de pårø-
rende vi har intervjuet, har hatt noe å utsette på kommunens saksbehandling av deres søkna-
der. Ved endringer av behov har man rutiner for å fange opp dette og fatte nye vedtak.   
 
Intervjuene med både pårørende og ansatte viser at Ski kommune yter tjenester i det omfanget 
som enkeltvedtakene tilsier. Alle ansatte vi har intervjuet mener at kommunen gir et godt til-
bud til ressurskrevende brukere. Pårørende gir uttrykk for at de er fornøyd med de fast ansatte, 
men at vikarer har lavere kompetanse og ikke yter like gode tjenester. Kommunen bør iverk-
sette forbedringstiltak i form av bedre opplæring og oppfølging av vikarer. Å høyne andelen 
fast ansatte vil redusere vikarbruken og dermed antall ansatte som brukere må forholde seg til. 
    
En rekke elementer i Ski kommunes tjenesteproduksjon gir grunnlag for høy tjenestekvalitet. 
Aktivitetsplaner beskriver aktiviteter som skal gjennomføres og mål som brukeren skal strek-
ke seg etter. Prosedyrer for gjennomføring av tiltak er utarbeidet. Gjennomførte aktiviteter 
dokumenteres i fagsystemet. Fagkonsulent har et ansvar for det faglige tilbudet på boligene. 
Ahus gir veiledning og faglige innspill; samarbeidet med sykehuset er godt. Revisor ser det 
som positivt at omsorgsboligene benytter seg av veiledning og faglig innspill fra Ahus.  
 
Avdelingen har månedlige møter med de pårørende, og samarbeidet er godt. En av de inter-
vjuede pårørende gir imidlertid uttrykk for at ting som blir påpekt, ofte ikke blir tatt tak i. Det-
te tyder på at kommunikasjonen med pårørende ikke fungerer like godt over alt.  
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4 BRUKERS RETT  

 
 
 
 

4.1 Revisjonskriterier 

 Alle relevante opplysninger om bruker skal være tilgjengelig ved saksbehandling av 
søknad. 

 Faglig kompetanse til å fatte vedtak om de tjenester brukeren har rett på og som er best 
for brukeren, skal være tilstrekkelig. 

 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 sier at kommunen skal sørge for at personer som opp-
holder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. § 3-2 beskriver kom-
munens ansvar for helse og omsorgstjenester.  
 

4.2 Datagrunnlag 

4.2.1 Søknader 

Ved saksbehandling av søknaden gjennomføres det møter med bruker. Bruker gir relevante 
opplysninger om behov og hva hun/han trenger hjelp til. Dette kartlegges ved hjelp av IPLOS 
og kommunens skjema Kartlegging av brukerbehov. 
 
Virksomhet Koordinerende tjenesters fagkonsulenter har variert kompetanse; de er utdannet 
sykepleiere, sosionomer, ergoterapeuter og hjelpepleiere. Saker drøftes tverrfaglig i ukentlige 
fagmøter, især saker med omfattende tjenesteyting og flere typer helsetjenester. Alle saker 
vedrørende ressurskrevende brukere drøftes i fagmøter.  
 
4.2.2 Individuell plan 

Alle brukere med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, skal få til-
bud om en individuell plan (IP). Ski kommune har ansatt en fagkonsulent i full stilling for 
området IP. Fagkonsulenten fatter vedtak om IP og oppnevner og veileder koordinatorer.  
 
Fagkonsulenten har utarbeidet en håndbok og en mal for IP. Håndbok for koordinatorer i Ski 
kommune gir en oversikt over lovverket og kommunens retningslinjer for arbeidet med IP, 
samt beskriver koordinators oppgaver.  
 
Ofte er det tjenestestedet eller lege som søker om IP. Fagkonsulenten gjennomfører alltid 
samtale med pasienten/brukeren, som underskriver på at hun ønsker en IP. Bruker involveres 
så mye som mulig ved utarbeidelsen av IP. Ved behov tar kommunen kontakt med pårørende.  
 
Primærkontakt blir som oftest oppnevnt som koordinator. Koordinator og bruker utarbeider IP 
i samarbeid. Alle som er involvert i brukeren vil bli invitert til å gi innspill til utarbeidelse av 
planen. I malen for IP står overordnede mål for tjenestene. Det er videre listet opp 13 vurde-
ringsområder der prioriterte mål, aktiviteter/tiltak og ansvarlig bør fylles ut. Tidspunkt for 
oppstart og evaluering av IP skal stå. Håndbok for koordinatorer i Ski kommune redegjør for 

Problemstilling nr. 2: Hvordan sikrer kommunen at brukerne får de tjenestene de har behov 
for/rett til? 
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IP; det framgår at IP skal bidra til oversikt og plassering av ansvar og oppgaver for bruker.  
 
En del brukere som bor i bolig med døgnbemanning, har valgt å avslutte IP i samråd med på-
rørende og ansatte. Grunnen er at tjenesteytingen er tilknyttet boligen, der alle aktiviteter føl-
ges opp av ansatte. En IP vil da medføre ekstra-arbeid. IP er primært beregnet på personer 
med mindre tjenester enn ressurskrevende brukere, ifølge fagkonsulenten.  
 
Fagkonsulenten påpeker at en del IP ikke fungerer etter hensikten. Fagkonsulent foretar en 
revurdering av IP ca. hvert annet år og gjør da en kontroll på om IP fungerer. I tilfeller det 
ikke er gjennomført ansvarsgruppemøter, følger fagkonsulent opp dette. Bruker eller pårøren-
de kan også gi tilbakemelding om at IP ikke fungerer.   
  
Å oppnevne koordinator er ofte krevende. Oppgaven kan ikke pålegges en ansatt. Det er vik-
tig at koordinatorrollen forankres i ledelsen og at den oppnevnte koordinator har både kompe-
tanse og tid til å få gjort denne jobben. Ski kommune har utfordringer her. At oppnevnt koor-
dinator har sluttet uten at ny koordinator er oppnevnt, har forekommet. Å sørge for ny koordi-
nator er leders oppgave. 
  
Koordinatorene har gjennomgående god kompetanse, ifølge fagkonsulenten, som holder kurs 
for koordinatorer to ganger per år og er tilgjengelig for veiledning ved behov. Fagkonsulent 
står også til rådighet ved utarbeidelse av IP. Kommunen prøver å oppnevne den koordinatoren 
som brukeren ønsker, men ansatte står fritt til å påta seg oppgaven, og den som er ønsket, kan 
allerede ha koordinatoransvar for flere andre brukere.  
 
Fagkonsulent innkaller alle aktuelle personer til ansvarsgruppemøter. Agenda på disse møtene 
er evaluering og oppdatering av IP med fokus på mål og tiltak. Møtedeltagere må være oppda-
tert på siste versjon av brukers IP.  
 

4.3 Vurdering 

Revisors gjennomgang viser at Ski kommune gjør et omfattende arbeid for å innhente rele-
vante opplysninger om søker, som gir grunnlag for å fatte enkeltvedtak om tjenester. Vurde-
ringen av tjenestene gjøres sentralt av virksomhet Koordinerende tjeneste. Kommunens saks-
behandlingskompetanse på området er samlet her.  
 
Fagkonsulenten har påpekt at mange individuelle planer ikke fungerer etter hensikten, noe 
som delvis skyldes at koordinator ikke har tilstrekkelig tid til å følge opp sine arbeidsoppga-
ver. Koordinatoroppgaven er ikke tilstrekkelig forankret hos ledere. Fagkonsulenten opplyser 
at problemet ikke gjelder ressurskrevende brukere. Flere av disse har avsluttet IP, fordi alle 
tjenester ytes i tilknytting til boligen de bor i. 
 

4.4 Konklusjon 

Ski kommune gjør et omfattende arbeid for å innhente relevante opplysninger om søker som 
grunnlag for å fatte enkeltvedtak om tjeneste. Kommunen har ansatt en person som fagkonsu-
lent for området individuell plan (IP). Fagkonsulenten fatter vedtak om IP og oppnevner og 
veileder koordinatorer. Kommunen har dermed både kompetanse og kapasitet til å følge opp 
brukeres rett til å få utarbeidet IP.  
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5 ENKELTVEDTAK 

 
 
 
 
 
 

5.1 Revisjonskriterier 

 Alle brukere skal ha gyldig enkeltvedtak. 
 Vedtaket skal opplyse om klageadgang. 

 
Enkeltvedtak vil si "et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte 
personer", ifølge forvaltningsloven § 2 b.  
 

5.2 Datagrunnlag 

5.2.1 Enkeltvedtak 

Søknad om refusjon for ressurskrevende brukere for et kalenderår sendes Helsedirektoratet i 
april året etter på bakgrunn av årsregnskap mv.   
 
Ski kommunes virksomhet Koordinerende tjeneste har som oppgave å motta og behandle 
søknader om helse- og omsorgstjenester. I søknadsbehandlingen innhentes nødvendige helse-
opplysninger og annen relevant informasjon, og samtaler gjennomføres med søker og eventu-
elt pårørende. Alle søknader vurderes individuelt.  
 
Brosjyren Koordinerende tjeneste – helse og omsorg informerer om søknadsbehandlingen og 
hvilke tjenester som kan tildeles: 

 hjemmesykepleie, 
 praktisk bistand, 
 omsorgslønn, 
 støttekontakt, 
 avlastning i og utenfor institusjon, 
 dagtilbud, 
 langtidsopphold i sykehjem, 
 korttidsopphold,  
 rullerende korttidsopphold, 
 trygghetsalarm, 
 individuell plan, 
 kommunale boliger for vanskeligstilte, 
 omsorgsbolig uten bemanning, 
 omsorgsbolig med bemanning. 

 
Brukere må ønske å motta tjenester. I enkelte tilfeller av psykiatrisk hjelp har det vist seg at 
personen ikke ønsker hjelpen. Før det kan fattes et vedtak, må det derfor komme en søknad. 
Søknaden kan være skriftlig eller muntlig fra brukers side. Dersom brukeren samtykker, kan 

Problemstilling nr. 3: Foreligger det gyldige enkeltvedtak etter kommunehelsetjenesteloven og 
pasient- og brukerrettighetsloven om tildeling av tjenester, og framgår omfanget av tildelte 
tjenester i enkeltvedtaket slik regelverket forutsetter?  
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pårørende søke på vegne av brukeren. Når brukeren allerede mottar tjenester og ønsker utvi-
delse av disse, kan dette vurderes uten en formell søknad.  
 
Tjenesteytere som ser at brukeren trenger mer hjelp, kan ta kontakt med Koordinerende tje-
neste. Koordinerende tjeneste vil da ta kontakt med aktuell bruker/pårørende/verge for å få 
bekreftet at de ønsker å søke om mer tjeneste.  
 
Virksomhetsleder er av den oppfatning at tjenestestedene er flinke til å fange opp om det er 
behov for endringer hos brukeren. I tilfeller der det er snakk om utvidet behov, vil det ikke bli 
gjennomført like omfattende saksbehandling som ved ny søknad. 
  
Ved saksbehandling av nye brukere innkaller Koordinerende tjeneste alltid til en kartleggings-
samtale med søker og eventuelt verge. Virksomheten informerer om hvilke tjenester som er 
mulig å gi. Søkerens omsorgs- og hjelpebehov kartlegges ved hjelp av kartleggingsskjema for 
IPLOS og kommunens skjema Kartlegging av brukerbehov.  
 
Det innhentes nødvendige opplysninger fra barnehage, skole, familiekontor og barnevern, 
samt fra Ahus, herunder BUP Follo (barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) og DPS Follo 
(distriktspsykiatrisk senter). Også fastleger er en viktig kilde til informasjon; det sendes alltid 
skriftlig henvendelse dit dersom ikke ferske opplysninger foreligger. Pleie- og omsorgsmel-
dinger (PLO) brukes ved henvendelser til leger og sykehus. Eventuelle epikriser (skriftlig, 
avsluttende fremstilling av sykdomstilfelle) fra sykehusene blir også innhentet. 
  
Virksomhetsleder opplyser at å innhente opplysninger fra lege og sykehus går greit. Fers-
ke/oppdaterte opplysninger fra leger er viktig, for endringer kan skje hyppig. 
 
Sjekklister, rutinebeskrivelser og maler for arbeidet med å fatte vedtak er utarbeidet. Koordi-
nerende tjeneste vil også innføre en rutine hvor ansatte drar på besøk til brukerne med jevne 
mellomrom for å vurdere behov for endringer i tilbudet. 
 
Virksomhet Koordinerende tjeneste fattet i 2017 4026 enkeltvedtak – fra små tjenester opp til 
det som krever den største ressursinnsatsen. Ski kommune søkte Helsedirektoratet om refu-
sjon for 41 brukere for 2017 – og mottok refusjon for disse.  
 
Som hvert år, kontrollerte regnskapsrevisor at det forelå gyldige enkeltvedtak for samtlige 
ressurskrevende brukerne i 2017 (41 personer). Enkeltvedtakene viser omfang og tidsperiode 
for tjenestene som innvilges brukerne. Vedtakene oppgir at behovet for hjelp blir fortløpende 
evaluert og at tjenestetilbudet kan bli endret ved endringer i hjelpe- og omsorgsbehov.  
 
Alle vedtak henviser til lovhjemmel, især helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og bru-
kerrettighetsloven. I vedtaket beskrives kort de faktiske forhold og de vurderinger som er 
gjort, det opplyses om innsynsrett. Et avsnitt informerer om klageadgang etter pasient- og 
brukerrettighetsloven § 7-2. Det opplyses hva klage på enkeltvedtaket skal inneholde, hvordan 
klage skal innsendes og frist for innsending av klage.   
 
I vedtaket beskrives de faktiske forhold og de vurderinger som er gjort. Vedtaket beskriver 
tjenesten og det omfanget som er innvilget, samt mål for brukeren. Ansatte på boliger skal 
være godt kjent med målene som er satt.  
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Alle opplysninger og dokumentasjon om søker/bruker blir lagret i fagsystemet Gerica, også 
helseopplysninger. All kommunikasjon med leger og sykehus skjer gjennom PLO-meldinger 
(helsenettet) og blir tatt med i grunnlaget for saksbehandlingen. Enkeltvedtak med tilhørende 
fakta og vurderinger/begrunnelse lagres i Gerica.  
 
Sammen med en saksbehandler i virksomhet Koordinerende tjeneste har revisor gått gjennom 
dokumentasjonen i Gerica for flere ressurskrevende brukere. Gjennomgangen viste at det var 
innhentet omfattende opplysninger fra lege og andre instanser, som ble lagt til grunn for saks-
behandlingen. Omfattende historikk vedrørende brukere var dokumentert. 
 
5.2.2 Revurderinger  

Revurdering skal skje når vedtaket går ut eller det er endringer i brukerens behov. Opplys-
ninger fra de som gir tjenestene innhentes, og samtaler med bruker gjennomføres før revurde-
ring gjøres. Brukerne kan ha forskjellig sammensetning av tjenester, men man prøver å sam-
kjøre disse slik at alle tjenester revurderes samtidig. Lister over brukere som trenger revurde-
ringer og nye oppdaterte vedtak kan hentes ut fra fagsystemet Gerica.  
 
Virksomhetsleder opplyser at Ski kommune ligger ca. tre måneder på etterskudd med saksbe-
handlingen. I tilfeller der vedtaket er utløpt, blir revurderinger tilbakedatert slik at det nye 
vedtaket startet da det gamle utløp. I disse tilfeller opplyses det alltid i vedtaket at det er tilba-
kedatert. Dersom det har skjedd endringer i tjenesten, dateres dette til den tiden da endringen 
startet opp. Alle brukere som defineres som ressurskrevende brukere, har gyldige vedtak ved 
årsskifter. 
 

5.3 Vurdering 

Follo distriktsrevisjons kontroll bekrefter at det foreligger gyldig enkeltvedtak på alle 41 res-
surskrevende brukere i 2017. Vedtakene er fattet med hjemmel i pasient- og brukerrettighets-
loven § 2-1a andre ledd og i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 første ledd, jf. § 
3-2 første ledd nr. 6 bokstav a. Vedtakene oppgir det antall timer på aktuelt tiltak som er inn-
vilget. Alle vedtak beskriver hvilke tjenester som skal ytes.  
 
Ski kommune ligger ca. tre måneder på etterskudd når det gjelder revurderinger. Søknader fra 
nye brukere blir prioritert foran revurderinger. Revurderingene blir tilbakedatert slik at de 
gjelder fra den datoen forrige vedtak utløp.  
 
Helsedirektoratets rundskriv IS-4/2018 angir at det bare er anledning til å kreve refusjon for 
påløpte direkte lønnsutgifter fra det tidspunkt enkeltvedtaket er fattet. Hvis det ytes tjenester 
før enkeltvedtak fattes, gis det ikke refusjon for disse. På spørsmål fra Follo distriktsrevisjon 
uttaler Helsedirektoratets jurist at enkeltvedtak bør revurderes før de utløper og at kommunen 
må endre praksis på dette området. En løsning er å fatte vedtak som løper uten eksakt slutt-
dato, slik at man ikke kommer i den situasjonen at man mangler gyldig enkeltvedtak. 
 

5.4 Konklusjon 

Ski kommune søkte Helsedirektoratet om refusjon for 41 ressurskrevende brukere for 2017 – 
og mottok refusjon for disse. Revisors gjennomgang viser at gyldig enkeltvedtak foreligger 
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for alle ressurskrevende brukere ved årets utgang. Antall timer i vedtaket sammenfaller med 
det grunnlaget som det er søkt refusjon for. Alle vedtakene redegjør for hvilket lovverk som 
er lagt til grunn. Vedtakene opplyser om brukers klageadgang og hvordan eventuell klage skal 
framsettes.  
 
Revurdering av vedtak skal gjøres før vedtaket utløper, slik alle brukere har gyldig vedtak til 
enhver tid. Ski kommune ligger ca. tre måneder på etterskudd når det gjelder revurderinger. 
Kommunen bør sørge for at revurdering skjer i samsvar med Helsedirektoratets regler, herun-
der unngå å tilbakedatere enkeltvedtak. Virksomhet Koordinerende tjeneste bør ha rutiner for 
å gjennomføre revurderinger med faste intervaller.  
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6 ORGANISERING OG SAMARBEID 

 
 
 
 

6.1 Revisjonskriterier 

 Organisering og rolledeling skal være klar og tydelig. 
 Samarbeid mellom virksomhetene skal være til det beste for brukerne. 

 

6.2 Datagrunnlag 

Virksomhet Koordinerende tjeneste har som oppgave å motta og behandle alle søknader om 
helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Virksomheten har 12,5 årsverk fagkonsulenter, 
som er inndelt i to team: somatisk (6 årsverk) og rus/psykiatri/rehabilitering (6,5 årsverk). 
Fagkonsulentene har variert utdanningsbakgrunn; de er sykepleiere, sosionomer, ergoterapeu-
ter og hjelpepleiere.  
 
Virksomheten har utarbeidet et organisasjonsark som viser ansatte, ansvarsområde og hvilke 
tjenester teamene har ansvar for. Organisasjonsarket lister opp hvilke andre kommunale virk-
somheter teamene samarbeider med: 

 Miljøarbeidertjenesten, 
 Samhandlingsenhet, 
 Botjenester, 
 Dagsenter, 
 Boligkontor, 
 Hjemmetjenesten, 
 Finstadtunet, 
 Kråkstadtunet, 
 Langhus bo- servicesenter, 
 Solborg bo- og aktiviseringssenter, 
 NAV Ski.  

 
Også barnehager, skoler og virksomhet Familiens hus (med bl.a. barnevern) kan kontaktes. 
Koordinerende tjeneste har faste møter med hovedsamarbeidspartnere i kommunen, herunder:  

 ukentlig møter med fysio/ergo, Hvr-team (hverdagsrehabilitering) og innsatsteam; 
 halvårige møter med leger.  

 
Koordinerende tjeneste samarbeider også med eksterne instanser. Fastleger er en viktig kilde 
til informasjon om brukerne; det samme er spesialisthelsetjenesten, herunder Ahus med BUP 
Follo (barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) og DPS Follo (distriktspsykiatrisk senter). 
Kommunen har også møter med Follo krise- og incestsenter IKS og Follo koordinerende en-
het.  

Problemstilling nr. 4: Hvordan er tjenesteområdet organisert, og hvordan fungerer samarbeidet 
og koordineringen mellom de ulike enhetene? 
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6.3 Vurdering 

Søkeren samtykker i søknaden om at helseopplysninger kan innhentes. Etter virksomhet 
Koordinerende tjenestes oppfatning fungerer rutinen med å innhente opplysninger fra andre 
instanser bra. Enkeltvedtakene baseres på opplysninger fra en rekke aktører, viser revisors 
gjennomgang av saksbehandlingen for flere brukere. 

 

6.4 Konklusjon 

Søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune saksbehandles av virksomhet Koor-
dinerende tjeneste. Virksomheten har organisert seg i to team – somatisk og rus/psykiatri/ 
rehabilitering – som fordeler søknadene mellom seg. Organiseringen internt framstår som 
tydelig. Rollefordeling og ansvarsforhold er avklart. 
 
Virksomheten samarbeider med flere andre aktører, især andre kommunale virksomheter, 
fastleger og Ahus. Samarbeidet er satt i system i en møtekalender. Løpende samarbeid med 
fastleger og helseinstanser er viktig. Etter revisors skjønn ligger det til rette for et godt samar-
beid med relevante aktører til beste for den enkelte bruker.  
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7 ØKONOMI OG RESSURSBRUK 

 
 
 
 

7.1 Revisjonskriterier 

 Kommunens ressursbruk per bruker bør ikke være høyere enn i sammenlignbare 
kommuner.  

 

7.2 Datagrunnlag 

Follo distriktsrevisjons deltakerkommuner sendte følgende søknader om refusjon for ressurs-
krevende brukere til Helsedirektoratet for 2017: 
 
RESSURSKREVENDE BRUKERE 
– REFUSJONSKRAV FOR 2017 

Ski Ås Nesodden Enebakk 

Antall brukere 41 21 22 13 
Netto utgift 103 645 000 69 457 000 57 762 000 40 054 000 
Refusjon 42 408 000 34 818 000 24 474 000 19 199 000 
Total kostnad 61 237 000 34 639 000 33 288 000 20 855 000 
Total kostnad per bruker 1 493 585 1 649 476 1 513 090 1 604 230 
Netto utgift per bruker 2 527 926 3 307 476 2 625 545 3 081 076 
Kilde: Kommunenes refusjonskrav for ressurskrevende brukere 2017 til Helsedirektoratet. Follo distriktsrevisjon 
IKS' regnskapsrevisjon. 
Netto utgift: Tilskudd på 655 000 kr til psykisk utviklingshemmende gitt i rammetilskuddet er fratrukket. 
 
Tabellen viser at Ski kommune har betydelig flere ressurskrevende brukere enn de tre andre 
kommunene. Kommunen har derfor betydelig høyere netto utgift og kostnad etter refusjon 
enn de andre kommunene. Ski kommune har likevel lavest kostnad per bruker. Ås kommune 
har høyest utgift og kostnad per bruker blant disse kommunene. 
 

7.3 Vurdering 

Statistisk sentralbyrå har ikke Kostra-statistikk over kommunenes utgifter til ressurskrevende 
brukere. Statistikkmangelen gjør det vanskelig å sammenligne med andre kommuner. 
 

7.4 Konklusjon 

Ski kommune har noe lavere kostnader per ressurskrevende bruker enn nabokommunene. Vi 
har ikke undersøkt årsaken til dette. Refusjonsgrunnlaget er direkte lønnsutgifter for tjenester 
til brukerne; stordriftsfordel gjør seg derfor i liten grad gjeldende. En mulig forklaring er at i 
kommuner med relativt lavt antall brukere vil enkelte svært kostnadskrevende brukere gi stør-
re utslag på gjennomsnittskostnaden. 
 
 

Problemstilling nr. 5: Hvordan er kommunens økonomi og ressursbruk innenfor området 
sammenlignet med andre kommuner? 
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8 BEREGNING AV TILSKUDDSKRAV 

 
 
 
 
 

8.1 Revisjonskriterier 

 Refusjonskrav skal samsvare med Helsedirektoratets rundskriv IS-4/2018 Tilskudds-
ordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene. 

 Kommunens refusjonskrav skal inneholde alle kostnader for ressurskrevende brukere 
(de som medfører kostnader over innslagspunktet). 

 
Helsedirektoratets årlige rundskriv beskriver ordningen med refusjon av utgifter til ressurs-
krevende brukere. Regelverket sier at det bare er direkte lønnsutgifter som danner grunnlag 
for kravet. Det gis refusjon for 80 % av lønnsutgifter som overstiger innslagspunktet, som var 
1 235 000 kr for 2017. For psykisk utviklingshemmede 16 år og eldre gir rammetilskuddet 
655 000 kr per person; innslagspunktet for denne gruppen økes tilsvarende. Rundskrivet besk-
river videre vilkårene for å motta refusjon. Kapittel 2 er en veiledning for utfylling av kravet. 
 
Revisors oppgaver ved attestasjon av kommunens krav beskrives i vedlegg til rundskrivet.  
Kommunens revisor skal hvert år gå god for kommunens refusjonskrav og utstede skjema for 
revisjonsuttalelse. Totalt er det ti konkrete punkter som revisor skal gjennomføre kontroll av. 
Dette gjelder bl.a. at kun direkte lønnsutgifter er tatt med i kravet. Lønnsutgifter skal være ført 
i kommunens regnskap med de rette Kostra-funksjoner. Alle brukere skal ha enkeltvedtak, og 
samtlige brukere skal gjennomgås. 

8.2 Datagrunnlag 

8.2.1 Tilskuddskrav 

Ski kommunes kostnader for ressurskrevende brukere har utviklet seg slik over siste femårs-
periode: 
 
RESSURSKREVENDE 
BRUKERE – SKI 

2013 2014 2015 2016 2017 

Antall brukere 27 32 30 31 41 
Netto utgift 68 600 000 84 342 000 81 508 000 70 575 000 103 645 000 
Refusjon 25 612 000 33 222 000 30 521 654 27 575 000 42 408 000 
Total kostnad 42 988 000 51 120 000 50 986 346 42 727 000 61 237 000 
Kilde: Ski kommunes refusjonskrav for ressurskrevende brukere 2013–2017, Innrapporteringsskjema for særlig 
ressurskrevende helse- og omsorgstjenester. Follo distriktsrevisjon IKS' regnskapsrevisjon. 
 
Tabellen viser følgende for 2017: Ski kommune søkte om refusjon for 41 brukere. Kommu-
nens netto utgift for disse brukerne utgjorde totalt 103,6 mill. kr.4 Dette utgjorde gjennom-
snittlig i overkant av 2,5 mill. kr per bruker. Staten utbetalte en refusjon for 2017 på totalt 

                                                           
4 Tilskudd på 655 000 kr til psykisk utviklingshemmende gitt i rammetilskuddet er fratrukket. 

 

Problemstilling nr. 6: Beregner kommunen tilskuddskrav i samsvar med regelverket, er kom-
munens beregninger tilfredsstillende dokumentert, og har kommunen sendt inn alle berettigede 
krav knyttet til særskilt ressurskrevende brukere? 
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42,4 mill. kr. Dette medførte at Ski kommunes kostnad for ressurskrevende brukere i 2017 
utgjorde 61,2 mill. kr. 
 
8.2.2 Dokumentasjon 

Virksomhet Økonomi i Ski kommune har ansvar for å utarbeide kommunens refusjonskrav. 
Rutinebeskrivelse refusjonskrav særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester (2017) 
beskriver rutinene både for Økonomi og Koordinerende tjeneste.  
 
Ski kommune har utarbeidet et regneark hvor opplysninger om hver enkelt bruker framgår: 

 Bosted (omsorgsbolig eller ekstern leverandør). 
 Antall timer tjeneste vedtatt per uke og per år. 
 Antall timer mottatt. 
 Type tjeneste vedtatt og vedtaksnr. 
 Timepris for de enkelte vedtak. 
 Sum kostnad per bruker og refusjonsbeløp. 

 
For å beregne lønnskostnaden for de kommunale boligtilbudene, utregnes timepris ved den 
enkelte bolig (netto lønnskostnader dividere på reelt antall timer levert). Kostanden ved bolig-
tilbudet framkommer da ved å multiplisere timeprisen med det antall timer den enkelte beboer 
har mottatt (vedtaket).   
 
Enkelte brukere har også tjenester utover det som dekkes av ansatte på boligene, som: 

 støttekontakt, 
 omsorgslønn/praktisk bistand, 
 ergoterapi, 
 fysioterapi, 
 hjemmesykepleie, 
 praktisk bistand, 
 miljøarbeider. 

 
Kommunens regneark legger til grunn en gjennomsnittlig årslønn/timepris for den enkelte 
type bistand. På bakgrunn av brukerens vedtak og de timer som faktisk er levert, beregnes 
hvor mye den enkelte bruker har kostet Ski kommune i lønnskostnader. Ski kommune kjøper 
også seks plasser fra eksterne leverandører; disse lønnskostnadene inngår i kommunens reg-
neark. Sum kostnader for alle brukerne i regnearket danner grunnlag for det årlige refusjons-
kravet. 
 
Follo distriktsrevisjon IKS har gjennomgått kommunens regneark og underlagsdokumenta-
sjon for beregning av timer, timepriser, enhetskostnader osv. I første utgave av regnearket 
som ble sendt revisjonen for 2017, ble det avdekket noen feil. Disse ble rettet opp før endelig 
krav ble innsendt.  
 
Kommunens regneark inneholder også opplysninger om 32 brukere som ikke har hatt tjenes-
ter av et slikt omfang at de når opp til innslagspunktet for å søke refusjon.   
 
I følge rutinebeskrivelsen skal virksomhet Koordinerende tjeneste sette opp en oversikt over 
alle brukere som er aktuelle for kravet. Vedtaksnummer og antall vedtakstimer fordelt på type 
vedtak skal fremgå. Alle som var med i kravet forrige år, samt var med i vurderinger, skal 
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vurderes på nytt. Også nye tjenestemottakere vurderes.  
 
For å kunne utarbeide rett refusjonskrav, er virksomhet Økonomi avhengig av informasjon fra 
virksomhet Koordinerende tjeneste. Virksomhet Økonomi sender ved årsskifte ut en oversikt 
over alle brukere som mottok tjenester av at slikt omfang at det utløser refusjon, samt de bru-
kere som lå nærmest innslagspunktet året før (24 personer).  
 

8.3 Vurdering 

Helsedirektoratets årlige rundskriv Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og 
omsorgstjenester i kommunene beskriver hvilke punkter som revisjonen skal gjennomgå før 
kommunens refusjonskrav godkjennes.  
 
Ved utarbeidelse av årlig refusjonskrav samarbeider virksomhet Koordinerende tjeneste nært 
med virksomhet Økonomi. Kommunen utarbeider hvert år et regneark med opplysninger om 
hver enkelt bruker som har utgifter over innslagspunktet og brukere som i utgangspunktet 
ligger i nærheten gjennom de vedtak de har om tjenester. I tillegg til 41 brukere (2017) over 
innslagspunktet inneholder regnearket 32 brukere under innslagspunktet.  
 
Etter revisors vurdering har Ski kommune god kontroll på brukere som ligger rundt innslags-
punktet for refusjon. Det ligger godt til rette for at kommunen kan levere fullstendige refu-
sjonskrav med alle refusjonsberettigede brukere. 
 

8.4 Konklusjon 

Follo distriktsrevisjons regnskapsrevisor foretar etter hvert regnskapsår særskilt attestasjon på 
at Ski kommunes refusjonskrav for særlig ressurskrevende brukere samsvarer med Helsedi-
rektoratets krav.  
 
Forvaltningsrevisjonen bekrefter at Helsedirektoratets "sjekkpunkter" for 2017 ble gjennom-
gått ved attestasjonen. Ski kommunes dokumentasjon var tilstrekkelig til at kommunens krav 
ble godkjent av Helsedirektoratet. Kommunen har også rutiner som sikrer at refusjonskrav 
fanger opp samtlige brukere der kommunen har utgifter over innslagspunktet for refusjon.  
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Håndbok for koordinatorer i Ski kommune, 2018. 
Koordinerende tjeneste – helse og omsorg, brosjyre 2018. 
Kalkulert oversikt med antall timer, regneark 2018. 
Skjema Søknad om helse- og omsorgstjenester, 2018.  
Skjema Kartlegging av brukerbehov, 2018.  
Skjema Endring/opphør av tjeneste, 2018. 
Skjema Sjekkliste for saker som skal tas opp på fagmøte, 2018. 
Mal IP. 
Mal for oppsummeringsnotat, 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Dokumenttitler gjengis med kursiv. Lovers korttitler er hentet fra Lovdata.no. 
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VEDLEGG 1: REVISJONSKRITERIER UTDYPET 

 
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 
§ 4-1. Forsvarlighet: Helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes etter loven skal være 
forsvarlige. Kommunen skal tilrettelegge tjenestene slik at:  
a. den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjenestetil-

bud  
b. den enkelte pasient eller bruker gis et verdig tjenestetilbud  
c. helse- og omsorgstjenesten og personell som utfører tjenestene blir i stand til å overholde 

sine lovpålagte plikter og 
d. tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene 
 
Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) 
§ 4. Forsvarlighet: Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig for-
svarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, 
arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.  
 
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene (kvalitetsforskriften) 
Denne forskriften regulerer tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven og sier at kommu-
nen skal etablere et system av prosedyrer som søker å sikre at tjenesteapparatet og  
tjenesteyterne kontinuerlig tilstreber at den enkelte bruker får de tjenester vedkommende har  
behov for til rett tid, og i henhold til individuell plan når slik finnes.  
 
Det skal gis et helhetlig, samordnet og fleksibelt tjenestetilbud som ivaretar kontinuitet i  
tjenesten. Brukere av pleie- og omsorgstjenester, og eventuelt pårørende/verge/hjelpeverge  
skal medvirke ved utforming eller endring av tjenestetilbudet. Den enkelte bruker gis  
medbestemmelse i forbindelse med den daglige utførelse av tjenestene. Kommunen skal ha 
nedfelte skriftlige prosedyrer som søker å sikre at brukere av pleie- og omsorgstjenester får 
tilfredsstilt grunnleggende behov. 
 
Prinsipper for god omsorgstjeneste  
Helse- og omsorgsdepartementet og KS m.fl. fremla i 2012 åtte prinsipper for gode omsorgs-
tjenester:  

 bygger på et helhetlig menneskesyn; 
 er basert på medbestemmelse, respekt og verdighet; 
 er tilpasset brukernes individuelle behov; 
 viser respekt og omsorg for pårørende; 
 består av kompetente ledere og ansatte; 
 vektlegger helsefremmende aktivitet og forebyggende tiltak; 
 er fleksibel, forutsigbar og tilbyr koordinerte og helhetlige tjenester; 
 er lærende, innovativ og nyskapende. 

 
Helsedirektoratets Veileder for saksbehandling  
Veilederen (7/2017) har seks kapitler med følgende innhold:  
 
Kap. 1. Pasient og brukers rett til nødvendige tjenester 
Pasient/bruker har rett til nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester fra kommu-
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nen, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a. Det er pasientens/brukerens hjelpebehov 
etter en helse- og sosialfaglig vurdering som styrer hvilke tjenester han eller hun har rett til, 
og i hvilket omfang. Forsvarlighetskravet setter rammer for tjenestetilbudets utforming og 
organisering, omfanget av tjenester og tidspunktet for iverksettelse av tjenestene. Videre må 
kommunen ivareta pasientens/brukerens rett til medvirkning ved utformingen av tjenestetil-
budet. Ut over dette står kommunen relativt fritt til å bestemme hvordan tjenestene til den 
enkelte skal utformes.  
 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 bestemmer at kommunen har plikt til å yte nødvendige 
tjenester til alle som oppholder seg i kommunen. Ved midlertidige opphold må omfanget av 
kommunens plikt ses i sammenheng med oppholdets varighet. Hvis en pasient eller bruker 
skal flytte fra en kommune til en annen, kan tilflyttingskommunen ha plikt til å fatte vedtak 
om tjenester til personen før flyttingen er iverksatt. 
 
Kap. 2. Utredning av behov for tjenester 
Forvaltningsloven gjelder for kommunens helse- og omsorgstjenester. For tjenestene som 
denne veilederen omfatter, stiller loven videre krav om at det skal fattes enkeltvedtak. En 
søknad om tjenester eller en melding om et hjelpebehov kan komme fra en annen enn den 
som har tjenestebehovet. Det må da avklares hvilken rolle den som fremsetter søknaden eller 
melder om hjelpebehovet skal ha i saken.  
 
Kommunen har etter forvaltningsloven § 17 plikt til å påse at saken er så godt opplyst som 
mulig før enkeltvedtak treffes. Det må sikres at det foreligger tilstrekkelige opplysninger til at 
saken kan vurderes og avgjøres på en faglig forsvarlig måte. Pasient- og brukerrettighetsloven 
gir rett for pasienter og brukere til å medvirke ved utformingen av tjenestetilbudet, og sier at 
kommunen skal legge stor vekt på pasientens/brukerens mening ved utforming av tjenestetil-
bud som det skal fattes enkeltvedtak om. 
 
Kap. 3 Tildeling og iverksetting av tjenester 
Etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-7 skal det fattes enkeltvedtak ved tildeling, endring 
eller avslag på tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr. 6, 3-6 og 
3-8 som er ment å vare lengre enn to uker. 
 
Enkeltvedtaket skal være skriftlig og begrunnet. Det skal videre inneholde en redegjørelse for 
hvilke regler som er anvendt, beskrivelse av hvilket faktum som er lagt til grunn for avgjørel-
sen og redegjørelse for hvilke hovedhensyn som har vært avgjørende i skjønnsutøvelsen. 
  
Det skal også fremgå av vedtaket at det er klageadgang, hva klagefristen er, hva som er riktig 
klageinstans og nærmere fremgangsmåte ved klage. Det skal opplyses om innsynsretten og 
adgangen til å be om utsatt iverksettelse. 
 
Tjenestene skal iverksettes fra det tidspunktet pasient/brukers behov tilsier det, altså innen 
forsvarlig tid, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a og helse- og omsorgstjenesteloven 
§ 4-1. Hva som er forsvarlig, vil bero på et helse- og sosialfaglig skjønn, og skal fremgå av 
vedtaket. 
 
Kap.4. Behandling av klagesaker 
Pasient/bruker av helse- og omsorgstjenester kan klage på enkeltvedtak og avgjørelser om 
helse- og omsorgstjenester innen en frist på fire uker. Klagen skal være skriftlig, og underteg-
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net av pasient/bruker eller dennes representant.  
 
Dersom en mottatt klage ikke fyller formkravene, skal kommunen opplyse om feilen og gi en 
frist for å rette denne. Hvis feilen ikke rettes, skal kommunen avvise klagen. Finner kommu-
nen klagen begrunnet, kan den oppheve eller endre vedtaket. Hvis ikke oversendes saken til 
fylkesmannen. 
 
Fylkesmannen skal ved prøving av kommunale vedtak om helsetjenester legge vekt på hensy-
net til det kommunale selvstyret ved prøving av det frie skjønn. For øvrige kommunale vedtak 
skal klageinstansen legge stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av 
det frie skjønn. For øvrig har fylkesmannen full prøvingsrett.  
 
Blir et vedtak endret til gunst for klageren, har klageren krav på å få dekket kostnader som har 
vært nødvendige for å få endret vedtaket, jf. forvaltningsloven § 36. f.eks. utgifter til advokat. 
 
Kap. 5. Omgjøring av vedtak/ tjenestetilbud uten at det er påklaget 
Et enkeltvedtak om helse- og omsorgstjenester er i utgangspunktet bindende for kommunen. 
Endring av et løpende tjenestetilbud krever derfor et omgjøringsvedtak. Forvaltningslovens 
saksbehandlingsregler gjelder fullt ut for omgjøringsvedtak og stiller blant annet krav til for-
håndsvarsling, jf. forvaltningsloven § 16.  
 
Kommunen kan når som helst endre et vedtak til gunst for parten, jf. forvaltningsloven § 35 
første ledd bokstav a. Ved vurderingen av om et vedtak er til gunst for parten må det legges 
avgjørende betydning på hva parten selv mener.  
 
Endringer av tjenestetilbudet til ugunst for pasient/bruker kan bare skje der vedtaket er ugyl-
dig, eller endringsadgangen følger av loven, vedtaket selv eller alminnelig forvaltningsrettsli-
ge prinsipper. 
 
Kap. 6. Dokumentasjon og tausetsplikt 
Kommunens forpliktelser knyttet til bl.a. forsvarlighet og internkontroll nødvendiggjør doku-
mentasjon tilknyttet tjenesteytingen, også for tjenester som ikke anses som helsehjelp. Kom-
munen må utarbeide rutiner for dokumentasjon, slik at relevante og nødvendige opplysninger 
om pasienten/brukeren og tjenesteytingen til den enkelte blir nedfelt på en forsvarlig måte.  
 
Alle som arbeider med kommunale helse- og omsorgstjenester har taushetsplikt. Det viktigste 
unntaket fra taushetsplikten er der den som har krav på taushet samtykker til deling av opp-
lysningene. Et annet viktig unntak er retten til å gi opplysninger til samarbeidende helseper-
sonell når det er nødvendig for å yte forsvarlig helsehjelp, jf. helsepersonelloven § 25, og som 
gjelder med mindre pasienten motsetter seg dette.  
 
I en del tilfeller har ansatte som arbeider med helse- og omsorgstjenester plikt til å melde fra 
om forhold uhindret av taushetsplikt. Etter barnevernloven § 6-4 har alle instanser og tjenester 
som utfører oppgaver for stat, kommune eller fylkeskommune, plikt til å gi opplysninger til 
barneverntjenesten uten hinder av taushetsplikten. Meldeplikt til barnevernet følger også av 
helsepersonelloven § 33. 
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VEDLEGG 2: RÅDMANNENS UTTALELSE TIL RAPPORTEN 
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