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1. Sammendrag 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet om psykiatritilbudet i Enebakk kommune er gjennomført i 
henhold til vedtak i kontrollutvalget i Enebakk kommune 2. februar 2005.  
 
Målet med undersøkelsen har vært å kartlegge kommunens psykiatritilbud, og se om 
forutsetningene i statlige føringer samt kommunens egen psykiatriplan følges.  
 
Kommunene er pålagt å utarbeide planer for sin satsing innen psykiatri. Undersøkelsen viser 
at Enebakk kommune har utarbeidet sine planer i tråd med de punktene som Sosial  og 
helsedirektoratet har satt som krav til innhold.  Enebakk kommune har imidlertid i liten grad 
tatt med bruker- og pårørendeorganisasjoner i arbeidet med å utarbeide planene selv om staten   
fremhever at det er viktig både for kvalitet og innhold i planene at brukere, innbyggere og 
organisasjoner gis anledning til å komme med innspill til planen. Når det gjelder den generelle 
kontakten ut mot brukere og innbyggere, ønsker revisjonen å trekke fram at kommunens 
hjemmeside og innformasjonsfolder gir tilfredsstillende informasjon om det tilbudet 
kommunen kan gi til psykisk syke. 
 
Psykiatrimidlene gis til kommunene som øremerkede midler som skal komme brukere innen 
psykiatri til gode. Kommunen rapporterer  til fylkeslegen i Oslo og Akershus om bruk av 
psykiatrimidlene hvert år på  standardisert skjema. Enebakk kommune har  ikke innrettet sin 
regnskapsføring  av øremerkede psykiatrimidler på en slik måte at det er lett  å etterprøve om 
midlene er brukt i samsvar med forutsetningene. Når det gjelder rapporteringen til 
fylkeslegen, har ikke Enebakk kommune arkivert noen underdokumentasjon for de rapporterte 
tallene. Revisjonen har på denne bakgrunn anbefalt at Enebakk kommune i større grad legger 
til rette for å dokumentere bruken av de øremerkede midlene.  
 
Ordningen med individuell plan er innført som et virkemiddel for å kunne gi et bedre tilbud til 
tjenestemottakere med behov for langvarige og koordinerte helse- og/eller sosialtjenester. 
Undersøkelsen viser at Enebakk kommune har en gode  mal for utarbeidelse av IP. Denne er 
etter vår vurdering dekkende for de kravene som statlig forskrift om individuell plan stiller. 
Vår gjennomgang av planene i Enebakk kommune viser at disse i liten grad er blitt ajourført 
når utløpsdatoen er nådd.  
 
 
 

2. Bakgrunn 
 
St.meld. nr. 25 (1996–97) Åpenhet og helhet pekte på at det var for liten tilgjengelighet til 
tjenestene innenfor det psykiske helsevernet og for dårlig samordning av tjenestene i 
kommune- og spesialisthelsetjenesten. Stortinget vedtok opptrappingsplanen for psykisk 
helsevern 1999–2006 10. juni 1998, ved behandlingen av St.prp. nr. 63 (1997–98).  
 
Overordnet målsetting for tjenester til mennesker med psykiske lidelser er å bidra til å fremme 
selvstendighet og evne til å mestre eget liv. Dette forutsettes lagt til grunn for planlegging, 
utbygging, organisering og daglig drift av tjenestene på alle nivåer. For å nå målene for 
opptrappingsplanen vedtok Stortinget å forlenge planperioden med 2 år til 2008.  
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 Kommunen har vært  pålagt å utarbeide planer for sin psykiatrisatsning i hele det 
tidsrommet som opptrappingsplanen har eksistert. 
 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet ble vedtatt gjennomført i henhold til vedtak i KU Enebakk 
kommune den 25. april 2005, sak 3. 
 
 

3. Formål og problemstillinger  
 
Målet med undersøkelsen er å kartlegge kommunens psykiatritilbud, og se om forutsetningene 
i statlige føringer samt kommunens egen psykiatriplan følges.  
 
Ut fra dette utledes følgende problemstillinger: 
 

1. Kommunens planer for psykiatrisatsingen 
a. Er det utarbeidet planer for psykisk helsearbeid i tråd med statlige føringer ? 
b. I hvilken grad har brukerne og deres pårørende vært involvert i utarbeidelsen 

av kommunens psykiatriplaner ? 
 

2. Bruk av øremerkede psykiatrimidler 
a. Er det lagt til rette for å etterprøve at kommunens bruk av midler i 2004 

samsvarer med vedtatt psykiatriplan og den rapportering som er levert 
fylkeslegen ? 

b. Har kommunen brukt 20% av psykiatrimidlene på barn og unge ? 
c. Blir ubenyttede øremerkede psykiatrimidler overført til neste års budsjett ? 
 

3. Kommunens informasjon til innbyggere og brukere av psykiatritilbudet 
a. Har kommunen informert innbyggerne om det psykiatritilbudet som finnes i 

kommunen? 
b. Har kommunen stimulert til å opprette lokallag for brukerorganisasjoner for 

pasienter og pårørende innenfor psykiatriområdet ? 
 

4. Individuelle planer 
a. Utarbeider kommunen individuelle planer i samsvar med gjeldende regelverk ? 
b. Følger kommunen opp individuelle planer i samsvar med gjeldende regelverk ? 
 

 

4. Metode 
 
Dokumentanalyse 
 
Som grunnlag for å få fram fakta er det hentet opplysninger i følgende dokumenter: 
 

• Kommunens psykiatriplaner 
• Kommunens rapporteringen til fylkeslegen1 

• Tilsagnsbrev fra fylkeslegen 
• Kommunens virksomhetsplaner 

                                                 
1 Fylkeslegen er nå organisert under helseavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
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 • Utarbeidede individuelle planer 
 

 
Intervju 
 
Det er gjennomført samtaler med Helse og sosialsjef Fredrik Konstad, tiltakskonsulent, pleie- 
og omsorgsleder og psykiatrisk sykepleier i Enebakk. Det er også gjennomført samtaler med 
sekretær for Akershus fylkeslag av Mental Helse.  
 
 

5. Analysen 
 

5.1 Kommunens planer for psykiatrisatsingen 
 

a. Er det utarbeidet planer for psykisk helsearbeid i tråd med statlige 
føringer ? 

b. I hvilken grad har brukerne og deres pårørende vært involvert i 
utarbeidelsen av kommunens psykiatriplaner ? 

 

5.1.1 REVISJONSKRITERIER 
 
Rundskriv I-14/982 
Kommunene skal utarbeide handlingsplan for tjenester til mennesker med psykiske lidelser. 
Planen skal vedtas av kommunestyret og sendes fylkeslegen. Frist 1. juni 1998. 
 
Rundskriv I-1/20003 
Kommunene skal utarbeide handlingsplan for det psykiske helsetilbudet for perioden 2000 – 
2003. Planen skal vedtas av kommunestyret og sendes fylkeslegen. Planen skal gi et anslag 
over brukergruppas omfang og gi en kortfattet omtale av udekkede behov for tjenester.  
 
Rundskriv IS-1/20034 
Kommunene skal utarbeide handlingsplan for det psykiske helsetilbudet for perioden 2003 – 
2006. Planen skal vedtas av kommunestyret og sendes fylkeslegen. Planen skal oppdateres i 
forhold til tidligere plan og omfatte den resterende del av opptrappingsperioden. I rundskrivet 
er det bl.a spesifisert at planen skal omhandle både barn, unge og voksne, beskrivelse av 
hvordan psykiatritilbudet er organisert. Det skal videre gis et anslag over brukergruppas 
omfang og samarbeidet med spesialisthelsetjenesten. I tillegg ble det stilt krav om en 
kortfattet beskrivelse av hvordan kommunen har organisert eller vil organisere 
brukermedvirkningen i det psykiske helsearbeidet.  
 

                                                 
2 Rundskriv fra Sosial og helsedepartementet om Styrking av tilbudet i kommunene til mennesker med alvorlige 
psykiske lidelser og til forebygging av psykososiale problemer blant barn og unge.  
3 Rundskriv fra Sosial og helsedepartementet om Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd for 2000 
4 Rundskriv fra Sosial- og helsedirektoratet om Nasjonale mål, hovedprioteringer og tilskudd for 2003. Januar 
2003 
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 Rundskriv IS-1/20055 
I dette rundskrivet stilles krav om brukermedvirkning. Det står:  

”…Det er viktig at kommunen videreutvikler og styrker samarbeidet med bruker- og 
pårørendeorganisasjoner om planleggingen og gjennomføringen av tiltak innen psykisk 
helsearbeid. Det er forutsatt at slikt samarbeid er etablert innen utløpet av 2005..” 

 
 
 
5.1.2 Faktabeskrivelse 
 
Kommunene sender planene inn til fylkeslegen som gjennomgår og gir tilbakemelding på 
planene. Godkjente planer er en forutsetning for utbetaling av øremerkede tilskudd. Nedenfor 
gjengis fylkeslegens kommentarer til Enebakk kommunes planer: 
 
Enebakk kommunes psykiatriplaner  
Fylkeslegen har i brev av 27.11.2003 sagt seg fornøyd med at psykiatriplanen for 2003-20066 
beskriver aktuelle tjenester og utfordringer. Fylkeslegen konkluderer med at kommunen i all 
hovedsak oppfyller det som kreves, men har samtidig bemerket at beskrivelsen burde vært 
mer spesifikk på områder innen psykisk helse. Innsatsen vil i følge dialogen mellom 
kommunen og fylkeslegen bli synliggjort gjennom revidert handlingsplan 
 
Revisjonen har gjennomgått revidert plan (2004-2006) og funnet at de tilleggene som 
kommunen har sendt fylkeslegen sammen med den gamle planen nå er tatt inn i revidert plan. 
Planen med endringene er ikke politisk behandlet med bakgrunn i at dette var presiseringer 
som fylkeslegen ville ha inn, og at dette ikke endret planens intensjon. Det framgår av 
saksfremlegget til kommunestyret at planen skal rulleres årlig i forkant av 
budsjettbehandlingen. 
  
I planen (2004-2006) viser Enebakk bl.a til at brukermedvirkning både på system- og 
individnivå er under arbeid. Brukermedvirkning vil si at de som berøres av en beslutning eller 
er brukere av en tjeneste får innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av 
tjenestetilbudet.7. 
 
Revisjonen har spurt kommunen om hvordan brukerne involveres i planleggingen og 
gjennomføringen av psykiatriplanene, herunder om planene sendes ut på høring før de vedtas 
av kommunestyret. Revisjonen har fått opplyst at brukerorganisasjoner ikke har vært  
involvert i prosessen i å lage psykiatriplanen, men at en representant fra brukerne av 
psykiatritjenesten har vært med i utarbeidelse av den siste planen. Planene blir ikke sendt på 
høring i forkant av kommunestyrets behandling av planen. Sekretær for fylkeslaget for Mental 
helse har til revisjonen opplyst at de ville ha prioritert å svare på henvendelser fra kommunene 
i forbindelse med utarbeidelse av psykiatriplaner hvis de hadde fått slike til uttalelse. 
 
 
5.1.3 Vurderinger 
 

                                                 
5 Rundskriv fra Sosial- og helsedirektoratet om Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd. Januar 2005.  
6 vedtatt i kommunestyret 22/9-2003. 
 
7 St.meld. nr. 34 (1996-97) Resultater og erfaringer fra Regjeringens handlingsplaner for funksjonshemmede og 
veien videre 
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 Enebakk kommune har siden opptrappingsplanen ble satt i verk utarbeidet eller rullert tre 
psykiatriplaner. Dette samsvarer med de kravene som er satt i rundskriv fra departementet. I 
rundskriv I –1/2003 er det satt opp hvilke minimumskrav Sosial og helsedirektoratet har  gitt 
til innholdet  i kommunens psykiatriplan for 2003 og senere. Fylkeslegen har gått igjennom 
Enebakk kommunes psykiatriplan for 2003-2006  og gitt tilbakemelding på denne ut fra 
fastsatte kriterier. Enebakk ble bedt om utfyllende opplysninger ved revidert plan. Dette synes 
å være gjennomført slik at kommunens psykiatriplan nå tilfredsstiller punktene som Sosial og 
helsedirektoratet har satt som krav til planene.  
 
Fylkeslegen er departementets kontrollinstans i forbindelse med utbetaling av psykiatrimidler 
og de har etter vårt skjønn foretatt en tilfredstillende vurdering av Enebakk kommunes 
psykiatriplan. Revisjonen anser det derfor ikke som nødvendig å gå nærmere inn på  innholdet 
i kommunens plan.  
  
Enebakk kommune har etter revisjonens oppfatning mulighet til å legge bedre til rette for å 
involvere bruker- og pårørendeorganisasjoner om planleggingen og gjennomføringen av tiltak 
innen psykisk helsearbeid i forbindelse utarbeidelse av psykiatriplanene. Undersøkelsen viser 
at bruker- og pårørendeorganisasjoner i svært liten grad  er tatt med i utarbeidelsen av 
psykiatriplanene. Enebakk kommune har opplyst at de har fått innspill til sin psykiatriplan fra 
en representant  fra brukerne. Planene er ikke lagt ut på høring eller blitt presentert på noe 
informasjonsmøte for kommunens innbyggere. Revisjonen vil peke på at brukere og 
pårørende har kompetanse i form av egen erfaring. Innspill fra brukere og pårørende kan 
således bidra til økt kvalitet på tjenestene ved at erfaringsbasert kunnskap tilbakeføres til 
tjenestene. Det vises ellers til revisjonens vurderinger i pkt 5.3.3.  
   
 

5.2 Bruk av øremerkede psykiatrimidler 
 

a. Er det lagt til rette for å etterprøve at kommunens bruk av midler i 2004 
samsvarer med vedtatt psykiatriplan og den rapportering som er levert 
fylkeslegen ? 

b. Har kommunen brukt 20% av overførte psykiatrimidler på barn og unge? 
c. Overføres ubenyttede øremerkede psykiatrimidler til neste års budsjett ? 

 
 
 
5.2.1 Revisjonskriterier 
 
Psykiatrimidlene gis som øremerkede tilskudd til kommunene over statsbudsjettet8. 
Øremerkede tilskudd er et sterkt statlig virkemiddel for at kommunene skal prioritere 
bestemte tjenester. Begrunnelse for bruk av øremerking kan f.eks være oppbygging av nye 
tjenester og at det skal tas hensyn til spesielle brukergrupper. Staten har i rundskriv I-4/999 
gitt noen føringer om hva psykiatrimidlene skal brukes til. Det forutsettes først og fremst at 
midlene skal komme mennesker med psykiske lidelser til gode. Midlene skal således ikke 
brukes til generell styrking av helse- og sosialtjenesten eller av helse- og 
sosialadministrasjonen i kommunene. 
 
                                                 
8 Helse- og omsorgsdepartementets budsjett, kap 743 post 62. 
9 Opptrappingsplan for psykisk helse 1999-2006, om utbygging av kommunale tiltak og øremerket tilskudd til 
kommunene 1999 
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 Det er videre bestemt at 20% av innsatsen skal rettes mot barn og unge, jf Rundskriv IS-
1/200310.  
 
Av rundskriv IS –24/200411 framgår følgende:  

 
Direktoratet viser til at tilfredsstillende resultatrapport er et av Stortingets vilkår for 
tildeling av tilskudd. Direktoratet understreker at rapporten må være tilfredsstillende 
for at tilskudd skal kunne utbetales. 

 
Årsrapporteringen til fylkeslegen er kommunens rapport om bruken av de øremerkede 
midlene kommunen har mottatt fra staten til formål som Stortinget og kommunestyret har 
vedtatt. På samme måte som kommunens eget regnskap er basert på at utgifter skal kunne 
dokumenteres gjennom skriftlige bilag, må kommunens rapport for det enkelte regnskapsår 
vedrørende opptrappingsplanen for psykisk helse kunne dokumenteres. Når kommunen 
utarbeider årsrapporten, forutsetter revisjonen at det gjøres beregninger som legges til grunn 
for rapporteringen slik at tallene kan etterprøves.  
 
Når det gjelder anledningen til å overføre midler til påfølgende kalenderår, vises til Rundskriv 
IS-1/200412 der det bl.a står at:  
 

Dersom kommunen skulle være i en slik situasjon at det er tungtveiende årsaker vil 
være mest hensiktsmessig å overføre midler til påfølgende kalenderår, skal det 
rapporteres på rapporteringsskjemaet. Det skal i tilfelle fattes vedtak i kommunen om 
hva midlene er avsatt til og når de skal brukes.   

 
Denne ordlyden er den samme i alle rundskriv IS- 1 for 1999-2005.  
 
Det vises til slutt til at kommunens plan for psykiatrisatsing skal vedtas av kommunestyret.  
 
 
 
5.2.2 Faktabeskrivelse 
 
Enebakk kommune mottok i 2004 kr 2 741 000- i øremerkede midler til sin psykiatrisatsning. 
For å få tilskudd, er det satt som krav at kommunene skal utarbeide psykiatriplaner. Planene 
skal vedtas av kommunestyret. Av psykiatriplanen for 2004- 2006 framgår hvilke tiltak som 
skal settes i verk for 2004:  
 
- Kriseberedskapsgruppe     kr 150 000,- 
- Miljøterapeut (ny stilling)     kr 450 000,- 
- Tiltak for økt brukermedvirkning    kr   25 000,- 
Sum         kr  625 000,- 
 

• Kriseberedsskapsgruppe: Denne skal kunne settes inn ved akutte kriser og alvorlige 
ulykker der politiet anser det som nødvendig. Gruppen er sammensatt av kommunalt 
personell og ble operativ fra 1/1-04. 

 

                                                 
10 Nasjonale mål, hovedprioteringer og tilskudd for 2003 
11 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2008 
12 Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd for 2004 
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 • Miljøterapeut er et tilbud til de alvorlige psykisk syke i Enebakk som trenger 
nærmere eller daglig oppfølging. Denne brukergruppen vil profitere på et kvalitativt 
og kvantitativt bedret faglig miljøtilbud.  Miljøterapeuten  ble ansatt 10. jan 2005. Det 
er opplyst at det ble midlertidig ansatt en miljøarbeider fra 1. jan . 2004 i påvente av at 
miljøterapeuten skulle ansettes.       

 
• Tiltak for økt brukermedvirkning. Det vil bli lagt vekt på å stimulere brukere til å 

starte opp lokal brukergruppe av Mental helse. Det skal gis støtte til brukerne som vil 
ta på seg arbeidet med oppbygging og drift av et slikt lokallag og derigjennom gjøre 
en viktig jobb med å bedre tjenestetilbud og livssituasjon for brukerne innen 
psykiatrien. Midlene er tenkt brukt til veiledning, motivering og kurs. Revisjonen har 
imidlertid funnet at kommunen ennå ikke har involvert seg i forsøket på å starte et 
lokallag, utover det å oppmuntre enkeltpersoner til å bidra på dette området 

 
Fra 2003 til 2004 økte tilskuddet med kr  378 000,-. Tabellen nedenfor viser utviklingen av 
stillinger innen psykiatri i perioden 2000-200413: 
 

År 2000 2001 2002 2003 2004 
Antall stillinger 3 3 3 4 7,1 

økning    + 1 + 3,1 
 
Tabellen viser at antall stillinger i 2004 økte med 3,1. På forespørsel har kommunen satt opp 
en oversikt over de stillinger som er lønnet av øremerkede midler. Pr. 31.12 2004 er dette 4 
stillinger hvorav en av stillingene er en midlertidig stilling i påvente av at den stillingen som 
miljøterapeut skulle besettes.  Helse og sosialsjefen har opplyst at differansen skyldes 3,1 
årsverk som jobber direkte mot brukere i bolig men som er lønnet på øremerkede 
psykiatrimidler. Enebakk kommune har finansiert 8 av 32 omsorgsboliger på Ignatun med 
øremerkede psykiatri midler. Helse og sosialsjefen har opplyst at disse 3,1 stillingene vedrører 
bemanning for nevnte  boliger. Personellet brukes også i noen grad rettet mot arbeid utenfor 
boligene men fortsatt innen for samme målgruppe.   
 
 
Kommunene er pålagt å rapportere om bruk av psykiatrimidlene til fylkeslegen. 
Rapporteringen skjer ved at kommunene fyller ut et standard rapporteringsskjema og sender 
det i utfylt stand til fylkeslegen. For 2004 har Enebakk kommune rapportert at mottatte 
psykiatrimidler er brukt slik:   

                                                 
13 Tallene er regnet ut med bakgrunn i kommunens rapportering til Fylkeslegen 
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- Informasjon                    kr   0,- 
- Bruker/ pårørende organisasjoner                   kr 0,- 
- Kompetansehevning, rekrutteringstiltak        kr 35 000,- 
- Bistand i boliger, boveiledning, hjemmebaserte tjenester og 

miljøarbeid         
kr 654 000,- 

-     Aktivitetstilbud (aktivitets/dagsenter, kultur-/fritidstilbud) kr 349 000,- 
- Støttekontakt for voksne           kr 86 000,- 
- Kommunale tilrettelagte arbeidsplasser/ Sysselsettingstiltak 

(ikke Aetat-tiltak)   
kr                0,- 

- Tilrettelagt behandlingstilbud, faglig veiledning 
 Koordinering/ledelse      

kr 1 112 000,- 

- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste    kr     430 000,- 
- Annet forebyggende/psykososialt arbeid/ Kultur/fritidstilbud 

for barn og unge        
kr   75 000,- 

- Støttekontakt for barn og unge               kr    0,- 
Sum disponert        kr 2 741 000,- 
 
Resultatrapporten er utarbeidet av Helse og sosialsjefen. Det er opplyst at det ikke foreligger 
underlagsdokumentasjon for denne rapporteringen utover budsjettgrunnlaget.  Enebakk 
kommune har ikke lagt til rette for at tallene kan etterprøves. De kan ikke hentes ut av 
regnskapet uten betydelig manuell bearbeiding. Det er opplyst at de øremerkede midlene blir 
inntektsført på ansvar 3018 Psykiatri før de overføres på de aktuelle ansvarene. Det er ikke 
rapportert til fylkeslegen om ubrukte midler i 2004. 
 
Kommunene er videre pålagt å rette 20 % av ressursinnsatsen til barn og unge med psykiske 
lidelser. Tabellen nedenfor viser hvor mye Enebakk kommune har brukt til denne målgruppen 
i perioden 2002-200414.  
 

År Andel barn/unge 
2002 0,00 % 
2003 19,04 % 
2004 18,42 % 

 
Tabellen viser at kommunen i hele perioden har brukt mindre på barn og unge enn det som er 
forutsatt fra staten.  
 
Undersøkelser viser ikke at Enebakk kommune hadde ubrukte psykiatrimidler ved utgangen 
av 2004 som skulle vært overført til 2005. 
 
 
5.2.3 Vurderinger 
 
Gjennomgangen av aktivitetsøkningen for 2004 viser at kommunen  ikke har gjennomført alle 
tiltakene som ble satt opp i psykiatriplanen. Miljøterapeuten ble først ansatt 1/1-2005, her er 
det opplyst at det ble ansatt en midlertidig miljøarbeider i påvente av at stillingen skulle 
besettes.    
 

                                                 
14 Tallene er hentet fra Enebakk kommunes rapportering til fylkeslegen de enkelte årene.  
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 Kommunen har i rapporteringen til fylkeslegen oppgitt å ha 7,1 stillinger finansiert av 
øremerkede midler. Av disse er 3,1 årsverk oppgitt å jobbe direkte mot brukere i bolig. 
 
Enebakk kommune har ikke utarbeidet underlagsdokumentasjon for rapporteringen til 
fylkeslegen som er arkivert. Dette gjør det svært vanskelig å etterprøve at de rapporterte 
tallene til fylkeslegen er korrekte. Tallene kan ikke tas direkte ut fra regnskapet. Det er heller 
ikke laget noen oppstilling over hvordan tallene i rapporteringen framkommer. 
 
Selv om kommunen benytter størsteparten av øremerkede midler til lønn, vil revisjonen   
anbefale at det dokumenteres hvordan tallene i rapporteringen er framkommet. Dette for å 
kunne etterprøve at de tallene som rapporteres er korrekte. Helsedirektoratet har påpekt at det 
er viktig at rapporteringen er tilfredsstillende, bl.a fordi tallene som rapporteres inn fra de 
forskjellige kommunene, brukes til vurdering av måloppnåelse i det nasjonale 
psykiatriprosjektet. Revisjonen vil presisere at det også for kommunens del er viktig at den 
kan dokumentere at øremerkede midlene har blitt benyttet til de formål som er vedtatt slik at 
det ikke kan reises tvil om dette i ettertid. 
 
Enebakk kommune bruker noe mindre enn 20% av sin innsats til barn og unge, jf 
rapporteringen til fylkeslegen. Revisjonen viser til at det er satt som krav at kommunen skal 
bruke minst 20% av sin innsats til psykiatri for barn og unge.   
 
 

5.3 Kommunens informasjon til innbyggere og brukere av 
psykiatritilbudet 

 
a. Har kommunen informert innbyggerne om det psykiatritilbudet som  

finnes i kommunen 
b. Har kommunen stimulert til å opprette lokallag for brukerorganisasjoner 

for pasienter og pårørende innenfor psykiatriområdet ? 
 

 
5.3.1 Revisjonskriterier 
 
Av rundskriv IS–12/2002 15 framgår bl.a at:  
 

Det er viktig at kommunene utvikler og styrker samarbeidet med bruker- og 
pårørendeorganisasjoner om planlegging og gjennomføring av tiltak innen psykisk 
helsearbeid. Dette gjelder ikke minst informasjon om kommunens tjenestetilbud, og 
informasjon om forebygging og helsefremmede tiltak. Dersom det ikke finnes noen 
bruker/ pårørendeorganisasjon i kommunen, bør kommunen stille seg positiv til å 
nytte midler fra tilskuddet til å støtte opprettelse av lokallag. 
 
 

5.3.2 Faktabeskrivelse 
 
Revisjonen har fått opplyst at kommunen har laget en egen informasjonsfolder som er lagt ut 
på alle legekontorer i kommunen. Denne er oppdatert i 2005 og inneholder følgende 
innformasjon: 

                                                 
15 Sosial og helsedirektoratet. Statsbudsjettet 2003 - Opptrappingsplanen for psykisk helse. 
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 - Mål for tjenesten 
- Dokumentasjonskrav/vilkår 
- Vi kan tilby 
- Hvordan behandles dine henvendelser ? 
- Hvem kan søke ? 
- Taushetsplikt 
- Hvem utfører tjenesten? 
- Aktivitetshuset. 
 

Kommunens hjemmesider på Internett16  inneholder samme informasjon som nevnt ovenfor. 
Det er her også gitt en presentasjon av det tilbudet som gis på psykiatrisk dagsenter. 
 
Det er gjennom psykiatriplanen 2004-2006 vedtatt å bruke midler til økt brukermedvirkning. 
Planen viser til at det for 2004 var avsatt kr 25 000,-  til tiltak for økt brukermedvirkning. Det 
skulle gis støtte til brukerne som vil ta på seg arbeidet med oppbygging og drift av slikt 
lokallag. Revisjonens undersøkelse viser imidlertid at det ikke er egne lokallag for 
brukerorganisasjoner for pasienter og pårørende innenfor psykiatriområdet. Kommunen har 
imidlertid gitt støtte (kr 100,-  pr. medlem) til organisasjoner under forutsetning av de har 
medlemmer hjemmehørende i Enebakk. 
  
 
5.3.3 Vurderinger 
 
Den utarbeidede informasjonsfolderen ser etter revisjonens vurdering ut til å gi en grei og 
lettfattelig presentasjon av hvilke tilbud kommunen har innen psykisk helsetjeneste, samt 
presentasjon av hvilke kvalifikasjoner som finnes i tjenesten. Informasjonen som er lagt på 
kommunens hjemmeside på Internett bidrar til at informasjonstilgangen om tjenesten er lett 
tilgjengelig. Enebakk kommune har imidlertid en utfordring i å sørger for å oppdatere 
informasjonen jevnlig både for folderen og på hjemmesiden og i å sikre at folderen er 
tilgjengelig på de stedene den er forutsatt å være tilgjengelig .  
Kommunen har heller ikke nådd målet om å få  opprettet en lokal bruker- eller 
pårørendeorganisasjon. 
 
Kommunen kan, etter revisjonens vurdering, gjøre mer for å stimulere til å få etablert et 
lokallag for brukerorganisasjoner for pasienter og pårørende innenfor psykiatriområdet. For å 
stimulere interessen for  bruker- og pårørendeorganisasjoner kan kommunen legge 
psykiatriplaner ut på offentlig høring og samle innbyggere med interesse for 
psykiatrispørsmål på informasjonsmøter. Dette kan f.eks være aktuelt når psykiatriplanen skal 
rulleres. Slike informasjonsmøter vil også kunne bidra til å generere interesse for å etablere 
lokale bruker- og pårørendeorganisasjoner. Dermed ville også kommunen tilfredsstille kravet 
om å videreutvikle og styrke det generelle samarbeidet med organisasjonene. Det vises for 
øvrig til revisjonens vurderinger i kapittel 5.1.3. 
  
 
 
 
 

                                                 
16 Søk  gjort på kommunens hjemmeside 3/1-2006 
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 5.4 Individuelle planer (IP) 
 

a. Utarbeider kommunen individuelle planer i samsvar med gjeldende 
regelverk ? 

b. Følger kommunen opp individuelle planer i samsvar med gjeldende 
regelverk ? 

 
 

5.4.1 Revisjonskriterier 
 
Kommunehelsetjenesteloven § 6-2 a:   
Kommunehelsetjenesten skal utarbeide en individuell plan for pasienter med behov for 
langvarige og koordinerte tilbud. Kommunehelsetjenesten skal samarbeide med andre 
tjenesteytere om planen for å bidra til et helhetlig tilbud for pasientene. 
 
Forskrift om individuell plan, av 23. desember 2004: 
 
§ 4:  Tjenestemottaker med behov for langvarige og koordinerte helse- og/eller sosialtjenester, 
har rett til å få utarbeidet individuell plan. Tjenestemottakeren har rett til å delta i arbeidet 
med sin individuelle plan, og det skal legges til rette for dette. Pårørende skal trekkes inn i 
arbeidet i den utstrekning tjenestemottakeren og pårørende ønsker det. 
  
Dersom en pasient ikke har samtykkekompetanse, har pasientens nærmeste pårørende rett til å 
medvirke sammen med pasienten. Den individuelle planen gir ikke tjenestemottakeren større 
rett til helse- og/eller sosialtjenester enn det som følger av det øvrige regelverket.  
 
§ 7 : Den individuelle planens innhold og omfang skal tilpasses behovene til den enkelte 
tjenestemottaker. Det skal under utarbeidelsen av planen tas hensyn til tjenestemottakerens 
etniske, kulturelle og språklige forutsetninger. Planen skal inneholde følgende hovedpunkter:  
 

A. en oversikt over tjenestemottakers mål, ressurser og behov for tjenester 
B. en oversikt over hvem som deltar i arbeidet med planen, 
C. en angivelse av hvem som gis et ansvar for å sikre samordningen av og framdriften i 

arbeidet med planen, 
D. en oversikt over hva tjenestemottakeren, tjeneste- og bidragsyterne og ev. pårørende 

vil bidra med i planarbeidet 
E. en oversikt over hvilke tiltak som er aktuelle og omfanget av dem, og hvem som skal 

ha ansvaret for disse, 
F. en beskrivelse av hvordan tiltakene skal gjennomføres, 
G. en angivelse av planperioden og tidspunkt for eventuelle justeringer og revisjoner av 

planen, 
H. tjenestemottakerens samtykke til at planen utarbeides og eventuelt samtykke til at 

deltakere i planleggingen gis tilgang til taushetsbelagte opplysninger og 
I. en oversikt over nødvendig eller ønskelig samarbeid med andre tjenesteytere, 

institusjoner eller etater. 
 

 
 
5.4.2 Faktabeskrivelse 
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 Ordningen med individuell plan (IP) er innført som et virkemiddel for å kunne gi et 
bedre tilbud til tjenestemottakere med behov for langvarige og koordinerte helse- og/eller 
sosialtjenester. Ordningen er lovregulert. Bakgrunnen er Stortingets ønske om å bidra til et 
regelverk og en praksis som legger til rette for at tjenestemottakere og pårørende i framtida 
selv skal slippe å koordinere nødvendige tiltak og tjenester. Hovedansvaret for koordineringen 
skal ligge i tjenesteapparatet og hos tjenesteutøverne.17 
 
Kommunen har ikke oversikt over hvor mange som har langvarige og sammensatte behov og 
dermed rett på IP. Kommunen opplyser imidlertid at alle som har villet det har fått utarbeidet 
plan. De mener også at det ikke er mange som  ikke har ønsket å få utarbeidet en IP. 
 
Revisjonen har gått igjennom 14  av de 15 IPene som kommunen er involvert i , og følgende 
tabell kan settes opp. 

 
 Antall IP som er i 

samsvar 
(bekreftende svar) 

Antall IP som ikke 
er i samsvar. 
(negativt svar) 

Sum 

Framgår mål i planen 14  14 
Framgår  ansvarlig for samordning/  
framdrift (primærkontakt 

14  14 

Framgår aktuelle tiltak 14  14 
Framgår aktuelle omfang 14  14 
Framgår ansvarlig for aktuelle tiltak og 
omfang 

14  14 

Framgår planperiode 11 3 14 
Framgår når planen skal evalueres 9 5 14 
Samtykkeerklæring/IP underskrevet av 
bruker 

14  14 

Er planen revidert etter et år ? 1* 8 9* 
 
* 5 av planene har ikke nådd dato for ny evaluering 
 
Tabellen viser bla. at :  

• Samtlige planer innholdt mål, ansvarlig for framdrift og samordning. 
• Samtlige planer inneholder også hvilke tiltak som settes i verk, omfanget av disse 

og ansvarlige for gjennomføringen av tiltakene. 
• 3 av  14 planer manglet beskrivelse av planperiode. 
• 5 av 14 planer manglet dato for  når den skulle evalueres. 
• Alle planene var underskrevet av brukeren. 
• 8 av 9 planer var utløpt på dato. For de resterende 5 planene var ikke planperioden 

utgått enda.  
 
Planene er i hovedsak utarbeidet av aktuelle helseforetak og har fulgt pasienten ved 
overføring til  kommunen.  Kommunen har opplyst at de i liten grad har vært flinke til å følge 
opp og evaluere planer som har utløpt, eller laget nye planer. Bakgrunnen for dette har vært at 
kommunen ikke har hatt en lettfattelig mal å bruke samtidig som enheten har vært presset på 
tid.  
 
Revisjonen har fått opplyst at det nå skal legges inn rutine for utarbeidelse av IP på 
saksbehandlingssystemet  Profil som alle enhetene i kommunen skal benytte seg av når det 
skal utarbeides IP.   

                                                 
17 individuell plan 2005 – veileder til forskrift om individuell plan 
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5.4.3 Vurderinger 
 
 
Det foreligger ikke oversikter over hvilke innbyggere  som har rett til å få individuell plan i 
Enebakk kommune. Revisjonens undersøkelser viser også at Enebakk kommune ikke har 
faste  maler for å lage individuelle planer. Det er heller ikke etablert rutiner for å følge opp og 
ajourføre individuelle planer etter hvert som de går ut på dato.  
 
Den individuelle planen skal på en helhetlig måte  gi brukeren oversikt over mål og tiltak som 
brukeren selv har vært med å bestemme. Med en individuell plan vil brukerne dermed kunne 
få større kontroll med egen tilværelse. Enebakk kommunes begrensede oversikt over aktuelle 
brukere og utilstrekkelige rutiner for utarbeidelse og oppfølging av IP innebærer at det er 
betydelig risiko for at innbyggere i Enebakk med rett til individuell plan ikke får tilbud om 
dette.  
 
De ansatte i psykiatritjenesten har opplyst til revisjonen at innsatsen for å følge opp og 
evaluere planene har vært mangelfull. Revisjonens undersøkelse dokumenterer dette. I fem av 
14 planer framgår ikke når planene skal evalueres. Åtte av ni planer som skulle vært revidert 
av kommunen, har ikke blitt revidert. Dette er brudd med forskriftens krav.  
 
Enebakk kommune har opplyst at det nå skal legges inn rutine for utarbeidelse av IP på 
saksbehandlingssystemet  Profil. Revisjonen ser positivt på at det etableres rutiner for dette 
arbeidet. Samtidig bør arbeidet med å etabler en IP ikke gjøres mer omfattende og komplisert 
enn nødvendig. For omstendelige planer kan bidra til at brukere som har rett til plan, takker 
nei fordi prosessen blir for krevende for brukeren. Kommunen bør tilstrebe å lage rutiner og 
maler som ivaretar bestemmelsene i lov og forskrift, samtidig som de gjøres brukervennlige.  
 
Revisjonen vil også påpeke viktigheten av at rutinene forankres tilfredstillende i 
organisasjonen og implementeres slik at alle som har ansvar for utarbeidelse og oppfølgingen 
av IP er kjent med lov, forskrift, veiledninger og interne rutiner.  
  
Revisjonen er kjent med at andre kommuner har utarbeidet  informasjonsskriv som beskriver 
formålet med IP og fordeler den enkelte kan ha ved en slik plan.  Dette vil også gi nyttig 
informasjon til pårørende som da får en god mulighet til å være med å stimulere til at 
brukeren blir positive til å få  en IP.  Revisjonen vil anbefale at Enebakk kommune utarbeider 
en slik innformasjon. Denne kan også etter vår mening  legges ut på kommunens hjemmeside.  
 
 

6. Konklusjon 
 
Kommunens planer for psykiatrisatsingen 
Fylkeslegen i Oslo og Akershus har etter en gjennomgang av Enebakk kommunes 
psykiatriplan for 2004-2006  konkludert med at planen tilfredsstiller  alle punktene  som 
sosial og helsedirektoratet har satt som krav til innholdet i planene. Vi har på bakgrunn av 
dette ansett innholdet i Enebakk kommunes gjeldende psykiatriplan til å være tilfredsstillende. 

 
Enebakk kommune har i liten grad involvere bruker- og pårørendeorganisasjoner i 
planleggingen  av tiltak innen psykisk helsearbeid. På dette området er mulig å oppnå større 
medvirkning dersom kommunen selv legger til rette for det.  
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Bruk av øremerkede psykiatrimidler 
Enebakk kommune har  ikke innrettet sin regnskapsføring  av øremerkede psykiatrimidler på 
en slik måte at det er lett  å etterprøve om midlene er brukt i samsvar med forutsetningene. 
Når det gjelder rapporteringen til fylkeslegen, er det ikke arkivert noen underdokumentasjon 
for de tallene det er rapportert om og rapporteringen lar seg derfor vanskelig etterprøve. 
Undersøkelsene har ikke vist at de øremerkede midlene er brukt til formål som ligger utenfor 
statens mål for disse midlene. 
 
Enebakk kommunen var nær å nå statens mål om å bruke 20 % av de øremerkede 
psykiatrimidlene til barn og ungdom.  

 
Kommunens informasjon til innbyggere og brukere av psykiatritilbudet  
Kommunen har på sin hjemmeside på Internett lagt ut god informasjon om det tilbudet som 
kan gis innen psykisk helsetjeneste. Det er også utarbeidet en informasjonsfolder som 
beskriver kommunens tilbud. Dersom denne distribueres på en tilfredsstillende måte til steder 
potensielle brukere oppsøker, vil denne sammen med innformasjonen på Internett gjøre at  
innbyggerne i Enebakk lett kan skaffe seg opplysninger om kommunens psykiatritilbud.  
 
Enebakk kommune har ikke nådd sitt mål om å få opprettet en lokal bruker eller pårørende 
organisasjon, men det er gitt tilskudd til organisasjoner som er lokalisert utenfor kommunen.  
 
Individuelle planer 
De kontrollerte  individuelle planene er i svært liten grad blitt  ajourført når utløpsdatoen er 
nådd.  Flere planer innholder heller ikke angivelse av når revidering skal finne sted. Det er  
heller ikke dokumentert at alle brukere med rett til individuell plan har fått tilbud om slik plan   
 
Enebakk kommune har dermed klare forbedringspunkter i forhold til måten individuelle 
planer utarbeides og hvordan disse følges opp.   
 
 

7. Anbefalinger 
 
Enebakk kommune bør vurdere: 

• å legge fremtidige psykiatriplaner ut til offentlig ettersyn kombinert med at kommunen 
holder informasjonsmøte for å presentere planene og motta innspill fra brukere,  
innbyggere og interessegrupper.    

 
• å dokumentere og arkivere hvordan opplysninger i rapporteringen til fylkesmannen i 

Oslo og Akershus har framkommet. 
 

• å sikre at de individuelle planene får en kvalitet som samsvarer med statlige forskrifter 
og kommunens egne krav.  

 
• å  utarbeide et informasjon som beskriver formålet med individuell plan og hvilken 

nytte brukerne kan ha av den. Slik innformasjon kan distribueres i papirformat, som 
trykt informasjon til innbyggerne, og på kommunens hjemmeside på Internett.  

 



Psykiatritilbudet i Enebakk kommune 

Follo distriktsrevisjon   Side  - 17 - 

  

8. Rådmannens uttalelse. 
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 9.   Revisjonens kommentarer til rådmannens uttalelse 
 
Viser til kommunens  uttalelse til rapporten av 18.04.2006. Slik revisjonen ser det gir ikke 
kommunens svar grunnlag for endringer i rapporten. 
 
 

10.    Litteratur og kildehensvisninger 
• Rundskriv I-1/Årstall. Rundskriv fra Sosial og helsedepartementet. Alle rundskriv som 

har I som første bokstav kommer fra dette departementet. 
• Rundskriv IS-../årstall. Rundskriv fra Sosial- og helsedirektoratet. 
• Enebakk kommenes regnskap for 2004 
• Enebakk kommunes årsrapport for 2004  
• Rapporter fra Enebakk kommune til Fylkeslegen i Oslo og Akershus for årene 1999- 

2004   
• Fylkeslegens tilbakemelding på årsrapporter fra Enebakk kommune 
• Enebakk kommunes psykiatriplaner i tidsintervallet 1998- 2006 
• Forskrift om individuell plan, av 23.12.2004 
• Kommunehelsetjenesteloven  av 19.11.1982 

 


