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1. Sammendrag 
 
 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet om psykiatritilbudet i Frogn kommune er gjennomført i 
henhold til vedtak i kontrollutvalget i Frogn i  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 Frogn kommune har utarbeidet sine planer i tråd med de punktene som Sosial  og 
helsedirektoratet har satt som krav til innhold.  Frogn 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. Frogn kommune rapporterer  til fylkeslegen i Oslo og Akershus om bruk av 
psykiatrimidlene hvert år på  standardisert skjema. Frogn 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 Frogn kommune arkivert noen underdokumentasjon for de rapporterte 
tallene. Revisjonen har på denne bakgrunn anbefalt at Frogn 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 Frogn kommune har en gode  mal for utarbeidelse av IP. Denne er 
etter revisjonens  vurdering dekkende for de kravene som statlig forskrift om individuell plan 
stiller. Gjennomgang av planene i Frogn kommune viser imidlertid at mange av planene har 
mangler i forhold til forskriftens krav. 
 
 

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. Frogn var imidlertid fritatt for å utarbeide 
psykiatriplaner i årene 2000 til 2003. Årsaken var at kommunen var en av forsøkskommunene 
hvor øremerkede midler bla. til psykisk helse ble lagt inn i kommunens rammetilskudd. 
Forsøket skulle gi kommunen større frihet mht. prioritering av tjenestetilbudet. Det har derfor 
ikke vært stilt de samme kravene til utarbeidelse av psykiatriplaner til Frogn kommune som 
de fleste andre  kommuner i disse årene 
 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført med grunnlag i  vedtak i kontrollutvalget i 
Frogn kommune.  
 
 

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 kunne 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 ? 
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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 
• Kommunens mal vedrørende individuell plan 
• Utarbeidede individuelle planer 
•  

 
Intervju 
 
Det er gjennomført samtaler med Selma Stranger, enhetsleder Helse, og Astri Heyning, 
psykiatri koordinator. Det er også gjennomført samtaler med fylkeslaget for Mental Helse i 
Akershus. 
 

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.  
 

                                                 
1 Fylkeslegen er nå organisert under helseavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
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 
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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.  
 
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 
 
Frogn var fra 2000 og fram til og med 2003 en av forsøkskommunene  hvor øremerkede 
midler bla. til psykisk helse ble lagt inn i kommunens rammetilskudd. Forsøket skulle gi 
kommunen større frihet mht. prioritering av tjenestetilbudet. Det har derfor ikke vært stilt de 
samme kravene til utarbeidelse av psykiatriplaner til Frogn kommune som for øvrige 
kommuner i disse årene.  
 
Helhetlig omsorgsplan 2000-2010 ble vedtatt i mai 2000. Denne innlemmet kommunens 
tidligere handlingsplan for tilbudet til psykisk syke. 
 
Da øremerkede midler ikke lenger ble lagt inn i rammetilskuddet i Frogn kommune fra og 
med 2004, måtte kommunen lage og vedta en psykiatriplan innen 15. mai 2004. Gjeldende 
plan i dag er Forslag til handlingsplan for psykisk helse 2004-2008. Planen er vedtatt i 
kommunestyret 29/3-2004. 
 
Kommunene sender planene inn til fylkeslegen som gjennomgår og gir tilbakemelding på 
planene. Godkjente planer er en forutsetning for utbetaling av øremerkede tilskudd til 
kommunene.  
 
Fylkeslegen  har i brev av mai 04 foretatt en vurdering for utbetaling av øremerkede midler til 
psykisk helse pr. 15. mai 2004. I denne skriver fylkeslegen:  

”..Frogn kommune har levert tilfredsstillende rapport innen fastsatt frist. Det var 
ingen overføringer – Frogn kommune var med i frikommuneforsøket inntil i år . 
Handlingsplan for psykisk syke helsearbeid fram til 2008 ble oversendt midt i april. 
Økningen er planlagt benyttet til utvidelse av miljøarbeidertilbudet, øket 
helsesøsterstilling og økning innen bo- oppfølging..”.  

 
Fylkeslegen  har gått igjennom planen og vurdert den opp mot 27 fastsatte statlige kriterier. 
Kommunen oppfylt alle kriteriene bortsett fra  to.  
                                                 
4 Rundskriv fra Sosial- og helsedirektoratet om Nasjonale mål, hovedprioteringer og tilskudd for 2003. Januar 
2003 
5 Rundskriv fra Sosial- og helsedirektoratet om Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd. Januar 2005.  
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Fylkeslegen  har konkludert med; Frogn kommune vurderes til å fylle kravene til utbetaling 
av øremerkede tilskudd fra staten pr. mai 2004. 
 
Psykiatriplanen ble utarbeidet av enhetsleder for Helse med bistand fra psykiatrikoordinator. 
Det ble også gitt innspill fra andre virksomheter til planene.  
 
Revisjonen har spurt  enhetsleder for helse 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 en bruker var involvert til å komme med 
innspill, men utover dette ble verken brukerorganisasjoner eller andre aktører  involvert i 
prosessen i å lage psykiatriplanen. Planene ble heller ikke sendt på høring til noen  
brukerorganisasjoner før den ble vedtatt av kommunestyret. Med brukermedvirkning menes  
de som berøres av en beslutning eller er brukere av en tjeneste får innflytelse på 
beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet.6 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 
 
Frogn kommune kom senere inn i prosessen med å utarbeide psykiatriplaner enn de 
kommunene som ikke var med i frikommuneforsøket. Fylkeslegen  er departementets 
kontrollinstans i forbindelse med utbetaling av psykiatrimidler. Fylkeslegen  har gjennomgått 
planen for perioden 2004 – 2008 og godkjent denne.  Revisjonen anser det derfor ikke som 
hensiktsmessig å vurdere nærmere innholdet i planen. 
   
Frogn 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 psykiatriplanen. Undersøkelsen viser 
at en bruker ble forespurt om å komme med innspill til planen, men utover dette er ikke  
bruker- og pårørendeorganisasjoner tatt med i utarbeidelsen av psykiatriplanen. Planen er 
heller ikke lagt ut på høring eller blitt presentert på noe informasjonsmøte for kommunens 
innbyggere. Frogn kommune har dermed ikke gitt bruker-  og pårørendeorganisasjoner 
mulighet til å komme med innspill til planen.  
 
Revisjonen vil peke på at brukere og pårørende har kompetanse i form av egen erfaring. 
Innspill fra brukere kan således bidra til økt kvalitet på tjenestene ved at erfaringsbasert 
kunnskap tilbakeføres til tjenestene. Det er også mulig at kommunen kan stimulere interessen 
for å etablere bruker- og pårørendeorganisasjoner gjennom å samle innbyggere med interesse 
for psykiatrispørsmål om informasjonsmøter. Derved ville også kommunen tilfredstille kravet 
om å videreutvikle og styrke det generelle samarbeidet med organisasjonene. Eksistensen av 
lokale organisasjoner for brukere og pårørende vil etter revisjonens vurdering, bidra til at 
kommunen kan få et korrektiv som kan bidra til bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk. 

                                                 
6 St.meld. nr. 34 (1996-97) Resultater og erfaringer fra Regjeringens handlingsplaner for funksjonshemmede og 
veien videre 
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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 statsbudsjettet7. 
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-4/998 
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. 
 
Det er videre bestemt at 20% av innsatsen skal rettes mot barn og unge, jf Rundskriv IS-
1/20039.  
 
Av rundskriv IS –24/200410 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 opplysningene i 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 og at disse arkiveres slik at dataene i rapporten kan 
etterprøves.  
 
Når det gjelder anledningen til å overføre midler til påfølgende kalenderår, vises til Rundskriv 
IS-1/200411 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 

                                                 
7 kap 743 post 62. 
8 Opptrappingsplan for psykisk helse 1999-2006, om utbygging av kommunale tiltak og øremerket tilskudd til 
kommunene 1999 
9 Nasjonale mål, hovedprioteringer og tilskudd for 2003 
10 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2008 
11 Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd for 2004 
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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.  
 
 
5.2.2 Faktabeskrivelse 
 
Frogn Kommune mottok i 2004 kr 4 073 000,- 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 Frogn kommune sin psykiatriplan for 2004-2008 fremgår 
hvilke tiltak som skulle iverksettes i 2004. Tiltakene er satt opp i prioritert rekkefølge: 
 
 
- 50 % Miljøarbeider stilling      kr  175 000,- 
- Helsesøster (totalt 200 % stillingsøkning til 2008)   kr  200 000,- 
- Bo og oppfølging. Team 150 % stilling    kr  500 000,- 
- Tverrf.forebygg arbeid barn/unge     kr  350 000,- 
- Forebyggende arb. Ungdomshus 50 % stilling   kr  200 000,- 
- Støttekontakt       kr  300 000,- 
- Kompetanse heving fagpersonell     kr  100 000,- 
- Brukermedvirkning/info./brosjyrer      kr    10 000,- 
 
Sum         kr 1 835 000,- 
 
Revisjonen har etterspurt dokumentasjon for at Frogn kommune har iverksatt ovennevnte 
tiltak og opplysninger om fra hvilket tidspunkt de ble iverksatt. Fra Frogn kommune  er det 
opplyst at alle tiltak er iverksatt. Det er imidlertid ikke gitt noen spesifisering omkring når det 
enkelte tiltak er iverksatt  slik revisjonen har spurt om. Det er derfor ikke gitt tilstrekkelige 
opplysninger for å kunne vurdere om alle de øeremerkede midlene til psykiatriformål er brukt 
til dette formålet i 2004  og om kommunens psykiatriplan for 2004 er fulgt opp. 
 
 
 
Tabellen nedenfor viser økningen av stillinger finansiert av psykiatrimidler fra staten. 
 
År 2001 2002 2003 2004 
Antall 
stillinger 

4,4 7,1 14,2 9 

økning  2,7 7,1 - 5,2 
Tabell 112 
 
I rapporten til fylkeslegen har kommunen rapportert om en nedgang på 5,2 stillinger fra 2003 
til 2004.  Som forklaring på dette har psykiatrikoordinator opplyst at det i 2003 ble brukt 4,5 
stillinger til hjemmebaserte tjenester. Disse stillingen  ble bekostet av kommunen i 2004.  For 
2004 er det rapportert om 9 stillinger, det rette skulle  vært 10 i følge opplysninger fra Frogn 
kommunes psykiatrikoordinator.  
 

                                                 
12 Tallene er hentet fra kommunes rapportering til fylkeslegen 
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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 Frogn rapportert at mottatte psykiatrimidler er 
brukt slik:   
 
Overført 2005 kr 600 000,- 
Informasjon  kr 5 000,- 
Bruker/ pårørende organisasjoner kr 10 000,- 
Kompetansehevning, rekrutteringstiltak kr 101 000,- 
Bistand i boliger, boveiledning, hjemmebaserte tjenester og miljøarbeid kr 320 000,- 
Aktivitetstilbud (aktivitets/dagsenter, Kultur-/fritidstilbud kr 812 000,- 

Støttekontakt for voksne kr 300 000,- 
Koordinering/ledelse kr 1 000 000,- 
Helsestasjons- og skolehelsetjeneste kr 625 000,- 
Kultur/fritidstilbud for barn og unge kr 300 000,- 
Sum disponert kr 4 073 000,- 
 
Resultatrapporten til fylkeslegen  er laget av enhetsleder for Helse. Tallene er hentet dels fra 
regnskapet og dels fra lønnssystemet. Det finnes ikke detaljerte bilag i arkivet til avdeling  
Helse som underbygger og dokumenterer utfyllingen av rapporten. Skal man etterprøve 
tallene må man gjennomgå den samme prosessen som ble gjort ved utfylling av rapporten. 
Frogn kommune har altså ikke lagt til rette for at tallene som er innrapportert til fylkeslegen 
kan etterprøves. Det er overført kr 600 000,- til 2005. Dette er midler som skulle benyttes til 
boliger. Revisjonen har fått opplyst at disse boligene ikke blir ferdige før i 2006. 
 
Enhetsleder for Helse har vært ansvarlig for å rapportere om Frogn kommunes bruk av 
psykiatrimidlene. Frogn kommunes psykiatriplan innebærer at psykiatrimidlene skal brukes 
også i andre enheter. Enhetsleder for Helse opplyser at hun synes overgangen fra å få midlene 
i rammetilskuddet til å skulle rapportere på konkrete øremerkede tall har vært vanskelig og at 
hun ikke har fått helhetlig oversikt over kommunens bruk av psykiatrimidlene på det 
tidspunktet hun skulle rapportere til fylkeslegen. Når hun har stilt spørsmål om bruk av slike 
midler i andre enheter,  har det skjedd at hun ikke fått svar med henvisning til taushetsplikten. 
Dette indikerer at den enkelte enhet har kunnet bruke av psykiatrimidlene uten at den 
koordinerende enheten er blitt informert om bruken og at det ikke har vært etablert 
rapporteringsrutiner som sikrer en overordnet kontroll og styring med bruk av disse midlene. 
 
Kommunene er pålagt å rette 20 % av ressursinnsatsen til barn og unge med psykiske lidelser. 
Tabellen nedenfor viser hvor mye Frogn kommune har brukt til denne målgruppen i perioden 
2002-200413. 
 
  

2002 29,66 % 
2003 0 % 
2004 26,33 % 

 
Tabellen viser at kommunen brukte i overkant av 26 % på barn og unge i 2004. For 2003 er 
det ikke rapportert om noe bruk på barn og unge. Det kan synes som om dette er en 
                                                 
13 Tallene er regnet ut med bakgrunn i kommunens rapportering til fylkeslegen.  
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feilrapportering siden kommunen hadde utgifter til denne målgruppen både i 2002 og i 2004. 
Revisjonen har dessuten fått opplyst at kommunen har fokus på å prioritere tiltak rettet mot 
barn og unge. Flere av de ansatte har vært på kurs som omhandler barn/unge og psykiatri. 
Revisjonen har også fått opplyst at det er opprettet et eget familieteam som har kommet godt i 
gang.  
 
 
5.2.3 Vurderinger 
 
Frogn kommune har ikke rutiner som gjør det mulig for den ansvarlige å følge opp at 
psykiatrimidlene brukes innenfor vedtatte planer og innenfor forutsetningen for tildelingen av 
øremerkede midler. Uklare ansvarsforhold og manglende rapporteringsrutiner medfører 
mangelfull oversikt over den helhetlig bruk av midlene og kan bidra til at ressursutnyttelsen 
blir lite effektiv og at bruken av midlene ikke blir i samsvar med kommunestyrets vedtatte 
plan.  
 
Frogn kommune har ikke arkivert noen underlagsdokumentasjon for rapporteringen til 
fylkeslegen. Dette gjør det svært vanskelig å etterprøve at de rapporterte opplysningene  til 
fylkeslegen er korrekte. Tallene kan ikke tas direkte ut fra regnskapet.  
Vi har ikke fått dokumentasjon på at alle planlagte tiltak er iverksatt for 2004. Vi kan derfor 
ikke vurdere om kommunen burde ha overført ytterligere beløp i ubrukte øremerkede midler 
til 2005,  enn de kr 600 000,-  som er overført. 
 
 
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. Direktoratet 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. 
 
Revisjonen anbefaler at det etableres rutiner som sikrer kontroll og styring med bruken av de 
øremerkede psykiatrimidlene.  
 
 

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 ? 
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5.3.1 Revisjonskriterier 
 
Av rundskriv IS–12/2002 14 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 
 
Frogn kommune har laget en egen informasjonsfolder om psykisk helse i Frogn kommune. 
Det er opplyst at denne er lagt ut på legekontorer, sykehjem og servicetorget. Kommunen har 
videre opplyst at det nok ikke er fylt på med nytt infomateriell og at det kan tenkes at det ikke 
finnes flere foldere igjen på de stedene de er distribuert. Folderen inneholder opplysninger 
om: 
 

• Hvem kan få hjelp av våre tjenester ? 
• Hvordan skal du komme i kontakt med oss ? 
• Hvordan arbeider vi ? 
• Hvordan behandler vi din henvendelse ? 
• Hvem er vi ? 
• Her finner du oss  
 

På kommunens hjemmeside på Internett  under psykiatritjenesten ligger de samme 
opplysningene som fremgår av kommunens informasjonsfolder. Kommunen har også laget en 
brosjyre over de tilbudene som kommunens Ressurssenter har. 
 
Det er i dag ingen aktive lag innen bruker- og pårørende organisasjoner i kommunen.  LPP 
(landsforeningen for pårørende innen psykiatri) var aktive i 2002 og 2003 men personen som 
var drivkraften i laget flyttet. Kommunen har opplyst at de har hatt noe kontakt med LPP i 
Ski. Kommunen har også støttet dette laget med kr 5 000,- de siste årene.  
 
Kommunen opplyser at de har spurt pårørende om de kan tenke seg å starte lokallag. Dette 
har ikke resultert i noe lag pr. dato. Kommunen har ikke gjort andre tiltak for å stimulere til 
dannelsen av bruker og pårørende organisasjoner. 
 
 
5.3.3 Vurderinger 
 
Den utarbeidede informasjonsfolder  ser etter revisjonens vurdering ut til å gi god informasjon 
om psykiatritjenesten. Den skal legges ut på samme steder som den tidligere 

                                                 
14 Sosial og helsedirektoratet. Statsbudsjettet 2003 - Opptrappingsplanen for psykisk helse. 
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informasjonsfolderen. Revisjonen forutsetter at kommunen sørger for å ha en tilstrekkelig 
rutine for å sikre for at denne informasjonen blir tilgjengelig på aktuelle steder til enhver tid. 
 
Revisjonen vurderer at Frogn kommunes hjemmeside på Internett gir en grei og lettfattelig 
presentasjon av hvilke tilbud kommunen har innen psykisk helsetjeneste. Den  presenterer  
også hvilke kvalifikasjoner som finnes i tjenesten. Dette gjør at det, etter revisjonens 
vurdering,  er mulig å skaffe seg informasjon ved hjelp av internett om kommunens tilbud. 
  
Kommunens kontakt med lokallaget av LPP synes å være positivt. Det vises imidlertid til 
punkt 5.1.3 i rapporten om at kommunen i større grad bør vurdere å involvere brukere og 
brukerorganisasjonene i planleggingen og gjennomføringen av arbeidet med å styrke det 
psykiske helsetilbudet. Det er revisjonens vurdering at kommunen kan bidra til å styrke 
innbyggernes interesse for psykiatritjenestene ved for eksempel  å legge psykiatriplanene ut til 
høring blant innbyggerne og holde offentlige informasjonsmøter i tilknytning til at 
psykiatriplanen rulleres. Slike informasjonsmøter vil også kunne bidra til å skape interesse for 
å etablere  og opprettholde oppslutningen om en eller flere lokale bruker- og 
pårørendeorganisasjoner. 
  
 

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:  
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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 
 
Revisjonen har fått opplyst at det i dag er 12 brukere av psykiatritjenesten som har IP. Alle 
som ønsker det og som kommunen anbefaler å ha en IP, har fått slik plan. I følge enhetsleder 
er arbeidet med IP en innarbeidet og naturlig del av psykiatritjenesten i kommunen.  
 
Kommunen utarbeider IP på et eget standardisert skjema. Det er det samme skjemaet som 
kommunen bruker på IP på andre fagområder. Skjemaet ligger tilgjengelig på Gerica15. Det 
har vært litt problemer med å få lagt dette inn på Gerica og det ble først tilgjengelig der høsten 
2005. 
 
Kommunen mener at skjemaet er så enkelt å bruke at det ikke er nødvendig med noen form 
for rutinebeskrivelse. Kommunen mener at det er viktig at planen er enkel og lettfattelig. Det 
er den enkelte koordinator som er ansvarlig for å utarbeide og følge opp planen.  
  
I forbindelse med utskrivning fra helseforetaket er kommunen involvert med å lage IP. 
Samarbeidet med helseforetaket kan i følge kommunen i noen tilfeller være bedre.  
 
Revisjonen har gått igjennom samtlige 12 IP. Det er undersøkt om kravene i forskriften følges 
opp i planene. Resultatet av undersøkelsen framgår av tabellen nedenfor:  

 
 
 Antall IP som er i 

samsvar med krav i 
forskrift 
(bekreftende svar) 

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

Sum 

Framgår mål i planen 7 5 12 
Framgår  ansvarlig for samordning/  
framdrift (primærkontakt 

8 4 12 

Framgår aktuelle tiltak 8 4 12 
Framgår aktuelle omfang 8 4 12 
Framgår ansvarlig for aktuelle tiltak og 
omfang 

8 4 12 

                                                 
15 Datasystemet Frogn kommune bruker blant annet i hjemmebaserte tjenester.  
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Framgår planperiode 9 3 12 
Framgår når planen skal evalueres 10 2 12 
Samtykkeerklæring/IP underskrevet av 
bruker 

2 10 12 

Er planen revidert etter et år ? * 3 4 
* 8 av planene er mindre enn 1 år gamle 
 
Tabellen viser bl.a at  

• 5 av 12 planer manglet mål i planen 
• 4 av 12 planer manglet ansvarlig for framdrift og samordning. Det manglet også 

hvilke tiltak som er satt i verk og omfanget av disse, samt hvem som var ansvarlig for 
de aktuelle tiltakene.  

• 3 av 12 planer manglet beskrivelse av planperiode 
• 2 av 12 planer manglet dato for når den skulle evalueres. 
• 3 av 4 planer ble ikke revidert etter et år.  
• 2 av 12 planer er underskrevet. I kommunens mal for IP skal det fylles ut et eget 

skjema for samtykkeerklæring. Dette foreligger ikke for noen av de foreliggende 
planene. 

 
Tre av personene med IP er på tvunget ettervern, dvs at det er lovpålagt at de skal ha 
utarbeidet en plan. En var tidligere på tvunget ettervern, denne ønsker ikke lenger IP.  
Kommunen har planer om å kjøpe plass til denne personen under forutsetning av at han 
får vedtak om tvunget ettervern for fremtiden. 

 
 
5.4.3 Vurderinger 
 
Kommunens mal for IP gir etter revisjonens oppfatning et godt utgangspunkt for å kunne lage 
gode og brukervennlige individuelle planer. Malen gir mulighet å ta med alle de elementene 
som er listet opp § 7 i forskriften om individuell plan. Kommunen har her laget seg et godt 
verktøy for å løse sine oppgaver ved utarbeidelse av slike planer. Samtykkeerklæringen som 
skal være et vedlegg til planen er imidlertid vanligvis ikke fylt ut. 
 
Vår gjennomgang av de individuelle planene viser imidlertid at planene på flere punkter ikke 
samsvarer med forskriften. Dette gjelder særlig beskrivelse av mål og tiltak, samt ansvarlig 
for gjennomføring og oppfølging av dette. Hensikten  med en slik plan er at den skal bidra til 
at brukere og pårørende skal slippe å koordinere nødvendige tiltak og tjenester. Det er derfor 
viktig at planen  har klare mål og er tydelige på hvem som har ansvar for å gjennomføre 
tiltakene i planen.  
 
Revisjonen vil peke på at på tross av at skjemaet for IP oppleves som lettfattelig og 
brukervennlig, viser revisjonens undersøkelse at mange av planene ikke samsvarer med 
kravene i forskriften.  
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 Frogn kommune utarbeider en 
slik informasjon, og gjøre denne tilgjengelig for nye brukere.  Denne kan også legges ut på 
kommunens hjemmeside. 
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6. Konklusjon 
 
Kommunens planer for psykiatrisatsingen 
Fylkeslegen i Oslo og Akershus har etter en gjennomgang av Frogn kommunes psykiatriplan 
for 2004-2008  konkludert med at planen tilfredsstiller alle punktene bortsett fra to av de 
punktene  sosial- og helsedirektoratet har satt som krav til innholdet i planene. Vi har på 
bakgrunn av dette ansett innholdet i Frogn kommunes gjeldende psykiatriplan til å være 
tilfredsstillende. 

 
Frogn 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.  

 
Bruk av øremerkede psykiatrimidler 
Frogn 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. Frogn 
har også for dårlige rutiner for at den ansvarlige kan følge opp at psykiatrimidlene brukes 
innenfor vedtatte planer. 
Vi har ikke fått tilstrekkelig dokumentasjon for å vurdere om de øremerkede midlene er brukt 
til formål som ligger utenfor statens mål for disse midlene. 
 
Frogn kommunen  har for 2004 brukt mer midler på barn og unge enn det staten har satt som 
minstekrav.  

 
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 Frogn lett kan skaffe seg opplysninger om kommunens psykiatritilbud.  
 
Individuelle planer 
 
Vår gjennomgang av de individuelle planene i Frogn kommune viser at mange av planene har 
mangler i forhold til forskriftens krav. 
Frogn kommune har dermed klare forbedringspunkter i forhold til måten individuelle planer 
utarbeides og hvordan disse følges opp.    
 
 

7. Anbefalinger 
 
Frogn 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.    
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• å dokumentere og arkivere hvordan opplysninger i rapporteringen til fylkesmannen i 
Oslo og Akershus har framkommet. 

 
• å utarbeide rutiner som sikrer at de individuelle planene får en kvalitet som samsvarer 

med statlige forskrifter og kommunens egne krav. Kommunen bør vurdere å utarbeide 
rutinebeskrivelser  som er med på å sikre dette. 

 
• 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.  

 
 

8. Rådmannens uttalelse 
 
Follo Distriktsrevisjon 
Postboks 3010 
 
1402 SKI 
                                                                                      
 Vår ref.:   06/1347/EP       Deres ref.: 06/3818   Ark.: G70 &58              Dato:  10.04.2006 
                                                                                                                          
 FORVALTNINGSREVISJON - PSYKIATRI 
 - KOMMENTARER TIL RAPPORT 
 
 
Det vises til Distriktsrevisjonens rapport og brev av 27.03.06. 
 
Rådmannen viser til brev fra Frogn kommune, datert 29.03.06, med kommentarer til 
rapporten. For øvrig tar rådmannen rapporten og Distriktsrevisjonens vurderinger og 
anbefalinger til etterretning. 
 
Kommunens psykiatritjeneste er inne i en spennende og positiv utvikling og det er viktig å 
sikre at denne er i samsvar med statens føringer. I denne sammenheng er det nyttig med denne 
type systematisk gjennomgang av forhold i tjenesten. Rådmannen vil gjennomgå rapportens 
anbefalinger med psykiatritjenesten, med sikte på å gjøre forbedringer i samsvar med 
anbefalingene. 
 
Med hilsen 
  
Espen Pålsrud 
kommunalsjef 
 
Vedlegg: Frogn kommunes brev av 29.03.06. 
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9. Revisjonens tilsvar til rådmannens uttalelse 
 
 
Viser til kommunens  uttalelse til rapporten av 10.04.2006. Slik revisjonen ser det gir ikke 
kommunens svar grunnlag for endringer i rapporten. 
 
 
 

10. Kilder 
 

• 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. 
• Frogn kommenes regnskap for 2004 
• Frogn kommunes årsrapport for 2004  
• Rapporter fra Frogn kommune til Fylkeslegen  i Oslo og Akershus for 2004 
• Fylkeslegen s tilbakemelding på årsrapporter fra Frogn kommune 
• Frogn kommunes psykiatriplan for 2002-2008 
• Forskrift om individuell plan, av 23.12.2004 
• Kommunehelsetjenesteloven  av 19.11.1982 
  
 
 


