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1 Innledning 

 Bakgrunn 1.1

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

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

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

 

Ski kommunes kontrollutvalg vedtok formål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonen i 

møte 26.1.2016 (sak 5/16).      

  Sammendrag 1.2

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere om Ski kommunes tilbud til barn og unge 

innen psykisk helsearbeid er i tråd med sentrale og lokale myndighetskrav. Vi har undersøkt 

hvordan forebyggende tiltak er iverksatt i kommunen, plangrunnlag, målgrupper for tiltakene 

og ressursbruk. Vi har videre sett på hvordan samarbeid mellom ulike enheter fungerer og 

hvordan det er styrt og ledet. Vi har også sett på rutinene for bruk av individuell plan. 

Problemstillingene belyses ut fra dokumentanalyse og intervjuer. 

 Konklusjoner 1.3

 Forebyggende arbeid 1.3.1

Ski kommune driver et omfattende generelt orientert forebyggende arbeid for barn og unge. 

Det psykiske helsearbeidet for barn og unge spesielt er i liten grad fremhevet i kommunens 

grunnlagsdokumenter. Kommunen har ikke definert hvilke grupper av barn og unge som er 

risikoutsatt i forhold til psykisk helse og har ikke utarbeidet noen samlet oversikt over tiltak. 

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

helhet. Etter revisjonens mening bør det også gjennomføres brukerundersøkelse. 

 

Kostra-tall viser at kostnadene til helsestasjonene og skolehelsetjenesten er fallende og ligger 

noe lavt sammenlignet med andre. Kostnadene til andre deler av kommunens forebyggende 

arbeid har økt. Kommunen bør vurdere hvordan ressursene brukes ut fra en helhetlig tilnær-

ming, før den evt. øker tildelingene. 

 Tverrfaglig samarbeid 1.3.2

Ansvaret for psykisk helsearbeid for barn og unge er fordelt på mange virksomheter og tjenes-

ter. Etter hva revisjonen kan se, er det virksomhetene som i stor grad utvikler og gjennomfører 

tiltakene. Tiltakene er i mindre grad styrt ut fra et helhetlig ansvar tillagt et sentralt plassert 

organisatorisk ledd i kommunen. Det er også et poeng at virksomheter og avdelinger arbeider 

ut fra litt ulikt perspektiv og lovgrunnlag. Dette gjør at fokus kan være noe ulikt mellom virk-

somhetene og at de tiltak som ulike virksomheter iverksetter, ikke nødvendigvis blir godt nok 

koordinerte og trekker i samme retning. 
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Ski kommune har i liten grad formelle avtaler og beskrivelser av samarbeidsordninger mellom 

virksomhetene. Skriftlige prosedyrer/avtaler kan bidra til å avklare forventninger til hvordan 

samarbeidet bør fungere. Etableringen av ressursteam i skolene er et positivt eksempel på en 

slik avtale. Når det gjelder lovpålagte rutiner for samarbeid som Helsestasjons- og skolehelse-

tjenesten skal ha, kan ikke revisjonen se at dette er oppfylt. Disse rutinene bør være skriftlige.  

 Individuell plan 1.3.3

Kommunen har lagt til rette for at individuell plan blir utarbeidet i tråd med de krav som gjel-

der. Revisjonen registrerer at individuell plan brukes lite for å koordinere tilbudene til barn og 

unge med psykiske vansker og at det er en viss faglig uenighet om nytten av individuell plan 

for denne målgruppen. Utfordringene med å skaffe koordinatorer bør løftes opp til et leder-

nivå i kommunen. Plikten til å ta på seg ansvar som koordinator bør være avklart og ikke opp 

til den enkelte ansatte eller virksomhet å avgjøre. 

 

Rapporten peker på en rekke forhold som handler om koordinering av virksomheter og priori-

teringer på tvers. Revisjonen mener at denne situasjonen krever sterkere overordnet styring. 

Det er viktig at et helhetlig ansvar er tydelig plassert og at dette er synliggjort. Slik kommu-

nen har organisert seg, kan det ligge til rette for å samle det helhetlige ansvaret i Familiens 

hus. 

 Anbefalinger 1.4

Follo distriktsrevisjonen IKS anbefaler Ski kommune å vurdere følgende tiltak: 
 

a) Kommunen bør vurdere å gi ansvaret for psykisk helsearbeid for barn og unge en ster-

kere forankring på ledernivå i kommunen.  

b) Ansvar og prioriteringer bør komme frem i det kommunale plansystemet. 

c) Kommunen bør ha oversikt over barn og unge som er risikoutsatt i forhold til utvikling 

av psykiske vansker eller lidelser. 

d) Kommunen bør ha samlet oversikt over forebyggende tiltak. 

e) Kommunen bør ha avtaler som sikrer lovpålagte samarbeidsordninger for helsesta-

sjons- og skolehelsetjenesten. 

f) Brukerundersøkelse bør gjennomføres. 

g) Kommunen bør gi føringer for valg av koordinatorer for individuell plan. 
 
 
 
 

Steinar Neby (sign.)     Bjørn Tore Nedregård (sign.) 

Revisjonssjef      Prosjektleder 
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2 Prosjektbeskrivelse 

 Formål og problemstillinger 2.1

Kontrollutvalget vedtok følgende formål for forvaltningsrevisjonsprosjektet: "Vurdere om Ski 

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

lokale myndighetskrav." 

 

Kontrollutvalgets bestilling inneholder tre problemstillinger: 

 

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

 Er kapasitet og kompetanse tilpasset behovene? 

 

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

unge? 

 

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

 Begreper og definisjoner 2.2

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

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

mennesker utsettes for i dagliglivet.
1
 

 

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

gende arbeid fokuserer ikke først og fremst på symptomer, men er generelt orientert med sikte 

på å fremme sunne barn og unge som håndterer framtidige utfordringer og risikoer. Forebyg-

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

miljø for alle.  

 

Rundskrivet skiller mellom universell, selektiv og indisert forebygging. Universell forebyg-

ging omfatter innsats rettet mot hele befolkningsgrupper (for eksempel alle barn og unge) uten 

at en har identifisert individer eller grupper med forhøyet risiko. 

 

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

problemer. Tiltakene her skal motvirke negativ utvikling hos barn og unge eller deres foreld-

re. 

 

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

Tiltak rettet mot barn og unge med symptomer på psykiske vansker er eksempel på indisert 

forebygging.  

 Aldersgrupper 2.3

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

der for barn opp til 18 år. Tiltak som er iverksatt før fylte 18 år kan etter samtykke oppretthol-

des inntil fylte 23 år. Helsestasjonene og skolehelsetjenesten skal tilby tjenester til barn og 

unge fra 0-20 år. Psykisk helseteam for voksne gir tilbud for unge og voksne fra fylte 18 år. 

                                                           
1
 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, Sosial- og 

helsedirektoratets veileder til forskrift av 3. april 2003 nr. 450. 
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 Informasjon om revidert enhet 2.4

Ski kommune hadde en befolkningsvekst på +0,8 % i 2014 og 1,6 % i 2015. Ski hadde 30261 

innbyggere per 1.1.2016. Av disse var 8267 personer i gruppen 0-20 år. 

 

Kommunens sum driftsinntekter var på 2,06 mrd. kr i regnskap 2015. Kommunens ansatte 

utfører til sammen 1812 årsverk. Administrativ organisering omfatter rådmann, tre kommu-

nalsjefer og 32 virksomheter: 

 

 
 

Venstre kolonne benevnes kommunalområde oppvekst, midtre kolonne er kommunalområde 

velferd og høyre kolonne er kommunalområde samfunn. Kommunalsjefene har ansvar for 

hvert sitt område. 

 

Flere av avdelingene med ansvar for psykisk helsearbeid for barn og unge er samlet innenfor 

virksomheten Familiens hus. Virksomheten har 71,6 årsverk og er organisert slik: 
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Avdelingene og enhetene i Familiens hus sitter spredt på ulike steder i kommunen. 

 Metode 2.5

 Metode generelt 2.5.1

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

sjon gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og anerkjente 

standarder på området. Follo distriktsrevisjon følger Standard for forvaltningsrevisjon(2011) 

som styret i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har fastsatt. Noen utdrag fra standar-

den: 

 

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

standarder som forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. Re-

visjonskriteriene 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-

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

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

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

sentlige avvik, skal dette komme tydelig til uttrykk i forvaltningsrevisjonsrapporten." 

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

falinger må aldri formuleres som pålegg til administrasjonen. Revisor skal også være 

varsom med å foreslå detaljerte løsninger." 

6. Verifisering og høring/kontradiksjon (pkt. 45 og 16): "Utføring av forvaltningsrevi-

sjon skal kvalitetssikres." Et rapportutkast sendes til kommunens kontaktperson for 
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prosjektet for verifisering av fakta. Endelig rapport sendes administrasjonssjefen, som 

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

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

 Metode i dette prosjektet 2.5.2

Datainnhentingen er foretatt i mars og april 2016. Metoden har vært dokumentanalyse og  

intervju, supplert med Kostra-statistikk fra SSB2. 

 

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

innsamlingen og revisjonens vurderinger og konklusjoner. Rapporten har vært til faktaverifis-

ring hos kommunen og deretter til høring hos rådmannen. Rådmannens høringsuttalelse er 

vedlagt rapporten. 

 

Revisjonen ønsket å intervjue et antall tilfeldig utvalgte brukere/foresatte av kommunens tje-

nestetilbud til barn og unge med psykiske vansker. Revisjonen mottok forslag om fem perso-

ner som kunne kontaktes, men fra faglig hold i kommunen ble det uttrykt betenkeligheter mot 

dette av metodiske og etiske grunner. Siden antall og utvalg av respondenter dessuten ville 

gitt et begrenset grunnlag å konkludere fra, valgte revisjonen å droppe denne undersøkelsen. 

 

Prosjektet er gjennomført med følgende fremdrift: 

 

Dato: Aktivitet: 

11.2.16 Oppstartsmøte virksomhetsleder for Familiens hus og avdelingsleder for fore-

byggende enhet. 

4.3.16 Møte med avdelingsleder for forebyggende enhet. 

9.3.16 Møte med representant for Hjelper'n. 

16.3.16 Møte med helsestasjonen, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. 

15.3.16 Møte med barnevernleder. 

19.3.16 Møte med psykisk helseteam. 

29.3.16 Møte med fagansvarlig for individuell plan. 

22.3.16 Møte med PPT. 

5.4.16 Møte med rektor ved Hebekk skole. 

8.4.16 Møte med kommunalsjef oppvekst. 

8.4.16 Møte med styrer for Øvre Hebekk barnehage. 

10.5.16 Utkast til rapport sendt til kommunens kontaktperson for verifisering av fakta. 

6.6.16 Revisjonsrapport sendt til rådmannen for høring. 

24.6.16 Revisjonsrapport med rådmannens uttalelse sendt til Ski kommunes kontrollut-

valg via Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS). 

 

Revisjonen takker for godt samarbeid med Ski kommune under gjennomføringen av prosjek-

tet. 
 
 
 

                                                           
2
 Kostra er Kommunaldepartementets regnskaps- og rapporteringsstandard for norske kommuner fra 2001. 

Kostra-gruppen er liknende kommuner – mest korrekt å sammenlikne med. Kostra-gruppe 13 består av "Store 
kommuner [over 20 000 innbyggere] utenom de fire største byene". 49 kommuner, bl.a. 9 Akershus-
kommuner: Ski, Oppegård, Bærum, Asker, Lørenskog, Skedsmo, Nittedal, Ullensaker og Eidsvoll. 
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3 Forebyggende arbeid 

 
 

 

 

 Revisjonskriterier 3.1

Folkehelselovens § 5 pålegger kommunen å ha skriftlig oversikt over helsetilstanden i befolk-

ningen og de faktorer som påvirker denne. Oversikten skal identifisere folkehelseutfordringe-

ne i kommunen, herunder også forebyggbare sykdommer som psykiske lidelser. God oversikt 

over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer er nødvendig for å planlegge og gjennomføre til-

tak. Oversikten skal legge til rette for et systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid. 

Dette innebærer at kommunens forebyggende arbeid skal være basert på kunnskap om mål-

grupper og virkningen av tiltak. 

 

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

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

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

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

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

 

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

planlegging, helhetsperspektiv og tid. God forankring viser seg derfor også gjennom priorite-

ring i det kommunale plansystemet. For å sikre gjennomføring bør tiltak nedfelles i kommu-

nale planverk. 

 

Kommunen skal ha et apparat som fanger opp barn og unge i risiko, eller som har psykiske 

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

naer er særlig sentralt. For å ivareta dette må kommunen etablere et bredt spekter av tiltak på 

tvers av tradisjonelle sektorgrenser. 

 

Forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon- og skole-

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

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

 

 helseundersøkelser og rådgivning med oppfølging/henvisning ved behov.  

 forebyggende psykososialt arbeid. 

 opplysningsvirksomhet og veiledning individuelt og i grupper. 

 hjemmebesøk/oppsøkende virksomhet. 

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

beidsmiljø for elever. 

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

samarbeid om habilitering av barn og ungdom med spesielle behov. 

 

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

de oppgavene de skal utføre og ha en hensiktsmessig arbeidsfordeling mellom disse. 

 

Problemstilling nr. 1: 

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

 Er kapasitet og kompetanse tilpasset behovene? 
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Revisjonskriterier: 

 

 Kommunen skal ha skriftlig dokumentasjon som identifiserer folkehelseutfordringene 

i kommunen. Helsetilstand og påvirkningsfaktorer skal danne grunnlag for gjennomfø-

ring av tiltak. Helsearbeidet skal være systematisk og kunnskapsbasert. 

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

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

ter. 

 Kommunen skal tilby helsefremmende og forebyggende tjenester i skoler og helsesta-

sjonstjenester. 

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

skal utføre. 

 Faktabeskrivelse 3.2

 Overordnet planverk 3.2.1

Kommuneplan for 2011-2022 viser til at det er en økning av familier med sammensatte be-

lastninger, bl.a. svake foreldrefunksjoner, samspillproblemer, psykiske lidelser, rusproblemer 

og vold. Dette stiller større krav til kvaliteten på tjenestetilbudet fra barneverntjenesten og til 

bedre samhandling mellom tjenester. Planen påpeker videre at barnehagene skal legge til rette 

for et godt fysisk og psykisk leke- og læringsmiljø. Innen skolesektoren pekes det på at tiltak 

som bidrar til at unge gjennomfører grunnskolen på en tilfredsstillende måte, har stor betyd-

ning for utviklingen av levevaner og psykisk helse, og kan forebygge frafall i videregående 

skole. 

 

Kommuneplanen vektlegger følgende strategier for psykisk helse: 

 Tilrettelegge og styrke lavterskeltilbud og forebyggende tiltak som fremmer psykisk 

og fysisk helse.  

 Øke kunnskapene om sammenhengene mellom fysisk og psykisk helse. 

 

Årsberetning 2015 har ingen særskilt omtale av psykisk helsearbeid for barn og unge. 

 

Budsjett og handlingsplanen 2016-2019 viser til at å skape gode oppvekstvilkår rundt det en-

kelte barns oppvekst og utvikling er en av de viktigste oppgavene i samfunnet. Rådmannen 

ønsker en tverrfaglig satsing på psykisk helsearbeid for barn og unge i Ski kommune.  

Kommunestyret vedtok under behandlingen av budsjett- og handlingsplan for 2016-2019 at 

arbeidet med psykisk helse til barn og unge skal videreutvikles og styrkes. 

 

Kommunen har ingen overordnete planer for helseområdet som helhet. Revisjonen har funnet 

en tabellarisk oversikt på kommunens nettsider som viser helsefremmende og primærfore-

byggende tiltak i kommunen. Denne ble laget i 2014, men kan i følge nettsiden, ha endret seg 

over tid. Det fremgår ikke hvem som har utgitt den, om den er komplett eller med hvilken 

hensikt den er laget. 

 Oversikt over helsetilstanden 3.2.2

Ski kommune har samlet oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og nega-

tive faktorer som kan virke inn på denne i Kunnskapsdokumentet - en oversikt over helsetil-

standen i befolkningen i Ski (2015). Innledningskapitlet viser til at folkehelseutfordringene, 

konsekvenser og årsaksforhold skal identifiseres og at i all planlegging bør valg av mål, stra-
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tegier, tiltak og beslutninger baseres på kunnskap. 

 

Dokumentet viser til at andelen med psykiske symptomer og lidelser er lavere enn i landet 

som helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt. Når det gjelder barn og unge, trekkes 

det frem at poliklinisk behandling i psykisk helsevern for barn og unge, kan være et tillegg til 

tiltak gjennom barnevernet. Kunnskapsdokumentet inneholder svært lite om psykisk helse for 

barn og unge i Ski. 

 

Ungdataundersøkelsen
3
 for 2015 viser til at mange unge sliter med psykisk helse. Nær 20 % 

av jentene og 5 % av guttene gir svar som er tolket som "høy grad av depressivt stemnings-

leie". 

 

Det ble gjennomført en brukerundersøkelse for psykisk helsetjeneste i kommunen i 2015.  

Undersøkelsen omfattet gruppen 18 år og eldre. Saken ble behandlet i utvalg for helse og  

omsorg 13.01.16 og i kommunestyret 3.02.16. Begge organer tok saken til orientering.  

Hverken i saksfremlegg eller protokoll er det bemerkninger til at barn og unge ikke er inklu-

dert. Revisjonen er ikke kjent med at tilsvarende undersøkelse er planlagt gjennomført for 

barn og unge. 

 Forebyggende tiltak og tjenester 3.2.3

Kommunen tilbyr en rekke forebyggende tjenester som retter seg mot barn og unge og som er 

relevante for barn og unges psykiske helse. Oversikten er ikke uttømmende, men gir et bilde 

av bredden i tilbudet.  

3.2.3.1 Familiens hus 

Helsestasjonen 

Helsestasjonen har tilbud som innbefatter barselgrupper, hjemmebesøk til nyfødte, helse-

kontroller, vaksinasjon, foreldreveiledning, kurs i mestring av depresjon og kurset "mamma 

for første gang". Det legges vekt på å avdekke psykiske reaksjoner i svangerskapet så tidlig 

som mulig. 

 

Hjemmebesøk etter fødsel er et viktig virkemiddel for å få vite hvordan det står til i familien.  

Helsestasjonens oppfølging innbefatter også forhold som foreldres alkoholvaner, annen rus-

bruk, familieforhold, barneoppdragelse, barneulykker og skader, sosialt nettverk og psykisk 

og fysisk helse. Helsesituasjonen følges opp på barseltreff og ved 6-ukers konsultasjonen. 

 

Skolehelsetjenesten 

Skolehelsetjenesten tilbyr vaksinasjon, helsesamtaler, PIS-grupper (Program for implemente-

ring av samtalegrupper for skilsmissebarn og for barn med to hjem), helsestund i grupper, 

pubertetsundervisning, undervisning i psykisk helse i alle 8. klasser samt deltakelse på foreld-

remøter. Andre oppgaver inkluderer smitteinformasjon til russen, stressmestring/ avspen-

ningsgruppe for videregående skole, tilbud om veiledning i ergonomi for videregående skole 

og veiledning og informasjon om psykisk helse for videregående skole. Helsesøster er til-

gjengelig på skolene ca. 3 dager pr. uke. 

 

                                                           
3
Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser. Undersøkelsene 

er tilpasset skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Ungdata er resultat av et faglig sam-
arbeid mellom forskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus og syv regionale kompetansesent-
re innen rusfeltet. 
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Helsestasjon for ungdom (HFU) 

HFU er et drop-in tilbud for fysisk og psykisk helse. HFU tilbyr bl.a. informasjon om preven-

sjon og seksualitet. 

 

Hjelper’n  

Hjelper'n er et lavterskeltilbud innen psykisk helsetjeneste for barn og unge (opp til 20 år.)  

Tjenesten tilbyr støttesamtaler, kurs i mestring av depresjon, oppfølging ifm. mistanke eller 

kjent rusmisbruk (urinprøve-kontrakter) og foredrag om «nettvett» (bl.a. om spilleavhengig-

het) på foreldremøter på skoler. Hjelper'n har 4,7 årsverk (2 psykologer, 1 barnevernspeda-

gog, 1 sosionom, 1 vernepleier/pedagog) som alle har videreutdanning i psykisk helse. Tje-

nesten tilbyr samtaler (norm: inntil 5) og observasjon i skoler og barnehager. Det legges vekt 

på en fleksibel vurdering av tilbudet ut fra den enkeltes behov. 

 

TIBIR.  

Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) er en modell med stort fokus på foreldreveiledning 

rettet mot barn med samspillvansker. Ved å identifisere barn som er i risikosonen for å utvikle 

atferdsproblemer, vil tiltak og foreldreveiledning kunne settes inn tidlig, før atferdsprobleme-

ne har blitt for store. På sikt vil dette arbeidet gi resultater i form av bedre foreldreferdigheter 

og mer helhetlig innsats for barn i risiko. 

 

Oppsøkende tjeneste  

Oppsøkende tjeneste (tidligere utekontakten) er til stede for ungdom på ulike ungdomsare-

naer. Tjenesten er et lavterskeltilbud. Tilbudet endres nå. Ressursene vil i stor grad brukes til 

å være permanent tilstede på Haugjordet og Ski ungdomsskoler.  

 

Barneverntjenesten 

Barneverntjenesten tar som utgangspunkt at psykiske vansker er en helsesak som primært bør 

løses av andre enn barnevernet. Ved vurdering av bekymringsmeldinger hender det derfor at 

barnet bes kontakte f.eks. Hjelper'n, fordi saken ikke vurderes som en barnevernssak. I saker 

hvor psykiske vansker er et element i de tiltak som barnevernet tilbyr, har barneverntjenesten 

mer samarbeid med BUP
4
 enn med instanser i kommunen. 

3.2.3.2 Pedagogisk virksomhet 

Virksomheten har ingen egne forebyggingstiltak for barn og unge. Virksomhetsleder peker på 

at de ulike virksomhetene bruker sine egne verktøy og metoder og at koordinering av tiltak 

derfor er viktig. Tidlig intervensjon må vektlegges, og det er bl.a. viktig at barnehagene fang-

er opp barn som har behov for tiltak. 

3.2.3.3 Psykisk helseteam  

Psykisk helseteam er organisert som en del av miljøarbeidertjenesten. Målgruppen for teamet 

er mennesker som på grunn av sin psykiske lidelse, har behov for hjelp, støtte og veiledning i 

hverdagen. Tilbudene fra psykisk helseteam retter seg mot de som er over 18 år. 

Tilbudet omfatter både oppfølging av mennesker med langvarige og alvorlige psykiske lidel-

ser og tidsavgrenset oppfølging av personer med lettere/moderate psykiske plager og livskri-

ser.   

Tilbudene kan omfatte: 

                                                           
4
 Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk 
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 Målrettet individuell oppfølging. 

 Terapisamtaler. 

 Hjelp til å finne fram til ressurser og mestringsstrategier. 

 Tverrfaglig samarbeid med andre hjelpeinstanser. 

 Samarbeid med pårørende eller andre nærstående etter samtykke fra bruker. 

 Bistand til å utarbeide individuell plan der dette er hensiktsmessig. 

 Bistand til å skape struktur, gi veiledning og trene på ting som er vanskelig. 

 

Tjenestene krever et formelt vedtak fra bestillerkontoret. Enheten deltar i liten grad i det fore-

byggende arbeidet i kommunen.  

3.2.3.4 Barnehager 

Barnehagenes forebyggende arbeid tar utgangspunkt i at et læringsmiljø som gir mestrings-

opplevelser og trygge barn også har positiv effekt for psykisk helse. 

 

Barnehagene tilbyr veiledning av foresatte, hygienetiltak, skaderegistrering og utredning av 

barn med spesielle behov. Virksomheten tilbyr også kompetanseoppbygging for ansatte i 

samarbeid med PPT. Spesialpedagogisk førskoleteam gir veiledning til ansatte for å styrke 

deres handlingskompetanse og veilede på systemnivå. Foreldre kan få tilbud om veiledning 

som enkeltvedtak dersom dette anses relevant etter sakkyndig utredning av barnets vansker. 

 

Skoleåret 2014-2015 ble i alt 44 barn i aldersgruppen 0-6 år henvist til PPT. Antallet fordelte 

seg slik: 

 Språk og talevansker: 10 

 Forsinket utvikling: 5 

 Emosjonelle vansker: 9 

 Samhandlingsvansker: 14 

 Uro/oppmerksomhetsvansker: 12 

 Atferdsvansker/konflikter: 13 

 Annet: 1 

 

Enkelte henvisninger hadde kryss på flere vansker, derav høyere sum enn 44. Dette er nye 

saker innen førskoleområdet i 2014-2015.  

 

Kommunen arbeider med å utvikle et system for barnehagene som tilsvarer skolenes ressurs-

team. 

3.2.3.5 Skoler 

Skolene tilbyr veiledning av foresatte, utredning av barn med spesielle behov, kompetanse-

oppbygging for ansatte i samarbeid med PPT og PALS-program på de fleste skoler. PALS 

(Positiv Atferd, støttende Læringsmiljø og Samhandling) er en metode for å styrke barnas 

sosiale og skolefaglige kompetanse og å forebygge og mestre atferdsproblemer. Skolene har 

en psykososial plan. 

 

Det er utarbeidet retningslinjer for arbeid i ressursteam, som er skolens modell for samarbeid 

om elever med spesielle behov. Skolens ansatte skal be om bistand fra ressursteamet via et 

internt meldeskjema. Ressursteamet arbeider etter fastlagt årshjul og bidrar bl.a. med: 

 veiledning av lærere 
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 drøfting av elever med bekymringsfull utvikling 

 observasjon og kartlegging av elever 

 utprøving av tilretteleggingstiltak/systemtiltak 

 koordinering av aktuelle tiltak 

 samhandling med skolens samarbeidspartnere. 

 

Internt ressursteam består av rektor, ressurskoordinator og ressurspersoner på skolen etter 

behov. Teamet skal ha ukentlige møter. Utvidet ressursteam består av internt ressursteam og 

skolens kontaktpersoner i  PPT, forebyggende avdeling  og barnevernstjenesten. 

 

Skole og PPT skal ha månedlige møter, og ellers møter etter behov. På møtene avklares for-

hold som omhandler elevenes læringsmiljø og læringsutbytte. Skole, PPT, forebyggende av-

deling og barnevernstjenesten skal ha møter minimum to ganger pr. halvår, og ellers etter be-

hov. Her drøftes og avklares saker der det er behov for tverrfaglig samhandling. 

3.2.3.6 Ettervern 

Ski kommune har ingen særskilte programmer som retter seg mot eldre ungdom med psykiske 

vansker. Barnevernet tilbyr under visse forhold å opprettholde pågående tiltak frem til fylte 23 

år.  Dette gjelder unge som skal klare seg selv. I den grad ungdommen trenger støtte, og det er 

andre forhold enn barnevernstiltak som er problemet, mener barneverntjenesten at det er andre 

deler av kommunenes hjelpeapparat som må ta ansvar. 

 

Unge over 18 år som har psykiske vansker, kan få tilbud fra kommunens psykiske helseteam. 

Det innebærer at den hjelpetrengende først må søke bestillerkontoret, som evt. fatter enkelt-

vedtak som gir rett til slik hjelp. Deretter kan de få hjelp via psykisk helseteam når kapasitet  

er tilgjengelig. 

3.2.3.7 Omfang av tjenester 

Revisjonen har registrert følgende aktivitetsdata i 2015: 

 

Helsestasjon 9000 konsultasjoner. 

2600 legekonsultasjoner. 

500 fysioterapitimer. 

1400 konsultasjoner av jordmødre. 

Skolehelsetjenesten 8300 konsultasjoner. 

120 fysioterapitimer. 

Hjelper'n Tilbudt 1500 individuelle konsultasjoner innen psykisk helse 

Gruppetilbud og veiledning av ansatte og foresatte. 

TIBIR-PMTO   Over 500 konsultasjoner med foreldre. 

Utekontakten Kontakt med 200 barn og ungdom. 

Ettermiddagshjemmene 40 konsultasjoner. 

Barneverntjenesten Mottatt 303 bekymringsmeldinger . 

PPT 44 barn i aldersgruppen 0-6 år ble henvist til PPT i skoleåret 2014-

2015. 

 

Tabellen gir et inntrykk av omfanget av de tilbud som gis, men dekker ikke alle virksomheter. 
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 Kapasitet og kompetanse 3.2.4

Budsjett og handlingsplan 2016-2019 redegjør for en utfordrende ressurssituasjon på enkelte 

områder: 

 

 Barneverntjenesten. Antall bekymringsmeldinger til barnevernet har økt i 2015. Barnever-

nets eget tiltaksteam har høy kompetanse, og tjenesten ønsker å bruke egne ressurser i sitt 

arbeid med barn og familier. Kompleksitet og antall saker har imidlertid ført til at kom-

munen må kjøpe ekstern konsulentbistand som arbeider med enkelte av sakene.  Barne-

vernet ønsker å vri deler av tjenestetilbudet til mer forebyggende lavterskeltilbud. Sam-

men med barnehagene og skolene bygges det videre på Tidlig innsats for barn i risikoso-

nen (TIBIR). De økonomiske rammene til tjenesteområdet barnevern er uendret i 2016. 

 

 Skolene. Satsingen på tilpasset opplæring og forebyggende arbeid beskrives som utford-

rende, både i form av kompetanse og økonomi. Skolene tilrettelegger tiltak som skal redu-

sere behovet for spesialundervisning. Tiltak for ressurssterke elever har imidlertid skolene 

svært liten mulighet til å gjennomføre. Sum rammeendring for tjenesteområdet grunnskole 

i 2016 er en økning på om lag 8,5 mill. kr. Ungdomsskolene har sosiallærer, mens dette 

forekommer noe mer sporadisk i barneskolene. 

 

 Barnehagene. Kommunen innfrir den lovmessige retten til barnehageplass innenfor kom-

munegrensen. I 2014-2015 har flere plasser stått ubrukte. Kommune reduserer kapasiteten 

og viser til at det i en kortere periode vil være uproblematisk. 

 

Rekruttering av barnehagelærere prioriteres høyt. Personalets kompetanse er den viktigste 

forutsetningen for at alle barn skal sikres et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet. 

Sum rammeendring for tjenesteområdet Barnehage i 2016 er en reduksjon på 1,1 mill. kr. 

 

En generell tilbakemelding som fremkommer i intervjuene er at kommunen bør se på hvordan 

ressursene som er stilt til rådighet faktisk blir brukt, før det bevilges mer penger. Rammene 

ansees som tilstrekkelige av flere. Samtidig fremkom det en viss bekymring for at ikke alle 

som skulle hatt et tilbud, blir nådd. Skolehelsetjenesten har uttrykt at den trenger en tilførsel 

av 6 stillinger i tillegg til de 13 som er ansatt i dag, for å gi et godt nok tilbud. 

 KOSTRA-sammenligning 3.2.5

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

innen psykisk helse for barn og unge, sammenlignet med hva den er i andre kommuner. 
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Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste per innbygger, 0-

20 år: 

 
 

Ski kommunes driftsutgifter per innbygger til forebyggende arbeid for gruppen 0-20 år var 

omtrent på nivå med sammenligningsgruppene i 2013 og 2014. Kommunen hadde en svak 

økning i utgiftene i 2014 som falt noe i 2015. I 2015 var driftsutgiftene til Ski kommune 79 % 

av landsnivået. 

 

Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste per innbygger, 0-

5 år: 

 

 
 

Ski kommunes driftsutgifter for gruppen 0-5 år i 2015 var 82 % av landsgjennomsnittet. Også 

Kostragruppe 13 lå markert høyere per barn enn Ski kommune. Ski kommunes utgifter ble 

redusert noe i 2015 mens andre kommuner økte. I Budsjett og handlingsplan 2016-2019 for-

klares dette med at det har vært en opprydding i funksjonskoder som kan påvirke Kostra-

registreringen, men at det ikke er foretatt noen reell reduksjon. 

 

  



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

 

17 

Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse per innbygger: 

 

 
 

Ski kommunes netto driftsutgifter til forebyggende helsearbeid per innbygger, har økt betyde-

lig fra 2013 til 2015. Kostra-gruppe13, Akershus fylkeskommune og landet som helhet ligger 

på et betydelig lavere nivå. Dette forklares i budsjett og handlingsplanen med en økning i fo-

rebyggende helsearbeid og at dette nå blir ført på riktig funksjon i Kostra. 

 

Dette indikerer at Ski kommune har hatt en økning av kostnadene til forebyggende helsear-

beid, men ikke for de tjenestene som tilbys gjennom helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 

 

For å belyse kompetansespørsmålet, har vi tatt ut statistikk som viser antall personer 

med videreutdanning i psykisk helsearbeid per 10.000 innbyggere: 

 

 
 

Diagrammet viser hvor mange personer med universitets-/høgskoleutdanning som har tverr-

faglig videreutdanning i psykisk helsearbeid innen kommunehelsetjeneste eller pleie- og om-
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sorgstjenester. Ski kommune har økt andelen gjennom de senere årene, og ligger i 2015 noe 

høyere enn sammenligningsgruppene. 

 

Antall årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10.000 innbyggere, fordeler seg slik: 
 

 
 

Ski kommune ligger noe høyere enn sammenligningsgruppene, men reduserte årsverk- 

antallet noe i 2014. 

 

Det er sparsomt med statistikk som sier noe om hva som produseres for de ressursene kom-

munen legger inn.  

 

Åpningstider ved helsestasjon for ungdom, timer per uke per helsestasjon: 

 

 
SSB/Kostra har ikke tall for åpningstid som sammenligner med kommunegruppe eller landet. 

 

Åpningstid sier noe om tjenestens tilgjengelighet for brukerne. Åpningstiden i Ski kommune 

har i perioden gjennomsnittlig vært noe lav i forhold til andre Follo-kommuner.  
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Antall timer åpningstid ved helsestasjon for ungdom per 1000 innbyggere, 13-20 år, var: 

 

 
SSB/Kostra har ikke tall for åpningstid som sammenligner med kommunegruppe eller landet 

 

Sett i forhold til antall innbyggere i gruppen 13-20 år, har Ski kommune kortest åpningstid i 

Follo. 

 

Årsverk i alt til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste: 
 

 
 

Oppegård kommune, som i størrelse er den mest sammenlignbare, har betydelig flere årsverk 

engasjert i disse tjenestene enn Ski kommune. Antall årsverk i Ski kommune viser en fallende 

tendens. 
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 Vurderinger 3.3

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

har et bredt siktemål som også omfatter psykisk helse. En rekke virksomheter og tjenester er 

engasjert i forebyggende arbeid. 

 

Det psykiske helsearbeidet for barn og unge omtales i liten grad i Kunnskapsdokumentet eller 

kommunens styringsdokumenter for øvrig. Det fremgår bl.a. ikke hvilke grupper av barn og 

unge som er risikoutsatt ift. psykisk helse.  Revisjonen har heller ikke funnet at kommunen 

har noen samlet oversikt over tiltak som er utgitt av ansvarlig nivå. 

 

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

som redegjør for risikoutsatte grupper og tiltak rettet mot disse. Når man på kommunenivå 

ikke har oversikt over hvem som er risikoutsatt eller hvilke tiltak som samlet sett gjennomfø-

res, kan dette øke risikoen for at tiltak ikke når de riktige målgruppene eller har forventet  

effekt.  

 

Psykisk helsearbeid for barn og unge er et satsingsområde i Ski kommune. Helsestasjonen og 

skolehelsetjenesten, som har stor kontaktflate mot barn og unge og lovpålagte oppgaver å 

ivareta, har et budsjett som ligger litt under sammenlignbare kommuner i Kostra. Tendensen 

er at budsjettnivået reduseres mens det øker hos andre. Samtidig har kommunen økt driftsut-

giftene til annet helseforebyggende arbeid betydelig. 

 

Revisjonen er positiv til at det er gjennomført en brukerundersøkelse om psykisk helsetjeneste 

for voksne. En slik brukerundersøkelse burde også gjennomføres for barn og unge, kanskje 

særlig fordi det er mange virksomheter som har et ansvar for denne gruppen. 

 

Denne revisjonsrapporten gir ikke grunnlag for å anbefale økte tildelinger. Hvorvidt helsesta-

sjonen og skolehelsetjenesten skal gis økte ressurser, er et forhold som kommunen må vurdere 

i forhold til hvordan de samlede ressursene utnyttes. 

 

Når det gjelder kompetansenivå, er dette omtrent som for sammenligningsgruppene, slik dette 

er registrert i Kostra. 

 

Aktivitetsdataene for åpningstider i helsestasjon for ungdom og årsforbruk til forebygging, 

plasserer Ski kommune lavt i forhold til Follo-kommunene. Hva som er riktig nivå, er imid-

lertid et spørsmål om prioritering som må vurderes i en helhet. 
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4 Tverrfaglig samarbeid 

 

 

 

 Revisjonskriterier 4.1

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

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

verer alle kommunale tjenester som er i kontakt med barn og unge. Veilederen understreker at 

hvis det psykiske helsearbeidet for barn og unge skal få et godt fotfeste i kommunen, er det 

avgjørende med en tydelig forankring på ledelsesnivå. 

 

Regjeringens rundskriv Forebyggende innsats for barn og unge (Q-16/2013), fremholder at  

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

ståelse av problem, mål og virkemiddelbruk samt gode styrings- og rapporteringssystemer, vil 

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

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

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

 

En av de viktigste utfordringene er å tenke helhetlig og å samordne innsatsen på tvers av fag-

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

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

å få til effektive samarbeidslinjer. 

 

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

ved å ”legge til rette for samhandling mellom ulike deltjenester innad i kommunen og med 

andre tjenesteytere der dette er nødvendig for å tilby tjenester omfattet av loven her.” 

 

Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skole-

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

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

keskommunen og med spesialisthelsetjenesten". 

 

Revisjonskriterier: 

 

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

ledelsesnivå i kommunen. 

 Kommunen skal legge til rette for samhandling mellom deltjenester innad i kommunen 

og med andre tjenesteytere der dette er nødvendig for å tilby tjenester omfattet av lo-

ven. 

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

andre kommunale tjenester, tannhelsetjenesten, fylkeskommunen og spesialisthelse-

tjenesten. 

Problemstilling nr. 2: 

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

unge? 



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

 

22 

 Faktabeskrivelse 4.2

 Ledelse, ansvar og organisering 4.2.1

Voksne (fra 18 år) som har psykiske vansker, vil organisatorisk være et ansvar for Ski kom-

munes psykiske helseteam. Når det gjelder barn og unge under 18 år, er ikke ansvaret forank-

ret på samme måte. Psykisk helsearbeid for barn og unge er et ansvar for kommunen som hel-

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

 

Kommunalsjef oppvekst er tydelig på at dette er et ansvar hun har på vegne av rådmannen. 

Kommunen har imidlertid ikke synliggjort hvordan dette ansvaret skal ivaretas gjennom pla-

ner, ansvarsbeskrivelser e.l. Kommunalsjefen viser til at den tverrfaglige koordineringen gjø-

res i nettverksmøtene, som består av alle virksomhetslederne som rapporterer til henne. 

Kommunalsjefen deltar også selv i nettverksmøtene. Kommunalsjefen gir uttrykk for at endra 

bedre samhandling er nødvendig.  

 

Avdelingsleder for forebyggende avdeling gir også utrykk for at psykisk helsearbeid for barn 

og unge er et ansvar som ligger hos han. Ansvaret er imidlertid ikke formalisert. Det fremgår 

ikke hvordan ansvaret skal ivaretas og hvilke fullmakter og myndighet som ligger til den 

ansvarshavende for å ivareta dette på kommunenivå på tvers av virksomheter. 

 

Det finnes en rekke rapporter fra forskningsinstitusjoner og utredninger fra faglige kompetan-

semiljøer som omhandler hvordan kommunene organiserer og ivaretar forebygging og opp-

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

 

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

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

nens faglige, administrative og politiske ledelse. 

 Rundskriv Q-16/2013, Forebyggende innsats for barn og unge, understreker at systema-

tisk arbeid med forebyggende innsats krever en tydelig ledelse og en tydelig forankring. 

Forebygging får også konsekvenser for hvordan kommunen organiserer og koordinerer 

tjenestetilbudet. Et planarbeid må være helhetlig og forpliktende. Først når dette er forank-

ret i ledelsen og blant alle som har et ansvar og arbeidet er sikret nødvendige priorite-

ringer, er planen et godt verktøy. 

 Kommunalt psykisk helsearbeid, NIBR 2009:4, (s. 21-22), trakk frem at kommunene i 

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

tjeneste plassert innenfor en større enhet med et bredere ansvarsområde. 

 Psykisk helsearbeid for barn og unge, NIBR 2005:108, (s. 95) pekte på at det psykiske 

helsearbeidet har bedre vilkår i kommuner der det har en egen faglig leder, gjerne plassert 

innenfor en større enhet med andre relaterte tjenester. Mens helsestasjonstjenesten tidlige-

re utgjorde et helt sentralt tilknytningspunkt for det psykiske helsearbeidet for barn og 

unge, går utviklingen i retning av større variasjon i tilknytningen. 

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

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

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

hovet for å koordinere tjenestene. Utvalget fant imidlertid ikke grunnlag for å fremheve en 

bestemt organisatorisk løsning. 
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 Samarbeidsavtaler 4.2.2

Revisjonen er gjort kjent med følgende samarbeidsavtaler: 

 

 Avtale mellom Akershus fylkeskommune og skolehelsetjenesten i videregående skoler 

(2011). Avtalen gjelder fylkeskommunens tilskudd til Ski kommune for å styrke skolehel-

setjenesten ved de videregående skolene i kommunen. 

 Utekontakten og Ski ungdomsskole har en avtale datert 20.3.2015 som regulerer utekon-

taktens tilstedeværelse på Ski ungdomsskole, utekontaktens roller og oppgaver og for-

ventninger til partene. 

 Utekontakten og Haugjordet ungdomsskole har en avtale datert 9.3.2015 som regulerer 

utekontaktens tilstedeværelse på Ski ungdomsskole, utekontaktens roller og oppgaver og 

forventninger til partene. 

 Mandat og organisering av Læringsmiljøteamet er under utarbeidelse. Teamets overord-

nede oppgave er å støtte skolene i deres eget utviklingsarbeid for et trygt psykososialt 

læringsmiljø. Læringsmiljøteamet består av ressurspersoner, Pedagogisk-psykologisk tje-

neste (PPT) og Hjelper'n. 

 Retningslinje for samarbeidet mellom kommunene i Follo og AHUS ved BUP Follo. 

 Administrative prosedyrer, bl.a.: 

o Når et barn fremviser eller har alvorlig kronisk eller subakutt psykisk sykdom. 

o Elever som truer med eller utøver fysisk vold på skolen. 

o Når en elev forsøker å ta sitt eget liv. 

o Elever som mistenkes for å kjøpe/selge rusmidler på skolen. 

 Andre dokumenter:  

o Retningslinje for arbeid i ressursteam. 

o Retningslinje for håndtering av elevfravær og bekymringsfullt skolefravær 

o Veileder for arbeid med bekymringsfullt skolefravær. 

Skolene har etablert ressursteam, som også har en avtale om samarbeid. 

 Samarbeidspraksis 4.2.3

Revisjonen har under intervjuene bedt om vurderinger av hvordan samarbeidet fungerer og 

hva som er utfordringene for det psykiske helsearbeidet for barn og unge i Ski. Behovet for 

samordning og koordinering er et hovedpoeng i tilbakemeldingene fra intervjuene. Det blir 

bl.a. pekt på at: 

 

 Samarbeidet skjer i enkeltsaker og mellom enkeltmennesker. 

 Virksomhetene anvender egne verktøy og metoder; for lite av innsatsen koordineres. 

 Virksomhetene følger opp enkeltsaker iht. sitt eget ansvar, og personen sendes videre. 

 Organiseringen av Familiens hus har vært positiv, men samarbeidet hemmes av at avde-

linger og enheter sitter spredt. Organiseringen av skoler og Familiens hus under samme 

kommunalsjef gjør samarbeid lettere enn før.  

 Forsøk på å få i gang møterutiner på systemnivå har stoppet opp. 

 Det gjennomføres mange møter, men utbyttet er ofte lite. 

 Taushetsplikten kan til tider oppleves som et hinder for samarbeid. 

 

Når det gjelder den mer konkrete samarbeidspraksisen, kom det frem at: 

 Et bedre samarbeid er etterlyst mellom helsetjenestene, barnehager og skoler, mellom bar-

nehager og PPT og mellom psykisk helseteam og Familiens hus. 

 Helsetjenestene opplever at samarbeidet med Hjelper'n fungerer godt. 
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 Forebyggende avdeling i Familiens hus har noe samarbeid med PPT. 

 Barnehagene har ingen fast møtestruktur med andre virksomheter. 

 Bestillerkontoret har samarbeidsmøter med virksomheter hver 4-6 uke, men ingen  

formelle avtaler. 

 Vurderinger  4.3

Ansvaret for psykisk helsearbeid for barn og unge fremstår som fragmentert i den forstand at 

det er mange virksomheter og tjenester som har et ansvar. Slik må det nødvendigvis være 

fordi dette er et ansvar for kommunen som krever tverrfaglighet. Men dette reduserer ikke 

behovet for at et helhetlig ansvar er tydelig plassert. I styringssammenheng er det gjerne slik 

at det som gis oppmerksomhet, blir viktig. Å synliggjøre viktige områder og prioriteringer er 

nødvendig for å gi et område strategisk kraft og retning. 

 

Det organisatoriske ansvaret for psykisk helsearbeid for voksne er tillagt én virksomhet. Flere 

av brukerne vil også trenge bistand fra andre virksomheter og tjenester. Det er et tankekors at 

det helhetlige ansvaret for psykisk helse for barn og unge i liten grad er synliggjort, samtidig 

som dette er et viktig område. Når alle har ansvar kan det fort bli slik at ingen tar ansvar. 

 

Det er også et poeng at de ulike enhetene samarbeider ut fra litt ulike perspektiv og lovgrunn-

lag. Dette gjør at fokus kan være litt ulikt og at de tiltak som ulike enheter iverksetter ikke 

nødvendigvis er godt nok koordinerte og trekker i samme retning. 

 

Veilederen for psykisk helsearbeid for barn og unge peker på at gode resultater krever at tje-

nestene utnytter den styrke som ligger i å arbeide tverrfaglig. Det kan etter revisjonens me-

ning stilles spørsmål ved om dette samarbeidet blir godt nok koordinert over virksomhetsnivå 

i Ski kommune. Revisjonens betenkning knytter seg til at kommunen mangler et koordineren-

de ledd som har et helhetlig ansvar for tverrfaglig tilrettelegging av aktiviteter og tiltak. 

 

Ski kommune har i liten grad formelle avtaler og beskrivelser for det tverrfaglige samarbeidet. 

Slik det fremstår, er det i stor grad virksomhetene selv som utvikler og gjennomfører tiltak. 

Tiltakene er i mindre grad styrt fra ut fra et helhetlig ansvar tillagt et sentralt plassert organi-

satorisk ledd i kommunen.  

 

Rapporter fra ulike fagmiljøer er ikke entydige i forhold til hvordan kommunen bør organisere 

det psykiske helsearbeidet for barn og unge. Revisjonen kan ut fra objektive kriterier ikke 

konkludere på dette. Men løsningen bør sikre en sterkere overordnet styring og at det er noen 

som i det daglige "eier" saksområdet for kommunen og har ansvaret for bl.a. koordinering. En 

mulig modell kan være å samle dette ansvaret i Familiens hus.  

 

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

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

sted, hva møtene skal omhandle, mål og virkemiddelbruk, styrings- og rapporteringslinjer, 

hvem som bør delta osv. Slike rutiner kan formuleres ganske korte og uten at det kreves stor 

grad av formalisme. Etableringen av ressursteam i skolene fremstår som en positiv utvikling 

av en samarbeidsordning. 

 

Når det gjelder rutiner for samarbeid som helsestasjons- og skolehelsetjenesten er pålagt ved 

lov å ha, kan ikke revisjonen se at dette er oppfylt. Disse rutinene bør være skriftlige.   
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5 Individuell plan 

 

 

 

 

 Revisjonskriterier 5.1

Helse og omsorgstjenesteloven § 7-1 krever at kommunen skal utarbeide en individuell plan 

for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester. Kommunen skal 

samarbeide med andre tjenesteytere om planen for å bidra til et helhetlig tilbud for den enkel-

te. Kommunen skal også tilby en koordinator som skal sørge for nødvendig oppfølging av den 

enkelte pasient eller bruker, samt sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet 

med individuell plan. 

  

Lovens § 7-3 krever at kommunen skal ha en koordinerende enhet for habiliterings- og reha-

biliteringsvirksomhet. Denne enheten skal ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell 

plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer. 

 

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

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

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

 

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

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

pasient eller bruker. Individuell plan skal inneholde følgende hovedpunkter: 

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

 Oversikt over hvem som deltar i arbeidet med planen. 

 En angivelse av hvem som er koordinator. 

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

bidra med i planarbeidet. 

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

svaret for disse. 

 Beskrivelse av hvordan tiltakene skal gjennomføres.  

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

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

deltakere i planleggingen gis tilgang til taushetsbelagte opplysninger. 

 Oversikt over nødvendig eller ønskelig samarbeid med andre tjenesteytere, institusjoner 

og etater.  

 

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

dinator skal også sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell 

plan. 

 

Revisjonskriterier: 

 

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

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

Problemstilling nr. 3: 

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

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

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

dividuell plan.  

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

langvarige og koordinerte tjenester.  

 Det skal legges til rette for at pasient og bruker kan delta i arbeidet med sin individuelle 

plan. 

 Faktabeskrivelse 5.2

Koordinerende enhet 

I Ski kommune er bestillerkontoret koordinerende enhet. Bestillerkontoret har det overordnete 

ansvaret for individuell plan. Bestillerkontoret inngår i virksomhet samhandlingsenheten, 

sammen med avdeling folkehelse og friskliv og avdeling for rehabilitering. 

 

Koordinator 

I følge kommunens rutinebeskrivelse bør koordinator være en tjenesteyter som kjenner bruker 

og som bruker har tillit til. Koordinator har hovedansvaret for den enkelte brukers individuell 

plan. Koordinator er brukers kontaktperson og ressurs i tjenesteapparatet, legger til rette for 

deltagelse i arbeidet med individuell plan, kaller inn til og leder møter knyttet til individuell 

plan, samt følger opp, evaluerer og oppdaterer planen.  

 

Bestillerkontoret ønsker å få til mer systematisk opplæring og oppfølging av koordinatorer for 

individuell plan i Ski kommune. Våren 2016 gjennomføres det to halve kursdager. Del en er 

grunnleggende undervisning om koordinatorrollen og rutiner. Del to gjennomføres som en 

workshop med casearbeid. 

 

Alle tjenesteytende instanser i Ski kommune har plikt til å samarbeide i planarbeidet. Koordi-

nerende enhet har myndighet til om nødvendig å pålegge et tjenestested å ha koordinatoran-

svaret. Vedtak gis vanligvis for to-tre år.  

 

Koordinators ansvar og oppgaver er å: 

 Sikre samordning av tjenestetilbudet, utarbeidelse og jevnlig evaluering/oppdatering 

av individuell plan i samarbeid med bruker og ansvarsgruppen. 

 Sikre at bruker har reell innflytelse gjennom hele planprosessen. Sikre informert sam-

tykke fra bruker når det er nødvendig. 

 Innkalle til og lede møter knyttet til individuell plan. 

 Være hovedkontaktperson i kommunen, ha oversikt over tiltakene og være bindeledd 

mellom fag- og hjelpeapparatet.  

 Evaluere samarbeidsformen, koordinatorrollen og møtene. 

 

Individuell plan 

Det formelle kravet for å få individuell plan er at brukeren har behov for langvarige og koor-

dinerte tjenester (to eller flere helse- og omsorgstjenester). Individuell plan er hjemlet i en 

rekke lover. Helse- og omsorgstjenesten, NAV, barnevern og spesialisthelsetjenesten er pålagt 

å utarbeide individuell plan i henhold til sine lovverk for de som har behov for det.  

 

Det skal kun utarbeides én individuell plan for hver enkelt tjenestemottaker. Denne er over-

ordnet behandlingsplaner, tiltaksplaner, opplæringsplaner osv. Ski kommune har utformet en 
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mal for utforming av individuell plan. Malen har 13 punkter, som beskriver status, prioriterte 

målsetninger, tiltak, ansvarlig person og evalueringsdato på hvert enkelt punkt. Rettledning til 

utfylling av planen ligger i malen. Den individuelle planens innhold og omfang skal tilpasses 

behovene til den enkelte bruker.  

 

Bestillerkontoret opplyser at 10 – 15 personer innen "gruppen barn og unge med psykiske 

vansker" har individuell plan. De fleste av disse barna er 15 år og eldre. I alt er det ca. 50 barn 

som har individuell plan. De fleste av disse har en form for utviklingshemming/autisme. Det 

er få som kommer til bestillerkontoret med primært psykiske vansker før de er 18 år. 

 

Individuell plan innvilges som et enkeltvedtak etter søknad og gir brukeren en rett til å motta 

tjenester. Bestillerkontoret mener det er mulig å praktisere ordningen på fleksibel måte og at 

individuell plan som verktøy med fordel kunne vært benyttet i større grad for barn og unge 

med psykiske vansker. Ingen som ønsker individuell plan blir avvist og, det er ikke krav om å 

ha en psykiatrisk diagnose for at søknaden skal innvilges. 

 

Revisjonens inntrykk ut fra intervjuer med andre virksomheter, er at individuell plan vurderes 

som et mindre aktuelt tiltak som egner seg bedre for de som har en diagnose. Fokus retter seg 

mer mot de tiltakene som er forankret i virksomhetenes eget fagområde. 

 

Bestillerkontoret mener at individuell plan vil kunne være et godt verktøy for flere barn og 

unge som har psykiske vansker. Et hinder for dette er tilgangen på koordinatorer.  Bestiller-

kontoret og helse tar mye av dette ansvaret i dag, mens skole, barnehage og PPT ser det vans-

kelig å ta på seg en slik oppgave. Opplæring av koordinatorer gjøres to ganger i året. 

 

Brukermedvirkning 

Tjenestemottakeren skal så langt mulig kunne påvirke valget av koordinator.  Minst mulig 

utskiftning av koordinator tilstrebes. I malen for individuell plan finnes det en samtykkeerklæ-

ring. Bruker/foresatte/verge samtykker at han/hun ønsker en individuell plan og til at taus-

hetsbelagte opplysninger kan utveksles mellom tjenesteyterne. Bruker/foresatte/verge skal 

selv ta aktivt del i målavklaringen, definere planens overordnede mål og være med å prioritere 

hva som er viktigst å jobbe med. Planen skal kun inneholde det som er nødvendig for å opp-

fylle planens formål. Den individuelle planen skal inneholde brukers mål, som han/hun har  

medansvar for å nå. Når det gjelder bruken av individuell plan som verktøy for å koordinere 

tjenestetilbudet, viser revisjonen til at NOU 2009:22. (s. 71 - Ingen har koordineringsansvar 

overfor brukerne): 

 

"Utvalget har erfart at foreldre opplever det som krevende å måtte forholde seg til uli-

ke deler av hjelpeapparatet, og å måtte gjenta sin historie og sine behov for stadig nye 

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

tetilbydere til sitt barn. Brukerorganisasjonene har uttalt at utfordringene for foreldrene 

består i å skaffe seg informasjon om hjelpeapparatet, om å komme i kontakt med riktig 

instans på riktig nivå, om å oppnå kontinuitet i tjenesten, om å sikre kvalitet over tid, 

og om å sikre koordinering av tjenester. Noen sentrale problemstillinger var: 

 

 Informasjon om tjenester og tiltak er vanskelig tilgjengelige.  

 Tjenestene er i stor grad fragmentert (ulike etater og forvaltningsnivåer), og det 

kan lett oppstå brudd i overgangssituasjoner (barnehage – skole – arbeidsliv, 

ved myndighetsalder, mv.).  
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 Hjelpen er ofte personavhengig, og ikke et resultat av et velfungerende  

system".  

 

Utvalget så det forhold at tjenestemottakere har mange instanser å forholde seg til, og at disse 

er dårlig koordinert seg imellom, som en hovedutfordring (s.75). Utvalget foresto analyser 

som viste at bruk av individuell plan bidrar til at barn og foreldre blir mer tilfredse med sam-

ordningen av tjenestene (s. 44). Utvalget foreslo også at den enkelte med individuell plan 

skulle ha rett til å få oppnevnt en personlig koordinator. 

 Vurderinger 5.3

Kommunen har lagt koordineringsansvaret for individuelle planer til bestillerkontoret, som 

også har ansvar for at koordinator blir oppnevnt. Revisjonen mener at den mal som kommu-

nen har utviklet, legger til rette for at forskriftens krav til individuell planen etterleves. 

 

Til tross for at bestillerkontoret har myndighet til å pålegge et tjenestested å ta på seg dette 

ansvaret, er det utfordringer med å skaffe koordinatorer. Denne situasjonen taler for at saken 

løftes opp og gis prioritet fra et ledernivå i kommunen. Plikten til å ta på seg ansvar som ko-

ordinator bør være avklart og ikke opp til den enkelte virksomhet eller ansatte å avgjøre. 

 

Revisjonen registrerer at individuell plan brukes lite i det psykiske helsearbeidet for barn og 

unge i Ski kommune og at det er en viss faglig uenighet omkring anvendbarheten av individu-

ell plan for denne målgruppen. Dette er en faglig vurdering som det er vanskelig for revisjo-

nen å gå inn i. Men denne situasjonen understreker behovet for sterkere koordinering mellom 

de virksomheter som har et ansvar for psykisk helsearbeid for barn og unge.  
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7      Vedlegg 1. Rådmannens uttalelse til rapporten 
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