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Sammendrag 
 

Bestilling  Problemstillinger 
Kontrollutvalget i Sande kommune 
Sak 34/2016 | 14. nov 2016 

 1. Utfører kommunen et systematisk arbeid for å 
informere innbyggerne om sine tjenester og tilbud 
på områdene rusomsorg og psykisk helse? 

2. Har kommunen et system/tilbud som fanger opp 
personer med behov for sine tjenester og tilbud på 
områdene rusomsorg og psykisk helse? 

3. Har kommunen rutiner som sikrer at de 
økonomiske interessene til personer med psykiske 
problemer eller rusproblemer ivaretas? 

 

Formål 
Vurdere kommunens tilbud på områdene 
psykisk helse og rusomsorg, med spesielt 
fokus på tidlig innsats (forebyggende arbeid, 
fange opp brukere) samt ivaretagelse av 
brukernes økonomiske interesser. 

 
 

Metode og praktisk gjennomføring 
Prosjektet er gjennomført av revisjonens egne ansatte på bakgrunn av kravene som stilles til 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon som prosjekt, jf RSK001 Standard for forvaltningsrevisjon. 
 
Informasjonen som er presentert i dette prosjektet, er hentet inn gjennom dokumentanalyse og dialog 
med ledere for Helse og velferd, Folkehelse / Bolig og fritid, samt NAV Sande. Vi har mottatt oversikt over 
alle registrerte brukere i forbindelse med Psykisk helsearbeid og rusomsorg i Sande kommune. Vi har søkt 
opp alle disse brukerne i kommunens (NAV Sande) fagsystem Sosio, for å se hvorvidt de mottar sosiale 
tjenester, økonomisk sosialhjelp, økonomisk forvaltning osv. Listene bestod av 139 unike personer. Vi har 
til sammen kontrollert 105 av disse, som gir en kontrollert andel på ca. 75 % av de registrerte brukerne.  
 
Vi så på utbetalinger av sosialhjelp, med særlig tanke på behov for nødhjelp – hyppige 
nødhjelputbetalinger, bruk av økonomisk veiledning/forvaltning, og tilpasning av utbetalingshyppighet. 
Dette for å få et innblikk i hvordan kommunen ivaretar de økonomiske interessene til personer med 
psykiske problemer eller rusproblemer. 
 
Revisjonskriterier 
For de to første problemstillingene har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

• Kommunen bør gjennomføre et planmessig og systematisk arbeid for å identifisere mulige 
grupper og individer som kan være mulige mottakere av tjenester innenfor psykisk helse og 
rusomsorg. Kommunen bør aktivt informere disse om tjenestetilbudet som finnes. 

• Kommunen bør legge til rette for samarbeid på tvers av virksomheter og med eksterne aktører i 
arbeidet med informasjon om tjenester innen psykisk helse og rusomsorg. 

 
For den tredje problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

• Kommunen bør ha rutiner og etablert praksis knyttet til: 
o Individuelt tilpasset utbetaling av økonomisk stønad (sosialhjelp), samt bruk av vilkår ved 

stønadstildeling og sosiallån.  
o Økonomisk rådgivning og samarbeid med namsmannen i gjeldsordningssaker. 
o Meldinger til Nav stat om behov for tvungen forvaltning av trygdeytelser. 
o Meldinger til fylkesmannen om personer som kan være i behov av vergemål. 

 
Oppsummering og konklusjoner 
Sande kommune bruker flere kanaler for å informere andre aktører og innbyggerne om sine tilbud 
innenfor områdene psykisk helse og rusomsorg. Kommunen har også etablert flere arenaer internt for 
tverrfaglig samarbeid. De deltar også på eksterne samarbeidsarenaer hvor de kan informere om sine 
tjenester og tilbud, og fange opp personer som kan være i behov av tjenester og tilbud. 
 
NAV Sande sosial har rutiner for tvungen forvaltning og vergemål. Det er også utarbeidet rutiner for 
søknad om sosial stønad og nødhjelp. De to sistnevnte omtaler ikke økonomisk veiledning, frivillig eller 
tvungen forvaltning og vergemål. Psykisk helse har ikke utarbeidet rutiner som gjelder for å vurdere 
brukere med hensyn på økonomisk veiledning, frivillig eller tvungen forvaltning eller vergemål. 
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Vi anser det som en indikator på at brukere har behov for frivillig eller alternativt tvungen forvaltning eller 
vergemål dersom de ikke er i stand til å disponere sine ytelser og eventuelt andre inntekter, slik at de har 
et hyppig behov for nødhjelp eller å søke støtte om andre mer "uvanlige" formål. 
 
Vår kartlegging har ikke avdekket noe som tilsier at saksbehandlere ikke fanger opp de som har behov for 
frivillig eller tvungen forvaltning, alternativt vergemål. Vi mener likevel det vil være hensiktsmessig å 
supplere rutinene for søknad om sosial stønad og nødhjelp ved NAV Sande sosial med punkter hvor det 
skal gjøres en konkret vurdering om søker kan ha behov for økonomisk veiledning, frivillig eller tvungen 
forvaltning eller vergemål, for å synliggjøre dette bedre.  
 
Vi mener også det er viktig for psykisk helse å synliggjøre dette tema ved å etablere rutiner, eller supplere 
sine eksisterende rutiner med disse temaene. 
 
Anbefalinger 
Med bakgrunn i vår gjennomgang vil vi anbefale rådmannen følgende: 

• Supplere rutiner for søknad om sosial stønad og nødhjelp ved NAV Sande sosial med punkter om å 
vurdere om søker bør vurderes i forhold til økonomisk veiledning, frivillig / tvungen forvaltning og 
vergemål. 

• Etablere rutine ved Psykisk helse om vurdering av søker i forhold til økonomisk veiledning,  
frivillig / tvungen forvaltning og vergemål. 

 
Et utkast til rapport har blitt oversendt rådmannen til uttalelse. Rådmannens uttalelse i brev av  
19. mars 2018 er vedlagt rapporten. 
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1. Innledning 
 

1.1. Bakgrunn for prosjektet 
Kontrollutvalget i Sande kommune vedtok i sitt møte 14. november 2016, sak 34/16, at Buskerud 

Kommunerevisjon IKS (BKR) skulle gjennomføre en forvaltningsrevisjon av områdene psykisk helse og 

rusomsorg.  

Prosjektet er bestilt på bakgrunn av områder valgt ut i vedtatt plan for forvaltningsrevisjon og overordnet 

analyse for perioden 2016 – 2019. I sitt møte 18. oktober 2016, vedtok utvalget plan for forvaltningsrevisjon 

for perioden 2016 – 2019 med prosjekter innenfor områdene "Psykiatri/psykisk helsevern" og "Rusomsorg" 

som henholdsvis prioritet nummer 1 og 2. 

 

1.2. Formål og problemstillinger 
Prosjektets formål er vurdere kommunens tilbud på områdene, med spesielt fokus på tidlig innsats 

(forebyggende arbeid, fange opp brukere) samt ivaretagelse av brukernes økonomiske interesser. 

I denne forvaltningsrevisjonen søker vi å belyse følgende problemstillinger: 

1. Utfører kommunen et systematisk arbeid for å informere innbyggerne om sine tjenester og tilbud på 
områdene rusomsorg og psykisk helse? 

2. Har kommunen et system/tilbud som fanger opp personer med behov for sine tjenester og tilbud på 
områdene rusomsorg og psykisk helse? 

3. Har kommunen rutiner som sikrer at de økonomiske interessene til personer med psykiske 
problemer eller rusproblemer ivaretas? 

 

1.3. Avgrensning av undersøkelsen 
Vi har belyst og vurdert tjenestene innenfor rusomsorg og psykisk helsearbeid opp mot problemstillingene. 

Dette er derfor ingen total gjennomgang av tjenesteområdene, men begrenset til de tema som tas opp i 

problemstillingene. 

Plan for forvaltningsrevisjonen ble behandlet over flere kontrollutvalgsmøter frem til endelig bestilling. De 

første utkastene til plan inneholdt også problemstillinger rundt Individuell plan (IP). I oppstartsmøte med 

kommunen kom det frem at det i veldig liten grad var brukere som ønsket IP. Kommunen opplyste også at de 

ikke anså IP som det mest hensiktsmessige verktøyet for de aktuelle gruppene, og at dette derfor ikke er høyt 

prioritert av kommunen.  

 

2. Metode 
Prosjektet er gjennomført av revisjonens egne ansatte på bakgrunn av kravene som stilles til gjennomføring 

av forvaltningsrevisjon som prosjekt. Det vil si at gjennomgangen er basert på "RSK 001 Standard for 

forvaltningsrevisjon"1 som er vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). 

Informasjonen som er presentert i dette prosjektet, er hentet inn gjennom dokumentanalyse og dialog med 

ledere for Helse og velferd, Folkehelse / Bolig og fritid, samt NAV Sande. 

Vi har mottatt oversikt over alle registrerte brukere i forbindelse med Psykisk helsearbeid og rusomsorg i 

Sande kommune. Vi har søkt opp alle disse brukerne i kommunens (NAV Sande) fagsystem Sosio, for å se 

hvorvidt de mottar sosiale tjenester, økonomisk sosialhjelp, økonomisk forvaltning osv. 

                                                             

1 Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon 
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Listene bestod av 142 brukere fordelt på 24 innenfor rus og 118 innenfor psykisk helse. Av disse var 3 

brukere registrert begge steder, som gir 139 unike personer. Vi har til sammen kontrollert 105 av disse, 

fordelt på alle de 24 innenfor rus, og 81 innenfor psykisk helse. Dette gir en kontrollert andel på ca. 75 % av 

de registrerte brukerne.  

Ved kartleggingsbesøk over 2 dager på NAV Sande ble betalingslogg for klienter gjennomgått. Der så vi på 

utbetalinger av sosialhjelp, med særlig tanke på behov for nødhjelp – hyppige nødhjelputbetalinger, bruk av 

økonomisk veiledning/forvaltning, og tilpasning av utbetalingshyppighet. Dette for å få et innblikk i hvordan 

kommunen ivaretar de økonomiske interessene til personer med psykiske problemer eller rusproblemer. 

Vi mener det er samlet inn et tilstrekkelig faktagrunnlag til å belyse problemstillingene og revisjonskriteriene.  

Vi viser kapittel 1.3 for eventuelle avgrensinger i prosjektets omfang.  

Et utkast til rapport har blitt oversendt rådmannen til uttalelse. Rådmannens uttalelse i brev av  

19. mars 2018 er vedlagt rapporten. 

For en generell beskrivelse av metode, se vedlegg2. 

 

3. Revisjonskriterier 
Som kilder for revisjonskriteriene har vi i hovedsak 

benyttet Helse- og omsorgstjenesteloven3, Lov om 

sosiale tjenester i NAV4, Folkehelseloven5, Pasient- og 

Brukerrettighetsloven6 med tilhørende forskrifter7. 

På bakgrunn av problemstillingene og relevante krav i 

kildene8, har vi utledet følgende revisjonskriterier for 

vår gjennomgang av rusomsorg og psykisk helsearbeid: 

 

De to første problemstillingene er: 

• Utfører kommunen et systematisk arbeid for å informere innbyggerne om sine tjenester og tilbud på 

områdene rusomsorg og psykisk helse? 

• Har kommunen et system/tilbud som fanger opp personer med behov for sine tjenester og tilbud på 

områdene rusomsorg og psykisk helse? 

Her har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

• Kommunen bør gjennomføre et planmessig og systematisk arbeid for å identifisere mulige grupper 

og individer som kan være mulige mottakere av tjenester innenfor psykisk helse og rusomsorg. 

Kommunen bør aktivt informere disse om tjenestetilbudet som finnes. 

• Kommunen bør legge til rette for samarbeid på tvers av virksomheter og med eksterne aktører i 

arbeidet med informasjon om tjenester innen psykisk helse og rusomsorg. 

 

 

                                                             

2 Vedlegg 3 – Metode 
3 LOV 2011-06-24 nr 30, Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m 
4 LOV 2009-12-18 nr 131, Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 
5 LOV 1997-02-28 nr 19, Lov om folketrygd  
6 LOV 1999-07-02 nr 63, Lov om pasient- og brukerrettigheter 
7 Oversikt finnes i "Referanser" bak i rapporten. 
8 Vedlegg 4 – Utledning av revisjonskriterier 

Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for krav 
og forventninger som benyttes for å vurdere 

kommunens virksomhet, økonomi, produktivitet, 
måloppnåelse, regeletterlevelse osv. 

Sammenholdt med faktabeskrivelsen danner 
revisjonskriteriene basis for de analyser og 

vurderinger som foretas, de konklusjoner som 
trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne 

dokumentere avvik eller svakheter. 
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Den tredje problemstillingen er: 

• Har kommunen rutiner som sikrer at de økonomiske interessene til personer med psykiske 

problemer eller rusproblemer ivaretas? 

BKR viser til at kommunen gjennom lovgivningen er pålagt ulike oppgaver som knytter seg til ivaretakelse av 

innbyggernes økonomiske interesser. Disse oppgavene er fragmenterte, retter seg i praksis mot ulike deler av 

befolkningen, og må dessuten forstås på bakgrunn av at det å forvalte sine økonomiske interesser er et 

ansvar som i utgangspunktet tilligger den enkelte innbygger selv. 

Her har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

• Kommunen bør ha rutiner og etablert praksis knyttet til: 

o Individuelt tilpasset utbetaling av økonomisk stønad (sosialhjelp), samt bruk av vilkår ved 

stønadstildeling og sosiallån.  

o Økonomisk rådgivning og samarbeid med namsmannen i gjeldsordningssaker. 

o Meldinger til Nav stat om behov for tvungen forvaltning av trygdeytelser. 

o Meldinger til fylkesmannen om personer som kan være i behov av vergemål. 

 

 

4. Psykisk helse og rusomsorg i Sande kommune 
 

4.1. Kommunens ansvar for nødvendige tjenester 
Kommunen har ansvar etter helse- og omsorgstjenesteloven9 for at alle personer som oppholder seg i 

kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester10. Ut fra kommunelovens prinsipper bygger helse- 

og omsorgstjenesteloven på at den enkelte kommune selv avgjør hvordan tjenesten skal organiseres ut fra 

lokale forhold og behov. Den enkelte kommune velger selv i hvilken utstrekning den ønsker å benytte seg av 

private aktører til å utføre ulike oppgaver som lavterskeltilbud eller oppfølgingstjenester i hjemmet. 

Mennesker med rusproblemer og eller psykiske problemer har de samme pasientrettighetene11 på lik linje 

med alle andre pasientgrupper. 

Ansvaret for helse- og omsorgstjenester omfatter også tjenester til personer med rusproblemer og eller 

psykiske lidelser. Dette kan være tjenester som rådgivning og veiledning, støtteopplegg, bolig, oppfølging i 

bolig, oppsøkende arbeid, tiltak for sosial- og arbeidsrettet rehabilitering, individuell plan, oppfølging før og 

under opphold i spesialisthelsetjenesten eller fengsel osv. 

Hovedtyngden av tjenestene til personer med rusproblemer og eller psykiske lidelser inngår i de ordinære 

kommunale tjenestene og finansieres over rammefinansieringen av kommunene. Personer som står i fare for 

å utvikle eller har utviklet rusproblemer og eller psykiske lidelser har ofte behov for sammensatte tjenester 

over tid. For å gi disse menneskene gode tilbud, er det nødvendig å ha tilgjengelig tilbud om tjenester som 

spenner fra forebygging, via primærhelsetjenester, sosialtjenester og omsorgstjenester, til 

spesialisthelsetjenester. Tilbudene skal primært bygges opp og gis i nærmiljøet – kommunene, og 

spesialisthelsetjenesten skal støtte opp om arbeidet i kommunene og gi tilbud om utredning og behandling 

av mer alvorlige tilstander. 

  

                                                             

9 LOV 2011-06-24 nr 30, Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. 
10 https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/psykisk-helse/innsikt/kommunalt-rus-og-psykisk-

helsearbeid/id2344815/ 
11 LOV 1999-07-02 nr 63, Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) 
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4.2. Organisering 
Organisasjonskartet under viser hvor psykisk helsetjeneste og rusomsorg organisatorisk er plassert i Sande 

kommune.  

 

Sektoren "helse og velferd" består av fire virksomheter12. Folkehelse / forebygging har helsefremmende og 

forebyggende tiltak som hovedområder, og omfatter psykisk helsetjeneste til voksne, helsefremmende og 

forebyggende arbeid i svangerskapsomsorg, helsestasjon, skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom, 

helsetjenester til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente, ergo- og fysioterapi og hjelpemiddellager. Det 

skal gis informasjon, råd og veiledning om hva den enkelte selv kan gjøre for å fremme bedre helse og 

forebygge sykdom.  

Psykisk helsetjeneste for voksne er organisatorisk underlagt Folkehelse, sammen med KiD kurs13 og 

Aktiviteten. Dette er et dagtilbud for personer over 18 år med psykiske lidelser, som bor eller oppholder seg i 

Sande kommune. Tjenesten tilbyr forebygging, utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging, psykososial 

støtte og veiledning. Tilbudet utvikles i samarbeid med søker, og samarbeider tett med fastlege, andre 

kommunale helsetjenester og eventuelle eksterne samarbeidspartnere.  

                                                             

12 Handlingsprogram 2018-2021 – Strategiske mål og økonomiske rammer, inkl Økonomiplan 2018-2021 og 

Budsjett 2018 
13 KiD kurs = Depresjonsmestringskurs for voksne (over 20 år) 
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NAV Sande har ansvar for de kommunale tjenestene knyttet til sosiale tjenester og økonomisk Sosialhjelp 

(økonomisk stønad). Ansvaret for rusomsorgen (oppfølging rus) i Sande kommune er også lagt til NAV Sande. 

Dette ansvaret inkluderer råd og veiledning, og/eller støttesamtaler.  Ruskonsulentene utfører kartlegging av 

rus- og avhengighetsproblematikk, støtte- og motivasjonssamtaler, oppfølging før, under og etter 

behandling, samt henviser til behandling i spesialisthelsetjenesten hvis det avdekkes behov for dette. 

Dette omfatter også prosjektene; "Alle skal med", "Gode minner og gode venner" og "Rivelsrudhuset". 

 

4.3. Utviklingstrekk og trender 
Sande kommune har formulert følgende overordnet mål14 for kommunens folkehelsearbeid:  

Formålet med Sande kommunes helsefremmende og forebyggende arbeid er å bedre og fremme befolkningens 
helse gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko, og styrke faktorer som bidrar til bedre helse og som 
bidrar til å utjevne sosial ulikhet i helse. Vi skal bestrebe oss på å sette inn riktig tiltak i rett tid. 

 

Folkehelsearbeidet i Sande er delt inn i 4 innsatsområder: 

1. Levevaner (levekår / utjevning sosial ulikhet) 

2. Fysisk miljø 

3. Psykososialt miljø 

4. Partnerskap for folkehelse (tverrsektorielt – tverrfaglig samarbeid / medvirkning) 

Sande kommunes kommuneplan15 for perioden 2014 til 2026 skisserer flere utfordringer, mål samt strategier 

og tiltak innenfor området helse og velferd. Her er et utvalg utfordringer som kan ha betydning for temaene i 

denne rapporten: 

• Utvikle tjenester som støtter opp under forebygging, tidlig innsats og rehabilitering 

• Utvikle tjenestetilbud tilpasset Samhandlingsreformen 

• Fokus på god tjenestekvalitet innenfor reduserte økonomiske rammer  

• Ansvarliggjøre innbyggerne til å ta ansvar for egen helse og livsstil.  

• Gjøre inngangen til arbeidslivet enklere for de som trenger hjelp for å komme i jobb  

• Sikre tilgang på egnede boliger for vanskeligstilte, herunder rus og psykiatri. 

Vi anser videre at disse målene kan være aktuelle for rapportens tema: 

• Tilby gode og effektive helse- og omsorgstjenester av god nok kvalitet  

• Fremme folkehelse og forebygge helseproblemer  

• Tilby tjenester på beste effektive omsorgsnivå (BEON-prinsippet)  

• Tilrettelegge for at innbyggerne kan bo i eget hjem så lenge som mulig  

• Utvikle og ta i bruk ny velferdsteknologi  

• Gi en helhetlig og samordnet tjeneste innenfor psykisk helse og rus  

• Legge til rette for at flyktninger og innvandrere blir integrert i kommunen med fokus på arbeid, 

helse, fritid og bolig  

• Videreutvikle dag -, aktivitets- og arbeidstilbud etter alder og funksjonsnivå  

• Utvikle samarbeidet med nærliggende kommuner og spesialisthelsetjeneste om utvikling og 

etablering av tjenester  

  

                                                             

14 Handlingsplan for folkehelsesatsingen i Sande – Statusrapport for 2016 – Handlingsprogram for 2017 
15 Kommuneplan 2014 – 2026 – Samfunnsdel 
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Ut fra utfordringer og mål er det satt opp en rekke strategier og tiltak. Vi anser disse for å være de mest 

aktuelle tiltakene for rapportens tema: 

• Vektlegge lavterskeltilbud og ambulerende team  

• Opprettholde godt fungerende velferdsordninger gjennom NAV  

• Styrke og utvikle tverrfaglig samarbeid innen saksbehandling  

• Fullføre byggeprosjektet for vanskeligstilte  

For NAV er det sentrale målet å arbeide for høy yrkesdeltakelse. Gjennom arbeid skal det enkelte menneske 

gis tilhørighet, økonomisk selvstendighet og handlingsrom, samtidig som dette anses som den viktigste 

arenaen for sosial inkludering. 

Utfordringer, strategier og mål er videreført i handlingsprogram 2018 – 2021. Under utfordringer og 

strategier står det: 

• Utvikling av tjenestetilbudet tilpasset Samhandlingsreformen. Dette gjelder innenfor både somatikk, 

rus og psykisk helse. En særlig utfordring er å gi tilfredsstillende tilbud til pasienter med 

sammensatte og langvarig behov for helsetjenester.  

Under punktet "Dette vil vi oppnå i 2018" står det følgende: 

• Gi helhetlig og samordnede tjenester innenfor psykisk helse og rus ved å utvikle en felles 

organisasjonsmodell, samt ha fokus på "lavterskeltjenester" og foreslå et heldøgnstilbud i egen 

kommune.  

I sin presentasjon av kommunens psykiske helsetjeneste fra juni 2017, fremhever Sande kommune følgende 

for tjenestens utvikling og utfordringer: 

• Yngre pasienter med sammensatte behov 

• Dagtilbud i uken vs tilbud 24/7  

• Fremtidig organisering av psykisk helsetjeneste og rustjeneste 

• Boliger: både med og uten bemanning 

• Samhandlingsreform: mer ansvar for psykisk helsetjeneste i kommunen 

• Statlig opptrappingsplan 

Videre fremgår det at tjenesten deltar i arbeid med psykososialt team, Koordinerende enhet (Individuell 

plan), velferdsteknologi, vold i nære relasjoner, boligsosial handlingsplan og folkehelseplan (Frisklivssentral). 

 

Nøkkeltall fra KOSTRA 
Tallene under er hentet fra KOSTRA–tabellene; Psykisk helsearbeid og rusarbeid, G1. Konsern – 

Sosialtjenesten og E1. Konsern – Kommunehelse 

Publiserte reviderte tall per 15.06.2017 Sande Gjennomsnitt (2016) 

 2013 2014 2015 2016 EKG 10 16 Vestfold Alle 

Netto driftsutg. til tilbud til pers. med rusprobl. pr. 
innb. 18-66 år, konsern 293 231 622 454 210 502 559 

Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med 
rusproblemer, konsern 15 9,4 22,5 15,9 7,6 12,9 14,9 

Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 
innbyggere (khelse+plo) 5,5 5,3 4,2 4,1 5,2 4,6 4,4 

Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk 
helsearbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial) 7,9 6,4 5,2 5,1 8 9,2 8,2 

                                                             

16 EKG 10 = Kommunegruppe 10, som består av kommuner som anses å være sammenlignbare. Se vedlegg 5 for en 

oversikt over hvilke kommuner som inngår i den aktuelle kommunegruppen. 



 

Buskerud Kommunerevisjon IKS 

13 Sande kommune   |   2018   |   Psykisk helse og rusomsorg 

23.03.2018 

Publiserte reviderte tall per 15.06.2017 Sande Gjennomsnitt (2016) 

 2013 2014 2015 2016 EKG 10 16 Vestfold Alle 

Årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid 
per 10 000 innbyggere (helse og sosial) .. .. 0,4 0,4 2,7 2,3 2,7 

Brutto driftsutgifter til personer med rusproblemer 
per innbygger 18-66 år 373 429 772 578 331 596 731 

Andel nyinnflyttede med psykiske lidelser : : : : 7 8 9 

Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere : : : : 3 5 7 

Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere med 
psykiske lidelser : : : 6 3 4 5 

Andel med psykiske lidelser, på venteliste : : : : .. .. .. 

Andel rusmiddelmisbrukere på venteliste : : : : .. .. .. 

Andel rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser, på 
venteliste : : : : .. .. .. 

Antall vedtak om kjøp av tiltak til 
rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 
10 000 innbyggere 0 2,2 2,2 1,1 1 0,7 1,5 

 Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddel-
misbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 
innbyggere 18-66 år 0 3,5 3,4 1,7 1,7 1,2 2,4 

Antall vedtak om midlertidige tiltak til 
rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere 0 0 0 1,1 2,1 0,9 2,7 

Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddel-
misbrukere per 10 000 innbyggere 18-66 år 0 0 0 1,7 3,4 1,5 4,2 

Netto driftsutg. til råd, veiledning og 
sos.forebyggend arb. pr. innb, 20-66 år, konsern 696 873 634 1004 1246 1198 1474 

Andel netto driftsutg. til råd, veiledning og sosialt 
forebyggende arbeid, konsern 34 33,9 22 33,8 43 29,6 37,7 

Netto driftsutg. til tilbud til pers. med rusprobl. pr. 
innb. 20-66 år, konsern 307 241 649 473 219 524 581 

Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med 
rusproblemer, konsern 15 9,4 22,5 15,9 7,6 12,9 14,9 

Sosialhjelpsmottakere 210 222 215 214 : : 319 

Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og 
skolehelsetj. pr. innb 0-5 år, konsern 6421 7188 7769 6676 8761 8854 8534 

Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og 
skolehelsetj. pr. innb 0-20 år, konsern 1712 1905 2033 1779 2332 2274 2352 

Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. 
innbygger, konsern 151 72 121 134 209 182 179 

Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 
innbyggere (khelse+plo) 5,5 5,3 4,2 4,1 5,2 4,6 4,4 

Antall personer med videreutdanning i psykisk 
helsearbeid per 10 000 innbyggere (khelse og plo) 8,9 7,7 6,5 5,3 9,3 9,3 8,5 

 

Tabellen over viser at driftsutgiftene til personer med rusproblemer har økt de siste årene i Sande kommune. 

Økningen er veldig stor fra 2014 til 2015, og så er det noe nedgang i 2016. Det viser en negativ utvikling i 

forhold til den sammenlignbare gruppen av kommuner, kommunene i fylket, og landet. 

Tabellen viser også at Sande kommune ikke har rapportert på flere variabler i KOSTRA. Dette gjelder andel 

nyinnflyttede med psykiske lidelser, rusmiddelmisbrukere eller rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser, 
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samt andel med psykiske lidelser, rusmiddelmisbrukere eller rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser på 

venteliste. 

Tabellen viser også at antall årsverk av psykiatriske sykepleiere og antall personer med videreutdanning i 

psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere har gått ned i perioden. Det er lavere enn den sammenlignbare 

gruppen av kommuner, kommunene i fylket, og landet. Sande har også rapportert et lavt antall årsverk av 

personer med videreutdanning i rusarbeid per 10 000 innbyggere. 

 

4.4. Aktiviteter, prosjekter og lavterskeltilbud 
Sande kommune har flere aktiviteter, prosjekter og lavterskeltilbud som retter seg mot brukergruppene 

innenfor psykisk helsetjeneste og rusomsorg. 

Vi vil her gi en kort beskrivelse av følgende tiltak: 

• KiD kurs17 

• Aktiviteten / "Det store gule huset"18 

• "Rivelsrudhuset" 

• "Alle skal med" 

• " Nye venner og gode minner " 

KiD kurs er kurs i depresjonsmestring, som arrangeres i Frisklivssentralen i Sande sentrum. Et kurs arrangeres 

over 10 samlinger, og målet er å gjøre deltageren i stand til å mestre sin depresjon (nedstemthet) på en 

bedre måte og forebygge nye sykdomsutbrudd. Deltagerne må søke om plass, og det blir gjennomført en 

forsamtale med informasjon om kursets innhold og form, samt en kartlegging (BDI = Beck Depression 

Inventory). 

Aktiviteten har tilhold i "Det store gule huset". Aktiviteten er et åpent tilbud for alle innbyggere i Sande 

kommune en dag per uke. Noen ganger er tiltaket brukerstyrt, mens andre ganger er det bemannet ved 

ansatte fra psykisk helse eller eventuelt studenter. Aktivitetene varierer i omfang, og kan tilpasses etter det 

de enkelte fremmøtte selv ønsker. 

Sosiale tjenester19 er lagt til NAV Sande, som også har lavterskeltilbud til rusmiddelmisbrukere og andre 

prosjekter rettet mot målgruppen. "Rivelsrudhuset" er et lavterskel dagtilbud for alle som har et rusproblem, 

samt for pårørende og/eller personer i nære relasjoner.  

Det er et møtested utenfor de offentlige kontorene, og formålet er å skape gode relasjoner på en trygg arena 

der det er mulig å møte fagpersoner innenfor rusfeltet. Det blir servert enkel mat som brukerne er med på å 

lage, og det legges vekt på felles aktiviteter med sosialt samvær i en hyggelig atmosfære der personalet 

ønsker å bidra til en god hverdag for brukene. Antallet brukere varierer, og noen er innom en gang i blant, 

mens andre kommer hver gang det er åpent. Det er aktivitet på Rivelsrudhuset to dager per uke. En dag er 

det "Åpent hus" og en dag arrangeres "Åpen kafe".  

Gjennom "Åpent hus" forsøker kommunen å skape et mer aktivitetsrettet tilbud. En sentral del av tilbudet, 

og en motivasjonsfaktor for å møte opp er mat. Samtidig gir dette brukerne trening i ferdigheter som å 

tilberede mat, dekke bord, spise et måltid sammen med andre og rydde etter måltidet. Dette er ferdigheter 

som ofte kan være nedprioritert og mangelfulle i målgruppen. 

Kosthold og matlaging er nedprioritert for mange i målgruppen og de som oppsøker Rivelsrudshuset kan ha 

mangelfulle ferdigheter og kunnskaper vedr. matlaging. Gjennom å hjelpe hverandre med de "daglige 

oppgavene" og snakke om "hverdagslige ting" skapes det en arena der kommunikasjonen flyter uanstrengt. 

Dette bidrar til at det er lettere å fange opp det som rører seg i hverdagen til den enkelte og gir et mye 

bredere bilde av hver enkelt bruker. Det kan dermed være lettere å fange opp nyttig informasjon om 

                                                             

17 https://www.sande-ve.kommune.no/tjenester/helse-og-velferd/psykisk-helstjeneste-til-voksne/kid-kurs/ 
18 https://www.sande-ve.kommune.no/tjenester/helse-og-velferd/psykisk-helstjeneste-til-voksne/aktiviteten/ 
19 https://www.sande-ve.kommune.no/tjenester/helse-og-velferd/nav/nav-sosial/ 
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brukeren som kanskje ikke ville blitt delt i en vanlig oppfølgingssamtale som ofte er mer fokusert på de 

utfordringene som finnes i hverdagen. Brukerne har også bakt boller, brød, scones, rundstykker osv. De har 

utført div. håndarbeidsaktiviteter, laget maske og annet innenfor "tegning, form og farge", laget miniatyr 

landskaper med treskjæring og ulike andre teknikker, fargeleggingsbøker for voksne med tegninger basert på 

"Mindfullness". Brukerne har også utført hagearbeid som trefelling, beskjæring og luking, rydding og 

planting. Gjennom lån av symaskin har brukerne under veiledning lært å sy knapper og borrelås. Dette gjør at 

de er i stand til å reparere enkle ting i sin leilighet, sy i knapper og reparere sine egne klær og bager osv.  

Åpen kafe er også en arena hvor det er lettere å snakke 1 til 1 med brukerne og kommunikasjonen flyter 

uanstrengt. Ruskonsulenten er mer "tilgjengelig" for målgruppen, og det kan skape trygge og gode relasjoner 

til den rusavhengige som igjen gjør de ordinære russamtalene enklere. 

Også her er brukerne med å lage mat, og man snakker om ulike temaer i forbindelse med matlaging som 

hygiene, tilberedning av ulik mat, nedfrysing, matinnkjøp og budsjett. Det gis tips til å lage mer variert kost 

som er tilpasset trang økonomi.  Flere av brukerne møter opp når Rivelsrudhuset åpner og deltar i matlaging, 

borddekking osv.  Brukerne får hver sine oppgaver som skal løses gjennom dagen, og selv små oppgaver er 

med på å skape et mestringsnivå som gir glede ved å være delaktig i å gjøre noe sammen. 

Et viktig mål med prosjektet er å spre informasjon om ulike temaer til målgruppen. Dette gjøres gjennom de 

arenaene som skapes med hele gruppen eller 1 til 1. Ruskonsulenten kan ta initiativ til å snakke om temaer 

kommunen ønsker å ta opp med gruppen eller den enkelte, eller temaer som fanges opp i samtaler på huset. 

Det er fokus på å skape bevisstgjørende og reflekterende samtaler over ulike temaer som kan medvirke til 

endringer i tankemønster og holdninger. Det er et mål å regelmessig invitere andre fagpersoner som kan 

informere og svare på spørsmål om ulike temaer relevant for brukergruppen. Hvilke temaer som skal tas opp 

planlegges ut fra de behov og ønsker som brukerne har.  

Det var tidligere et tilbud om fast møte for pårørende en gang per uke på Rivelsrudhuset. Dette ble avsluttet i 

2015 pga lavt oppmøte. Pårørende som ønsker kontakt kan nå møte sammen med "sine" rusmisbrukere i 

ordinær åpningstid eller avtale individuelle samtaler innenfor det ordinære rustilbudet. 

"Alle skal med" er et prosjekt som startet i 2015 som et treårig prosjekt for å ivareta barn som vokser opp i 

lavinntektsfamilier. Prosjektet har to hovedmål. Bidra til at foreldre kommer i jobb, samt at barn, unge og 

familiene har tiltak i perioder med lav inntekt. Her tilbys kommunens egne tiltak, samt tiltak til målgruppen 

som ytes av andre offentlige eller private aktører. Gjennom kunnskap og tverrfaglig samarbeid jobber 

kommunen mot å ivareta sin knutepunktfunksjon. 

«Nye venner og gode minner» har som mål å gi barn og ungdom som vokser opp i lavinntektsfamilier 

likeverdige muligheter som andre gjennom nye opplevelser og nettverk. Alle er velkommen til å ta kontakt. 

Som en del av prosjektet har kommunen iverksatt tiltak som familieferier og nye kveldstilbud, blant annet 

gjennom hjelp av midler fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet.  

Sande har en MOT20-satsing på både ungdomsskolen og videregående skole, som oppleves som positiv for 

det psykososiale miljøet i skolen. MOT er en ideell organisasjon og en sosial entreprenør som har trent 

ungdom i livsmestring i over 20 år.  

MOT har tre verdier som det jobbes etter; MOT til å leve, MOT til å bry seg, MOT til å si nei. MOT er et 

helsefremmende og forebyggende program i skolen som jobber systematisk, langsiktig og på tvers av 

sektorer. Det er et verktøy for å oppnå livsmestring og god psykisk helse gjennom å utvikle robust ungdom 

som inkluderer alle.  

  

                                                             

20 https://www.mot.no/ 
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4.5. Tilsyn med sosiale tjenester i NAV til personer mellom 17 og 23 år 
Helsetilsynet gjennomførte i mai 2016 et tilsyn med sosiale tjenester i NAV til personer mellom 17 og 23 år 

ved Sande kommune.21  

Tema for tilsynet var tjenestene: opplysning, råd og veiledning og økonomisk stønad. Helsetilsynet 

undersøkte om kommunen gjennom sine styringsaktiviteter (internkontroll) sørget for at disse tjenestene 

ved NAV-kontoret var tilgjengelige, at tildelingen var forsvarlig og at oppfølgingen ble ivaretatt på en 

forsvarlig måte. 

Helsetilsynet fant grunnlag for å rapportere et avvik: 

Ledelsen har ikke, gjennom tilstrekkelig styring og ledelse, sørget for at informasjon om tjenesten 

økonomisk stønad til personer mellom 17 og 23 år alltid er korrekt. 

Avviket bygget på følgende funn: 

• Det er ikke gjennomført opplæring som sikrer at alle ansatte som gir veiledning om rettigheter etter 

sosialtjenesteloven, gir korrekt informasjon om økonomisk stønad. 

• Det framgår i punkt 4.18.2.10 i rundskriv H 35 at det kan være urimelig å kreve at en vanskeligstilt 

ungdom under ordinær skolegang skal ta opp studielån for å kunne fullføre opplæring. Tilsynet har 

avdekket en praksis som vil være i strid med dette. Ved veiledning om rettigheter informeres det om 

at ungdom på videregående skal søke om lån i lånekassen. 

• I standardtekst som benyttes i vedtak står det at sosialhjelp ikke skal finansiere «skolegang.» I 

rundskriv til loven trekkes det et skille mellom videregående opplæring og høyere utdanning. Det står 

at økonomisk stønad ikke skal bidra til å finansiere høyere utdanning. Opplæring i videregående skole 

er ikke høyere utdanning. Det vil i de aller fleste tilfeller være urimelig å kreve at ungdom skal måtte 

søke lån i lånekassen for å fullføre videregående skole. 

• Ved informasjon om rett til økonomisk stønad til ungdom i videregående opplæring henvises det til 

foreldrenes forsørgelsesplikt uten at det undersøkes om foreldrene har økonomisk evne til å oppfylle 

forsørgelsesplikten. Tilsvarende framgår av NAV-kontorets skriv om satser.  

• Ved veiledning om rettigheter til samarbeidspartnere informeres det om at ungdom med 

ungdomsrett ikke har rett til økonomisk stønad. 

 

4.6. Ungdata 
Ungdata er lokale ungdomsundersøkelser, som gjennomføres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA 

ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), i samarbeid med landets sju regionale kompetansesentre innen 

rusfeltet (KoRus). Undersøkelsene tilbys gratis til alle landets kommuner og fylkeskommuner, og siden 2010 

har ca. 440 000 ungdommer fra 405 kommuner og fra Svalbard deltatt i ungdataundersøkelsene. Ungdata gir 

dermed et godt innblikk i hvordan det er å være ung i Norge i dag. Fra 2018 er det startet opp en tilsvarende 

undersøkelse rettet mot barn, for å gi et bilde av hvordan det er å være barn i Norge i dag. Undersøkelsen 

kalles Ungdata junior. 

I Sande er Ungdata undersøkelsen gjennomført i 2013 og 2017, og henholdsvis ungdomskolene (8. – 10. 

trinn) og videregående skoler (VG1). 

Antall deltagere og svarprosent var: 

 Ungdomskoler Videregående skoler 
 2013 2017 2013 2017 

Antall deltagere 324 322 128 140 

Svarprosent 90 % 95 % 58 % 84 % 

 

                                                             

21 Helsetilsynet / Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester i NAV til personer mellom 17 og 23 år ved Sande 

kommune 2016 
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Aktuelle resultater kan oppsummeres slik: 

 Ungdomskoler Videregående skoler 
 2013 2017 2013 2017 

Plaget med ensomhet 20 % 20 % 29 % 30 % 

Depressivt stemningsleie 13 % 15 % 20 % 21 % 

Mobbing 7 % 8 % 5 % 5 % 

Røyker 4 % 1 % 7 % 2 % 

Snuser 5 % 3 % 19 % 13 % 

Drukket seg beruset 17 % 9 % 49 % 50 % 

Kan skaffe hasj 23 % Ikke oppgitt 37 % Ikke oppgitt 

Brukt hasj/narkotika 5 % 2 % 12 % 8 % 

Forklaring til momentene over finnes i vedlegg 6. 

 

 

5. Tidlig innsats 
 

Dette kapittelet fokuserer på følgende problemstillinger: 

• Utfører kommunen et systematisk arbeid for å informere innbyggerne om sine tjenester og tilbud 
på områdene rusomsorg og psykisk helse? 

• Har kommunen et system/tilbud som fanger opp personer med behov for sine tjenester og tilbud 
på områdene rusomsorg og psykisk helse? 

Til disse problemstillingen har vi i kapittel 4 utledet følgende revisjonskriterier: 

• Kommunen bør gjennomføre et planmessig og systematisk arbeid for å identifisere mulige 
grupper og individer som kan være mulige mottakere av tjenester innenfor psykisk helse og 
rusomsorg. Kommunen bør aktivt informere disse om tjenestetilbudet som finnes. 

• Kommunen bør legge til rette for samarbeid på tvers av virksomheter og med eksterne aktører i 
arbeidet med informasjon om tjenester innen psykisk helse og rusomsorg. 

 

I 2014 publiserte Helsedirektoratet en veileder22 i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. 

"Sammen for mestring" peker på psykisk helsearbeid og rusarbeid som en hovedoppgave for kommunene de 

kommende årene, for å redusere forekomsten av angst, depresjon og rusmiddelproblemer for å sikre 

enkeltmennesker bedre livskvalitet og redusere totalbelastningen for samfunnet. 

Det legges særlig vekt på at: 

• Tjenestene organiseres og utformes i et bruker- og mestringsperspektiv 

• Tjenestene og tjenestenivåene samarbeider for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester 

• Psykisk helse og rus ses i sammenheng 

Veilederen tar blant annet for seg forebygging som et ledd i tilretteleggingen av tjenester, lokale aktører og 

tjenester, samt samhandling på området. Aktørene som omtales er kommunale (helse og omsorg), 

fylkeskommunale (tannhelse), statlige (spesialisthelsetjenesten og andre) samt frivillig sektor – 

brukerorganisasjoner.  

  

                                                             

22 Helsedirektoratet – "Sammen om mestring – Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne – Et 

verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten" 
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5.1. Informasjon om kommunens tjenester og tilbud 
 

Kommunen opplyser at de benytter følgende kanaler for å spre informasjon om kommunens tjenester og 

tilbud på områdene rusomsorg og psykisk helse: 

• Internett – kommunens nettside 

• Informasjonsbrosjyrer 

• Annonsering i avis 

• Informasjon – presentasjon ved skoler 

På kommunens nettsider er det informasjon om folkehelse23, psykisk helse24, sosiale tjenester25 og 

økonomisk sosialhjelp26. Her opplyser kommunen om hvilke tilbud kommunen har, hvilke rettigheter den 

enkelte innbygger har, hvordan man kan søke om tjenester og hvilke aktiviteter (lavterskeltilbud) som er 

tilgjengelige. Her finnes også kontaktinformasjon til de respektive tjenestene og tilbudene. Se kapittel 4.4 for 

en beskrivelse av aktuelle aktiviteter – lavterskel tilbud og tiltak som er tilgjengelig i Sande kommune.  

Kommunen opplyser at det er utarbeidet en brosjyre om lavterskeltilbudene i kommunen. Disse ligger 

tilgjengelig hos blant annet fastlegene, tjenestekontoret og kommunens servicekontor. 

Kommunen opplyser også at de har annonser i Sande Avis i forbindelse med KID-kurs og aktivitet ved «Det 

store gule huset».  

Ruskonsulent har presentasjonsrunde i klassene på videregående skole, hvor det informeres om rustjenesten 

og kontaktinformasjon. Temaene for i presentasjonene har vært hva det vi si å være en rusmisbruker, 

konsekvensene rusmisbruk har på individet og de nærpersonene som står i relasjon til den enkelte, 

rusmønster hos ungdom, problematferd, alkohol og hasj.  

Ruskonsulent er også tilgjengelig for bruker og pårørende i de aktiviteter og tiltak som kommunen tilbyr. Her 

vil de kunne få informasjon (råd og veiledning) om andre tilbud i kommunen. 

 

5.2. Hvordan fanges aktuelle brukere opp? 
Samarbeid mellom aktører for å fange opp foregår i utgangpunktet langs 2 akser: 

1. Internt – på tvers mellom avdelinger og sektorer 

2. Eksternt – mellom kommune og andre aktører innenfor det aktuelle tema 

I sin presentasjon av kommunens psykiske helsetjeneste fra juni 2017, fremkommer det at psykisk 

helsetjeneste deltar i arbeid med: 

• Psykososialt team 

• Koordinerende enhet/Individuell plan 

• Velferdsteknologi 

• Vold i nære relasjoner 

• Boligsosial handlingsplan 

• Folkehelseplan, Frisklivssentral 
 

Ruskonsulent ved NAV er tilgjengelig for samtaler (råd og veiledning) med elever på videregående skole 

ukentlig. Hvis elever ønsker å ha en samtale med ruskonsulenten er kontaktinformasjon tilgjengelig på de 

elektroniske tavlene i gangene, eller de kan henvende seg til rådgiver eller lærer. Dette er et ledd i det 

forebyggende arbeidet, og i tillegg gjennomføres kartleggingssamtaler og støttesamtaler med enkeltelever. 

  

                                                             

23 https://www.sande-ve.kommune.no/tjenester/folkehelse/folkehelse-i-sande/folkehelse-aktiviteter/ 
24 https://www.sande-ve.kommune.no/tjenester/helse-og-velferd/psykisk-helstjeneste-til-voksne/ 
25 https://www.sande-ve.kommune.no/tjenester/helse-og-velferd/nav/nav-sosial/ 
26 https://www.sande-ve.kommune.no/tjenester/helse-og-velferd/nav/okonomisk-sosialhjelp/ 
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Ruskonsulent deltar på regelmessige tverrfaglige møter: 

• Ukentlig (ved behov) møte på videregående skole med rådgiver/lærer, OT og PPT27. 

• Ukentlig samarbeidsmøte på videregående skole med spesialisthelsetjeneste (DPS28) om 

enkeltelever. 

• Månedlig samarbeidsmøte med psykisk helse. 

• Fortløpende samarbeidsmøter med barnevern når det foreligger aktuelle saker.  

• Fortløpende samarbeidsmøter med spesialisthelsetjenesten og andre samarbeidspartnere som 

behandlingssteder ved behov. 

Sande kommune deltar29 i kriminalitetsforebyggende arbeid gjennom SLT – Samordning av lokale rus- og 

kriminalitetsforebyggende arbeid30. SLT ble opprettet i mars 2012. Koordineringsgruppen møtes ca. en gang 

per måned består av representanter fra ulike virksomheter i kommunen, menigheten, politiet og 

representant fra videregående skole og ungdomsskolen. 

Koordineringsgruppen har blant annet fått et koordineringsansvar i forhold til oppfølging av handlingsplan 

for vold i nære relasjoner. Den tar opp aktuelle saker og drøfter fortløpende utfordringer som dukker opp i 

ungdomsmiljøet. Tema som har kommet opp er blant annet unge jenter og press i forhold til forventninger 

om prestasjoner på mange plan, sexpress og uønsket adferd helt ned på ungdomstrinnet, samt russ som 

fester med yngre jenter og rusbruk blant den yngre befolkningen.  

 

5.3. Vurdering og konklusjon 
Sande kommune bruker flere kanaler for å informere andre aktører og innbyggerne om sine tilbud innenfor 

områdene psykisk helse og rusomsorg. Kommunen har også etablert flere arenaer internt for tverrfaglig 

samarbeid. De deltar også på eksterne samarbeidsarenaer hvor de kan informere om sine tjenester og tilbud, 

og fange opp personer som kan være i behov av tjenester og tilbud. 

 

  

                                                             

27 OT = Oppfølgingstjenesten | PPT = Pedagogisk-psykologisk tjeneste 
28 DPS = distriktspsykiatrisk senter 
29 Handlingsplan for folkehelsesatsingen i Sande – Statusrapport for 2016 – Handlingsprogram for 2017 
30 http://kriminalitetsforebygging.no/slt/ 

http://kriminalitetsforebygging.no/slt/
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6. Ivaretakelse av brukernes økonomiske interesser 
 

Dette kapittelet fokuserer på følgende problemstilling: 

• Har kommunen rutiner som sikrer at de økonomiske interessene til personer med psykiske 
problemer eller rusproblemer ivaretas?  

BKR viser til at kommunen gjennom lovgivningen er pålagt ulike oppgaver som knytter seg til 
ivaretakelse av innbyggernes økonomiske interesser. Disse oppgavene er fragmenterte, retter seg i 
praksis mot ulike deler av befolkningen, og må dessuten forstås på bakgrunn av at det å forvalte sine 
økonomiske interesser er et ansvar som i utgangspunktet tilligger den enkelte innbygger selv. 

Til denne problemstillingen har vi i kapittel 4 utledet følgende revisjonskriterier: 

• Kommunen bør ha rutiner og etablert praksis knyttet til: 
o Individuelt tilpasset utbetaling av økonomisk stønad (sosialhjelp), samt bruk av vilkår 

ved stønadstildeling og sosiallån.  
o Økonomisk rådgivning og samarbeid med namsmannen i gjeldsordningssaker. 
o Meldinger til Nav stat om behov for tvungen forvaltning av trygdeytelser. 
o Meldinger til fylkesmannen om personer som kan være i behov av vergemål. 

 

Som tidligere nevnt mottok vi oversikt over alle registrerte brukere i forbindelse med Psykisk helsearbeid og 

rusomsorg i Sande kommune. Disse brukerne er søkt opp i kommunens (NAV Sande) fagsystem Sosio, for å se 

hvorvidt de mottar sosiale tjenester, økonomisk sosialhjelp, økonomisk forvaltning osv. 

Listene bestod av 142 brukere, fordelt på 24 innenfor rus og 118 innenfor psykisk helse. Av disse var 3 

brukere registrert begge steder. Dette gir 139 unike personer. Til sammen er 105 av disse personene 

kontrollert, fordelt på alle de 24 innenfor rus, og 81 innenfor psykisk helse. Dette gir en kontrollert andel på 

ca. 75 % av de registrerte brukerne.  

 

NAV Sande sosial har utarbeidet en rutinehåndbok bestående av rutiner for: 

• Søknad sosialhjelp 

• Nødhjelp 

• Tvungen forvaltning av trygdeytelser 

• Søknad om vergemål 

Rutine for søknad sosial beskriver ansvaret til Veiledningssenteret, Økonomiteamet, Teamleder oppfølging og 

Remitteringsansvarlig. I rutinen for søknad sosial er det ikke beskrevet noe som tar for seg økonomisk 

veiledning, frivillig eller tvungen forvaltning eller vergemål, ut over hvilken dokumentasjon som skal følge 

søknad. 

Rutine for nødhjelp beskriver ansvaret til Veiledningssenteret og Økonomiteamet. I rutinen er det ikke 

beskrevet at saksbehandler skal gjøre noen vurderinger om brukeren bør vurderes opp mot økonomisk 

veiledning, økonomisk veiledning, frivillig eller tvungen forvaltning eller vergemål, dersom brukere har 

mottatt hyppig nødhjelp eller flere nødhjelpsutbetalinger over en periode. 

Rutine for tvungen forvaltning av trygdeytelser beskriver sammen med den interne samhandlingsrutinen for 

NAV Arbeid og ytelser om tvungen forvaltning, hvem som er ansvarlig og hva som skal gjøres fra det er 

avdekket et behov for å yte tvungen forvaltning – til denne skal opphøre. Den tar for seg søknadsprosessen, 

hvilke vurderinger som skal gjøres, og hva som skal gjøres når det blir vurdert om brukeren igjen skal kunne 

forvalte sin egen økonomi. 

Formålet er et ønske om å bistå personer som ikke er i stand til å disponere den stønad de er innvilget. Før 

det kan fattes vedtak om tvungen forvaltning, må det være forsøkt med frivillig forvaltning. Det er viktig å få 
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til fleksible løsninger slik at forvaltningen ikke blir mer inngripende enn nødvendig, og løpende tilpasses 

stønadsmottakerens behov. 

Rutine for søknad om vergemål beskriver ansvaret saksbehandler har for å melde til fylkesmannen dersom 

det avdekkes behov for vergemål. Den beskriver forskjellen på bruk av frivillig verge og tvungen verge: 

• Frivillig verge vurderes i de tilfeller der en ser at frivillig forvaltning ikke bør/kan gjennomføres, og 

dersom en person ikke vil være i stand til selv å foreta rettslige handlinger og råde over egne midler. 

• Tvungen verge vurderes i de tilfeller en ser at tvungen forvaltning ikke kan gjennomføres. Dette kan 

f.eks være at det er andre midler enn NAV ytelser som skal disponeres, eller at bruker bør fratas den 

rettslige handleevne. 

Videre står det at saksbehandler skal vurdere om de 3 grunnleggende vilkårene for å få verge (vergemål) er 

oppfylt: 

• Medisinsk diagnose 

• Bruker er ikke i stand til å ivareta sine interesser 

• Det må foreligge et konkret behov på bakgrunn av diagnosen og at personen ikke kan ivareta sine 

interesser 

 

Psykisk helse opplyser at de ikke har egne rutiner i forhold til melding til NAV Stat om behov for tvungen 

forvaltning eller melding til Fylkesmannen om personer i behov av vergemål. Dette vurderes i forhold til den 

enkelte sak i dialog med tjenestekontoret. 

Ved kartleggingsbesøket gjorde vi søk i journaler og betalingslogg for de utvalgte brukerne. Gjennom 

kartleggingen fant vi ingen brukere som mottok hyppig nødhjelpsutbetalinger, og kun et fåtall brukere som 

hadde fått flere nødhjelpsutbetalinger over en lengre periode. 

For de få personene som var i den sistnevnte gruppen, hadde alle fått tilbud om økonomisk veiledning, og 

regulert utbetalingshyppighet på økonomisk stønad ned fra månedlig til hver 14. dag eller ukentlig. Dette ble 

opprettholdt for en periode, til det ble vurdert at den igjen kunne ha månedlige utbetalinger.  

Vi fant ingen brukere som hadde hatt hyppigere utbetalinger, og deretter månedlige, som innen en relevant 

tidsperiode igjen var i behov av nødhjelp og dermed hyppigere utbetalinger av stønad. 

 

På tidspunktet som kartleggingsbesøket ved NAV Sande ble gjennomført var det ved kontoret registrert: 

• 1 person med vedtak om tvungen forvaltning av trygdeytelser 

o Saken var meldt og det var søkt om vergemål 

• 10 personer som mottok frivillig forvaltning 

Nav Sande opplyste at det i løpet av det siste året hadde vært to saker om tvungen forvaltning og vergemål. 

 

6.1. Vurdering og konklusjon 
NAV Sande sosial har rutiner for tvungen forvaltning og vergemål. Det er også utarbeidet rutiner for søknad 

om sosial stønad og nødhjelp. De to sistnevnte omtaler ikke økonomisk veiledning, frivillig eller tvungen 

forvaltning og vergemål. Psykisk helse har ikke utarbeidet rutiner som gjelder for å vurdere brukere med 

hensyn på økonomisk veiledning, frivillig eller tvungen forvaltning eller vergemål. 

Vi anser det som en indikator på at brukere har behov for frivillig eller alternativt tvungen forvaltning eller 

vergemål dersom de ikke er i stand til å disponere sine ytelser og eventuelt andre inntekter, slik at de har et 

hyppig behov for nødhjelp eller å søke støtte om andre mer "uvanlige" formål. 

Vår kartlegging har ikke avdekket noe som tilsier at saksbehandlere ikke fanger opp de som har behov for 

frivillig eller tvungen forvaltning, alternativt vergemål. Vi mener likevel det vil være hensiktsmessig å supplere 
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rutinene for søknad om sosial stønad og nødhjelp ved NAV Sande sosial med punkter hvor det skal gjøres en 

konkret vurdering om søker kan ha behov for økonomisk veiledning, frivillig eller tvungen forvaltning eller 

vergemål, for å synliggjøre dette bedre.  

Vi mener også det er viktig for psykisk helse å synliggjøre dette tema ved å etablere rutiner, eller supplere 

sine eksisterende rutiner med disse temaene. 

 

7. Anbefaling 
 

Med bakgrunn i vår gjennomgang vil vi anbefale rådmannen følgende: 

• Supplere rutiner for søknad om sosial stønad og nødhjelp ved NAV Sande sosial med punkter om å 

vurdere om søker bør vurderes i forhold til økonomisk veiledning, frivillig / tvungen forvaltning og 

vergemål. 

• Etablere rutine ved Psykisk helse om vurdering av søker i forhold til økonomisk veiledning, frivillig / 

tvungen forvaltning og vergemål. 

 

Et utkast til rapport har blitt oversendt rådmannen til uttalelse. Rådmannens uttalelse i brev av  

19. mars 2018 er vedlagt rapporten. 

 

Drammen, den 23. mars 2018.  

 

 

Torkild Halvorsen Gisle Skaaden Frode H. Christoffersen 
Leder forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisor Forvaltningsrevisor 
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https://www.sande-ve.kommune.no/tjenester/folkehelse/ 

https://www.sande-ve.kommune.no/tjenester/helse-og-velferd/psykisk-helstjeneste-til-voksne/ 

https://www.sande-ve.kommune.no/tjenester/helse-og-velferd/nav/nav-sosial/ 

https://www.sande-ve.kommune.no/tjenester/helse-og-velferd/nav/okonomisk-sosialhjelp/ 

 

https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/psykisk-helse/innsikt/kommunalt-rus-og-psykisk-

helsearbeid/id2344815/ 

http://kriminalitetsforebygging.no/slt/ – SLT / Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid 

https://www.psykiskhelse.no/kurs-i-depresjonsmestring - KiD kurs 

http://ungdata.no/ 

https://www.mot.no/ 

 

  

https://www.sande-ve.kommune.no/tjenester/folkehelse/
https://www.sande-ve.kommune.no/tjenester/helse-og-velferd/psykisk-helstjeneste-til-voksne/
https://www.sande-ve.kommune.no/tjenester/helse-og-velferd/nav/nav-sosial/
https://www.sande-ve.kommune.no/tjenester/helse-og-velferd/nav/okonomisk-sosialhjelp/
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/psykisk-helse/innsikt/kommunalt-rus-og-psykisk-helsearbeid/id2344815/
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/psykisk-helse/innsikt/kommunalt-rus-og-psykisk-helsearbeid/id2344815/
http://kriminalitetsforebygging.no/slt/
https://www.psykiskhelse.no/kurs-i-depresjonsmestring
http://ungdata.no/
https://www.mot.no/
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Vedlegg 1 – Uttalelse fra rådmann datert 19. mars 2018 
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Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon 
 

Nedenfor følger et kort resyme av RSK 001, med de viktigste punktene som skal følges. 

Standard for forvaltningsrevisjon31 ble fastsatt av styre i NKRF (Norges kommunerevisorers forening)  

1. februar 2011. Standarden gjelder som god kommunal revisjonsskikk for forvaltningsrevisjonsprosjekter. 

Den består av grunnleggende prinsipper og revisjonshandlinger i forvaltningsrevisjon. 
 

Standarden er bygget opp med 47 punkter hvor noen er anbefalinger og noen er obligatoriske krav. 

Punkt Innhold  Punkt Innhold 

1-5 Innledning   26-30 Metode og data  
6-9 Krav til revisor   31-33 Vurderinger og konklusjoner  

10-11 Bestilling   34 Anbefalinger  

12-17 Revisjonsdialogen   35-41 Prosjektrapport  

18-19 Prosjektplan   42-44 Dokumentasjon  

20-21 Problemstilling(er)   45-47 Kvalitetssikring og kvalitetskontroll  

22-25 Revisjonskriterier     
 

Gjennomføring av forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave i kommuner og fylkeskommuner, og 

kontrollutvalget skal påse at det årlig blir gjennomført forvaltningsrevisjon. Det skal utarbeides plan for 

forvaltningsrevisjon basert på en overordnet analyse, og denne skal vedtas av kommunestyret eller 

fylkestinget.  

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. 

Forvaltningsrevisjon skal ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller 

fylkeskommunens folkevalgte organer.  

Krav til revisor: 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor må oppfylle gitte kvalifikasjonskrav. Denne må også sørge for at 

forvaltningsrevisjonen gjennomføres med tilstrekkelig kunnskap om og ferdigheter i relevant metodikk, og 

med tilstrekkelig kunnskap om temaet som revisjonen omhandler.  

Revisor skal være uavhengig og objektiv ved utførelsen av sine oppgaver. Dersom revisor benytter arbeid 

utført av andre, skal revisor sikre at kravene til uavhengighet og objektivitet er oppfylt også for disse.  

Bestilling: 

Forvaltningsrevisjonen må gjennomføres i samsvar med kontrollutvalgets bestilling. Revisor må vurdere om 

kontrollutvalgets bestilling lar seg gjennomføre, om revisor er faglig uavhengig, og dersom det er nødvendig 

må bestillingen avklares med kontrollutvalget.  

Revisjonsdialogen: 

Så tidlig som mulig i prosjektet – og senest før datainnsamlingen starter – skal revisor sende oppstartsbrev til 

administrasjonssjefen. Det bør også avholdes oppstartsmøte med administrasjonssjefen og reviderte enheter 

hvor det redegjøres for prosjektet og planlagt gjennomføring.  

Hvis det underveis i prosjektet oppstår behov for å endre prosjektets problemstilling(er) eller annet som har 

vesentlig betydning i forhold til bestillingen, skal dette avklares med kontrollutvalget.  

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

og høringssvaret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget.  

 

                                                             

31 http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Diverse_pdf-er/RSK_001_Standard_for_forvaltningsrevisjon_110201.pdf 

http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Diverse_pdf-er/RSK_001_Standard_for_forvaltningsrevisjon_110201.pdf
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Prosjektplan, problemstillinger og revisjonskriterier: 

Det skal utarbeides en skriftlig prosjektplan for hvert prosjekt, med problemstilling(er).  

Med utgangspunkt i bestillingen fra kontrollutvalget må revisor operasjonalisere problemstillingen(e) slik at 

de blir tilstrekkelig konkretisert og avgrenset til å kunne besvares.  

Med utgangspunkt i problemstillingen(e) skal det etableres revisjonskriterier, som skal være begrunnet i, og 

utledet fra, autoritative kilder innenfor det reviderte området. Revisjonskriteriene skal være relevante, 

konkrete og i samsvar med de kravene som gjelder for forvaltningsrevisjonsobjektet innenfor den aktuelle 

tidsperioden.  

Metode og data: 

Revisor må gjennom valg av metode sikre dataenes relevans (gyldighet, validitet) i forhold til 

problemstillingene, og datainnsamlingen må gjennomføres på en måte som sikrer dataenes pålitelighet 

(reliabilitet). Det må innhentes data i tilstrekkelig omfang til å kunne gjøre vurderinger og svare på 

problemstillingene. Ved bruk av intervjuer skal som hovedregel data verifiseres.  

Data som inneholder personopplysninger, må behandles i tråd med lovkrav.  

Vurderinger, konklusjoner og anbefalinger: 

Revisor må analysere de innsamlede dataene i forhold til revisjonskriteriene og vurdere om praksis eller 

tilstand er i tråd med kriteriene. Vurderinger må være objektive og logiske. Revisor skal konkludere i forhold 

til problemstillingene ved å se vurderingene av data opp mot revisjonskriteriene. Dersom det avdekkes 

vesentlige avvik skal disse komme tydelig frem i forvaltningsrevisjonsrapporten.  

Anbefalinger er ikke obligatorisk, men bør gis der dette er hensiktsmessig. Anbefalinger må aldri formuleres 

som pålegg til administrasjonen, og det bør utvises varsomhet med å foreslå detaljerte løsninger.  

Prosjektrapporten: 

Det skal skrives rapport til hvert forvaltningsrevisjonsprosjekt. Rapporten bør utformes så leservennlig som 

mulig.  

Rapporten skal vise sammenhengen ("den røde tråden") mellom problemstillinger, revisjonskriterier, 

innsamlede data, vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbefalinger. Praksis eller tilstand innen det 

reviderte området må beskrives i et omfang som i tilstrekkelig grad underbygger revisors vurderinger og 

konklusjoner.  

Dokumentasjon: 

Forvaltningsrevisjon skal dokumenteres på en måte som er tilstrekkelig til å gi en totalforståelse av utførelsen 

av prosjektet, og til å underbygge revisors vurderinger og konklusjoner. Forhold som tilsier at det kan 

foreligge misligheter eller feil, skal dokumenteres særskilt.  

Dokumentasjon (revisjonsbevis) skal oppbevares i tråd med lovkrav.  

Kvalitetssikring og kvalitetskontroll  

Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres, for å sikre nødvendig faglig og metodisk kvalitet i 

undersøkelse og rapport, samt at det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier, 

data, vurderinger og konklusjoner.  

Revisjonsenheten må dokumentere at det er system for kvalitetskontroll.  
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Vedlegg 3 - Metode 
Prinsipper for metodebruk i forvaltningsrevisjon (RSK 001) bygger på vitenskapelig metode om 

etterprøvbarhet av funn og rettslige prinsipper om at revidert enhet skal kunne få frem sitt syn ut fra vår 

gjennomgang og vurdering av område vi ser på. Men ut fra ressursbruk og hensiktsmessighet er vår 

dokumentasjon og sikring denne ikke alltid så omfattende som vitenskapens og domstolene krav ofte er.  

Ut fra en vitenskapelig og filosofisk side er det ingen informasjon/dokumentasjon som er helt objektiv eller 

en kilde som er 100% pålitelig. I forvaltningsrevisjon tilstreber vi at gjennomgangen blir mest mulig objektiv 

og kildene vi benytter er så pålitelige som mulig. Nedenfor beskriver vi metoder og vurderinger av disse opp 

mot bruken i forvaltningsrevisjon. 

Ofte er forvaltningsrevisjon mer lukkede og definert enn forskning og etterforskning. Vi skal også sjelden 

vurdere årsakssammenhenger. Dette påvirker også våre valg av metode. En av hovedhensiktene med 

forvaltningsrevisjon er å få til læring og endring om det vurderes behov for dette. Ofte kan dette skje direkte 

ved prosessen vi gjennomfører gjennomgangen. Enheten ser selv behov for endring. Det å pålegge endring er 

en politisk prosess som er gjenstand for saksbehandling. Av den grunn vil ikke våre vurderinger få direkte 

virkning for å sette i gang endringsprosesser.  

Allikevel tilstreber vi at våre vurderinger er slik at de med stor sannsynlighet er relevante og riktige opp mot 

problemstillingene vi har undersøkt.  

 

Dette er en beskrivelse av de vanligste metodene vi bruker for dokumentinformasjon. 

Nedenfor beskriver vi metoder, hvor disse normalt er hensiktsmessige å bruke, samt vår vurdering av styrker 

og svakheter med disse metodene i forvaltningsrevisjon generelt.  

• Dokumentanalyse 

Eksempler på dette er rutinebeskrivelser, enkeltvedtak, regnskapsdata, rapporter med mer. Styrker ved dette 

er at vi går direkte i dokumenter som dokumenterer det vi skal se på. Bruker vi eksterne data slik som 

rapporter og statistikk må vi ta hensyn til kvaliteten på disse dataene. Dette er metode som ofte er 

hensiktsmessig da det ofte finnes dokumenter med relevant data for våre undersøkelser. Svakheten er at vi 

barer fanger opp det som skriftlig er dokumentert. Er ofte aktuelt i de fleste forvaltningsrevisjoner. Når det 

gjelder analyse av data er tall størrelser ofte enkle å analysere ved hjelp regneark eller spesialprogrammer for 

tallanalyse. Tekstdokumenter er mer krevende å analysere og vurdere. Her benyttes ofte at vi ser etter 

beskrivelser av området vis ser på eller at ord utrykk er brukt i dokumentene.     

• Observasjon 

Dette er metode som også brukes. Dette brukes ofte for å se om ting fysisk er på plass eller for å observere 

adferd. Og observere fysiske er ofte ikke så ressurskrevende. Dette kan være brannsikring, fysiske 

sikkerhetstiltak, renhold og hygienetiltak etc. Gir ofte et øyeblikks inntrykke og kan kreve betydelig kunnskap. 

Og observere adferd krever enda mer kunnskap og utfordringer i forhold til tolkninger. Er også ofte 

ressurskrevende. Egner seg i forvaltningsrevisjoner som ser på kvalitet, arbeidsmiljø med mer. Kan være 

utfordrende og få bekreftet at det vi har observert er riktig og gjaldt over tid. 

• Intervju / samtaler/gruppe intervjue 

Egner seg når vi skal undersøke problemstiller som er beskrivende og åpne og det er begrenset med skriftlig 

informasjon. Utfordringer er å vurdere informasjon vi får inn gir et helhetlig bilde og i tilstrekkelig grad gir et 

helhetlig bilde. Hvor stort et utvalg skal være for dette er også gjenstand for vurdering og hvordan vi skal 

gjøre dette utvalget. Krever at vi dokumenterer samtalene og de som det er innhentet dokumentasjon fra 

bekrefter at vår dokumentasjon gir et riktig bilde etter deres syn.   
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• Spørreskjema 

Egner seg ofte godt for innhenting av definerte problemstillinger med revisjonskriterier. Relativt lite 

ressurskrevende å gjennomføre. Utfordringen ligger å få et tilstrekkelig antall svar opp mot mulige svar og 

vurdere om svarende gir et godt nok bilde av helheten og virkeligheten på området.  

 

Vår vurdering: 

I metodedelen av denne rapporten har vi beskrevet hva vi har brukt av metoder og hvorfor. Vi tilstreber å 

benytte flere kilder/metoder for å sikre vår dokumentasjon vår ut fra tildelte ressurser til prosjekt og 

mulige kilder til informasjon. Vi har også vurdert relevans og påliteligheten i informasjonen vi har 

innhentet. Grunnen til at vi i dette prosjektet har valgt metodene som er beskrevet i kapittel 2 i rapporten, 

tar utgangspunkt i det vi har beskrevet over.   
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Vedlegg 4 - Utledning av revisjonskriterier 
 

Undersøkelsen har 3 problemstillinger: 

1. Utfører kommunen et systematisk arbeid for å informere innbyggerne om sine tjenester og tilbud på 
områdene rusomsorg og psykisk helse? 

2. Har kommunen et system/tilbud som fanger opp personer med behov for sine tjenester og tilbud på 
områdene rusomsorg og psykisk helse? 

3. Har kommunen rutiner som sikrer at de økonomiske interessene til personer med psykiske 
problemer eller rusproblemer ivaretas? 

 

For hver av disse har revisjonen utledet revisjonskriterier. Kriteriene er ikke nødvendigvis uttømmende for 

ethvert krav som stilles til alle sider av kommunens tilbud innen psykisk helse og rusomsorg. Kriteriene er 

oppstilt etter revisjonens vurdering av hva som er det sentrale, basert på en vurdering av virksomhetens 

egenart og regelverket den forvalter. 

 

Problemstilling 1 og 2:  

1. Utfører kommunen et systematisk arbeid for å informere innbyggerne om sine tjenester og tilbud på 

områdene rusomsorg og psykisk helse? 

2. Har kommunen et system/tilbud som fanger opp personer med behov for sine tjenester og tilbud på 

områdene rusomsorg og psykisk helse? 

 

Til denne problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

• Kommunen bør gjennomføre et planmessig og systematisk arbeid for å identifisere mulige grupper 

og individer som kan være mulige mottakere av tjenester innenfor psykisk helse og rusomsorg. 

Kommunen bør aktivt informere disse om tjenestetilbudet som finnes. 

• Kommunen bør legge til rette for samarbeid på tvers av virksomheter og med eksterne aktører i 

arbeidet med informasjon om tjenester innen psykisk helse og rusomsorg. 

 

Kilder og begrunnelse:  

BKR legger til grunn at begge problemstillingene knytter seg nært til kommunens plikt til å drive 

forebyggende arbeid innenfor feltene psykiatri og rusomsorg. Samtidig vil det være en glidende overgang fra 

forebyggende arbeid til tidlig intervensjon og konkrete behandlingstilbud til den enkelte pasient eller bruker. 

Det er viktig å være oppmerksom på at den plikten kommunen her har, dreier seg om å gi tilbud, og å fange 

opp dem som potensielt har behov for hjelp. Noe annet er om den enkelte innbygger faktisk ønsker å benytte 

seg av de tilbud han eller hun får. I utgangspunktet kreves det samtykke for helsehjelp, og de tilfellene der 

helsehjelp kan gis med tvang er ikke tema for denne forvaltningsrevisjonen. 

BKR har utledet felles revisjonskriterier for de to problemstillingene. 

Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester går fram av helse- og omsorgstjenesteloven 

§ 3-1 første og andre ledd, som lyder slik: 

«Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og 

omsorgstjenester.   

Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller 

psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt 

funksjonsevne.»  
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Av § 3-2 i samme lov går det fram at kommunen har plikt til å tilby blant annet helsefremmende og 

forebyggende tjenester.  

Også § 12 i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen stiller krav om at kommunen skal drive 

forebyggende arbeid:  

«Kommunen skal gjøre seg kjent med innbyggernes levekår, vie spesiell oppmerksomhet til trekk ved 

utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale problemer, og søke å finne tiltak som kan 

forebygge slike problemer»  

Videre har folkehelseloven som formål å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer helse og utjevner 

sosiale helseforskjeller. Paragraf 4 første ledd sier at kommunen blant annet skal bidra til å forebygge psykisk 

og somatisk sykdom. 

BKR understreker at disse bestemmelsene ikke i seg selv er rettighetsbestemmelser i den forstand at den 

enkelte innbygger kan bygge rettigheter direkte på dem. Lovgivningen har imidlertid mange andre 

rettighetsbestemmelser. 

Viktige momenter i det forebyggende arbeidet og arbeidet med tidlig intervensjon er helsestasjon, 

skolehelsetjeneste, utekontakter, barneverntjenesten, fastleger og psykologer i kommunen. Man kan også 

trekke fram viktigheten av folkehelsekoordinator og SLT-samarbeid. SLT står for Samordning av Lokale 

kriminalitetsforebyggende Tiltak. 

Det må understrekes at ikke alle disse virkemidlene isolert sett er lovpålagte tjenester, men kommunen må 

vurdere hvilke tiltak som er nødvendige. 

Det må videre understrekes at i forbindelse med forebyggende arbeid er det fra Helsedirektoratet lagt vekt 

på at lett tilgjengelig informasjon om psykiske helseproblemer og rusmiddelproblemer, samt mulige 

behandlingstilbud, kan redusere stigma, senke terskelen for å søke hjelp og på den måten øke mulighetene 

for at nødvendige tiltak kan bli satt inn tidlig.  

Veileder for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene peker på at det forebyggende arbeidet i 

kommunene må ha særlig oppmerksomhet mot grupper og enkeltpersoner som lever med risiko for eller i 

ferd med å utvikle psykiske lidelser.   

 

Problemstilling 3:  

3. Har kommunen rutiner som sikrer at de økonomiske interessene til personer med psykiske problemer 

eller rusproblemer ivaretas? 

 

BKR viser til at kommunen gjennom lovgivningen er pålagt ulike oppgaver som knytter seg til ivaretakelse av 

innbyggernes økonomiske interesser. Disse oppgavene er fragmenterte, retter seg i praksis mot ulike deler av 

befolkningen, og må dessuten forstås på bakgrunn av at det å forvalte sine økonomiske interesser er et 

ansvar som i utgangspunktet tilligger den enkelte innbygger selv. 

 

Til denne problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

• Kommunen bør ha rutiner og etablert praksis knyttet til: 

o Individuelt tilpasset utbetaling av økonomisk stønad (sosialhjelp), samt bruk av vilkår ved 

stønadstildeling og sosiallån.  

o Økonomisk rådgivning og samarbeid med namsmannen i gjeldsordningssaker. 

o Meldinger til Nav stat om behov for tvungen forvaltning av trygdeytelser. 

o Meldinger til fylkesmannen om personer som kan være i behov av vergemål. 
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Kilder og begrunnelse:  

Revisjonskriteriene har grunnlag i bestemmelsene i lov om sosiale tjenester i Nav (se særlig §§ 17-20), 

folketrygdloven § 22-6 og vergemålsloven § 57. 

Økonomisk stønad (sosialhjelp) er en rettighet for dem som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom 

arbeid, trygdeytelser eller på annen måte.  Lov om sosiale tjenester i Nav gir rom for betydelig 

skjønnsutøvelse. Både med hensyn til fastsetting av stønadens størrelse. Og med hensyn til hvordan 

utbetaling skal skje. Eksempelvis er det ikke en hovedregel om at utbetaling skal skje en gang i måneden eller 

hver fjortende dag. Det er heller ikke gitt en hovedregel om at det skal fattes vedtak for (eksempelvis) en 

måned, tre måneder eller seks måneder om gangen. Dette innebærer at kommunen har rom for individuelle 

tilpasninger i vedtakslengde og utbetalingshyppighet, avhengig av om mottakeren har særskilte utfordringer 

med hensyn til disponering av penger. BKR legger til grunn at det vil være i samsvar med god praksis etter 

loven at kommunen har etablert rutiner og praksis som ivaretar denne muligheten til individuell tilpasning, 

av hensyn til brukerens beste. 

Videre har kommunen ansvar for at det tilbys økonomisk rådgivning ved Nav-kontoret, og for samarbeid med 

namsmannen i gjeldsordningssaker. 

Folketrygdloven § 22-6 fastsetter vilkårene for såkalt tvungen forvaltning av trygdeytelser, som i praksis 

medfører at statlige ytelser ikke lenger utbetales direkte til brukeren, men til kommunalt Nav, som så får 

ansvaret for den løpende disponeringen av ytelsen. Vilkårene er strenge, og forutsetter at brukeren nokså 

åpenbart er uten evne eller vilje til å disponere pengene fornuftig. Det er Nav stat som har myndighet til å 

treffe vedtak om tvungen forvaltning. Men kommunen bør har etablert rutiner og praksis for å melde 

enkeltsaker til Nav stat der tvungen forvaltning synes nødvendig.  

Videre er kommunens helse- og sosialtjeneste pålagt å melde til fylkesmannen (som vergemålsmyndighet) 

saker der en person må antas å være i behov av vergemål, se vergemålsloven § 57. Også her er selve 

vedtaksmyndigheten statlig, så kravet som stilles til kommunen er at man har rutiner og etablert praksis for 

at sakene blir meldt. Vergemålsforskriften § 12 stiller krav til meldingens innhold.  
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Vedlegg 5 - KOSTRA Kommunegruppe 10 (EKG 10) 
 

Kommunegruppene i KOSTRA består av kommuner som anses å være sammenlignbare.  

Kommunegruppen består av følgende kommuner;  

EKG10   Kostragruppe 10 
Region Fra Til  Region Fra Til 
0122 Trøgstad 2001 2017  1032 Lyngdal 2001 2012 

0125 Eidsberg 2013 2017  1101 Eigersund 2001 2017 

0128 Rakkestad 2001 2012  1119 Hå 2001 2012 

0417 Stange 2013 2017  1253 Osterøy 2013 2017 

0418 Nord-Odal 2013 2017  1260 Radøy 2013 2017 

0420 Eidskog 2001 2012  1445 Gloppen 2001 2012 

0428 Trysil 2001 2012  1449 Stryn 2001 2017 

0528 Østre Toten 2001 2017  1517 Hareid 2013 2017 

0532 Jevnaker 2001 2012  1519 Volda 2001 2012 

0534 Gran 2001 2017  1520 Ørsta 2001 2017 

0536 Søndre Land 2001 2017  1528 Sykkylven 2001 2012 

0538 Nordre Land 2001 2012  1532 Giske 2001 2012 

0623 Modum 2013 2017  1534 Haram 2013 2017 

0713 Sande 2001 2017  1535 Vestnes 2001 2012 

0716 Re (f.o.m. 2002) 2001 2012  1548 Fræna 2013 2017 

0719 Andebu (t.o.m. 2016) 2001 2016  1554 Averøy 2001 2012 

0720 Stokke (t.o.m. 2016) 2001 2012  1556 Frei (t.o.m 2007) 1999 2007 

0821 Bø 2001 2012  1624 Rissa 2001 2012 

0914 Tvedestrand 2001 2017  1648 Midtre Gauldal 2001 2017 

1004 Flekkefjord 2001 2012  1662 Klæbu 2001 2012 

1017 Songdalen 2001 2017  1729 Inderøy (t.o.m. 2011) 2001 2011 

 

 

Symbolforklaring KOSTRA 

Symbol Forklaring 

. Tall kan ikke forekomme 

.. Oppgave mangler 

... Oppgave mangler foreløpig 

: Tall kan ikke offentliggjøres 

- Null 

0 Mindre enn 0,5 av den brukte enheten 

0,0 Mindre enn 0,05 av den brukte enheten 

* Foreløpige tall 

-- Brudd i den loddrette serien 

| Brudd i den vannrette serien 
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Vedlegg 6 – Forklaring til momenter fra Ungdata 
 

Ungdata – Definisjoner: 

 
Plaget av ensomhet: 

Andel som svarer «ganske mye plaget» eller «veldig mye plaget» på spørsmålet: Har du vært plaget av 

ensomhet i løpet av sist uke? 

 

Depressivt stemningsleie: 

Andel som har vært «ganske mye plaget» eller «veldig mye plaget» av følgende ting sist uke: Følt at alt er 

et slit, hatt søvnproblemer, følt deg ulykkelig, trist eller deprimert, følt håpløshet med tanke på framtida, 

følt deg stiv eller anspent og bekymret deg for mye om ting. 

 

Mobbing: 

Andel som svarer «minst hver 14. dag» på spørsmålet: Blir du utsatt for plaging/trusler/ utfrysing av 

andre unge på skolen eller i fritida? 

 

Røyker: 

Andel som svarer at de røyker «minst ukentlig» på spørsmålet: Røyker du? 

 

Snuser: 

Andel som svarer at de bruker snus «minst ukentlig» på spørsmålet: Snuser du? 

 

Drukket seg beruset: 

Andel som svarer at de minst én gang siste 12 måneder har «drukket så mye at de har følt seg tydelig 

beruset». 

 

Kan skaffe hasj: 

Andel som svarer «ja» på spørsmålet: Hvis du ønsket å få tak i marihuana eller hasj, tror du at du ville 

klare å skaffe deg stoffet i løpet av to til tre dager? 

 

Brukt hasj/narkotika: 

Andel som svarer at de minst én gang siste 12 måneder har «brukt hasj eller marihuana» eller «brukt 

andre narkotiske stoffer». 

 


