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Samordning i barn- og ungetjenesten

0. SAMMENDRAG
0.1 Formålet med prosjektet
Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2010-2012, vedtatt av
kommunestyret i Alta den 21.6.2010 (sak 63/10). Formålet med undersøkelsen har vært å
finne ut om samordningen av barn- og ungetjenesten har skjedd i tråd med fastsatte
målsetninger og om grunnleggende lovkrav blir etterlevd.

0.2 Revisors vurderinger og konklusjoner
Har samordningen bidratt til mer helhetlige og koordinerte tjenester?

Vår undersøkelse viser at opprettelsen av en samordnet barn- og ungetjeneste har bidratt til
mer helhetlige og koordinerte tjenester.
Revisjonen registrerer blant annet at det har blitt etablert nye arenaer for tverrfaglig arbeid.
Eksempel på dette er de tverrfaglige teamene, de tverrfaglige gruppene, de tverrfaglige
drøftingsmøtene og et tverrfaglig lederteam. I stillingsbeskrivelsene stilles det også krav til at
de som ansettes i barn- og ungetjenesten er villig til å bidra til det tverrfaglige arbeidet. Vår
undersøkelse viser imidlertid at blant annet arbeidet med å være koordinator for brukere er
noe ujevnt fordelt mellom tjenestene og de ansatte.
Videre er det etablert nye metoder for gjennomføring av forebyggende arbeid. Vi nevner i den
sammenheng arbeidet med «Tidlig innsats», som er et samarbeid mellom barn- og
ungetjenesten, barnehager og skoler. Samlokaliseringen har også bidratt til mer uformell
kontakt mellom de ansatte i de fire deltjenestene som barn- og ungetjenesten består av.
Eksempel på dette er felles sosiale arrangement og felles matpauser.
På den annen side registrerer revisjonen imidlertid at samordningen kan ha bidratt til at andre
samarbeidsløsninger har blitt noe svekket. Eksempel på dette er samarbeidet mellom tjenester
i barn- og ungetjenesten og instanser i Helse- og sosialsektoren. Vi har også funnet at det ikke
er samsvar mellom kommunens delegasjonsreglement og strukturen i den samordnede barnog ungetjenesten. Vi har også funnet at det ikke gjennomføres brukerundersøkelser i barn- og
ungetjenesten og at det ikke er etablert noen helhetlig informasjon om tjenesten på
kommunens hjemmeside på internett.
Blir grunnleggende lovkrav og rettsprinsipp ivaretatt i saksbehandlingen?

Vår undersøkelse viser at grunnleggende lovkrav og rettsprinsipp i all hovedsak blir etterlevd.
Revisjonen vil imidlertid bemerke at vi har funnet eksempel på at enkelte av
forvaltningslovens krav til saksbehandlingen ikke har blitt etterlevd. Vi vil videre understreke
at barn- og ungetjenestens praksis i noen tilfeller innehar en risiko for at regler om
taushetsplikt kan bli brutt.
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0.3 Anbefalinger
Med utgangspunkt i de hovedfunn som er gjort i denne undersøkelsen vil revisjonen anbefale
følgende:
1. Det bør foretas en gjennomgang av kommunens delegasjonsreglement som sikrer at
disse er i tråd med etableringen av en samordnet barn- og ungetjeneste.
2. Det bør vurderes å utarbeide formelle rutiner for samarbeid mellom barn- og
ungetjenesten og instanser i andre sektorer i kommunen.
3. Det bør innføres rutiner som bidrar til en mer jevn og tverrfaglig fordeling av rollen
som koordinator overfor brukere med individuelle planer.
4. Det bør vurderes å iverksette brukerundersøkelser for tjenestene i barn- og
ungetjenesten.
5. Det bør vurderes å gi mer helhetlig informasjon om barn- og ungetjenesten på
kommunens hjemmeside.
6. Det bør utarbeides felles rutiner for saksbehandling i barn- og ungetjenesten som
sikrer at kravene til saksbehandling i forvaltningsloven etterleves.
7. Det bør foretas en gjennomgang av barn- og ungetjenestens rutiner knyttet til
håndtering av taushetsplikten.
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1. INNLEDNING
1.1 Prosjektets bakgrunn og formål
1.1.1 Bakgrunn
Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2010-2012, vedtatt av
kommunestyret i Alta den 21.6.2010 (sak 63/10). Det framgår her at det skal utføres en
forvaltningsrevisjon av samordningen i barn- og ungetjenesten.
I planen for forvaltningsrevisjon sies det følgende om dette temaet:
«Alta kommune har vært gjennom en omfattende administrativ omorganisering. Det er
blant annet opprettet en ny sektor, barn- og ungesektoren, som erstatter den gamle
oppvekstsektoren. En av avdelingene i den nye sektoren er barn- og ungetjenesten som
blant annet inneholder helsesøstertjeneste, barnevern og PPT. All endring av
organisasjoner har en risiko for å ikke lykkes. Samlokalisering er et viktig utgangspunkt,
men ikke noen garanti for samarbeid. Området er vesentlig for brukere, men også for de
ansatte.»

1.1.2 Formål
Formålet med undersøkelsen har vært å finne ut om samordningen av barn- og ungetjenesten
har skjedd i tråd med fastsatte målsetninger og om grunnleggende lovkrav blir etterlevd. Ut i
fra dette vil kommunen få belyst ulike sider ved egen praksis, og bli presentert hvor det er
muligheter for forbedringer.

1.2 Problemstillinger
Undersøkelsen er gjennomført med utgangspunkt i to hovedproblemstillinger. Disse er vedtatt
av kontrollutvalget i Alta kommune i sak 3/2012. I tillegg har revisjonen utarbeidet
underproblemstillinger i tilknytning til disse to hovedproblemstillingene.
Problemstillingene i denne undersøkelsen er som følger:
1. Har samordningen bidratt til mer helhetlige og koordinerte tjenester?



Har samlokaliseringen bidratt til mere samordning og samhandling?



Er det etablert felles rutiner for tverrfaglig arbeid?



Benyttes individuelle planer på en tilfredsstillende måte?



Er det en tilfredsstillende praksis for bruk av koordinatorer?



Er det praksis for å benytte ansvarsgrupper?



Er det tilrettelagt for brukermedvirkning?

2. Blir grunnleggende lovkrav og rettsprinsipp ivaretatt i saksbehandlingen?



Skjer saksbehandlingen i tråd med grunnleggende lovkrav?



Blir reglene om taushetsplikt ivaretatt i tråd med lovkrav?
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1.3 Revisjonskriterier
Revisjonskriterier er samlebetegnelsen på de krav og forventninger som brukes i den enkelte
forvaltningsrevisjon for å vurdere den reviderte virksomhet. Kriteriene holdes opp mot
faktagrunnlaget, og danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de
konklusjoner som trekkes.
1.3.1 Kilder til kriterier
Revisjonskriteriene i denne undersøkelsen er utledet fra følgende kilder:
Lover:


Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)



Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)



Lov om sosiale tjenester m.v. (sosialtjenesteloven)



Lov om barneverntjenester (barnevernloven)



Lov om barnehager (barnehageloven)



Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)



Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven)



Lov om helsetjenesten i kommunene (kommunehelsetjenesteloven)



Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)



Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen



Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV-loven)

Forskrifter:


Forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven



Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Tilsyn med mer:



Statens helsetilsyn: Rapport 5/2009: Utsatte barn og unge – behov for bedre samarbeid
Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosial- og barneverntjenester
til utsatte barn.



Riksrevisjonen: Dokument nr. 3:7 (2006-2007). Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til
barn og unge med psykiske problemer.

Statlige føringer med mer:


Rundskriv Q-24; Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten;
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet



Rundskriv Q-16/2007; Forebyggende innsats for barn og unge
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet m.fl.



Rundskriv I-3/2004: Samarbeid mellom tjenesteytere som gir tilbud til barn og unge under 18
år med nedsatt funksjonsevne – bruk av individuell plan;
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet m.fl.



Rutinehåndbok for barneverntjenesten i kommunene;
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Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet



NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt; Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og
unge

Politiske vedtak (Alta kommune):


Kommuneplan for Alta kommune, samfunnsdelen 2004-2015; «Alta vil»



Vedtak i Alta kommunestyre i sak 44/06; Foreløpige budsjettrammer 2007

Administrative vedtak (Alta kommune):


Prosjektplan for etablering av en samordnet barn- og ungetjeneste
(Vedtatt i styringsgruppa 25.09.2006)

Teori:


Veileder til forskrift om individuell plan;
Sosial- og helsedirektoratet



Veileder; Taushetsplikt og samhandling i kommunalt arbeid for barn - ungdom – familier;
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)



Rapport 18/2011; Evaluering av prosjektet «Sammen for barn og unge – bedre samordning av
tjenester til utsatte barn og unge»;
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

1.3.2 Utledning av kriterier
Nedenfor gjengir vi kort de konkrete kriteriene (kravene) som revisjonen har vurdert
kommunen sin praksis i forhold til. Det blir gitt en mer utdypende redegjørelse for hvordan vi
har utledet revisjonskriteriene i vedlegg 2 i denne rapporten.
Krav til samordningen


Arbeidet i barn- og ungetjenesten skal være samordnet og håndtering av saker skal være
preget av tverrfaglig samhandling.



Det skal foreligge rutiner for tverrfaglig arbeid.



Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet en
individuell plan.



Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få utnevnt en
koordinator.



Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester bør ha en ansvarsgruppe.



Det skal legges til rette for brukermedvirkning.

Krav til saksbehandlingen


Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold.



Det skal gis foreløpig svar dersom en henvendelse ikke kan besvares innen èn måned etter at
den er mottatt.



Vedtaket skal være skriftlig.



Vedtaket bør være klart og tydelig, og det bør inneholde opplysninger om hvem som har
fattet vedtaket, hvem det gjelder, når vedtaket er fattet og hva det går ut på.



Vedtaket skal grunngis.



Partene skal underrettes om vedtaket.
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Krav vedrørende taushetsplikt


Innhenting av opplysninger krever som hovedregel samtykke fra brukerne.



Brukere skal kunne henvende seg til forvaltningsorganet uten å måtte dele sensitive
opplysninger med uvedkommende.



Saksbehandlingssystem og arkivordning skal være innordnet slik at de særlige regler om
taushetsplikt overholdes.

1.4 Metode
1.4.1 Datainnsamling
Metode er samlebetegnelsen på de framgangsmåtene som benyttes for å samle inn data som
kan gi svar på problemstillingene i en undersøkelse. Framgangsmåtene i denne undersøkelsen
har vært intervju, dokumentanalyse og observasjon.
Vi har intervjuet seks personer. Dette er leder av barn- og ungetjenesten, leder av
barneverntjenesten, leder av habiliteringstjenesten, leder av pedagogisk-psykologisk tjeneste
(PPT), leder av helsesøstertjenesten og leder av helseavdelingen i helse- og sosialsektoren
(koordinerende enhet). Dokumentanalysen har blant annet bestått av gjennomgang av
styringsdokumenter (herunder virksomhetsplaner, årsmeldinger og prosjektdokumenter),
rutinebeskrivelser, stillingsbeskrivelser og saksdokumenter til politiske utvalg, samt
gjennomgang av 19 brukermapper (herunder 19 vedtak). Observasjonen har bestått i at vi har
fått en omvisning i lokalitetene til barn- og ungetjenesten i Markveien 26.
Mer informasjon om metode og gjennomføring finnes i vedlegg 3 til denne rapporten.
1.4.2 Avgrensing
Tematisk er denne undersøkelsen i all hovedsak avgrenset til organisering,
tjenesteproduksjon, måloppnåelse og regeletterlevelse i barn- og ungetjenesten etter at
tjenesten var etablert. Undersøkelsen omfatter ikke vedtatte planer om etablering av et
Familiens hus og etablering eller en samlokalisert døgnenhet (samlokalisering av tiltaksbase
og barneavlastning).1 Undersøkelsen omfatter heller ikke økonomiske forhold vedrørende
driften av barn- og ungetjenesten.2
Tidsmessig er undersøkelsen i all hovedsak begrenset til perioden 2011 til 2012 (per
september), men vil også berøre tidligere år i den grad det er nødvendig for å beskrive
utviklingen og tilstanden i samordningen.

1

Se blant annet vedtak i formannskapet 16.05.2007, vedtak i hovedutvalg for barn og unge 12.10.2009 (sak
48/09: Etablering av Familiens hus), vedtak i hovedutvalget for barn og unge 11.06.2012 (sak 54/12: Ny
avlastningsenhet for barn og unge) og Årsmelding 2010 for Barn- og ungesektoren på side 11. Det kan for
ordens skyld nevnes at prosjektet med å etablere et Familiens hus ble stanset av formannskapet i 2010 (jf.
Årsmelding 2010 for Barn- og ungesektoren på side 25).
2
At undersøkelsen ikke skal ta for seg økonomiske forhold er avklart med kontrollutvalget i Alta kommune (sak
26/2011 og sak 3/2012). Revisjonen har videre forstått det slik at hovedmålet med samlokaliseringen og
samordningen av tjenester for barn og unge ikke var økonomisk begrunnet.
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Undersøkelsen er avgrenset til å gjelde de enhetene som finnes i barn- og ungetjenesten, det
vil si leder av barn- og ungetjenesten, barnevernet, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT),
helsesøstertjenesten og habiliteringstjenesten. I tillegg er helseavdelingen involvert, da i dens
funksjon som kommunens koordinerende enhet i forbindelse med utarbeidelse av individuelle
planer.
1.4.3 Dataenes gyldighet og pålitelighet
Med gyldige data menes at det skal være samsvar mellom formålet for undersøkelsen og de
data som er samlet inn. Vi mener at data i denne undersøkelsen er egnet til å svare på
problemstillingene ved at vi har relevant og tilstrekkelig informasjon. Det er likevel viktig å
være klar over at opplysningene i rapporten representerer et utvalg av fakta, blant annet ved at
vi har intervjuet et begrenset utvalg personer og har valgt ut noen saker for nærmere
undersøkelse.
Med pålitelige data menes at data skal være mest mulig presise og nøyaktige. Dette er
ivaretatt gjennom intern kvalitetssikring og ved verifisering av opplysninger framkommet
gjennom intervju. Dette er gjort ved at alle informantene har blitt gitt anledning til å lese
gjennom et utkast til rapport og komme med tilbakemeldinger på faktadelen i denne.
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2. LITT INFORMASJON OM BARN- OG UNGETJENESTEN
2.1 Organisering
2.1.1 Overordnet
Barn- og ungetjenesten i Alta kommune ble etablert som en flerfaglig virksomhet i
kommunens Barn- og ungesektor fra høsten 2008. Virksomheten har vært samlokalisert i om
lag fire år, består av i alt 44 årsverk (2011) og inneholder følgende fire enheter:





Helsesøstertjenesten
Barnevernstjenesten
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
Habiliteringstjenesten

Barn- og ungetjenesten har videre ansvar og medansvar knyttet til drift av:





Barneavlastning
Tiltaksbasen
Baser for barn med særskilte behov ved fem skoler
Bosetting av 20 mindreårige flyktninger

Den utøvende delen av disse tjenestene (barneavlastning, basene og helsestasjonen) er ikke
samlokalisert med resten av virksomheten.
Barn- og ungetjenesten ledes av en virksomhetsleder som rapporterer til kommunalleder for
Barn og ungesektoren. Hver enhet i barn- og ungetjenesten ledes av hver sin rådgiver som
sammen med virksomhetsleder utgjør et lederteam. Dette er:





Faglig ansvarlig for barneverntjenesten
Faglig ansvarlig for helsesøstertjenester
Faglig ansvarlig habiliteringstjenesten
Faglig ansvarlig for PP-tjenester

Figur 1: Organisasjonskart for Barn- og ungesektoren
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2.1.2 Helsesøstertjenesten
Helsesøstertjenesten jobber etter lov om helse- og omsorgstjenester og folkehelseloven med
tilhørende forskrifter, veiledere og nasjonale faglige retningslinjer. Dette innbefatter blant
annet helseundersøkelser, rådgivning, oppfølging og henvisning ved behov,
opplysningsvirksomhet, forebyggende psykososialt arbeid, hjemmebesøk og oppsøkende
virksomhet, samarbeid med skoler (herunder bistand og undervisning i den utstrekning
skolene ønsker det), samarbeid om habilitering av barn og ungdom,
barnevaksinasjonsprogrammet, og drift av helsestasjon, ungdommens helsestasjon,
skolehelsetjeneste og vaksinasjonskontor. Tjenesten har 9 helsesøstre i 100 % stilling.
2.1.3 Barneverntjenesten
Barneverntjenesten arbeider etter lov om barneverntjenester og adopsjonsloven. Dette
innebærer forebygging, ansvar for å påse at barn får hjelp fra andre offentlige instanser,
undersøkelse for å kartlegge om barnet har behov for hjelpetiltak og iverksette tiltak. Dersom
en finner grunnlag for omsorgstiltak skal barneverntjenesten fremme saken for
behandling i Fylkesnemnda for sosiale saker. Det må i slike saker arbeides i forhold til å finne
egnet omsorgstiltak, enten fosterhjem eller institusjon. Dette gjøres i nært samarbeid med
Bufetat. Barneverntjenesten har også ansvar for utarbeidelse av sosialrapporter i forbindelse
med utenlandsk og innenlandsk adopsjon. Barneverntjenesten har 15 stillingshjemler.
2.1.4 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
PPT yter tjenester internt i kommunen, samt i Loppa kommune tilsvarende 75 % av en
fagstilling. Opplæringsloven hjemler PP- tjenestens arbeidsoppgaver, og
er tjenestens viktigste styringsdokument. PP-tjenesten er en sakkyndig og veiledende instans
som skal medvirke til at barn, unge og voksne med særskilte behov får utredning og tiltak som
sikrer likeverdighet og utvikling. Forebyggende- og systemrettet arbeid i barnehager og skoler
som bidrar til et godt lærings- og utviklingsmiljø for barn, unge og voksne er et sentralt
arbeidsfelt. PP-tjenesten arbeider både på individ- og systemnivå. PP-tjenesten har i løpet av
2011 hatt 9 spesialpedagoger i full stilling og 5 spesialpedagoger i lavere stillingsprosenter
(50-80 % stilling). Totalt 12,2 av 13,8 stillingshjemler har vært besatt.
2.1.5 Habiliteringstjenesten
Habiliteringstjensten sine oppgaver er blant annet regulert i lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester (fra 1. januar 2012). Tjenesten forvalter ordninger i denne loven for barn og
unge (inntil 18 år), det være seg støttekontakter, praktisk bistand, avlastning, tiltaksbaser (på
fem skoler) og omsorgslønn. Habiliteringstjenesten har to stillingshjemler.

2.2 Økonomi
Netto driftsutgifter i barn- og ungetjenesten var på om lag kr 55 millioner i 2009,3 om lag kr
60 millioner i 2010 4 og om lag kr 62 millioner i 2011.5 Virksomheten hadde merforbruk i alle

3

Årsmelding 2009; Alta kommune, på side 51.
Årsmelding 2010; Alta kommune, på side 50.
5
Årsmelding 2011; Alta kommune, på side 57.
4
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disse tre årene. Merforbruket var på henholdsvis om lag kr 3,3 millioner i 20096, kr 10
millioner i 20107 og kr 7,8 millioner i 2011.8
Tabell 1: Økonomisk resultat for Barn- og ungetjenesten 2011 (Kilde: Alta kommune, Årsmelding 2011)

I opprinnelig budsjett for 2012 er det budsjettert med utgifter på kr 59.465.000,- i barn- og
ungetjenesten (inkludert tiltaksbasen og barneavlastningen).9 I regnskapsrapport for andre
kvartal 2012 rapporteres det om at virksomheten ligger an til å få et regnskapsmessig
merforbruk på kr 857.000,-.10

2.3 Utviklingen i tjenesteproduksjonen 2007-2011
Nedenfor presenterer vi tallmateriale som viser noe av omfanget og utviklingen i
tjenesteproduksjonen i de fire deltjenestene i barn- og ungetjenesten i perioden 2007/20082011.
2.3.1 Barneverntjenesten
Tabellen nedenfor er ment å gi en oversikt over utviklingen i tjenesteproduksjonen innenfor
barnevernet slik det framgår av KOSTRA-tall.

6

Årsmelding 2009; Alta kommune, på side 51.
Årsmelding 2010; Alta kommune, på side 50.
8
Årsmelding 2011; Alta kommune, på side 57.
9
Dette i henhold til sak 1/2012 i Hovedutvalg for oppvekst og kultur (Budsjett 2012 – Detaljering av
budsjettramme). Se vedlegg til saken kalt «Detaljering – Ramme pr. rapporteringsenhet i sektor 210».
10
Behandlet av kommunestyret i sak 103/12 (17. september 2012).
7

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Side 10

Samordning i barn- og ungetjenesten

Tabell 2: Tjenesteproduksjon i barneverntjenesten (Kilde: KOSTRA/SSB)
Tjenesteproduksjon i barneverntjenesten – Alta kommune
2011

2010

2009

2008

2007

Innført internkontroll i barneverntjenesten

Nei

Ja

Ja

Ja

Ja

Benyttet brukerundersøkelse siste år

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

System for brukerundersøkelser i barnevernstjenesten

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

16

15

14

13

13

3

2,8

2,6

2,4

2,4

20,4

14,5

1,4

2,6

10,6

5,4

4,6

4,8

4,5

3,5

6

5,5

5,3

4,8

4,2

Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk

26,4

25,5

26,1

26,3

22,9

Andel undersøkelser som fører til tiltak (funksjon 244)

54,4

56,5

57

58

47,5

Barn med tiltak per 31.12

205

204

190

177

146

Barn med hjelpetiltak per 31.12

154

152

149

138

106

Barn med omsorgstiltak per 31.12

51

52

41

39

40

Andel barn med tiltak per 31.12. med utarbeidet plan

96

88

97

97

20

KOSTRA-tall

Sum stillinger i alt
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år
Andel undersøkelser med behandlingstid over tre måneder
Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år

Av tabellen ovenfor kan man blant annet lese følgende:









Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse i barneverntjenesten i perioden
Antall stillinger totalt og antall stillinger med fagutdanning har økt
Andelen undersøkelser med behandlingstid over tre måneder har gått ned for så å øke
igjen
Andelen barn med undersøkelse har økt
Andelen barn med barnevernstiltak har økt
Antall barn med undersøkelse har økt
Barn med omsorgstiltak har økt
Andelen barn med utarbeidet plan har økt

2.3.2 Habiliteringstjenesten
Tabellen nedenfor er ment å gi en oversikt over utviklingen i tjenesteproduksjonen innenfor
habiliteringstjenesten slik det framgår av opplysninger som tjenesten selv har oppgitt i
årsmeldinger for Barn- og ungesektoren.
Tabell 3: Tjenesteproduksjon i habiliteringstjenesten (Kilde: Årsmeldinger for Barn- og ungesektoren)
Tjenesteproduksjon i habiliteringstjenesten
2011

2010

2009

2008

163

184

125

91

Brukere som kun har individuell plan

11

12

5

…

Avlastning: Antall barn totalt

66

60

54

42

Tiltaksbasen (avlastning)

16

14

13

8

Skolebasene (avlastning)

24

23

…

…

Privat avlastning

46

35

32

…

Follumsvei

12

10

9

8

Støttekontakt

76

63

64

61

Tall fra årsmeldinger for Barn- og ungesektoren
Totalt antall brukere
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Omsorgslønn

67

60

62

44

Praktisk bistand

8

6

8

4

Fritidskontakt

1

1

1

…

Antall ressurskrevende brukere

7

5

5

4

Av tabellen ovenfor kan man lese følgende:







Totalt antall brukere har økt
Antall barn med avlastning har økt
Antall barn med støttekontakt har økt
Antall personer med omsorgslønn har økt
Antall barn med praktisk bistand har økt
Antall ressurskrevende brukere har økt

2.3.3 Helsesøstertjenesten
Tabellen nedenfor er ment å gi en oversikt over utviklingen i tjenesteproduksjonen innenfor
helsesøstertjenesten slik det framgår av KOSTRA-tall.11
Tabell 4: Tjenesteproduksjon i helsesøstertjenesten (Kilde: KOSTRA/SSB)
Tjenesteproduksjon i helsesøstertjenesten
2011

2010

2009

2008

2007

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst

33

48

54

60

94

Andel spedbarn som har fullført helseundersøkelse innen utg. av 8. leveuke

87

151

174

86

195

Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder

74

71

96

76

18

Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder

66

71

87

103

69

Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn

79

166

275

122

173

4

..

..

..

..

1,7

1,9

2

1,8

2,3

KOSTRA-tall

Åpningstid ved helsestasjon for ungdom. Sum timer per uke.
Åpningstid ved helsestasjon for ungdom per 1000 innbyggere 13-20 år

Av tabellen ovenfor kan man lese følgende:







Andelen nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst har gått ned
Andelen spedbarn som har fullført helseundersøkelse inne utgangen av åttende
leveuke har gått ned
Andelen barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder har økt for så å gå
ned
Andelen som har fullført helseundersøkelse ved fire års alder har økt for så å gå ned
Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av
1. skoletrinn har økt for så å gå ned
Åpningstid ved helsestasjon for ungdom per 1000 innbygger 13-20 år har gått ned

11

I noen av radene i tabell 4 er «andel» oppgitt å være større enn 100. I KOSTRA forklares dette slik:
«På grunn av blant annet tidsforløpet mellom fødsel og helseundersøkelse kan tall på over 100 prosent
forekomme i enkelte kommuner.»
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2.3.4 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og spesialundervisning
Tabellen nedenfor er ment å gi en oversikt over utviklingen i tjenesteproduksjonen innenfor
PPT og spesialundervisning slik det framgår av årsmeldinger for Barn- og ungesektoren og
KOSTRA-tall.
Tabell 5: Tjenesteproduksjon i PPT og spesialundervisning (Kilde: KOSTRA/SSB og årsmeldinger for BU-sektoren)
Tjenesteproduksjon i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

2011

2010

2009

2008

172

189

164

176

740

802

821

2007

Tall fra årsmeldinger for Barn- og ungesektoren
Antall nye henvisninger
Antall aktive saker
Antall søknader: Skole (barnetrinn og ungdomstrinn)
Antall søknader: Barnehage

Skole - Spesialundervisning

241

233

22

29

2011

2010

2009

2008

2007

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning

9,9

8,9

8,4

7,2

7,6

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn

5,2

5,3

4,8

4,6

..

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn

11,6

8,8

8,7

7,6

..

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn

13,9

13,6

11,8

9,6

..

Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt

14,3

11,7

11,2

12,7

13,2

KOSTRA-tall

Av tabellen ovenfor kan man lese følgende:





Antall nye henvisninger har holdt seg relativt stabilt i perioden
Antall aktive saker har gått noe ned
Andelen elever som får spesialundervisning har økt
Andelen timer til spesialundervisning av antall lærertimer totalt har gått ned for så å
øke
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3. HAR SAMORDNINGEN BIDRATT TIL MER HELHETLIGE OG
KOORDINERTE TJENESTER?
3.1 Har samlokaliseringen og organiseringen av en barn- og
ungetjeneste bidratt til mer samordning og samhandling?
3.1.1 Revisjonskriterier
Til denne problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterium:


Arbeidet i barn- og ungetjenesten skal være samordnet og håndtering av saker skal være
preget av tverrfaglig samhandling.

Viktige suksesskriterier i arbeidet med samordning er blant annet hvordan følgende forhold
innrettes:


Samlokalisering



Organisering og ledelse

3.1.2 Data
A) SAMLOKALISERINGEN

En av hovedaktivitetene og milepælene i arbeidet med samordning av tjenestene til barn og
unge er samlokaliseringen. Nedenfor gjennomgår vi noen dokumenter som beskriver og
vurderer prosessen knyttet til dette. Vi presenterer også informasjon gitt i intervju.
Avslutningsvis oppsummerer vi hva som er hovedpunktene i disse.
Politiske vedtak om samlokalisering
Etableringen av Barn- og ungetjenesten har blant annet sin bakgrunn i vedtak fattet i
kommunestyret i sak 44/06 (sak om foreløpige budsjettrammer for 2007) på dets møte den 26.
juni 2006. I dette vedtaket heter det at det skal iverksettes en
«…etablering av et samordnet og samlokalisert tjenestetilbud for barn og unge, inkludert
barnevernet”.
I vedtaket heter det videre at dette skal gis ”høyeste prioritet” med det mål å være fullt
operativt innen utgangen av 2007.
Administrative vedtak og føringer om samlokalisering
Organisasjonsutvikling – Alta kommune (2006-2007) – Plan for delprosjekt

I mai 2006 sendte Alta kommune ved rådmann og oppvekstsjef søknad til Fylkesmannen i
Finnmark om utbetaling av tilbakeholdte skjønnsmidler for 2006 i forbindelse med prosjektet
«Helhetlig organisering av tjenestetilbudet til barn og unge i Alta kommune. Det omsøkte
beløp var på kr 775.000,-.
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Vedlagt denne søknaden var det en nærmere beskrivelse av prosjektets mål og organisering,
samt en prosjektplan. I prosjektplanen framgår det at en av milepælene var å danne et felles
hus med felles mål, herunder samlokalisering av enhetene.
Prosjektplan for barn- og ungeorganisering (september 2006)

Styringsgruppa for prosjektet Barn- og ungeorganisering vedtok den 25. september 2006 en
prosjektplanen der det er lagt til grunn at kommunens tjenesteapparat rettet mot barn og unge
skal samlokaliseres og samordnes. Det sies her at «den samlede organisasjonen skal etableres
i felles lokaler». I planen blir det presentert seks hovedaktiviteter og åtte milepæler.
Den femte hovedaktiviteten i planen var å «planlegge fysisk utforming av lokaler knyttet til
vedtatt organisasjonsmodell og gjennomføre overflytting av de aktuelle avdelinger og enheter
til felles lokaler». Milepælene knyttet til samlokaliseringen var henholdsvis «ferdigstilling av
plan for fysisk utforming av Barn- og ungelokaler» (milepæl 4), «ferdigstilling av lokaler»
(milepæl 5) og «overflytting til nye lokaler/implementering av ny organisering» (milepæl 7).
Informasjon om prosjektet barn og unge på kommunens hjemmeside

I en informasjonsbrosjyre fra prosjektfasen (2007), som blant annet er å finne på kommunens
hjemmeside, kan man lese følgende om prosjektet barn og unge:12
Tilgjengelighet og det tverrfaglige fellesskap skal styrkes ytterligere ved samlokalisering av
kommunens tjenestetilbud for barn og unge. Kommunen har skaffet nye lokaler i Alta sentrum til
lokalisering av administrative oppgaver i tilknytning til systemrettede og individrettede tjenester.
Samlokalisering skal gi gode betingelser for tverrfaglig samarbeid gjennom formelle og uformelle
møtepunkter og øke forutsigbarheten for brukeren…».

Arbeidet med samlokalisering blir altså i denne brosjyren presentert som et av flere
temaområder som prosjektarbeidet omfattet.
Beskrivelser av samlokaliseringen i statusrapport per august 2008
Det er utarbeidet en statusrapport om gjennomføringen av prosjektet barn og unge (datert 31.
august 2008). Her framgår det innledningsvis at omstillingsarbeidet som er gjennomført kan
oppsummeres i tre hovedområder. Et av disse er arbeidet med «samlokalisering av det
kommunale tjenestetilbudet for barn og unge».
Man kan lese følgende om arbeidet med samlokaliseringen i denne rapporten:
«Administrasjonssenter for den nye sektoren barn og unge skal legges til nye lokaler i Markveien 26.
De nye lokalene vil være primærarbeidssted for alle ansatte som berøres direkte av
omorganiseringen: det vil si ansatte tilknyttet sektorledelse, serviceteam og den nye tverrfaglige barnog ungetjenesten. I samarbeid med arkitekt og kommunens utbyggingsavdeling vedtok styringsgruppen
i prosjekt barn og unge den 20.02.2007 en planløsning for lokalene. Planløsningen gir arbeidsplasser
for 56 ansatte og er basert på en kombinasjon mellom teamkontorer med arbeidsplasser for 4 eller 5
ansatte og «stille rom» for konsultasjoner og møter. Selve ombyggingen av lokalene ledes av
utbyggingsavdelingen i kommunen. Ombyggingen har tatt lengre tid enn det de opprinnelige planene

12

«Informasjon om prosjektet barn og unge»; Alta kommune; opprettet 23. april 2007:
http://www.alta.kommune.no/prosjekt-barn-og-unge.452094-74112.html
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tilsa. Det er forventet at lokalene skal være klar for innflytting i løpet av høsten 2008. ..Plantegninger
for de nye barn og ungelokalene finnes i vedlegg nr. 2.1.»

Det sies videre at:
«Planløsningen for det nye bygget består av en kombinasjon av teamkontorer med «åpne»
arbeidsplasser for 4 til 5 personer og «stille rom» i form av møte- og samtalerom. Det er lagt vekt på
at bygget skal kunne brukes fleksibelt. Utformingen av teamkontorene skal gi nærhet til tverrfaglig
kompetanse og gode rammebetingelser for tverrfaglig samarbeid. Samtidig vil bygget omfatte 12
møte- og samtalerom som kan benyttes til spesifikk møtevirksomhet og enearbeid i tilfeller hvor den
ansatte arbeider med saker der det kan være behov for å sitte avskjermet».

I rapporten nevnes det også at det i tillegg til de nye lokalene i Markveien 26 skulle arbeides
med lokalisering av en utøvende tjeneste for barn og unge, det vil si en samlokalisering av
tiltaksbasen, barneavlastning, en ny barnehage, base for familiebarnehage og eventuelt et
omsorgstilbud for barn med barn på nattestid i tilknytning til de øvrige tjenestene (jf. vedtak i
formannskapet 16.05.2007).13
Rapporten tar også for seg organiseringen av servicetorgtjenester i forbindelse med
samlokaliseringen i Markveien. Om dette sies det følgende:
«..De forkontortjenester som i dag er knyttet til de ulike tjenesteenhetene samordnes som resultat av
omorganiseringen, og det etableres et eget «servicetorg» i de nye lokalene for den nye sektoren for
barn og unge. Servicetorget for sektoren vil være tilknyttet det sentrale servicetorget i kommunen som
er lokalisert på rådhuset, og i tiden frem mot samlokalisering vil det arbeides for å avklare oppgaveog ansvarsfordeling.
Sektorens servicetorg implementeres først ved samlokalisering, med hovedoppgaver som:
o
o
o
o
o

Betjene sentralbord og ta i mot besøkende
Informere om tjenestetilbud og henvise brukere videre
Håndtere innkommende og utgående post
Håndtere dag- og bortsettingsarkiv
Registrere og journalføre saker i egnet fagsystem..»

Beskrivelser av samlokaliseringen i årsmeldinger for barn- og ungesektoren
I årsmeldingen for 2008 rapporteres det at rådmannen fattet formell sammenslåing til en
samlet barn- og ungetjeneste fra 1. mars 2008. Lokalene i Markveien var imidlertid ikke
ferdigstilt før i slutten av oktober dette året. Det ble også rapportert om at lokalene var lyse,
men trangbodde, og at det var liten plass, noe som i perioder og for noen ansatte var en
utfordring.
I årsmeldingen for 2009 (om lag ett år etter samlokaliseringen) rapporteres det om at enkelte
ansatte opplevde samlokaliseringen og nye arbeidsmåter som utfordrende fordi det brøt med
tidligere kulturer og arbeidsmønstre. I den forbindelse fikk ledelsen for barn- og ungesektoren
henvendelser om å la de ulike tjenester sitte samlet (det vil si hver faggruppe for seg) for på
den måten å ivareta det enkelte fags særegne behov og strategier. I årsmeldingen gis det

13

Revisjonen vil for ordens skyld nevne at tiltak/prosjekt knyttet til dette ikke inngår som en del av denne
forvaltningsrevisjonen.
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uttrykk for at det var naturlig at disse ønsker ble lagt fram, men at det likevel ikke ville være
mulig å ivareta perspektivet om helhet og sammenheng i tjenestetilbudet om det nye (det vil si
samordningen) bare førte til en samlokalisering av de tidligere tjenestene. I årsmeldingen ble
det videre rapportert om at det i februar 2010 skulle iverksettes en evalueringsprosess av den
nye organiseringen. I forbindelse med dette skulle hver enkelt medarbeider inviteres til å gi
innspill knyttet til erfaringene med den nye organisasjonen.
I årsmeldingen for 2010 rapporteres det om at etableringen av en barn- og ungetjeneste har
vært en krevende prosess og at det i løpet av dette året var betydelig oppmerksomhet rundt
utfordringer og misnøye fra en del ansatte med den nye organisasjonen. Det rapporteres
videre om at det i løpet av 2010 og ved innledningen til 2011 ble gjennomført en rekke
prosesser med sikte på å skape nødvendig forståelse og arbeidsro for den nye organisasjonen.
Det ble blant annet gjennomført ekstern bistand i vurdering av barn- og ungetjenesten av
selskapet Utviklingspartner AS, intern evaluering av organisasjonsmodell og bistand fra Alta
kommunes personalsjef. Som en følge av dette ble det etablert fagspesifikke kontorer og leie
av flere kontorer i Parksentret (Markveien) for å utvide antall arbeidsplasser og
møterom/samtalerom. Dette fordi lokalene viste seg å være for trange for ca. 55 ansatte.
I årsmeldingen for 2011 rapporteres det ikke om noen utfordringer knyttet til
samlokaliseringen.
HMS-plan 2013 for Barn- og ungesektoren
Barn- og ungesektoren har utarbeidet en plan for HMS-arbeidet i sektoren for 2013. Denne er
en direkte oppfølging av vernerunder og risikovurderinger som er gjort i sektorens
virksomheter i 2012. Planen ble behandlet og vedtatt av hovedutvalget for oppvekt og kultur
den 25. september (sak 75/12).
Som et vedlegg til planen finnes det en liste over innmeldte investeringsbehov fra
virksomhetene i sektoren. Av listen framgår det ikke noen innmeldte behov som gjelder
lokalitetene til barn- og ungetjenesten i Markveien.14 På generelt grunnlag sies det imidlertid i
planen at sektoren fortsatt har utfordringer etter at den i 2008 ble utvidet ved etablering av
Barn- og ungesektor med en ny barn- og ungetjeneste.
Leder ved barn- og ungetjenesten har informert revisjonen om at virksomheten per i dag
(september 2012) ikke har behov for større bygningsmessige prosjekter i Markveien som må
belastes over investeringsbudsjettet eller inntas i HMS-planen for sektoren. Barn- og
ungetjenesten har imidlertid fra tid til annen behov for å gjøre mindre endringer og
justeringer, men disse tas underveis og belastes virksomhetens eget driftsbudsjett. At det ikke
er behov for større bygningsmessige tiltak i Markveien skyldes blant annet at denne
lokaliteten ble totalrenovert før barn- og ungetjenesten flyttet inn i bygget høsten 2008. Etter
det revisjonen har fått opplyst tilfredsstilte bygget da de krav som stilles til helse-, miljø og
sikkerhet (HMS).

14

For ordens skyld vil revisjonen nevne at det i HMS-planen er satt av midler til barneavlastning/tiltaksbase med
kr 1.000.000,- i 2013. I tillegg har helsesøstertjenesten fått nye lokaler i gamle Park Hotell på Alta sentrum
høsten 2012.
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Samlokaliseringen per september 2012
Sektorledelsen i Barn- og ungesektoren (kommunalleder og rådgivere) er flyttet fra barn- og
ungetjenestens lokaler i Markveien til rådhuset.
De fire tjenestene i barn- og ungetjenesten, serviceteamet, faglederne, arkivene og møte- og
samtalerom er fordelt over fire etasjer i lokalene i Markveien (se plantegninger i vedlegg 4).
I kjelleren finnes blant annet et større møterom og bortsettingsarkiv. I første etasje finnes
kontorer for de fire faglederne, habiliteringstjenesten og leder av barn- og ungetjenesten,
servicetorget (serviceteamet), separate arkivrom for habiliteringstjenesten, PP-tjenesten,
helsesøstertjenesten og barneverntjenesten, samt samtalerom. I andre etasje finnes det
separate kontorer for barneverntjenesten (ett kontor), PP-tjenesten (to kontorer),
helsesøstertjenesten (ett kontor), samt kantine og møte- og samtalerom. I tredje etasje finnes
det separate kontorer for helsesøstertjenesten (ett kontor), barneverntjenesten (to kontorer),
PP-tjenesten (ett kontor), logoped (ett kontor), samt møterom.
Kontorene for de ulike tjenestene rommer fire til fem ansatte. Alle ansatte i hvert kontor
tilhører samme tjeneste. I enkelte tilfeller har enkelte ansatte egne kontorer for seg selv.
Noen kommentarer om samlokaliseringen
Det har skjedd en samlokalisering av fire deltjenester for barn og unge, men ikke alt har blitt
gjennomført som planlagt.
Blant annet har ikke planen om at de ansatte for de ulike tjenestene skulle være stasjonert
sammen på felles kontorer blitt videreført. Dette skyldes blant annet at det oppsto problemer
med håndteringen av barnevernets taushetsplikt. Den tverrfaglige dimensjonen i lokalene har i
stedet blitt ivaretatt ved at tre av de fire tjenestene er representert i to av etasjene i barn- og
ungetjenestens bygg i Markveien. Habiliteringstjenesten er imidlertid for seg selv i første
etasje.
Etter planen skulle sektorledelsen, inkludert rådgiverne, være stasjonert i lokalitetene i
Markveien sammen med barn- og ungetjenesten. I begynnelsen var de det, men har nå
tilholdssted sammen med resten av rådmannens ledergruppe på rådhuset. Informasjon gitt i
intervju tyder på at det er delte meninger om dette. På den ene siden har dette ført til mindre
trafikk i området ved servicetorget, noe som har skapt mer ro i det området der brukerne
henvender seg for å ta kontakt. På den annen side har noen gitt uttrykk for at flyttingen av
sektorledelsen (herunder rådgiverne) har medført at barn- og ungetjenesten ikke inkluderes
tilstrekkelig i sektorens arbeid.
De tre tjenestene i barn- og ungetjenesten som kom fra kommunens Helse- og sosialsektor til
den (på daværende tidspunkt) nye Barn- og ungesektoren, har uttrykt at de føler seg noe
isolert fra andre viktige samarbeidspartnere. For barneverntjenesten gjelder dette kommunens
sosialtjeneste, for habiliteringstjenesten gjelder dette bistandsavdelingen og
kommuneoverlegen, og for helsesøstertjenesten gjelder dette kommuneoverlegen
(legetjenester).
I intervju har det også blitt gitt utrykk for noen utfordringer knyttet til en effektiv ledelse i og
med at alle tjenestene er fordelt over flere etasjer. Et eksempel på dette er at faglig(e) ledere
må forholde seg til sine ansatte i flere etasjer, noe som medfører ekstra tidsbruk i
arbeidshverdagen.
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Leder for barn- og ungetjenesten har forklart at samlokaliseringsprosessen har vært under
stadig utvikling, der det har skjedd endringer underveis basert på erfaringer som er gjort.
B) ORGANISERING OG LEDELSE

Den tverrfaglige organiseringen av barn- og ungetjenesten
I styringsdokumenter for barn- og ungetjenesten framgår det at et av hovedområdene i
arbeidet med etableringen av en barn- og ungetjeneste har vært å få på plass en tverrfaglig
organisering. I Barn- og ungesektorens virksomhetsplan for 2011heter det blant annet at et av
fokusområdene er å skape «sammenheng og helhet i tjenester til barn og unge». For å oppnå
dette er det fastsatt mål om å utvikle tilbud og tiltak med blant annet fokus på «flerfaglig
samhandling mellom barn- og ungetjenesten, skoler og barnehager». Et annet mål er å
videreutvikle bruk av tverrfaglige arbeidsmåter i undersøkelsessaker etter barnevernloven.
I Barn- og ungesektorens årsmelding for 2011gis det en beskrivelse og tilstandsrapport for
arbeidet med samordningen så langt. Dette kan summeres opp i følgende punkter:










Det arbeides daglig med å endre og forbedre praksis med sikte på å skape helhet og
sammenheng i tilbud.
Det arbeides med nye samarbeidsmønstre der det legges vekt på å utvikle og utnytte
potensialet i en flerfaglig organisasjon.
Den nye organisasjonen vil bruke tid på å finne samhandlingsløsninger og organisasjonsform.
Det nye innebærer et skifte fra tenkning der det vesentligste har vært å reparasjon og
rettigheter med basis i særlov, til en tenkning om forebygging, tidlig innsats og samordning.
Det nye består av flere tidligere mer eller mindre selvstendige enheter der virksomhetene
reguleres av særskilt lovverk.
Det å samhandle byr på utfordringer fordi disse virksomhetene hver for seg er fundert på egen
utdanning, egen kultur og etablerte arbeidsmønstre. Det å endre slike strukturer tar tid.
Det nye skal ikke føre til at de sterke sidene i de tidligere tjenestene blir borte, men til et
samarbeid der det skapes synergier til beste for barn og familier.
Vi skal i det nye ta vare på de faglige styrker, men samtidig utvikle nye og tverrfaglige styrker
og tiltak.
Denne type endringsprosesser tar tid, og det må påregnes at endringsarbeidet vil pågå over
flere år.

Sektorledelsen
Barn- og ungetjenesten er organisert som en virksomhet i Barn- og ungesektoren på lik linje
med 32 andre virksomheter i denne sektoren (skoler, barnehager og Ungdommens hus).
Kommunalleder for Barn- og ungesektoren, nestleder for sektoren og fem rådgivere i
sektorledelsen har tilholdssted på rådhuset.
I intervju har noen gitt uttrykk for at det er for stor organisatorisk avstand mellom barn- og
ungetjenesten og sektorledelsen. Noen har videre gitt uttrykk for at sektoren i for stor grad er
orientert mot skolefaglige forhold. Noen ga derfor uttrykk for at Barn- og ungesektoren i
realiteten er en skolesektor.
Kommunalleder for Barn- og ungesektoren sin myndighet framgår av kommunens
delegasjonsreglement. I rådmannens administrative delegasjon (sist revidert i mars 2011)
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framgår det at rådmannen har videredelegert myndigheten for følgende lovverk (og
tjenesteområder) til kommunalleder for Barn- og ungesektoren:





Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa
Lov om voksenopplæring
Lov om barnehager
Lov om barneverntjenester

Barn- og ungetjenesten består imidlertid også av tjenester som er regulert i annet lovverk.
Dette gjelder blant annet lov om sosiale tjenester (fram til 31.12.2012), lov om helsetjenesten
i kommunene (fram til 31.12.2012) og lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
(fra 1. januar 2012). I rådmannens administrative delegasjon er myndigheten til de to
førstnevnte lovene (som gjaldt da delegasjonsreglementet ble utarbeidet) videredelegert til
leder for Helse- og sosialsektoren. I intervju har revisjonen blitt opplyst om at kommunens
delegasjonsreglement derfor ikke stemmer overens med dagens (reelle) organisasjonsstruktur
på dette området.
Barn- og ungetjenesten - Organisasjonsstruktur
De overordnede organisatoriske grepene som er tatt for å samordne de fire tjenestene for barn
og unge framgår av figur 2 nedenfor.
Figur 2: Organisasjonsstruktur for barn- og ungetjenesten
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LEDERTEAM
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HELSESØSTERTJENESTEN

TEAM
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PPTJENESTEN
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TEAM VEST
HABILITERINGTJENESTEN
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Virksomheten består av følgende organisatoriske ledd og funksjoner:







Virksomhetsleder
Fire fagledere (for hver av de fire samordnede tjenestene)
Lederteam (som besår av virksomhetslederen og de fire faglederne)
Servicetorg (med merkantile oppgaver knyttet til alle de fire tjenestene)
Fagmøter (for hver enkelt av de fire tjenestene)
Personalmøter (som er felles for alle de ansatte i virksomheten)
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Tverrfaglige team (sammensatt av ansatte fra de fire tjenestene)
Tverrfaglige grupper (i forbindelse med arbeid rettet mot enkeltbrukere)
Ansvarsgrupper (med representanter fra BU-tjenesten og andre instanser)
Koordinatorer (med ansvar for arbeidet med enkeltbrukeres individuelle paner)
Kontaktpersoner (for kontakt mellom BU-tjenesten og enkeltbrukere)

Noen av disse organisatoriske leddene/funksjonene har blitt opprettet som følge av
etableringen av en egen virksomhet for barn- og ungetjenester. Dette gjelder stillingen som
virksomhetsleder, lederteamet, servicetorget, tverrfaglige team og tverrfaglige grupper. I
tillegg har etableringen av barn- og ungetjenesten medført felles personalmøter for de ansatte i
de fire tjenestene. Samordningen har også medført til at ansatte fra de ulike tjenestene møtes i
mer uformelle sammenhenger, det være seg til morgenkaffe, fredagskaffe og lunsj på
spiserommet. Andre eksempel på dette er vårfest, høstfest og julebord. At de fire tjenestene er
samlokalisert har også ført til at man har felles arbeidslokaler og dermed møtes på tvers av
tjenestene gjennom hele arbeidsdagen.
Nedenfor gir vi en kort beskrivelse av noen av de ulike organisatoriske leddene og
funksjonene som har blitt opprettet i forbindelse med etableringen av barn- og ungetjenesten.
Virksomhetsleder
Virksomhetslederen i barn- og ungetjenesten er administrativt underlagt leder for Barn- og
ungesektoren. Stillingens formål og ansvarsområder framgår av dokumentet
«Stillingsbeskrivelser» for ansatte i Barn- og ungesektoren. Om stillingens formål heter det
blant annet at virksomhetslederen skal forvalte barn- og ungetjenestens ressurser til beste for
barn og unge, sikre at tjenesten drives etter gjeldende lovverk, avtaler og kommunale vedtak,
samt sikre samordning av kommunale tjenester til barn, unge og deres familier. Om stillingens
ansvarsområder sies det blant annet at virksomhetslederen treffer vedtak på områder som etter
lov eller delegasjon er tillagt vedkommende stilling. Det sies videre at virksomhetslederen er
den øverste faglige, administrative og personalmessige leder i barn- og ungetjenesten. Dette
gjelder også budsjett- og økonomiansvar. Etter det revisjonen har fått opplyst er imidlertid
virksomhetslederens faglige ansvar i barnevernssaker noe begrenset. Dette på grunn av
særlige bestemmelser om delegasjon i barnevernloven.
I intervju ble det nevnt at virksomhetslederen har et for stort kontrollspenn (personalansvar
for altfor mange ansatte). Revisjonen er gjort kjent med at dette også var hovedkonklusjonen i
en ekstern evaluering av barn- og ungetjenesten i 2010.15 Leder for barn- og ungetjenesten
har imidlertid opplyst revisjonen om at det har blitt gjort grep for å endre på dette (se omtale
av faglederstillingene nedenfor).
Faglederne
Hver av de fire deltjenestene i barn- og ungetjenesten har sin egen fagleder. I begynnelsen av
samordningen var de ment å ha en rådgiverrolle. Etterhvert ble disse omdefinert til fagledere.
I intervju har revisjonen blitt opplyst om at denne omgjøringen ble gjort blant annet for å
tydeliggjøre forventingene til disse lederne. I tillegg var det også en del uklare linjer
(uavklarte forhold) knyttet til lederlinjene i den nye barn- og ungetjenesten.

15

Evalueringen ble gjennomført av Utviklingspartner AS.
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I intervju har revisjonen blitt opplyst om at faglederne ikke har administrativ, personalmessig
og budsjettmessig myndighet. Leder for barn- og ungetjenesten har imidlertid opplyst
revisjonen om at faglederne har blitt delegert noe personalmessig myndighet fra mai/juni
2012. Dette framgår av dokumentet «Videredelegasjon til faglederne i barn- og
ungetjenesten».16
Formålet med disse stillingene er blant annet å sikre at de respektive tjenestene drives etter
gjeldende lovverk, avtaler og kommunale vedtak. Om ansvarsområder heter det blant annet at
faglederne har et ansvar for at tjenesten arbeider etter de mål og retningslinjer som er definert
for tjenesten. I tillegg framgår det at disse har et medansvar både for den tjenesten de er
fagleder for og et medansvar for driften av barn- og ungetjenesten som sådan. Faglederne
rapporterer til virksomhetslederen.
Lederteamet
I begynnelse av samordningen gikk det nåværende lederteamet under betegnelsen fagstab.
Lederteamet består av virksomhetsleder (som også er leder for lederteamet) og de fire
faglederne. Lederteamet er ment å være et flerfaglig/tverrfaglig organ med vekt på å fremme
samhandling mellom faggrupper slik at kommunens innbyggere sikres et helhetlig og
samordnet tjenestetilbud. (jf. stillingsbeskrivelse for virksomhetsleder). Lederteamet er videre
ment å ivareta fagansvar og saksbehandlingsoppgaver på et overordnet nivå. Dette innebærer
på den ene siden koordineringsansvar for den tjenesteyting som skal foregå i de tverrfaglige
teamene, og på den andre siden ha ansvar for utviklings- og kvalitetssikringsarbeid etter de
fagområder og lovverk som organisasjonen skal ivareta. Lederteamet skal også vurdere og
fordele tverrfaglige saker, og oppnevne kontaktpersoner for disse. I utgangspunktet var det
også meningen at lederteamet (daværende fagstab) skulle fungere som et opptaksteam for alle
henvendelser fra brukere. Revisjonen har imidlertid blitt opplyst om at man har gått bort fra
dette.
Lederteamet har møter en gang i uka. Her drøftes i all hovedsak interne forhold (blant annet
strategiske tema, kursplaner, innspill på tema til personalmøter), men også tverrfaglige
forhold og andre saker av faglig eller praktisk art. I intervju har revisjonen blitt opplyst om at
det er virksomhetslederen som har det siste ordet i tilfelle uenighet i lederteamet. I og med at
noen av faglederne også er teamledere har disse et spesielt ansvar for å bringe informasjon fra
møtene i lederteamet til sine respektive team. I tillegg har alle faglederne et ansvar for å holde
seg oppdatert på utviklingen innenfor sitt fagfelt, herunder endringer i regelverket.
Fagmøter
Fagmøtene arrangeres særskilt for de ansatte i hver enkelt av de fire deltjenestene. Disse
møtene arrangeres ukentlig og ledes av den respektive fagleder i hver tjeneste. På disse
møtene blir det gitt veiledning, oppfølging og drøfting i forhold til aktuelle saker. I tillegg
inneholder møtene faglig oppdatering og metodetrening.
Tverrfaglige team
De ansatte i barn- og ungetjenesten er fordelt på tre team, det vi si team øst, team vest og team
sentrum. Disse er organisert på en slik måte at alle de fire tjenestene er representert i hvert av

16

I denne videredelegasjonen framgår det at faglederne er delegert myndighet til å fastsette feriefritid, innvilge
permisjoner, foreta sluttintervju, avgi innstilling sammen med virksomhetsleder i ansettelsessaker, følge opp
ansettelsesprosess og følge opp sykefravær.
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teamene. De tverrfaglige teamene består av om lag 15 ansatte hver og ledes av henholdsvis
lederen for habiliteringstjenesten, lederen for helsesøstertjenesten og lederen for
barneverntjenesten. Hver av de tre teamene har ansvaret for ulike nedslagsfelt og områder i
kommunen. Ansvaret er blant annet fordelt etter skolekretser. Den konkrete fordelingen
framgår av figur 3 nedenfor.
17

Figur 3: Organisasjonskart og nedslagsfelt for de tverrfaglige teamene i barn- og ungetjenesten

De tverrfaglige teamene har ikke formell beslutningsmyndighet.
I styringsdokument for barn- og ungetjenesten heter det at formålet med etableringen av
teamene er å søke å øke potensialet for å komme tidlig inn i saker og lettere koordinere
tjenester i saker som krever innsats fra flere tjenester. Det heter videre at teamene skal ha
ansvaret for kartlegging, planlegging og tilrådningsarbeid i arbeidet med enkeltsaker, og
ansvar for administrering og iverksetting av tiltak for brukere og private og kommunale
virksomheter. Det sies også at teamene både skal arbeide på individ- og systemnivå, og at det
enkelte team skal administrere og yte tjenester for barn og unge, deres familier og
virksomheter (skoler, barnehager) med bosted og tilholdssted i de skolekretsene som er
tilknyttet det tverrfaglige teamet.
Teamene har ukentlige møter. I styringsdokument for barn- og ungetjenesten var det i
utgangspunktet ment at følgende saker skal behandles på disse møtene:





17

Tildele saker til det tverrfaglige teamet
Utforme arbeidsdesign i saker som krever tverrfaglig innsats
Drøfte aktuelle saker, herunder ta opp saker man trenger bistand i, undersøke kompetanse,
kjennskap i forhold til enkeltsaker
Utvikle og trene på metoder for samhandling

Fagstaben blir nå omtalt som lederteamet.
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I intervju har revisjonen blitt opplyst om at arbeidet i teamene ikke har blitt gjennomført helt
som planlagt og at modellen som var tenkt ut i begynnelsen ikke har blitt rendyrket i ettertid.
Det ble blant annet nevnt at det er noe usikkert hva som skal tas opp på teammøtene. En
annen sa at det er lite faste strukturer på møtene. Det ble også nevnt at det sjeldent drøftes
tverrfaglige saker. En av informantene forklarte dette med at teamene er for store til å drøfte
enkeltsaker. På den annen side ble det nevnt at møtene ofte bidrar til at de ulike tjenestene
(faggruppene) utveksler informasjon med hverandre om hva de gjør og hva som skjer av
faglig utvikling på de ulike faggruppenes områder. I tillegg gir disse møtene anledning til
gjensidig rådgivning. På møtene drøftes det også ulike typer case og metoder.
Revisjonen har blitt opplyst om at endringene i de tverrfaglige teamene sine gjøremål skyldes
erfaringer som er gjort underveis. Som en følge av dette er flere av de oppgavene som var
tillagt de tverrfaglige teamene blitt overført til de tverrfaglige gruppene (som er mer rette mot
enkeltbrukere).
Revisjonen har blitt opplyst om at også rådgivere fra sektoradministrasjonen deltar på møtene,
noe som blir betegnet som positivt. Revisjonen har imidlertid blitt informert om at det skal
foreligge planer om at ordningen med dette skal avvikles, noe en av informantene ikke syntes
var bra. Dette fordi sektoradministrasjonens tilstedeværelse på disse møtene bidrar til at det er
en viss kobling mellom sektorledelsen og barn- og ungetjenesten.
Tverrfaglige grupper for enkeltsaker – Tverrfaglige drøftingsmøter
I styringsdokument for barn- og ungetjenesten heter det at direkte arbeid med enkeltsaker som
krever tverrfaglig innsats for det meste vil foregå utenom de faste teammøtene. Som en følge
av dette er det opprettet en ordning med tverrfaglige forum der kun de personer som er inne i
den enkelte sak skal være til stedet. Det er den utnevnte kontaktpersonen (se nedenfor) som
har ansvaret for å innkalle til disse møtene. Til disse møtene er det aktuelt å innkalle aktører
både i og utenfor det tverrfaglige teamet, samt de som saken gjelder (foreldre/foresatte og
barn). Møtene skal inneholde punkter om innhenting av informasjon, vurdere behov og
målsetninger, planlegge tiltak, fordele ansvar for videre arbeid (saksbehandling), og
systematisk vurdere hva som er iverksatt, hvordan det som er iverksatt fungerer, samt hva
som skal videreføres.
Barn- og ungetjenesten har etablert et system for tverrfaglige drøftingsmøter. Prosedyrene for
disse møtene framgår av et eget dokument kalt «Tverrfaglig drøftingsmøte» (se vedlegg 5G).
Her beskrives det prosedyrer for ulike typer møter alt avhengig av hvem som har initiert dem,
det være seg barnehage, skole eller når foreldre/foresatte tar kontakt. I forbindelse med dette
er det utarbeidet mal for blant annet referat fra tverrfaglige drøftingsmøter (se vedlegg 5H) og
mal for tverrfaglig tiltaksplan (se vedlegg 5I).
Kontaktpersoner
I de saker som krever tverrfaglig innsats er det lagt opp til at lederteamet skal utnevne
kontaktperson for saken og den aktuelle brukeren. Kontaktpersonen skal etter dette sørge for
at det innhentes informasjon om saken og at det fordeles ansvar for saksbehandling og
tjenesteyting i saken. Kontaktpersonen skal videre tilrettelegge for et godt tverrfaglig
samarbeid mellom interne samarbeidspartnere i barn- og ungetjenesten og eksterne
samarbeidspartnere.
I styringsdokument for barn- og ungetjenesten sies det følgende om rollen som kontaktperson:
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Alle i hvert av de tverrfaglige teamene kan være kontaktperson
Kontaktperson er ikke nødvendigvis lik saksbehandler
Det kan være flere saksbehandlere i slike saker

Det sies videre at kontaktpersonen skal







etablere kontakt med barn/unge/foresatte
utrede/undersøke kort hva saken går ut på og kartlegge behov og hva utfordringene består i
innhente samtykke for tverrfaglig drøfting (standardisert skjema)
innkalle og lede tverrfaglige møter (Flip-over-metoden)
være tilgjengelig for familien ved spørsmål
sørge for at familien kommer i kontakt med de personer som kan gi svar

Andre forhold knyttet til samarbeid
I intervju har revisjonen blitt opplyst om at det finnes eksempler på samarbeidsordninger fra
før etableringen av barn- og ungetjenesten som har blitt svekket i ettertid. Eksempel på dette
er samarbeid mellom habiliteringstjenesten og bistandsavdelingen, samarbeid mellom
barneverntjenesten og kommunens sosialtjeneste (NAV Alta), samt samarbeid mellom
helsesøstertjenesten og andre helsetjenester i kommunen.
Leder av barn- og ungetjenesten har opplyst revisjonen at det finnes mye uformelt samarbeid
mellom tjenester i barn- og ungetjenesten og andre instanser i kommunen, men at detter ikke
er formalisert.
I intervju er det også gitt uttrykk for at de ulike tjenestene i barn- og ungetjenesten har for lite
kjennskap til hverandres arbeidsmåter og fagsystemer. Det kan også forekomme at de ulike
tjenestene ikke kjenner til hverandres brukere, noe som kan medføre dobbeltarbeid og at
brukere mottar samme typer tjenester fra ulike deler av hjelpeapparatet.
3.1.3 Vurderinger og konklusjon
Vår undersøkelse viser at samlokaliseringen og organiseringen av en barn- og ungetjeneste
har bidratt til mer samordning og samhandling. Etableringen av tverrfaglige team og
tverrfaglige drøftingsmøter er konkrete eksempel på dette.
Det er imidlertid ikke alt som har gått som planlagt. Eksempel på dette er de tverrfaglige
kontorene. Revisjonen vil imidlertid understreke at dette ikke er eksempel på at arbeidet med
samlokalisering og samordning ikke har lykkes, men heller et uttrykk for at slikt arbeid er en
dynamisk prosess der erfaring fordrer endring underveis.
Det er videre grunn til å trekke fram at vi har funnet noen svakheter ved enkelte
organisatoriske løsninger i dagens organisering av barn- og ungetjenesten. Revisjonen vil
spesielt nevne den noe uklare lederstrukturen, som videre kan medføre til unødig
dobbeltarbeid. Det har imidlertid blitt gjort grep for å bedre på dette. Eksempel på dette er at
faglederne har blitt delegert personalansvar.
Revisjonen vil videre trekke fram at samordningen av de fire tjenestene kan ha bidratt til at
andre tidligere samordningsløsninger for barn og unge i kommunen har blitt noe svekket.
Eksempel på dette er habiliteringstjenesten og helsesøstertjenesten sin frikobling fra Helse- og
sosialsektoren.

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Side 25

Samordning i barn- og ungetjenesten

Revisjonen har også funnet at rådmannens administrative delegasjon ikke er oppdatert i
forhold til etableringen av Barn- og ungesektoren (herunder barn- og ungetjenesten).

3.2 Er det etablert felles rutiner for tverrfaglig arbeid?
3.2.1 Revisjonskriterier
Til denne problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterium:


Det skal foreligge rutiner for tverrfaglig arbeid.

Viktige suksesskriterier for å få til et tverrfaglig arbeid er blant annet hvordan følgende
forhold innrettes:


Verktøy, metoder og rutiner



Kompetansekrav

3.2.2 Data
A) VERKTØY, METODER OG RUTINER

Saksbehandlingssystemer
De fire tjenestene i barn- og ungetjenesten har ikke noen felles saksbehandlingssystemer.
En nærmere omtale av dette finnes i denne rapportens kapittel 4.2.2 (punkt C))
Arbeidsform
I styringsdokument for barn- og ungetjenesten er det beskrevet hvilken prosedyre
(arbeidsform) som i grove trekk skal følges i saker som krever tverrfaglig innsats. Denne
gjengis i sin helhet i tabell 6 nedenfor:18
Tabell 6: Arbeidsform i barn- og ungetjenesten

Oppgave

Beskrivelse av oppgave

Ansvar

Inntak

Ansatte i ledertam vurderer sak og hvilkte team saken tilhører

Lederteam

Ansatte i ledertam foretar valg av kontaktperson for saken

Lederteam

Begynnende

Kontaktperson etablerer kontakt med bruker, undersøker hva

Kontaktperson

utredning

saken går ut på og hvilke utfordringer som må løses, og evt

Henvedelse
vuderes
Valg av
kontaktperson

om flere aktører bør involveres i det videre arbeidet
Innhenting av

Kontaktpersonen innhenter samtykke til at saken kan behandles

samtykke

tverrfaglig (i saker der dette er hensiktsmessig)

Utforme

Kontaktperson har ansvaret for at det utformes en skisse for

Kontaktperson

arbeidsdesign i

hvordan arbeidet med saken skal legges opp. Det faste teamøtet

i samråd med

teammøtet

kan brukes til å drøfte

teamet og

18

Kontaktperson

I den originale tabellen blir lederteamet kalt for fagstab.
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- hvilke utfordringer som må løses

lederteamet

- hvilke aktører som bør delta i arbeidet med saken
Gjennomføre

Innkalle de personer det er behov for; dvs sentrale aktører i teamet,

tverrfaglige møter

aktører utenfor teamet, samt de saken gjelder (forsatte og barn).

i enkeltsaker

Utformes slik at deltakerne er forberedte og kan kommunisere

Kontaktperson

den informasjonen som er nødvendig.
Flip-over-metoden prøves ut som modell for møteledelse og
Møtestruktur
Saksbehandling/

Saken behandles av en eller flere saksbehandlrere med bakgrunn i

Kontaktperson

fagspesifikk

hjemmelsgrunnlaget saken skal behandels etter.

og/eller

utredning

Saksbehandlingen skjer på dedikerte fagsystemer som følge av de

saksbehandlere

lovverk saken behandles etter.
Vedtak

Vedtak skjer etter gjeldende delegasjon - innenfor de lovverk som

Etter

er nødvendige for å gi et helhetlig tilbud.

delegasjon

Iverksetting og

Invivid- og/eller systemrettede tiltak iverksettes med bakgrunn i

Kontaktperson i

oppfølging av

helhetlig kartlegging.

samarbeid med

tiltak

Tverrfaglige møter gjennomføres etter fastlagt plan i den hensikt å

nødvendige

systematisk vurdere hva som er iverksatt, hvordan det som er

Aktører

iverksatt fungerer og hva som skal videreføres.

Som de framgår av tabellen ovenfor så er prosedyren for arbeidet med enkeltsaker lagt opp på
en slik måte at den skal involvere ulike aktører (både internt og eksternt). Den legger videre
opp til at det skal være en kontaktperson som har et koordinerende ansvar for arbeidet, samt
fungere som brukernes kontaktpunkt med tjenestene. Vi gjør oppmerksom på at denne
prosedyren kan være noe endret i tida som har gått siden etableringen av barn- og
ungetjenesten.
Felles metode: Tidlig innsats
Barn- og ungetjenesten har innført en metode for forebyggende og tverrfaglig arbeid kalt
«Tidlig innsats» (tidlig intervensjon) etter en modell utarbeidet av Øyvind Kvello. I
utgangspunktet var dette en forsøksordning i barnehager, men har etter dette blitt innført som
en permanent metode i barn- og ungetjenestens arbeid. Føringene for dette arbeidet er også
nedfelt i statlige styringsdokumenter (herunder Stortingsmeldinger).
Tidlig innsats ble første gang nedfelt i virksomhetsplanen for Barn- og ungesektoren i
2007/2008. I sektorens virksomhetsplan for 2011 er det under fokusområde 5 «God barndom i
Alta» fastsatt virksomhetsmål der det heter at det skal «etableres et system med tidlig innsats i
flere skoler og barnehager med det mål å nå alle virksomheter i 2013». Barn- og
ungetjenesten har med utgangspunkt i dette utarbeidet to planer for arbeid med tidlig innsats,
en for barnehager og en for skoler. Disse gjelder per i dag for årene 2010-2013.
Arbeidet med tidlig innsats innebærer at kommunen skal arbeide med å avdekke barns og
familiers hjelpebehov så tidlig som mulig.19 Tidlig innsats beskrives som et felles
utviklingsområde for barn- og ungetjenesten, barnehager og skoler med vekt på systematisk

19

Årsmelding 2011; Alta kommune, på side 12.
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og flerfaglig innsats. Meningen med tidlig innsats er å arbeide forebyggende og å sette inn
tiltak så tidlig at det hindrer alvorlig utvikling hos barn og unge med påfølgende behov for
store hjelpetiltak. Metoden er beskrevet å være i motstrid med det «å vente og se» før tiltak
iverksettes.
Ansvaret for gjennomføringen av tidlig innsats er tillagt leder ved Barn- og ungetjenesten. I
samråd med lederteamet ved barn- og ungetjenesten er det videre nedsatt ei gruppe med
særlig ansvar for å lede gjennomføringen, samt å utvikle en modell for Alta kommune som
skal benyttes i alle barnehager og skoler. Medlemmene i denne gruppa kommer fra PPtjenesten, helsesøstertjenesten og barneverntjenesten.
Arbeidsprosessen for tidlig innsats er likt beskrevet i begge plandokumentene for kommunen
sitt arbeid med denne metoden. Prosessen består av følgende elementer:20


Forarbeid i skolen
På dette stadiet er det meningen at skolene skal informere foreldre om det igangsatte arbeidet
gjennom informasjonsskriv og foreldremøter. Videre skal skolen foreta en gjennomgang av de
barn det gjelder, samt mulige risikofaktorer som kan være til stedet i deres liv. Ut i fra dette
skal skolen utarbeide informasjonsmateriale til de som skal foreta kartleggingen (herunder
bilder av barna).



Forarbeid i hjelpeapparatet
På dette stadiet skal representantene fra hjelpeapparatet (barn- og ungetjenesten) forberede seg
til arbeidet med å observere (screene) barna i barnehage eller skole. Dette skjer blant annet
gjennom kursing, å gjøre seg kjent med risikoforhold, oppfriskning av observasjonsteknikker
og gjennomføring av møter med skolene det gjelder.



Screening – hjelpeapparatet
På dette stadiet avtales det dager for gjennomføringene av observasjonene (screeningen) på
hver enkelt skole, samt at observasjonene blir gjennomført.



Drøftingsmøter (tverrfaglige møter)
Etter at observasjonene er gjennomført skal det avholdes møter mellom skolene og
hjelpeapparatet for å gjennomgå resultatene av observasjonene. Det skal også avtales ansvar
og tidsfrister for å gjennomføre tiltak for de barn det gjelder.



Etterarbeid
På dette stadiet skal foreldrene informeres om resultatene. Ansvaret for dette har rektoren på
hver enkelt skole. For de barn som man mener at trenger ekstra oppfølging skal foreldrene
innkalles til samtale. Fristen for dette arbeidet er satt til innen 14 dager etter at drøftingsmøtet
ble avholdt.



Drøfting av tiltak
På dette stadiet skal det drøftes hvilke tiltak som det kan være aktuelt å iverksette.

20

Tidlig innsats, Alta kommune, Skole 2010-2013.
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Tidlig innsats er altså en metode der hjelpeapparatet i barn- og ungetjenesten samarbeider
med barnehagene/skolene og foreldre/foresatte for å kartlegge barn med hjelpebehov, og ut
ifra dette iverksetter relevante tiltak der det viser seg å være nødvendig.
I intervju har flere av informantene beskrevet arbeidet med tidlig innsats som svært sentralt i
det tverrfaglige og forebyggende arbeidet. Noen sa at dette nok er det mest vellykkede tiltaket
for slikt arbeid. Flere har også trukket fram at det ofte er slik at de funn som gjøres gjennom
«screeningen» (observasjonene) samsvarer med det lærerne har hatt mistanke om gjennom sitt
arbeid med barna. Det ble også sagt at det er gjennom denne metoden at dem fanger opp de
barna som er i en gråsone.
Omfanget av tverrfaglig arbeid
I intervju har revisjonen blitt opplyst om at om lag 20-35 % av ressursene i barn- og
ungetjenesten går til tverrfaglig arbeid. I Barn- og ungesektorens årsmelding for 2011 er det
presentert et estimat over ressurser (antall stillinger) som er brukt til tverrfaglig arbeid dette
året. Dette estimatet framgår av tabell 7 nedenfor:
Tabell 7: Estimat over ressurser (andel stillinger) brukt til tverrfaglig arbeid
Tjeneste

Antall stillinger

Antall stillinger

Tverrfaglig

Tverrfaglig

Egen tjeneste-

Innsats

innsats

produksjon

Antall stillinger

i prosent

Helsesøstertjenesten

9

7,2

1,8

20

Barneverntjenesten

15

12

3

20

PP-tjenesten

12

9,6

2,4

20

2

1,6

0,4

20

38

30,4

7,6

20

Habiliteringstjenesten
Sum

Som det framgår av tabellen ovenfor så er det estimert at 20 % av ressursene går til tverrfaglig
arbeid. Dette gjelder for alle de fire tjenestene i barn- og ungetjenesten.
B) KRAV TIL STILLINGER

Det er utarbeidet egne stillingsbeskrivelser for stillinger i Barn- og ungesektoren, herunder
stillingene i barn- og ungetjenesten. Revisjonen har gjennomgått disse og har funnet at det
stilles krav til tverrfaglig arbeid i samtlige av disse.
For leder av barn- og ungetjenesten stilles det blant annet følgende krav:





Sikre samordning av kommunale tjenester til barn, unge og deres familier.
Lede fagstaben som flerfaglig/tverrfaglig organ med vekt på å fremme samhandling mellom
faggrupper slik at kommunenes innbyggere sikres et helhetlig og samordnet tjenestetilbud.
Ansvar for samarbeid med andre virksomheter og instanser vedrørende opplegg for
enkeltbarn.
Delta i arbeidsgrupper og faglige/administrative organer som er nedsatt for å styrke barn- og
ungetjenesten og Barn- og ungesektoren til å ivareta felles målsetting.

For lederne av de fire deltjenestene stilles det blant annet følgende krav:



Sikre den flerfaglige deltakelsen i barn- og ungetjenesten.
Sikre koordinert, flerfaglig og tidlig innsats mot barn og unge i Alta kommune
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Fast medlem av flerfaglig sammensatt fagstab i barn- og ungetjenesten
Ha nødvendig personlig egnethet og faglig kunnskap som gjør at hun/han bidrar til utvikling
av tjenestens faglige innhold og organisering, samt bidrar til utvikling i en flerfaglig
organisasjon.
Medansvar for tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.
Medansvar for at målene i den nye barn- og ungetjenesten om tverrfaglig, koordinert og tidlig
innsats for barn og unge i Alta kommune kan realiseres.
Medansvar for å sikre et godt samarbeid med skoler, barnehager, andre kommunale
organ/tjenester og brukere/innbyggere i kommunen.

For øvrige ansatte stilles det blant annet følgende krav:






Bidra til det flerfaglige arbeidet i barn- ungetjenesten med sikte på å skaffe kommunens
innbyggere gode og samordnede tjenester.
Skal medvirke og samhandle i flerfaglige/tverrfaglige team.
Bør ha faglig kunnskap som gjør at hun/han bidrar til utvikling av tjenestens faglige innhold
og organisering, samt bidrar til utvikling i en flerfaglig organisasjon.
Medvirke og samhandle for å utvikle tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.
Medvirke til at målene i den nye barn- og ungetjenesten om tverrfaglig, koordinert tidlig
innsats for barn og unge i Alta kommune kan realiseres.

3.2.3 Vurderinger og konklusjon
Vår undersøkelse viser at det er etablert rutiner for tverrfaglig arbeid og samarbeid. Det stilles
også klare krav om ansvar, medansvar og ansvar for medvirkning til tverrfaglig arbeid i
stillingsbeskrivelser for de som ansettes og arbeider i barn- og ungetjenesten.

3.3 Benyttes individuelle planer på en tilfredsstillende måte?
3.3.1 Revisjonskriterier
Til denne problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterium:


Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet en
individuell plan.

3.3.2 Data
Organiseringen av arbeidet med individuelle planer
Revisjonen har ikke funnet beskrivelser av målsetninger, retningslinjer eller annet om arbeid
med individuelle planer i styringsdokumenter for barn- og ungetjenesten.21 Det finnes
imidlertid ett unntak, og dette er noe rapportering om arbeidet med de individuelle planer i
årsmeldinger for barn- og ungetjenesten (som finnes i årsmelding for Barn- og
ungesektoren).22 Det finnes informasjon om rettighetene knyttet til individuelle planer på

21

Vi har gjennomgått virksomhetsplan for Alta kommune (2012), Virksomhetsplan for Barn- og ungesektoren
(2011) og Statusrapport; Barn og unge i Alta kommune (per 31.08.2008).
22
Rapporteringen om dette finnes i årsmeldinger for habiliteringstjenesten.
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Alta kommunes hjemmeside.23 Informasjonen som gis her er oppdatert i forhold til nytt
regelverk i forbindelse med samhandlingsreformen (fra 1. januar 2012). Her finnes det også et
nedlastbart søknadsskjema (se vedlegg 5A).
Det overordnede ansvaret for arbeidet med individuelle planer er tillagt Alta kommunes
koordinerende enhet (også kalt IP-teamet). Denne består av representanter fra fem avdelinger
og virksomheter fra henholdsvis Helse- og sosialsektoren og Barn- og ungesektoren. IPteamet er sammensatt av representant fra NAV Alta, leder for bistandsavdelingen, leder for
omsorgsavdelingen, leder for helseavdelingen og leder for habiliteringstjenesten. Teamet
ledes (per i dag) av leder for helseavdelingen. Representanten fra habiliteringstjensten er av
leder for barn- og ungetjenesten utnevnt som representant for denne tjenesten i IP-teamet.
IP-teamet møtes en gang per måned, og har myndighet til å fatte vedtak om individuell plan
og utnevning av koordinator for det videre arbeidet med planen. Søknadene innvilges eller
avslås etter en individuell vurdering. Det blir ikke utarbeidet noen saksutredning før vedtak
fattes, men etter det revisjonen har fått opplyst kjenner medlemmene av IP-teamet ofte
søkernes situasjon veldig godt. Dersom saken ikke er klar for avgjørelse skal den utredes
videre. Den nærmere utredning utføres av den tjenesten i kommunen som har mest med den
aktuelle brukeren å gjøre. Ved vedtak om innvilgelse av individuell plan blir det videre
arbeidet med utarbeidelsen av denne fordelt til rett instans i kommunen. Også dette er som
hovedregel den instansen i kommunen som har mest med brukeren å gjøre. For barn- og
ungetjenestens del utføres dette arbeidet for det meste av habiliteringstjenesten og PPtjenesten, men også andre tjenester er involvert i dette om det er aktuelt. Utnevnelse av
koordinator skjer som hovedregel også etter samme prinsipp.
Vedtakene skrives og sendes til søkeren med kopi til koordinatoren. Koordinator får i tillegg
en prosedyre for plankoordinator, standard skjema for utforming av individuelle planer og
samtykkeerklæring om tillatelse fra brukeren til å innhente opplysninger (se vedlegg 5B). Det
videre arbeidet skjer ved at koordinatoren lager en individuell plan i samarbeid med brukeren
og andre tjenesteytere. Når planen er ferdig behandlet skal den sendes til IP-teamet.
Revisjonen har blitt opplyst om at kommunen er nødt til å foreta en omorganisering av
arbeidet med individuelle planer i forbindelse med innføringen av samhandlingsreformen. Det
skal blant annet etableres en ny (egen) stilling som kun skal jobbe med individuelle planer. I
intervju ble det opplyst at man mangler tid og ressurser til å arbeide med oppfølgingen av
vedtatte individuelle paner. En slik stilling vil også kunne bidra til å bedre dette.
Alta kommune arrangerer årlig et seminar om individuelle planer for de ansatte. Dette varer i
en halv dag. Et slikt seminar ble sist arrangert i april 2012 med ca. 40 deltakere.
Innholdet i den individuelle planen
Kommunen har utarbeidet en egen mal for hvordan individuelle planer skal utformes og hva
de skal inneholde. I korte trekk skal planene inneholde følgende punkter:


Samtykke fra tjenestemottakeren om at det utarbeides individuell plan

23

Se http://www.alta.kommune.no/individuell-plan-koordinering-av-helse-ogellersosialtjenester.71965.1018507.tkt.html
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Opplysninger om tjenestemottakeren
Opplysninger om viktige nærstående personer
Planens varighet
Tiden for evaluering
Juridiske forhold og andre viktige forhold
Hovedkoordinator (med ansvar for samordning)
Ansvarsgruppe og andre kontakter
Situasjonsbeskrivelse og annen informasjon
Organisatoriske målsetninger (felles mål for tjenestemottaker og hjelpeapparatet)
Herunder hovedmål og delmål
Oversikt over tiltak og ansvarlig instans med mer
Signaturer (koordinator, foresatte og saksbehandler)

Bruken av individuelle planer
I intervju ble det gitt uttrykk for at man nok ikke har implementert bruken av individuelle
planer godt nok som et verktøy i kommunens hjelpeapparat. Det ble for eksempel nevnt at
disse planene for mange nok sees som noe «utenfor systemet» og som et merarbeid.
I intervju har det videre blitt opplyst at man er bevisst på at målene med individuelle planer
må være realistiske, troverdige og tilpasset brukernes individuelle behov og de særlige forhold
som gjelder for den enkelte. Det ble videre opplyst om at det hender at brukerne har satt seg
urealistiske mål og har urealistiske forventinger til effekten av en individuell plan. Det ble for
eksempel nevnt at «alle kan ikke bli leger». Videre ble det nent at en individuell plan er ment
å være overbyggende og at den ikke i seg selv utløser noen rettigheter for brukerne. I intervju
ble det understreket at man jobber med å kommunisere dette ut til de aktuelle brukerne.
I begynnelsen trodde man at bruken av individuelle planer bare skulle være en «flopp». Man
trodde rett og slett ikke at de skulle bli så mye brukt, men omfanget har vist seg å øke
betraktelig. Dette gjelder for alle aldersgrupper. Det er tjenestemottakere ved hjelpeapparatet i
Helse- og omsorgssektoren som utgjør den største andelen brukere med individuelle planer. I
intervju ble det opplyst at også enheter i barn- og ungetjenesten er flinke til å bruke slike
planer, spesielt habiliteringstjenesten og PP-tjenesten. Det ble spesielt nevnt at barn- og
ungetjenesten har hatt en markant økning i antall planer, det vil si en fordobling. Det ble gitt
flere forklaringer på dette. For det første skyldes dette at habiliteringstjensten har blitt mer
synlig for brukerne og for resten av hjelpeapparatet i kommunen. For det andre skyldes dette
at man ønsker å praktisere bruken av individuelle planer i tråd med styringssignaler fra statlig
hold. For det tredje skyldes dette at flere vet om rettighetene til individuelle planer nå enn før.
Og for det fjerde blir dette forklart med at kommunen har en «snill» praksis for bruk av
individuelle paner. Det ble nevnt at det kanskje blir innvilget rett til individuelle planer for
flere brukere enn strengt tatt nødvendig. I intervju ble det videre opplyst at det er få som får
avslag på sine søknader, og at avslagene så å si kan telles på en hånd. En forklaring på denne
«snille» praksisen var at man ønsket å tenke forebygging, og at dette kan bidra til å fange opp
de «usynlige» tilfellene, det vil si barn og unge som ellers ikke fanges godt nok opp av
systemet.
I tabell 8 nedenfor framgår utviklingen i antall nye søknader, innvilgelser og avslag om
individuell plan for årene 2007-2012 (per 1. juli).
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Tabell 8: Antall nye søknader om individuellplan, 2007-2012

Nye søknader om IP, 2007-2012 (per 1. juli)
Antall

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Nye søknader

5

4

19

5

16

9

Innvilgelse

5

4

18

5

15

9

Avslag

0

0

1

0

1

0

Av tabellen ovenfor ser man at det så å si ikke blir gitt avslag på søknader om individuelle
planer.
I september 2012 var det 67 brukere i barn- og ungetjenesten som hadde individuelle planer.
I barn og ungetjenesten sin årsmelding for 2011 framgår det til sammenlikning at
habiliteringstjenesten hadde 167 brukere, herav 11 brukere kun med individuell plan (det vil
si ingen andre tjenester fra habiliteringstjenesten). Grovt sett betyr dette at under halvparten
av brukerne har en individuell plan.
På spørsmål om hvilke barn og unge som bruker individuelle planer mest ble det i intervju
svart at de ressurskrevende brukerne får slike planer automatisk. Det ble videre nevnt at det
ikke nødvendigvis er de mest ressurskrevende brukerne som fordrer slike planer. Ofte kan det
også være brukere som (tilsynelatende) har lite behov for tjenester fra kommunens
hjelpeapparat som har eller får en slik plan. Dette som et ledd i det forebyggende arbeidet.
I intervju ble det trukket fram noen «kritiske» punkter i bruken av individuelle planer. Dette
gjelder spesielt overgangen til videregående skole (ved fylte 16 år) og overgangen til å bli
voksen (ved fylte 18 år). Ved overgangen til videregående skole er det PPT i fylkeskommune
som overtar ansvaret. Dette innebærer blant annet at også den utnevnte koordinatoren skiftes
ut. I intervju ble det sagt at dette kan skape et (dramatisk) brudd for brukerne. I overgangen
fra barn til voksen blir brukerne flyttet fra barn- og ungetjenesten til kommunens
bistandsavdeling i Helse- og sosialsektoren. Dette fører til skifte av koordinator og tjenester. I
intervju ble det opplyst at også dette kan virke dramatisk for brukerne.
Funn i forbindelse med gjennomgang av brukermapper
I vår undersøkelse av 19 brukermapper fra barn- og ungetjenesten fant vi dokumentasjon på at
det var utarbeidet individuell plan for to av brukerne. I det ene tilfellet lå selve planen i
brukermappa og i det andre tilfellet var det opplyst i et møtereferat at brukeren har en slik
plan. Den nevnte planen som lå i brukermappen var utarbeidet i henhold til malen som
kommunen har utarbeidet for dette (se ovenfor). I fire andre brukermapper fant vi
opplysninger om at det var søkt om slik plan og i en annen brukermappe ble det i dokumenter
opplyst at brukeren måtte ha individuell plan på sikt.
Dette betyr at det ikke fantes dokumentasjon eller opplysninger om individuelle planer i 12 av
de 19 brukermappene som vi har undersøkt. Revisjonen har imidlertid blitt opplyst om at en
bruker kan ha individuell plan selv om denne ikke er å finne i brukermappen. At den ikke er å
finne i brukermappen kan blant annet skyldes at barn- og ungetjenesten ikke har fått tilsendt
kopi av den. Dette kan igjen skyldes at tjenestemottaker (eller foreldre/foresatte) ikke har
ønsket at det skulle sendes kopi av denne til barn- og ungetjenesten. Andre grunner kan være
at det ved en forglemmelse ikke har blitt sendt kopi av planen til barn- og ungetjenesten eller
at det rett og slett ikke er utarbeidet noen plan for brukeren. Revisjonen har videre blitt
opplyst om at alle individuelle planer som blir sendt til barn- og ungetjenesten blir arkivert i
den respektive brukermappen.
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Vi har også undersøkt hvorvidt det fantes andre typer planer for arbeidet med brukerne i
brukermappene. Vi fant andre typer planer i to av brukermappene. I den ene mappen fant vi
opplysninger om en behandlingsplan fra BUP og i den andre brukermappen fant vi en
individuell opplæringsplan. I de 17 andre brukermapper fant vi ikke noen plandokumenter,
men vi fant diverse dokumentasjon på systematisk aktivitet eller kartlegging av brukernes
behov i elleve av disse.
3.3.3 Vurderinger og konklusjon
Vår undersøkelse viser at bruken av individuelle planer er i tråd med regelverket.
Undersøkelsen viser videre at barn- og ungetjenesten sin praktiske tilnærmingen til dette er på
et tilfredsstillende nivå.
Revisjonen vil likevel nevne at omfanget i bruken av individuelle planer sannsynligvis kan bli
større, selv om ingen av brukerne kan pålegges å ha slike. Vi velger å nevne dette siden det i
økende grad fastslås i regelverket at bruk av individuelle planer bør være et sentralt verktøy i
arbeidet med å samordne tjenester, samt å bidra til en enkel oversikt over hvilke tjenester
hjelpeapparatet skal tilby brukerne. Vi vil også nevne at det finnes potensiale for økt
bevissthet om og kjennskap til slike planer blant de ansatte. Videre kan det være grunnlag for
å vurdere hvorvidt det bør være et større samarbeid mellom barn- og ungetjenesten og
bistandsavdeling i kommunen når det gjelder brukeres overgang fra barn til voksen. Dette for
å bidra til kontinuitet for brukeren i hjelpeapparatet.

3.4 Er det en tilfredsstillende praksis for bruk av koordinatorer?
3.4.1 Revisjonskriterier
Til denne problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterium:


Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få utnevnt en
koordinator.

3.4.2 Data
Utnevning og omfanget av koordinatorer
Det er IP-teamet (koordinerende enhet i kommunen) som formelt sett utpeker koordinatorer.
I barn- og ungetjenesten er det leder ved habiliteringstjenesten som har det praktiske ansvaret
for å finne koordinatorer fra en av de fire tjenestene i denne virksomheten. Vedkommende tar
i den forbindelse kontakt med faglederne på de tre andre tjenestene for å forhøre seg om
mulige koordinatorer.
I tabell 9 nedenfor framgår fordelingen av koordinatorer mellom de ulike tjenestene i barn- og
ungetjenesten:
Tabell 9: Antall koordinatorer og individuelle planer
Antall koordinatorer og planer fordelt på tjenester
Koordinatorer

Planer

Planer per koordinator

BU-tjenesten
PP-tjenesten
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Habiliteringstjenesten

9

18

2

Helsesøstertjenesten

5

10

2

Barneverntjenesten

0

0

0

Skole

1

1

1

Rehabiliteringstjenesten

2

2

1

Andre kommuner

3

3

1

28

52

1,9

Andre instanser

Sum

Av tabellen ovenfor ser man at det er henholdsvis habiliteringstjenesten (med ni
koordinatorer) og PP-tjenesten (med åtte koordinatorer) som har flest antall koordinatorer i
barn- og ungetjenesten. Etter dette følger helsesøstertjenesten med fem koordinatorer.
Barneverntjenesten har ikke noen koordinatorer. Brukere i barn- og ungetjenesten har også
koordinatorer fra andre instanser, det være seg skole (en koordinator), rehabiliteringsavdelingen (to koordinatorer) og fra andre kommuner (tre koordinatorer).
Av tabellen ser vi videre at det i gjennomsnitt er koordinatorene fra PP-tjenesten som har
ansvar for flest planer (2,25 planer per koordinator), mens koordinatorer fra
habiliteringstjenesten og helsesøstertjenesten i gjennomsnitt har ansvaret for to planer hver.
Ser man de tjenestene/instansene under ett er det i gjennomsnitt 1,9 planer per koordinator.
Dersom man går mer i dybden og ser på fordelingen av planer på hver enkelt koordinator så
varierer dette fra en plan per koordinator til åtte planer per koordinator. Oppsummert viser
dette at fordelingen av koordinatorer per tjeneste er noe ujevn, noe som også gjelder
fordelingen av antall planer som hver koordinator er ansvarlig for.
I intervju har revisjonen fått opplyst at det ikke er enkelt å finne ansatte som er villige til å
være koordinator. Dette med bakgrunn i at en slik oppgave for mange oppfattes som et
merarbeid i negativ forstand. Det ble sagt at det å finne koordinatorer er utfordrende, og at
dette noen ganger oppleves som en «kanossagang». I enkelte tilfeller er det også slik at de
som er koordinatorer for en bruker ikke lengre vil være det hvis en bruker flytter internt i
kommunen og ansvaret for brukeren flyttes fra et av de tverrfaglige teamene til et annet. Dette
fordi de da mener at brukeren ikke lengre er en del av deres ansvarsområde.
Litt om arbeidet som koordinator
Det stilles ikke noen særskilte krav til den som skal være koordinator. I intervju ble det
imidlertid sagt at det helt klart er en fordel å ha kjennskap til byråkratiets verden. I den grad
det er nødvendig bidrar også IP-teamet med råd og veiledning. I tillegg deltar det
koordinatorer på det årlige seminaret om individuelle planer som kommunen arrangerer.
Det er utarbeidet en rutinebeskrivelse som tar for seg prosedyren i arbeidet som
plankoordinator (se vedlegg 5F). Dette er sist oppdatert i august 2011. Her heter det blant
annet at koordinatoren skal ta kontakt med bruker (og eventuelt pårørende/hjelpeverge), gi
informasjon om hva individuelle planer er, få signert samtykkeerklæring, kartlegge brukers
mål, ressurser og behov for tjenester, ta kontakt med samarbeidspartnere og innkalle til møter
i brukerens ansvarsgruppe.
Funn i forbindelse med gjennomgang av brukermapper
I vår undersøkelse av 19 brukermapper fra barn- og ungetjenesten fant vi dokumentasjon eller
opplysninger om at brukerne hadde koordinator i èn av brukermappene. Dette gjelder den
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brukeren som det også var dokumentert at hadde individuell plan. Her kom koordinatoren fra
helsesøstertjenesten. I fire andre brukermappene fant vi dokumentasjon eller opplysninger om
at brukerne hadde kontaktpersoner. Med «kontaktperson» kan det i noen tilfeller også menes
koordinator. Dette betyr at det ikke fantes dokumentasjon eller opplysninger om at brukerne
hadde koordinatorer (eller kontaktperson) i 14 av de undersøkte brukermappene.
3.4.3 Vurderinger og konklusjon
Vår undersøkelse viser at bruken av koordinatorer er i tråd med regelverket. Undersøkelsen
viser imidlertid at det finnes svakheter i barn- og ungetjenesten sin praktiske tilnærmingen til
bruken av koordinatorer. Vi vil spesielt nevne at arbeidsfordelingen mellom de fire tjenestene
har et forbedringspotensial. Dette gjelder særlig den noe ujevne fordelingen av koordinatorer
mellom de fire tjenestene og den klart ujevne fordelingen av planer (brukere) for den enkelte
koordinator. Revisjonen ser det slik at dette kan bidra til å svekke den tverrfaglige
dimensjonen i barn- og ungetjenesten.

3.5 Er det praksis for å benytte ansvarsgrupper?
3.5.1 Revisjonskriterier
Til denne problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterium:


Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester bør ha en ansvarsgruppe.

3.5.2 Data
Oppnevning og sammensetning med mer
Ifølge opplysninger gitt i intervju er det vanlig at barn- og ungetjenesten nedsetter
ansvarsgrupper for de brukerne som får utarbeidet individuell plan. Det nedsettes også
ansvarsgrupper for brukere som ikke har individuell plan. Revisjonen har videre blitt opplyst
om at det er et større antall brukere med ansvarsgruppe enn det er brukere med individuell
plan. Revisjonen har også blitt opplyst om at alle brukerne i barn- og ungetjenesten som regel
har en ansvarsgruppe. I styringsdokument for barn- og ungetjenesten omtales slike grupper
også som tverrfaglige forum. I intervju har også uttrykket «miniteam» blitt anvendt.
Ansvaret for å finne ut hvilke instanser i hjelpeapparatet som bør være med i ansvarsgruppene
er tillagt de utnevnte koordinatorene. Der det ikke er slike tilligger dette ansvaret den utnevnte
kontaktpersonen (se kapittel 3.1.2). Sammensetningen av gruppene avhenger av brukerens
behov. Det er imidlertid ikke slik at alle som jobber med en bruker også er med i brukerens
ansvarsgruppe. Dette skyldes blant annet taushetsplikten. Det varierer noe hvem som innkaller
til møtene, men som oftest er det den personen som har mest med brukeren å gjøre. I intervju
ble det nevnt at det som regel er koordinatorene/kontaktpersonene som innkaller til møtene i
ansvarsgruppene.
Det avholdes møter om lag to ganger i året. Ifølge opplysninger gitt i intervju er det normalt å
dele møtene opp i to deler, - en generell del og en spesiell del. Oppdelingen skjer i forhold til
typen opplysninger som vil bli utvekslet. Dette fordi det ikke er alle som trenger å vite alt
(taushetsplikten). Revisjonen har videre blitt opplyst om at foreldrene/foresatte alltid deltar på
møtene.

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Side 36

Samordning i barn- og ungetjenesten

Ifølge opplysninger gitt i intervju er det også vanlig å opprette samarbeidsgrupper med
tilhørende samarbeidsmøter. Arbeidet i disse gruppene er rettet mot de konkrete aktiviteter og
tjenester for brukerne.
Funn i forbindelse med gjennomgang av brukermapper
I vår undersøkelse av 19 brukermapper fant vi dokumentasjon eller opplysninger om at
brukerne hadde ansvarsgrupper i fem av brukermappene. Det forelå dokumentasjon om at det
var avholdt møter i samtlige av disse (jf. referater fra møtene). I fire andre brukermapper (uten
ansvarsgrupper) fant vi dokumentasjon eller opplysninger om at det det var avholdt
samarbeidsmøter om brukerne. Dette betyr at det ikke fantes dokumentasjon og opplysninger
om ansvarsgrupper eller andre samarbeidskonstellasjoner i ti av brukermappene.
Sammensetningen av ansvarsgruppene/samarbeidsmøtene var noe ulike, men samlet sett
deltok henholdsvis habiliteringstjenesten i seks tilfeller, PP-tjenesten i åtte tilfeller,
helsesøstertjenesten i fire tilfeller, mens barneverntjenesten ikke deltok i noen av tilfellene.
I tillegg deltok det representanter fra skole (i syv tilfeller), fastlege (i fem tilfeller), BUP (i ett
tilfelle), familievernkontor (i ett tilfelle), fysioterapi (i ett tilfelle), tannpleier (i ett tilfelle) og
støttekontakt (i ett tilfelle). I tillegg var det dokumentasjon eller opplysninger om at
foreldre/foresatte deltok i minst tre av tilfellene.
3.5.3 Vurderinger og konklusjon
Vår undersøkelse viser at barn- og ungetjenesten har praksis for bruk av ansvarsgrupper som
er i tråd med intensjonene i regelverket. Undersøkelsen viser videre at barn- og ungetjenesten
sin praktiske tilnærming til bruken av ansvarsgrupper er på et tilfredsstillende nivå.

3.6 Er det tilrettelagt for brukermedvirkning?
3.6.1 Revisjonskriterier
Til denne problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterium:


Det skal legges til rette for brukermedvirkning.
o

Mindreårige parter skal ha fått mulighet til å gi uttrykk for sitt syn, i den grad de er i
stand til å danne seg egne synspunkter på det saken gjelder. De mindreåriges syn skal
tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet.

o

Det skal sendes underretning om vedtak til mindreårige over 15 år.

o

Det bør finnes systemer som fanger opp tilbakemeldinger fra brukerne.

3.6.2 Data
I styringsdokument for barn- og ungetjenesten heter det at det i prosjektarbeidet med
etableringen av en samordnet tjeneste har blitt gitt innspill til hvilke prinsipp som bør ligge til
grunn for brukersamarbeid og brukerorientering. I styringsdokumentet presenteres det to
prinsipper for dette. Det første prinsippet kalles for «prinsipp om dialog og tilpasning». Dette
går ut på å innføre en arbeidsform basert på kontaktpersoner som skal koordinere og
tilrettelegge for brukerne (se mer om kontaktpersoner i kapittel 3.1.2). I tillegg går dette ut på
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å tilføre de ansatte på servicetorget kompetanse i forhold til serviceperspektivet. Det andre
prinsippet kalles for «prinsipp om brukerorientering». Dette går ut på å formidle informasjon
til brukerne blant annet om hva barn- og ungetjenesten kan tilby og hva som kan forventes. I
tillegg går dette ut på å etablere en hjemmeside for barn- og ungetjenesten med informasjon
om de tverrfaglige teamene, kontaktinformasjon, tilbud og arbeidsformer. I denne
sammenheng vil revisjonen tilføye at vi ikke har funnet at det er etablert noen egen samlet
side på kommunens hjemmeside for barn- og ungetjenesten med det innhold som nevnes her.
I arbeidet med individuelle planer har revisjonen i intervju blitt opplyst om at de aktuelle
brukerne involveres slik det er lagt opp til i regelverket. Dette betyr blant annet at barna og
unge blir involvert fra de er 12 år. Det ble imidlertid understreket at man helst ikke vil trekke
inn barna for mye i dette arbeidet siden slikt kan føre til en «klientifisering» av dem. Det skjer
imidlertid en intensivering i involveringen av barna når de nærmer seg voksen alder (18 år).
Det ble videre nevnt at foreldrene involveres mye, siden det er disse som er barnas
«ambassadører». Foreldrene involveres blant annet gjennom å delta på et møte når det for
første gang er fattet vedtak om utarbeidelse av individuell plan. I det videre arbeidet
involveres de ved deltakelse på møter i ansvarsgruppen for brukeren. I tillegg er det møter
mellom foreldrene og de ulike deltjenestene i hjelpeapparatet.
I vår gjennomgang av brukermapper har vi funnet at det ble sendt underretning om vedtak til
foreldre/foresatte i alle sakene. Vi fant imidlertid ikke dokumentasjon på at det sendes
underretninger til brukerne selv. Vår gjennomgang av brukermapper viser videre at det ikke
forelå dokumentasjon på at brukerne selv har deltatt på møter i ansvarsgrupper.24
I intervju har det blitt opplyst om at det ikke gjennomføres noen form for brukerundersøkelser
i barn- og ungetjenesten. Dette gjelder for alle de fire tjenestene i denne virksomheten. Leder
av barn- og ungetjenesten har opplyst revisjonen om at dette blant annet skyldes utfordringer
knyttet til taushetsplikten, men at de vurderer å finne løsninger på dette. Det gjennomføres
imidlertid brukerundersøkelser i andre virksomheter i Barn- og ungesektoren. Dette gjelder
for skoler og barnehager.
3.6.3 Vurderinger og konklusjon
Vår undersøkelse viser at det er tilrettelagt for brukermedvirkning. Men det er imidlertid på
det rene at det foreligger noen avvik i forhold til regelverket. Dette gjelder mangelen på
utsendelse av underretninger om vedtak til brukerne selv i de tilfeller der brukeren er over 15
år.
Revisjonen finner også grunn til å bemerke den manglende dokumentasjon på at brukere gis
mulighet til å delta på møter. Dette kan imidlertid skyldes at en slike deltakelse ikke har blitt
funnet hensiktsmessig blant annet på grunn av brukernes modenhet og alder, noe
forvaltningsloven åpner for.
I tillegg har ikke alt som var planlagt av kommunen selv om brukermedvirkning blitt
gjennomført. Vi sikter her spesielt til etableringen av en egen hjemmeside med utfyllende
informasjon om barn- og ungetjenesten. Revisjonen registrerer også at det ikke gjennomføres
brukerundersøkelser for tjenestene i barn- og ungetjenesten.

24

Eksempel på dokumentasjon er referat fra slike møter. Ikke noen av de referatene vi gjennomgikk inneholdt
opplysninger om at brukerne (det vil si barna) selv hadde deltatt på de avholdte møtene.
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3.7 Oppsummerende vurderinger og konklusjon
Vår undersøkelse viser at opprettelsen av en samordnet barn- og ungetjeneste har bidratt til
mer helhetlige og koordinerte tjenester.
Revisjonen registrerer blant annet at det har blitt etablert nye arenaer for tverrfaglig arbeid.
Eksempel på dette er de tverrfaglige teamene, de tverrfaglige gruppene, de tverrfaglige
drøftingsmøtene og et tverrfaglig lederteam. I stillingsbeskrivelsene stilles det også krav til at
de som ansettes i barn- og ungetjenesten er villig til å bidra til det tverrfaglige arbeidet. Vår
undersøkelse viser midlertid at blant annet arbeidet med å være koordinator for brukere er noe
ujevnt fordelt mellom tjenestene og de ansatte.
Videre er det etablert nye metoder for gjennomføring av forebyggende arbeid. Vi nevner i den
sammenheng arbeidet med «Tidlig innsats», som er et samarbeid mellom barn- og
ungetjenesten, barnehager og skoler. Samlokaliseringen har også bidratt til mer uformell
kontakt mellom de ansatte i de fire deltjenestene som barn- og ungetjenesten består av.
Eksempel på dette er felles sosiale arrangement og felles matpauser.
På den annen side registrerer revisjonen imidlertid at samordningen kan ha bidratt til at andre
samarbeidsløsninger har blitt noe svekket. Eksempel på dette er samarbeidet mellom tjenester
i barn- og ungetjenesten og instanser i Helse- og sosialsektoren. Vi har også funnet at det ikke
er samsvar mellom kommunens delegasjonsreglement og strukturen i den samordnede barnog ungetjenesten. Vi har også funnet at det ikke gjennomføres brukerundersøkelser i barn- og
ungetjenesten og at det ikke er etablert noen helhetlig informasjon om tjenesten på
kommunens hjemmeside på internett.
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4. BLIR GRUNNLEGGENDE LOVKRAV OG RETTSPRINSIPP
IVARETATT I SAKSBEHANDLINGEN?
4.1 Skjer saksbehandlingen i tråd med grunnleggende krav i
forvaltningsloven?
4.1.1 Revisjonskriterier
Til denne problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterier:


Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold.



Det skal gis foreløpig svar dersom en henvendelse ikke kan besvares innen èn måned etter at
den er mottatt.
I det foreløpige svaret skal
o
o

det gjøres rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere
det såvidt mulig angis når svar kan ventes



Vedtaket skal være skriftlig.



Vedtaket bør være klart og tydelig, og det bør inneholde opplysninger om
o
o
o
o



Vedtaket skal grunngis.
o
o

o


hvem som har fattet vedtaket,
hvem det gjelder,
når vedtaket er fattet
og hva det går ut på

I begrunnelsen skal det vises til de regler vedtaket bygger på.
I den utstrekning det er nødvendig for å sette parten i stand til å forstå vedtaket, skal
begrunnelsen også gjengi innholdet av reglene eller den problemstilling vedtaket
bygger på.
I begrunnelsen skal dessuten nevnes de faktiske forhold som vedtaket bygger på.

Partene skal underrettes om vedtaket
I underretningen skal det gis opplysninger om
o
o

klageadgang, klagefrist, klageinstans og den nærmere fremgangsmåte ved klage
retten til å se sakens dokumenter

I tillegg til veiledningen etter tredje ledd skal underretningen om enkeltvedtak til sakens
parter opplyse om følgende når forholdene gir grunn til det:
o
o
o

adgangen til å søke fritt rettsråd
forvaltningsorganenes veiledningsplikt etter § 11
adgangen til å få tilkjent sakskostnader etter § 36

4.1.2 Data
Saksbehandlingstid og foreløpig svar
Som det framgår av tabell 10 nedenfor så varierte saksbehandlingstiden fra 0 dager (det vil si
behandlet samme dag som søknad var mottatt) i en sak (korteste saksbehandlingstid) til 124
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dager i en annen sak (lengste saksbehandlingstid). Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden
var på 42 dager (seks uker).
Tabell 10: Saksbehandlingstiden i de undersøkte sakene (vedtakene)
Sak

Saksbehandlingstid

Foreløpig svar

Tidspunkt

A

2 dager

Ikke relevant

2011/2012

B

6 dager

Ikke relevant

2011

C

Ikke relevant

Ikke relevant

2012

D

83 dager

Ja

2010

E

73 dager

Ja

2011

F

17 dager

Ikke relevant

2009

G

124 dager

Ja

2010

H

40 dager

Nei

2010

I

Ikke relevant

Ikke relevant

-

J

Ikke relevant

Ikke relevant

2010

K

94 dager

Ja

2011

L

15 dager

Ikke relevant

2010

M

96 dager

Nei

2008

N

Samme dag

Ikke relevant

2010

O

14 dager

Ikke relevant

2012

P

Ikke relevant

Ikke relevant

2012

Q

8 dager

Ikke relevant

2012

R

1 dag

Ikke relevant

2011

S

56 dager

Ja

2011/2012

Saksbehandlingstiden var på over èn måned i 7 av de 15 sakene som det har vært relevant å
beregne saksbehandlingstid for.25 Det var ikke sendt foreløpig svar i to av disse syv sakene.
Om foreløpig svar – Underretningstid og innhold
I tabell 11 nedenfor framgår underretningstiden for og innholdet i de fem foreløpige svarene
som var sendt i fem av de syv sakene med en behandlingstid på over èn måned (se vedlegg
5C).
Tabell 11: Foreløpig svar i de undersøkte sakene (vedtakene)
Sak

Underretningstid
for foreløpig svar

Antatt
behandlingstid

Angitt årsak til forsinkelsen

Faktisk
saksbehandlingstid

D

19 dager

Ca. 6 uker

Stor arbeidsbyrde

63 dager (9 uker)

E

Usikkert

Ca. 8-10 uker

Stor arbeidsbyrde

Usikkert

G

14 dager

Trolig innen 2 uker

Manglende dokumentasjon

110 dager (15,5 uker)

K

7 dager

Stor arbeidsbyrde

87 dager (12 uker)

S

7 dager

Trolig om ca. 10 uker
Trolig avgjort innen 15/2
(det vil si om 35 dager/4,4 uker)

Stor arbeidsbyrde

49 dager (7 uker)

26

25

I fire av brukermappene forelå det enten ikke søknad med vedtak eller det var fattet fornyet vedtak uten
søknad.
26
Det vil si den faktiske saksbehandlingstiden etter at foreløpig svar var sendt fra kommunen.
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Underretningstiden fra søknad var kommet inn til kommunen til det ble sendt foreløpig svar
varierte fra syv dager (korteste underretningstid) til 19 dager (lengste underretningstid).
Den gjennomsnittlige underretningstiden for foreløpige svar var på om lag 12 dager.
Alle de utsendte foreløpige svarene inneholdt opplysninger om årsaken til antatt
saksbehandlingstid. I fire av disse var årsaken «stor arbeidsbyrde», mens det i en av sakene
manglet dokumentasjon fra søker. De foreløpige svarene inneholdt også opplysninger om
antatt saksbehandlingstid (fra 4,4 uker til 10 uker).
Dersom man sammenholder faktisk saksbehandlingstid (etter at foreløpig svar var sendt) med
antatt saksbehandlingstid viser det seg at den antatte saksbehandlingstid ikke ble overholdt i
noen av de sakene der det har vært mulig for revisjonen å beregne dette (fire av fem saker).
Den antatte saksbehandlingstiden ble overskredet med henholdsvis tre uker (sak D), 13,5 uker
(sak G), to uker (sak K) og 2,6 uker (sak S). Det var ikke sendt ytterligere foreløpig svar for å
underrette søkerne om overskridelsene i noen av disse fire sakene.
Vedtakets form og innhold
Det forelå skriftlige vedtak i alle de 17 sakene der det var fattet vedtak. I to av sakene var
vedtakene avslag av de omsøkte tjenester. I tabell 12 nedenfor framgår innholdet i de 17
vedtakene.
Tabell 12 : Vedtakenes innhold i de undersøkte sakene (vedtakene)
Innhold

Ja

Nei

N

Når vedtaket er fattet

17

0

17

Hvem som har fattet vedtaket

17

0

17

Hvem som er søkeren

17

0

17

Hva vedtaket gjelder

17

0

17

Vedtakets varighet27

15

0

15

Som det framgår av tabellen ovenfor inneholdt alle de 17 vedtakene opplysninger om når
vedtaket er fattet, hvem som har fattet vedtaket, hvem som er søker, og hva vedtaket gjelder.
I de 15 vedtakene som endte med hel eller delvis innvilgelse ble også vedtakenes varighet
angitt.
I tabell 13 nedenfor framgår det hvorvidt det var gitt begrunnelser for vedtakene.
Tabell 13: Begrunnelser for vedtakene i de undersøkte sakene (vedtakene)
Innhold

Ja

Nei

Delvis

N

Begrunnelse for vedtaket

12

1

4

17

Faktiske forhold

15

0

2

17

Henvisning til regelverk

16

1

0

17

Gjengivelse av regelverk

13

3

1

17

27

I to av de 17 sakene med vedtak gikk vedtaket ut på avslag av de omsøkte tjenester. Å angi vedtakenes
varighet i disse to sakene har derfor ikke vært nødvendig.
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Som det framgår av tabellen ovenfor ble det redegjort for de faktiske forhold i 15 av de
undersøkte vedtakene. I to av vedtakene var framstillingen av de faktiske forhold svært tynn.
Det må imidlertid nevnes at det forelå andre vedtak eller andre utredninger i brukermappene
som ga innblikk i de faktiske forhold for brukerne i disse to sakene. Revisjonen har blitt
opplyst om at barn- og ungetjenesten ikke ønsker å repetere de faktiske forhold i vedtak som
gjelder brukere som har mottatt tjenester i mange år. Dette av hensyn til brukeren da det blant
annet kan virke emosjonelt belastende. I tillegg kjenner både brukeren selv, foreldre/foresatte
(verger) og barn- og ungetjenesten godt til de faktiske forhold i slike tilfeller.
Av tabellen framgår det videre at det ble henvist til det anvendte regelverket i 16 av de 17
undersøkte vedtakene. Det anvendte regelverket ble helt gjengitt i 13 av vedtakene, delvis
gjengitt i ett av vedtakene og ikke gjengitt i det hele tatt i tre av vedtakene.
Samlet sett forelå det fullstendig begrunnelse i 12 av vedtakene, delvise begrunnelser i 4 av
vedtakene og så å si ingen begrunnelse i ett av vedtakene. Det må for ordens skyld nevnes at
det vedtaket som manglet begrunnelse var et vedtak om å innvilge de/den tjeneste(r) som
brukeren hadde søkt om.
Underretning
Det var sendt underretninger i alle de 17 sakene der det var fattet vedtak. I tabell 14 nedenfor
framgår hvordan innholdet i de ulike underretningene fordelte seg.
Tabell 14: Opplysninger i underretningene
Innhold

Ja

Nei

Delvis N

Vedtaket

17

0

0

17

Begrunnelsen

12

1

4

17

Opplysninger om klageadgang

17

0

0

17

Klagefrist

17

0

0

17

Klageinstans

16

1

0

17

Framgangsmåte for å klage
Opplysninger om retten til å se sakens
dokumenter

16

1

0

17

13

4

0

17

Opplysninger om retten til fritt rettsråd
Opplysninger om retten til
sakskostnader

0

17

0

17

0

17

0

17

Av tabellen ovenfor framgår det at det ble opplyst om vedtakene i alle de 17 underretningene.
Det manglet imidlertid fullgode begrunnelser i fire av underretningene (se for øvrig tabell 14
ovenfor om begrunnelser for vedtakene). Alle underretningene inneholdt opplysninger om
klageadgang, og klagefrist, men en av underretningene manglet opplysninger om klageinstans
og framgangsmåte for å klage.
Den rette klageinstans i saker som behandles av tjenester i barn- og ungetjenesten er
Fylkesmannen i Finnmark. I noen av de undersøkte sakene (fra 2012) er det imidlertid opplyst
at klageinstansen er kommunens klageorgan «eller» Fylkesmannen. Det heter i disse
underretningene at «Vedtaket kan etter pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2 påklages til
kommunens klageorgan eller til Fylkesmannen». Det heter videre at «Om du ikke gis
medhold i klagen vil den bli oversendt kommunens klageorgan eller Fylkesmannen for
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endelig vurdering og avgjørelse». Til slutt heter det at «Dere må selv opplyse i klagen om
dere vil at den skal behandles av Fylkesmannen eller avgjøres av kommunens klageorgan».
Slik det er formulert i underretningene legges det opp til at klager kan velge hvilken instans
som skal være klageinstans i saken. Revisjonen har imidlertid blitt informert om at Alta
kommune for enkelte saker har folkevalgte organ (f.eks. omsorgsutvalg) som skal behandle
klageraker før disse eventuelt sendes til Fylkesmannen (klageinstansen) for videre
klagebehandling. Leder for barn- og ungetjenesten har derfor informert revisjonen om at de
opplysninger som gis om klagerett i de nevnte underretningene ikke stemmer med barn- og
ungetjenesten sin praksis. Revisjonen har videre blitt opplyst om at alle klagesaker som ikke
gis medhold (av administrasjonen og/eller av kommunens omsorgsutvalg) automatisk
oversendes Fylkesmannen. Revisjonen har også blitt informert om at formuleringene i
underretningene vil bli endret slik at det framgår at endelig klageinstans er Fylkesmannen.
Av tabellen framgår det videre at det ble gitt opplysninger om retten til å se sakens
dokumenter i 13 av de 17 underretningene.
Vår gjennomgang av underretninger viser at det er ulikt innhold vedrørende opplysninger om
klageadgang og retten til å se sakens dokumenter i ulike underretninger. Det har imidlertid
skjedd en endring over tid der opplysningene har økt i omfang.
Felles for alle underretningene er at de ikke innehar opplysninger om fritt rettsråd og
adgangen til å få tilkjent sakskostnader etter forvaltningsloven § 36. Informasjon om dette er
mest relevant i saker der vedtaket er et avslag (eller delvis innvilgelse). Undersøkelsen viser at
det var gitt avslag i to saker og delvis innvilgelse i to andre saker. Videre er det slik at en del
underretninger ikke inneholdt opplysninger om forvaltningens veiledningsplikt. Dette gjelder
imidlertid ikke de nyere underretningene (fra 2012). I disse manglet det imidlertid
lovhenvisning til hjemmelen for veiledningsplikten.
4.1.3 Vurderinger og konklusjon
Vår undersøkelse viser at saksbehandlingen ikke skjer fullt ut i tråd med grunnleggende krav i
forvaltningsloven og god forvaltningsskikk. Dette med bakgrunn i at noen saker ikke var
behandlet uten ugrunnet opphold, manglende utsending av ytterligere foreløpige svar (ved
forsinket saksbehandlingstid) og manglende eller til dels feil opplysninger om partenes
rettigheter i underretninger om vedtak. I noen tilfeller var heller ikke begrunnelsene i
vedtakene fullt ut slik forvaltningsloven krever, herunder mangel på gjengivelse av
regelverket. I noen underretninger var det ikke gitt tilfredsstillende opplysninger om partenes
klagerett. Det finnes derfor forbedringsmuligheter på dette området.

4.2 Blir reglene om taushetsplikt ivaretatt i tråd med lovkrav?
4.2.1 Revisjonskriterier
Til denne problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterier:


Innhenting av opplysninger krever som hovedregel samtykke fra brukerne.



Brukere skal kunne henvende seg til forvaltningsorganet uten å måtte dele sensitive
opplysninger med uvedkommende.
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Saksbehandlingssystem og arkivordning skal være innordnet slik at de særlige regler om
taushetsplikt overholdes.

4.2.2 Data
A) SAMTYKKE

Styringsdokumenter
I styringsdokument for barn- og ungetjenesten framgår det at målet om en helhetlig
tjenesteyting forutsetter samarbeid og utveksling av informasjon på tvers av fagpersoner og
tjenesteområder.28 Det framgår videre at dersom den tverrfaglige barn- og ungetjenesten skal
lykkes i målet om å tilby koordinerte og helhetlige tjenester er det nødvendig å løse
utfordringer knyttet til særskilte særlovsbestemmelser og taushetspliktbestemmelser. Det heter
videre at «nedtegnede opplysninger bare kan gjøres tilgjengelig for andre, også dem man
samarbeider med, i den grad det foreligger samtykke».
Utfordringer med taushetsplikten
Ett av de organisatoriske virkemidlene for å etablere tverrfaglig arbeid i barn- og
ungetjenesten var å etablere tverrfaglige kontorer. I og med at dette medførte uro og
utfordringer i forbindelse med barneverntjenestens særskilte taushetsplikt ble denne ordningen
avviklet. I utgangspunktet betraktet man barn- og ungetjenesten som ett forvaltningsorgan,
med den følge at man mente at informasjon kunne deles uhindret på tvers av tjenestene innen
for dette organet.
I 2010 sendte Alta kommune ved barn- og ungesektoren en høringsuttalelse vedrørende NOU
2009: Det du gjør – Gjør det helt. Her tok Alta kommune opp problematikken i forbindelse
med praktiseringen av taushetsplikt. I uttalelsen framgår det at Alta kommune støtter forslaget
om en nasjonal gjennomgang av rettsoppfatninger og praksis når det gjelder taushetsplikt og
opplysningsplikt i de ulike fagmiljøene som arbeider med barn og unge (forslag 13 i NOU
2009: 22). I høringssvaret uttalte kommunen videre at den gjennom tre års erfaring (med en
samordnet barn- og ungetjeneste) har erfart at ulike profesjoner har ulike oppfatninger av hva
taushetsplikt og opplysningsplikt innebærer. Kommunen uttrykte videre at forsøk på sentrale
avklaringer ikke har bidratt til noen nærmere avklaring på dette punkt. I tillegg uttrykte
kommunen seg enig i at praktiseringen må være streng, men at lovgivningen samtidig må
være praktisk håndterbar og at fokuset må være til barn og unges beste.
Samtykkeerklæring for barn- og ungetjenesten
I styringsdokument for barn- og ungetjenesten heter det at bruk av samtykke gir mulighet til å
dele opplysninger. Det heter videre at i den nye barn- og ungetjenesten skal samtykke være
hovedstrategien for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester, samt at samtykket skal
dokumenteres skriftlig. I den forbindelse har Alta kommune (Barn og ungesektoren)
utarbeidet et standardisert samtykkeskjema som skal benyttes dersom det er behov for
tverrfaglig innsats. Det sies videre at det er beskrevet klare rutiner for hvordan den enkelte
medarbeider skal gå frem for å innhente samtykke i direkte møte med de personer det gjelder.

28

Prosjekt Barn og unge i Alta kommune; Statusrapport per 31.08.2008.
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Nedenfor framgår innholdet i det felles samtykkeskjemaet for barn- og ungetjenesten.29
Figur 4: Samtykkeskjema for barn- og ungetjenesten

Samtykkeerklæring
Jeg/ vi har fått tilbud om at mitt/vårt barns sak skal bli drøftet i et tverrfaglig møte. Det
tverrfaglige møtet består av personer med ansvar for pedagogisk-psykologisk tjeneste,
barnevernstjeneste, helsesøstertjeneste, habiliteringstjeneste, samt skole- og
barnehagefaglige tilbud.
Vi har snakket om hva det tverrfaglige møtet innebærer og hva det er ønskelig å be om
hjelp til. Jeg samtykker i at deltagerne på møtet bruker sin kompetanse og eventuelle
kunnskap om………………………………..(barnets navn) Født:……………………………………
for å be om hjelp i forhold til følgende problemstillinger:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Det skal ikke gis mer opplysninger enn det som er nødvendig.
Jeg/vi ønsker at det foreslås og igangsettes tiltak for å prøve å løse problemene.
Samtykket gjelder for 3 måneder. Dersom annet avtales:……………………(angi
tidsramme)
Jeg kan til enhver til trekke tilbake samtykket.
………………
……………………
Dato
Sted
………………………………………………………………………………………………….
Underskrift foresatte
Min/vår kontaktperson er:………………………………………………………………………
Jeg/ vi har fått tilbud om at mitt/vårt barns sak skal bli drøftet i det tverrfaglige møtet,
men velger å si nei til dette tilbudet.
Alta, den ……………………………..
…………………………………..……………………
Foresattes underskrift

Samtykkeerklæringen brukes for at det skal kunne opprettes tverrfaglige saker, og her gir
brukerne samtykke til at den klassiske taushetsplikten oppheves slik at det kan snakkes om
saken på tvers av faggrenser.
I intervju har revisjonen blitt opplyst om at det nevnte samtykkeskjemaet gjelder innhenting
av samtykke fra foreldre/foresatte slik at det kan utveksles informasjon og opplysninger på
tvers av tjenestene. Det ble videre sagt at dette samtykkeskjemaet betraktes som svært sentralt
dokument for å kunne utføre tverrfaglig arbeid overfor barn og unge i hver enkelt sak, samt at
det er helt vanlig å bruke dette i tverrfaglige saker. Det ble videre nevnt at man ikke rører en
sak før foreldre/foresatte har undertegnet samtykkeerklæringen, noe man er hundre prosent
nøye med for å unngå å bryte taushetsplikten. Det ble også sagt at skriftlighet er den «safeste»
måten å gjøre det på. En annen nevnte at det også holder med at samtykket loggføres i
brukerens journal. I intervju ga alle uttrykk for at det er sjeldent at foreldre/foresatte nekter å
gi samtykke. Noen nevnte også at det er viktig at innhenting av opplysninger ikke kommer
overraskende på foreldrene/foresatte. Dersom det ikke gis samtykke må dette bare godtas, noe
som medfører at tverrfaglig arbeid ikke kan iverksettes. For barnevernets del ble det sagt at
samtykke imidlertid ikke er nødvendig i saker som krever rask handling (gjennom lovhjemlet
tvang). En annen uttrykte at manglende samtykke kan gi grunnlag for å sende
bekymringsmelding til barnevernet. Flere ga uttrykk for at det ikke deles mer informasjon
med andre tjenester enn det som er saklig og relevant i den enkelte sak. Enkelte tjenester har

29

Dette framgår av presentasjonen «God barndom i Alta – samarbeid på tvers», utarbeidet av blant annet leder
for barn- og ungetjenesten.
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også innarbeidet en rutine med å informere foreldre/foresatte om de opplysninger som
innhentes, enten gjennom kopi av korrespondanse eller ved at det gis informasjon om dette på
møter.
I Alta kommunes koordinerende enhet (IP-teamet) sitt arbeid med saker om individuelle
planer finnes det et eget samtykkeskjema for innhenting av opplysninger i forbindelse med
dette (se vedlegg 5B). I intervju ble det uttrykt tvil om hvorvidt dette skjemaet er godt nok i
forhold til lovkravene om taushetsplikt. Det ble videre informert om at selve søknadsskjemaet
for individuelle planer ikke inneholder noe punkt om samtykke knyttet til innhenting av
opplysninger, men at dem likevel tolker søknader om individuelle planer som et samtykke til
innhenting av opplysninger. I tillegg har dem som nevnt et eget samtykkeskjema for
innhenting av opplysninger som sendes til brukeren (her: foreldre eller foresatte) fra den
utnevnte koordinatoren. I intervju ble det nevnt at de kanskje også burde sette inn et punkt om
samtykke for innhenting av opplysninger i søknadsskjemaet om individuelle planer.
Bruk av samtykke – Gjennomgang av brukermapper
I tabell 15 nedenfor framgår våre funn om bruk av samtykke i de undersøkte brukermappene.
Tabell 15: Innhenting av samtykke – Dokumentasjon i brukermapper
Finnes det dokumentasjon på

Ja

Nei

Delvis Annet Usikkert N

at det er gitt samtykke i det hele tatt?

10

7

1

1

0

19

at samtykket er skriftlig?

10

7

1

1

1

19

at det er gitt samtykke til å innhente opplysninger?

10

7

1

1

0

19

at det er gitt samtykke til å dele opplysninger med andre?

1

16

0

1

1

19

at BU-tjenesten sitt standardskjema for samtykke er benyttet?

1

16

0

1

1

19

Som det framgår av tabellen ovenfor så var det dokumentasjon i 10 av 19 brukermapper om at
det er gitt samtykke, at samtykket er skriftlig og at det er gitt samtykke til å innhente
opplysninger fra andre tjenester. Det forelå dokumentasjon på samtykke til å dele
opplysninger med ande tjenester i en av de 19 brukermappene. I en av brukermappene (se
kolonnen «annet» i tabellen) forelå det dokumentasjon på at bruker uttrykkelig ikke ville gi
samtykke til å innhente eller dele opplysninger.
Det forelå dokumentasjon på bruk av barn- og ungetjenesten sitt standardskjema for samtykke
i èn av brukermappene. I de andre ni brukermappene der det forelå dokumentasjon om
samtykke framgår samtykkene av andre ulike typer dokumenter. Eksempel på slike
dokumenter er søknadsskjema for omsorgslønn, søknadsskjema for avlastning,
samtykkeskjema for søknad/utarbeidelse av individuell plan, samtykkeskjema for PPtjenesten og andre typer søknadsskjema. Nedenfor gjengir vi kort hva noen av disse
dokumentene inneholder vedrørende samtykke.
I søknadskjema for habiliteringstjenesten (datert i september 2010) heter det følgende:
«Jeg gir herved Barn- og ungetjenesten; Alta kommune fullmakt til å innhente alle
opplysninger som ansees nødvendig for å behandle søknaden.»
I søknadsskjema for avlastning (datert i februar 2010) heter det følgende:
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«Jeg/vi gir Barn- og ungetjenesten fullmakt til å innhente alle opplysninger som
anses nødvendige for behandlingen av søknaden.»
I samtykkeerklæring for PPT (datert i november 2011) heter det følgende:
«Jeg/vi samtykker i at PP-tjenesten innhenter/oversender de
opplysninger/epikriser som er nødvendig for det videre arbeidet med …»
Gjennomgangen av brukermapper viser altså at det finnes ulike dokumenttyper i barn- og
ungetjenesten som inneholder punkter for samtykke til innhenting av opplysninger. Teksten i
disse feltene om samtykke er også noe ulikt formulert.

B) HÅNDTERING AV BRUKERNES HENVENDELSER

Mottak og servicetorgtjenester
I forbindelse med samlokaliseringen og samordningen ble det etablert et eget felles
servicetorg for de fire samlokaliserte barn- og ungetjenestene i lokalene i Markveien 26.
I styringsdokumenter for barn- og ungetjenesten heter det blant annet som følger om dette:30
«De forkontortjenester som i dag er knyttet til de ulike tjenesteenhetene samordnes som
resultat av omorganiseringen, og det etableres et eget «servicetorg» i de nye lokalene for den
nye sektoren for barn og unge. Servicetorget for sektoren vil være tilknyttet det sentrale
servicetorget i kommunen som er lokalisert på rådhuset, og i tiden frem mot samlokalisering
vil det arbeides for å avklare oppgave- og ansvarsfordeling».

Noen av servicetorget sine hovedoppgaver er å betjene sentralbord og ta i mot besøkende,
informere om tjenestetilbud og henvise brukere videre, samt håndtere innkommende og
utgående post.
Servicetorget består av fire ansatte som er direkte underlagt leder for barn- og ungetjenesten.
Revisjonen er gjennom opplysninger gitt i intervju gjort kjent med at det etter hvert oppsto en
del utfordringer knyttet til mottaket av besøkende (brukere) i servicetorgets arealer. Blant
annet var det mye trafikk i det fysiske området rundt servicetorget. En av forklaringene som
ble gitt om dette var at sektoradministrasjonen hadde tilhold i kontorer like ved servicetorget,
noe som førte til mye trafikk (til og fra) blant annet i forbindelse med møtevirksomhet. Etter
det revisjonen har fått opplyst medførte dette at brukere reagerte negativt på dette sett i
forhold til blant annet taushetsplikt og at enkelte følte seg ukomfortable i en slik setting. Det
oppsto også noen medieoppslag om dette. I ettertid har dette endret seg ved blant annet at
sektoradministrasjonen har flyttet fra Markveien 26 til rådhuset, noe som ifølge intervju har
redusert trafikken ved servicetorget. Ut i fra det revisjonen har fått opplyst skal forholdene nå
være forbedret og akseptable.
Revisjonen har besøkt barn- og ungetjenesten sine lokaler i Markveien 26 en rekke ganger, og
har ikke opplevd stor trafikk de gangene vi har vært der (våren, sommeren og høsten 2012).
Det er imidlertid på det rene at brukernes henvendelser til servicetorget raskt vil kunne

30

Prosjekt Barn og unge i Alta kommune; Statusrapport per 31.08.2008.
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avsløre hvilken tjeneste man skal til eller har behov for, blant annet ved at brukere som ikke
har avtale kan fylle ut et skjema om hva saken gjelder, som deretter oversendes leder av BUtjenesten. Dette er opplysninger som også de ansatte på servicetorget vil eller kan få
kjennskap til. Revisjonen har imidlertid i intervju blitt opplyst om at alle de ansatte skal
undertegne en taushetserklæring som påminner om den taushetsplikt de ansatte er underlagt.
De ansatte på servicetorget er underlagt reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven, herunder
det som gjelder noens personlige forhold. De ansatte på servicetorget er imidlertid etter det
revisjonen kjenner til ikke underlagt de særskilte (utvidede) regler om taushetsplikt som
gjelder for ansatt helsepersonell (eksempelvis helsesøstertjenesten) og ansatte i
barneverntjenesten. At man er ansatt på et servicetorg som også omfatter merkantile tjenester
for barnevern og helsetjenester vil kunne føre til at ansatte der får kjennskap til opplysninger
som de i utgangspunktet ikke skulle eller burde hatt kjennskap til.
På servicetorget er det ikke noe fysisk skille mellom skranken der brukerne betjenes og det
arealet der besøkende kan sitte og vente på å bli betjent (se vedlegg 4: plantegning for første
etasje i Markveien 26). Avstanden er på om lag fem meter. Det er derfor på det rene at den
fysiske utformingen av servicetorget gjør det mulig for besøkende å overhøre andre
besøkendes samtaler med betjeningen på servicetorget. I dette ligger det en risiko for at
uvedkommende kan overhøre hvilke(n) tjeneste(r) som andre besøkende ønsker kontakt med
eller har avtale med, med mer.
Samtaler og møter
I barn- og ungetjenestens arbeid med brukere som har gitt samtykke vil opplysninger om
brukere bli utvekslet til og fra ulike personer og tjenester. Dette gjelder blant annet
saksbehandler(e) som er involvert i saken, deltakere i tverrfaglige team, tverrfaglige grupper,
ansvarsgrupper og samarbeidsmøter, kontaktpersoner og koordinatorer. I tillegg vil også
andre virksomheter i Barn- og ungesektoren kunne bli involvert (barnehage og skole).
I intervju har det blitt opplyst at man har praksis for å begrense utvekslingen av opplysninger
til et minimum. Flere av informantene sa at de begrenser utvekslingen av opplysninger til det
som er saklig og relevant. I de tverrfaglige teamene er praksis at saker kun drøftes anonymt. I
de tverrfaglige gruppene, ansvarsgruppene og samarbeidsmøtene (som består av et mindre
antall personer og gjelder konkrete saker/brukere) hender det at møtene blir delt i to deler, det
vil si en generell del og en spesiell del. I den spesielle delen blir gruppen av personer som
deltar redusert til et nødvendig minimum. Dette gjøres for å begrense flyten av opplysninger.
I forbindelse med samlokaliseringen var det meningen at ulike faggrupper skulle sitte sammen
i felles kontorer. Dette medførte utfordringer i forhold til praktiseringen av taushetsplikten,
spesielt for barnevernet. I de tilfellene det skulle gjennomføres telefonsamtaler eller andre
samtaler med brukere måtte ansatte trekke ut av kontorene og inn på samtalerom. I en periode
var det også stor mangel på samtalerom, noe som medførte at ansatte i enkelte tilfeller måtte
benytte toaletter til dette formålet. Revisjonen har blitt opplyst om at dette problemet har blitt
vesentlig redusert (jf. nye kontorløsninger med mer), men at det for noen fortsatt oppleves å
være noe trengsel i forhold til samtalerom.
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C) SAKSBEHANDLINGSSYSTEM, POSTHÅNDTERING OG ARKIV

Rutiner beskrevet i styringsdokument
I styringsdokument for samordningen av barn- og ungetjenesten31 heter det at «elektronisk
behandling av personopplysninger skal være i samsvar med profesjonsbestemt og
forvaltningsbestemt taushetsplikt. Det heter videre at saker «skal behandles på det
fagsystemet som er tilpasset hjemmelsgrunnlaget for å behandle personopplysninger».
I styringsdokumentet er det understreket det ved elektronisk saksbehandling skal sikres
tilstrekkelig konfidensialitet, noe som utdypes med at «dokumentasjonen ikke kan være
tilgjengelig for andre på en måte som bryter med reglene om taushetsplikt». I tillegg kreves
det samtykke (fra brukeren) for å gjøre opplysninger tilgjengelig for andre tjenester, samt i
forhold til de ulike ansattes tilgang til ulike arkiv.
I styringsdokumentet er det beskrevet følgende behandling av opplysninger ved elektronisk
saksbehandling:
«..Ved elektronisk saksbehandling i den nye barn- og ungetjenesten forutsettes det at
saksbehandling og dokumentasjon skjer i dedikerte fagsystemer; det vil si:
1. Saker etter barnevernloven registreres og behandles i Familia
2. Saker etter sosialtjenesteloven registreres og behandles i Profil
3. Helseopplysninger etter kommunehelsetjenesteloven registreres og behandles på
WinMed
4. Saker etter opplæringsloven registreres og behandles på K2000 eller HK Data
5. Saker etter barnehageloven registreres og behandles på K2000 eller Dexter…»

Valg av fagsystem skal altså skje med bakgrunn i hvilken type sak det gjelder.
Det framgår videre at det må avgjøres hvilke personer i serviceteamet (servicetorget) som skal
ha tilgang til de ulike fagsystemene for å journalføre innkommende saker. Når det gjelder
arkivering av dokumentasjon heter det at dette må arkiveres separat etter lovhjemmel, noe
som fordrer egne fysiske arkiv for personmapper etter opplæringsloven, barnevernloven,
sosialtjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven. I den sammenheng sies det at «den
enkelte saksbehandler må være presis på hva som skal dokumenteres i det enkelte arkiv».
Det framgår også av styringsdokumentet at Alta kommune har innledet en dialog med
leverandør av fagsystem (programvare) for å se på løsninger for elektronisk kommunikasjon
innenfor de grenser som taushetsplikten tillater.
Informasjon om praksis gitt i intervju
Barn- og ungetjenesten har ikke noe eget felles intranett eller annet felles datasystem for
saksbehandling og rutiner med mer. Tjenestene benytter kommunens generelle intranett. I
intervju har revisjonen blitt opplyst om at det ikke alltid er slik at det kommunale intranettet
fungerer som det skal. Det har blant annet skjedd at personalinformasjon og møtereferater har
blitt tilgjengelig for uvedkommende. Etter det som er opplyst i intervju gjelder dette
imidlertid ikke journaler eller sakspapirer som omhandler klienter.

31

Prosjekt Barn og unge i Alta kommune; Statusrapport per 31.08.2008.
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Videre er det slik at hver av de fire tjenestene i barn- og ungetjenesten har hvert sitt separate
saksbehandlingssystem (fagsystem). Leder for barn- og ungetjenesten har opplyst revisjonen
om at disse fire fagsystemene ikke er innrettet på en slik måte at de kan kommunisere med
hverandre på noen måte. Dette forklares imidlertid ikke med tekniske eller organisatoriske
forhold (hindringer), men juridiske forhold knyttet til reglene om taushetsplikt. Leder av barnog ungetjenesten har blant annet tatt denne problematikken opp med representanter for Helseog omsorgsdepartementet. Under intervju har flere gitt uttrykk for behovet for og fordelene
med å ha et felles fagsystem. Dette synes derfor å være etterlengtet, men flere uttrykker
samtidig forståelse for dette ikke er mulig så lenge reglene om taushetsplikt er som de er.
Leder for barn- og ungetjenesten har opplyst revisjonen at han har tilgang til alle de fire
fagsystemene. Det er også meningen at ansatte på servicetorget skal beherske enkle
funksjoner i disse systemene. Det ble videre nevnt at servicetorget er sårbart når
enkeltpersoner er borte. Dette medfører blant annet at også deler av kompetansen om
fagsystemene er fraværende i slike tilfeller. Meningen er imidlertid at flere skal kunne litt om
alt slik at det finnes noen som kan steppe inn dersom noen er borte (tvilling-kompetanse).
Barneverntjenesten bruker fagsystemet Familia.32 Dette er et system som brukes av
barneverntjenester i mange kommuner i landet. Fagleder for barneverntjenesten har opplyst
revisjonen om at det er de ansatte i barnevernet i barn- og ungetjenesten og servicetorget i
Markveien 26 som har tilgang til dette systemet. Dette fordi servicetorget må ha tilgang til
systemet for å foreta anvisning av utbetalinger og registrere inngående post. Inngående post
som gjelder saker som ikke allerede er opprett i fagsystemet (eksempelvis
bekymringsmeldinger) blir registret (journalført) av servicetorget. Dette skjer etter at
faglederen har mottatt og klargjort dem. Inngående post som gjelder allerede opprettede saker
blir også registrert i fagsystemet av servicetorget, men korrespondansen fordeles da direkte til
saksbehandler i en låsbar hylle i skranken på servicetorget. Revisjonen har blitt opplyst om at
denne hyllen ikke var låsbar i begynnelsen av samordningen. I intervju er det gitt uttrykk for
at det ikke er alt som fungerer som det skal på servicetorget. Det blir blant annet nevnt at
servicetorget ikke har alle fagsystemene på plass. Revisjonen har videre blitt opplyst om at det
hender at saksbehandlingen stopper opp her. Dette forklares blant annet med mangel på
ressurser og kompetanse. Barneverntjenesten har ikke et fullelektronisk arkivsystem. Det
fysiske arkivet til tjenesten er plassert i eget rom bak skranken på servicetorget.
Habiliteringstjenesten bruker fagsystemet Profil.33 Dette fagsystemet brukes også av
bistandsavdelingen og omsorgsavdelingen i kommunens helse- og sosialsektor. I intervju ble
det informert om at også en ansatt på servicetorget har tilgang til dette fagsystemet. I
utgangspunktet var det meningen at det skulle være en halv stilling på servicetorget til å
«serve» habiliteringstjenesten der, men dette har ikke fungert som planlagt. Dette forklares
blant annet med mangel på opplæring. Revisjonen har imidlertid blitt opplyst om at dette ikke

32

Visma Barnevern leverer fagløsninger til kommunalt og statlig barnevern, samt for landets barnevernvakter. Løsningen
ivaretar alle deler av saksbehandlingsprosessen, inkludert rapportering og avlevering av data til kommunenes økonomi- og
lønnssystemer.
Se http://www.visma.no/programvare/for-offentlig-sektor/Barnevern/Overview/
33
Unique Profil er Visma Unique sitt fagsystem for pleie-, rehabilitering og omsorgstenester. Unique Profil støtter alle
sentrale arbeidsprosesser innen tjenestene, som f.eks. saksbehandling, faglig dokumentasjon, IPLOS, personelladministrasjon
og arbeidsplanlegging, mat produksjon og transport, egenbetaling med vederlag, slutt- og etteroppgjør, tekniske
hjelpemiddel, pasientregnskap og mye meir. Omfattende rapporteringsmuligheter.
Se http://support.vismasoftware.no/Pages/SupportInfo.aspx?product_id=134
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skal ha påvirket saksgangen eller medført konsekvenser for brukerne. Habiliteringstjenesten
har ikke et fullelektronisk arkiv, men ønsker seg det. Fagleder for tjenesten har opplyst om at
det for en tid tilbake ble igangsatt et arbeid med å systematisere dokumentene i fagsystemet,
men at man måtte legge dette til side på grunn av kapasitetsproblemer. Det fysiske arkivet til
denne tjenesten er plassert i eget rom sammen med arkivet til helsesøstertjenesten bak
skranken på servicetorget. I dette rommet har habiliteringstjenesten et eget låsbart arkivskap.
PP-tjenesten bruker fagsystemet HK Data (PPT-HK).34 Dette er et fagsystem som brukes av
mange PP-tjenester i landet. I intervju ga fagleder uttrykk for at dette systemet er funksjonelt
og fungerer bra. I dette systemet finnes det klientmapper og informasjon både på individnivå
og på systemnivå. Fagleder opplyste i intervju at systemet er lukket for andre. I intervju ble
det informert om at servicetorget har ansatte som skal være eksperter på de ulike systemene til
de ulike tjenestene, herunder HK Data. Det ble videre opplyst om at det er fagleder som har
anledning til å gi andre tilgang til fagsystemet. For servicetorgets del gjelder dette en
begrenset tilgang. PP-tjenesten skanner alle dokumenter og legger dem inn i fagsystemet.
Ifølge fagleder er systemet per i dag oppdatert når det gjelder dette. Også denne tjenesten har
et eget arkivrom bak skranken ved servicetorget. Revisjonen har blitt opplyst om at det kun er
de ansatte ved PP-tjenesten som har tilgang til dette arkivet.
Helsesøstertjenesten bruker fagsystemet WinMed3.35 Dette er et fagsystem som er spesielt
utviklet for helsetjenester. I dette programmet skjer blant annet journalføringen av
dokumenter (herunder korrespondanse). Også legene ved kommunens helse- og sosialsektor
bruker dette programmet, men de har en versjon for leger. Dette er atskilt fra
helsesøstertjenesten sitt system. Også helsesøstertjenesten har et eget arkivrom. Som tidligere
nevnt deles dette med habiliteringstjenesten.
En bruker kan ha brukermapper arkivert i flere av de fire tjenestene sine arkiv. Revisjonen har
fått opplyst at en saksbehandler som jobber med slike (tverrfaglige) brukere ikke automatisk
har tilgang til alle mappene som finnes for brukeren. En slik tilgang fordrer samtykke fra
brukeren.
Alle de fire tjenestene har arkivrom for avsluttede saker i et bortsetingsarkiv i kjelleren i
Markveien 26. Fjernarkivet for disse tjenestene ivaretas av IKA Finnmark IKS med
tilholdssted i Lakselv.36

34

PPT-HK er et fagsystem for pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) i kommuner og fylkeskommuner. Programmet brukes
også av andre organisasjoner som har behov for føring av klienter og arbeid med en klient.
Programmet inneholder blant annet moduler for registrering av klienter, henvendelsesdata med historikk, ventelisteføring
med historikk, journalføring på klient, brev- og postjournal både på klient og kontorpost, registrering av prosjekt ved
kontoret, registrering av samarbeidspartnere på en klient og i forbindelse med et prosjekt, avtalebok, samt oversikt for
ledelsen ved hjelp av rapporter, statistikk og opptellinger.
Se http://www.hk-data.no/images/stories/produktark/produktark_ppt-hk.pdf
35
WinMed3 Helse kan skaleres fra små og mellomstore helsestasjoner til store komplekse organisasjoner med ulike
profesjoner og roller. Skjermbilder, menyer og moduler kan tilpasses hver enkelt bruker i tråd med den enkeltes arbeidsflyt
og personlige preferanser. Kravene til elektronisk journal er ivaretatt, både hva gjelder funksjonalitet, tilgang/sikkerhet,
logging og lagring av data. Inneholder hovedmeny og journalbilde slik at man får oversikt over dagens personer, grupper,
timeliste, oppgaver, påminnelser og viktige elementer i persons journal. Alle de mest brukte operasjonene i WinMed3 Helse
har man også tilgang til ved hjelp av hurtigtaster og snarveier.
Se http://www.ne.compugroupmedical.com/produkter--tjenester/helsestasjon/winmed3-helse.aspx
36

Interkommunalt Arkiv Finnmark IKS.
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4.2.3 Vurderinger og konklusjon
Revisjonen har ikke funnet noe som tilsier at reglene om taushetsplikt ikke etterleves. Det er
likevel grunn til å nevne at det blant annet på grunn av mangel på felles rutiner (for eksempel
formuleringer om samtykke), samt svakheter ved deler av nåværende praksis (for eksempel
åpen skrankeløsning i servicetorget), foreligger en reell risiko for at reglene om taushetsplikt
kan bli brutt. Revisjonen mener derfor at det finnes forbedringsmuligheter på dette området.

4.3 Oppsummerende vurderinger og konklusjon
Vår undersøkelse viser at grunnleggende lovkrav og rettsprinsipp i all hovedsak blir etterlevd.
Revisjonen vil imidlertid bemerke at vi har funnet eksempel på at enkelte av
forvaltningslovens krav til saksbehandlingen ikke har blitt etterlevd. Vi vil videre understreke
at barn- og ungetjenestens praksis i noen tilfeller innehar en risiko for at regler om
taushetsplikt kan bli brutt.

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Side 53

Samordning i barn- og ungetjenesten

5. KONKLUSJONER
5.1 Har samordningen bidratt til mer helhetlige og koordinerte
tjenester?
Vår undersøkelse viser at opprettelsen av en samordnet barn- og ungetjeneste har bidratt til
mer helhetlige og koordinerte tjenester.
Revisjonen registrerer blant annet at det har blitt etablert nye arenaer for tverrfaglig arbeid.
Eksempel på dette er de tverrfaglige teamene, de tverrfaglige gruppene, de tverrfaglige
drøftingsmøtene og et tverrfaglig lederteam. I stillingsbeskrivelsene stilles det også krav til at
de som ansettes i barn- og ungetjenesten er villig til å bidra til det tverrfaglige arbeidet. Vår
undersøkelse viser imidlertid at blant annet arbeidet med å være koordinator for brukere er
noe ujevnt fordelt mellom tjenestene og de ansatte.
Videre er det etablert nye metoder for gjennomføring av forebyggende arbeid. Vi nevner i den
sammenheng arbeidet med «Tidlig innsats», som er et samarbeid mellom barn- og
ungetjenesten, barnehager og skoler. Samlokaliseringen har også bidratt til mer uformell
kontakt mellom de ansatte i de fire deltjenestene som barn- og ungetjenesten består av.
Eksempel på dette er felles sosiale arrangement og felles matpauser.
På den annen side registrerer revisjonen imidlertid at samordningen kan ha bidratt til at andre
samarbeidsløsninger har blitt noe svekket. Eksempel på dette er samarbeidet mellom tjenester
i barn- og ungetjenesten og instanser i Helse- og sosialsektoren. Vi har også funnet at det ikke
er samsvar mellom kommunens delegasjonsreglement og strukturen i den samordnede barnog ungetjenesten. Vi har også funnet at det ikke gjennomføres brukerundersøkelser i barn- og
ungetjenesten og at det ikke er etablert noen helhetlig informasjon om tjenesten på
kommunens hjemmeside på internett.

5.2 Blir grunnleggende lovkrav og rettsprinsipp ivaretatt i
saksbehandlingen?
Vår undersøkelse viser at grunnleggende lovkrav og rettsprinsipp i all hovedsak blir etterlevd.
Revisjonen vil imidlertid bemerke at vi har funnet eksempel på at enkelte av
forvaltningslovens krav til saksbehandlingen ikke har blitt etterlevd. Vi vil videre understreke
at barn- og ungetjenestens praksis i noen tilfeller innehar en risiko for at regler om
taushetsplikt kan bli brutt.
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6. ANBEFALINGER
Med utgangspunkt i de hovedfunn som er gjort i denne undersøkelsen vil revisjonen anbefale
følgende:
1. Det bør foretas en gjennomgang av kommunens delegasjonsreglement som sikrer at
disse er i tråd med etableringen av en samordnet barn- og ungetjeneste.
2. Det bør vurderes å utarbeide formelle rutiner for samarbeid mellom barn- og
ungetjenesten og instanser i andre sektorer i kommunen.
3. Det bør innføres rutiner som bidrar til en mer jevn og tverrfaglig fordeling av rollen
som koordinator overfor brukere med individuelle planer.
4. Det bør vurderes å iverksette brukerundersøkelser for tjenestene i barn- og
ungetjenesten.
5. Det bør vurderes å gi mer helhetlig informasjon om barn- og ungetjenesten på
kommunens hjemmeside.
6. Det bør utarbeides felles rutiner for saksbehandling i barn- og ungetjenesten som
sikrer at kravene til saksbehandling i forvaltningsloven etterleves.
7. Det bør foretas en gjennomgang av barn- og ungetjenestens rutiner knyttet til
håndtering av taushetsplikten.
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VEDLEGG 1: RÅDMANNENS KOMMENTARER
Forvaltningsrevisjonsrapport ”Samordning i barn- og ungetjenesten”
Rådmannens kommentarer:
Alta kommune fattet vedtak om opprettelsen av Barn- og ungetjenesten høsten 2008.
Det var en omfattende prosess i forkant av opprettelsen, som bl.a. involverte mange
virksomheter og ansatte.
Alta kommune søkte og fikk innvilget eksterne midler for denne etableringen. Begrunnelsen
for dette var at prosjektet i Alta var nybrottsarbeid og et pilotprosjekt i nasjonal sammenheng.
I ettertid har det vist seg at flere kommuner helt eller delvis har etablert det samme som oss.
Etter etableringen i 2008 har det vært en kontinuerlig prosess som etter min mening har ført til
nødvendige tilpasninger og forbedringer av organiseringen. Alta kommune så ikke alle
utfordringene ved oppstarten, derfor har det vært behov for justeringer undervegs.
Det må samtidig erkjennes at det har vært utfordringer med den nye organiseringen, og da
spesielt innenfor barnevernstjenesten. På bakgrunn av disse utfordringene er det i løpet av den
siste tiden gjort ytterligere tilpasninger.
Rådmannen er enig i revisjonens hovedkonklusjon som viser at omstillingen og
utviklingsarbeidet har vært vellykket, og har bidratt til mer helhetlige og koordinerte tjenester.
Revisjonen viser samtidig at vi innenfor dagens modell har noen utfordringer. Disse er
imidlertid ikke større enn at de lar seg rette/forbedre.
Konkret i forhold til rapportens anbefalinger:
1.
Dette rettes opp i forbindelse med pågående gjennomgang av kommunens
delegasjonsreglement.
2.
Samhandling ligger som et førende element i hele tjenesten. Følges opp i forhold til
anbefalingene.
3.
Rådmannen er av den oppfatning at det kan være ulike årsaker/forklaringer til at ikke alle
ansatte har/bør ha samme koordineringsrolle i forhold til individuelle planer.
4.
Brukerundersøkelser bør iverksettes, men det er noen utfordringer ift hvordan disse skal
gjennomføres, slik at vi sikrer validiteten.
Tjenesten jobber for tiden med å følge opp signaler/tilbakemeldinger fra brukerne.
5.
Her har vi et klart forbedringspotensial.
6.
Rådmannen er av den oppfatning at saksbehandlingen i all hovedsak er i henhold til
forvaltningslovens bestemmelser, men at det finnes eksempler i rapporten på
forbedringsområder.
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7.
Problematikken rundt håndtering av taushetsplikten er i hovedsak relatert til Servicetorget.
Det er iverksatt tiltak for å sikre taushetsplikten/anonymitet ved henvendelser i Servicetorget.
Tjenesten følger i all hovedsak grunnleggende lovkrav og rettsprinsipper.
Tjenesten vil samordne samtykkeskjemaene.
Alta kommune har ei utfordring når brukerne av Barn- og ungetjenesten fyller 18 år. For
mange innebærer dette en overføring fra Barn og unge til Helse og sosial
v/bistandsavdelingen. Tjenestene jobber med å få til en mer sømløs overgang fra kjente og
trygge omgivelser for brukerne, til noe nytt og ukjent.
Alta 25. oktober 2012

Bjørn-Atle Hansen
rådmann
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VEDLEGG 2: UTLEDNING AV REVISJONSKRITERIER
A) UTLEDNING AV REVISJONSKRITERIER FOR HOVEDPROBLEMSTILLING NR. 1
ORGANISERING AV KOMMUNALE TJENESTER RETTET MOT BARN OG UNGE
Lovbestemmelser
Utgangspunkt: Organisatorisk frihet (lokalt selvstyre)
Kommunene er gjennom lov pålagt å ha en rekke tjenester som gjelder barn og unge. Kommunene står imidlertid
etter kommuneloven i utgangspunktet fritt til å organisere sin virksomhet, herunder hvilke kommunale enheter
som skal forestå de enkelte tjenestene.
Det er få unntak fra den alminnelige retten for kommunene til fritt å organisere virksomheten. Viktigste unntak
er at det skal være en egen barneverntjeneste med egen barnevernleder som skal være tjenestens øverste leder.

Krav om samarbeid og samordning
Det finnes ikke et eget og samlet lovverk om samarbeid mellom de kommunale enhetene som yter tjenester.
Derimot finnes det mange enkeltbestemmelser om samarbeid, herunder plikt til å samarbeide. Samarbeidsplikten
kan også utledes av det alminnelige ulovfestede forvaltningsprinsippet om at forvaltningsutøvelsen og ytelsen av
helsehjelp skal være forsvarlig. Plikt til samarbeid kan dessuten følge av egne interne instrukser i den enkelte
kommune.
Det stilles enkelte krav om samarbeid i særlover.
 Kravet til helsetjenesten om samarbeid
 Kravet til barnehagene som samarbeid
 Kravet til skolene om samarbeid
 Kravet til PPT om samarbeid
 Kravet til sosialtjenesten om samarbeid
 Kravet til barneverntjenesten om samarbeid

Kravet til kommunene om å samordne samarbeidet
At kommunene må samordne samarbeidet mellom de ulike tjenesteyterne ut over den plikten som ligger på de
enkelte av disse, kan utledes av følgende:
 Det alminnelige ulovfestede forvaltningsprinsippet om at forvaltningsutøvelsen skal være forsvarlig
 Forskrift om individuell plan
 Kravene til internkontroll i lover og forskrifter
 Kommunens alminnelige rett til å instruere og kontrollere de enkelte tjenesteytende enhetenes arbeid

Koordinerende enhet
Alle kommuner skal ha en koordinerende enhet, jf. helse- og omsorgsloven § 7-3 og forskrift om habilitering og
rehabilitering, individuell plan og koordinator (fra 1. januar 2012). Målet med koordinerende enhet for
habilitering og rehabilitering er å sikre koordinerte tjenester til de som trenger det. Koordinerende enhet for
habilitering og rehabilitering skal ha en sentral rolle i å legge til rette for god samhandling. Dette gjelder både på
individnivå mellom pasient/bruker og tjenesteytere, og mellom tjenesteytere fra ulike fag, sektorer og nivåer. I
samhandlingsreformen er bestemmelsen om koordinerende enheter i kommunene og i spesialisthelsetjenesten
løftet fra forskrift til lov. Samtidig tydeliggjøres at enhetene skal ha «overordnet ansvar for arbeidet med
individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator».

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Side 60

Samordning i barn- og ungetjenesten

KS: Prosjektet «Sammen for barn og unge»
Prosjektet «Sammen for barn og unge - Bedre samordning av tjenester til utsatte barn og unge» er et treårig
prosjekt som KS har hatt i samarbeid med Barne-, og likestillings- og inkluderingsdepartementet. Prosjektets
intensjon har vært å gi støtte til kommunene i arbeidet med å utvikle gode tverrfaglige samarbeidsmodeller for å
ivareta utsatte barn og unge, herunder å få fram suksesskriterier. Det har deltatt 15 utvalgte kommuner og
bydeler i prosjektet. Disse har arbeidet lokalt for å utvikle tverrfaglige samarbeidsmodeller som kan være gode
eksempler for alle kommunene. NOVA har utarbeidet en sluttevaluering av dette prosjektet. 37 I denne
presenteres erfaringer fra de ulike kommunenes modeller for samordning. I evalueringen fremgår prosedyrer,
systemer og rutiner som de ansatte i kommunene opplever at fører til mer koordinert og helhetlig tilnærming til
barnet og familien. I evalueringen har særlig faktorene som er nevnt nedenfor blitt fremhevet som viktige:
o

Åpenhet
For å kunne samhandle rundt klienter og for å få til gode relasjoner er det viktig at man inkluderer
hverandre og gir ordentlige tilbakemeldinger til hverandre.

o

Felles arenaer
Felles kursing og felles møteplasser er noe de ansatte verdsetter høyt. Dette kan også gjerne inkludere
felles konferanser eller andre sammenkomster.

o

Personlige relasjoner
For å få til et tverrfaglig samarbeid må man bruke mye tid på å bli kjent med hverandre. Det er et
tydelig behov for å bli bedre kjent på tvers av fag og etater.

o

Formelle strukturer
Formelle strukturer ansees som nødvendig for at samhandlingen forankres. Eksempel på dette er
samarbeidsmøter, som kan bidra til at samhandlingskompetansen øker og at det blir lettere å avklare
roller og rammebetingelser, samt at uenighet kan diskuteres.

o

Ledelsens ansvar
Det er meget viktig at fokuset på samhandling og tilrettelegging av dette er forankret hos ledelsen.
Ledelsen må legge strukturer, motivere og følge opp.

o

Samlokalisering
De som er samlokalisert, forteller at det bidrar mye til å styrke samarbeidet, og at det har stor betydning
for etablering av nytt samarbeid.

o

Brukermedvirkning
Man ser at det å involvere foreldrene gir gode resultater. Det er særlig stor nytte i at barn, unge og
foresatte i størst mulig grad medvirker under hele prosessen.

o

Verktøy
Håndbøker og veiledere kan være et godt verktøy hvis det blir brukt. Et felles intranett kunne vært brukt
mer for samhandling.

Vedtatte målsetninger i Alta kommune
Vedtak i kommunestyret:
Etableringen av Barn- og ungetjenesten har sin bakgrunn i vedtak fattet i kommunestyret i sak 44/06 (sak om
foreløpige budsjettrammer for 2007) på dets møte den 26. juni 2006. I dette vedtaket heter det at det skal
iverksettes en

37

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA); NOVA Rapport 18/2011; Evaluering
av prosjektet «Sammen for barn og unge – bedre samordning av tjenester til utsatte barn og unge».
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«…etablering av et samordnet og samlokalisert tjenestetilbud for barn og unge, inkludert barnevernet”.
I vedtaket heter det videre at dette skal gis ”høyeste prioritet” med det mål å være fullt operativt innen utgangen
av 2007.

Kommuneplan for Alta kommune – Samfunnsdelen – «Alta vil»:
I kapitlet om «Livskvalitet og velferd» finner man følgende målsetninger:
Delmål 3.3:
Alta vil ha gode og trygge oppvekstmiljø
3.3.1 Barnehager og skoler skal vektlegge sin forebyggende rolle, og samarbeide med andre offentlige tjenester
for å gi riktig hjelp til riktig tid.
Delmål 3.4:
Alta vil ha gode og effektive helse- og sosialtjenester
3.4.1. Vektlegge tiltak som bidrar til å forebygge framtidig behov for helse- og sosialtjenester. Særlig viktige
innsatsområder er barn/familievern samt rusforebyggende arbeid blant ungdom
3.4.2 Bidra til større grad av samordning mellom de ulike kommunale, fylkeskommunale og statlige tjenestene,
blant annet for bedre håndtering av sammensatte hjelpebehov.
I kapitlet om «Endringsvillig organisasjon» finner man følgende målsetninger:
Hovedmål 6:
Alta vil at kommunen skal ha en omstillingsdyktig organisasjon som møter brukerne på en positiv måte
Delmål 6.3:
Alta kommune vil ha en organisasjonsstruktur som håndterer tverrfaglige samhandlingsbehov
6.3.1 Bli enda bedre i forhold til basisoppgaver og utviklingsarbeid gjennom muligheter for tverrsektoriell
nettverks- og prosjektorganisering

Målsetninger fastsatt i prosjektplanen for samordningsprosessen (2006):
I prosjektplanen for arbeidet med å etablere en samordnet barn- og ungetjeneste (vedtatt av styringsgruppa
25.09.2006), framgår det at prosjektet blant annet har følgende målsetninger: 38
 Utvikle helhetlige tilbud til barn/unge i Alta kommune gjennom ny organisering og nye
samarbeidsrutiner knyttet til utredning og iverksetting av tjenester.
 Utvikle kommunens evne til å utforme og iverksette forebyggende tiltak rettet mot barn og
unge med særskilte behov.
 Utvikle kostnadseffektive og rasjonelt administrerte tjenestetilbud
 Utvikle en brukerorientert kommuneorganisasjon med vekt på kvalitet i
tjenesteproduksjonen.

I samme prosjektplan sies det følgende om bakgrunnen for prosjektet:
“Bakgrunnen for behovet om en ny organisering er knyttet til at dagens tilbud er organisert
gjennom flere sektorer og ulike tjenesteytere. Dette har ført til et fragmentert tjenestetilbud for
innbyggerne og en manglende samordning av økonomiske og personellmessige ressurser. Dette bidrar
først og fremst til at innbyggere må vende seg til ulike instanser for ulike deltilbud og dernest til
samordningsbestrebelser på tvers av lovverk og kommunal organisering.”

38

Pkt 1.2 på side 3 i prosjektplanen.
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Revisjonskriterier:
Med utgangspunkt i det som er nevnt ovenfor har vi utledet følgende revisjonskriterier knyttet til
problemstillingen om samordning og koordinering av tjenester for barn og unge:


Arbeidet i barn- og ungetjenesten skal være samordnet og håndtering av saker skal være preget av
tverrfaglig samhandling.



Det skal foreligge rutiner for tverrfaglig arbeid.

OM RETTEN TIL INDIVIDUELL PLAN
Lovbestemmelser
Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Retten
til individuell plan er regulert i følgende lover:










Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 7-1
Lov om spesialisthelsetjenester § 2-5
Lov om psykisk helsevern § 4-1
Lov om helsepersonell §§ 4 og 38a
Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen § 15
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 28
Lov om barneverntjenester § 3-2 a
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 7-1.

I lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 7-1 heter det 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 enkelte. Dersom en pasient eller bruker
har behov for tilbud både etter loven her og spesialisthelsetjenesteloven eller psykisk helsevernloven, skal
kommunen sørge for at det blir utarbeidet en individuell plan, og at planarbeidet koordineres. Bruken av
individuelle planer er nærmere regulert i forskrifter. Disse er:


forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
(trådte i kraft fra 1. januar 2012)



forskrift om individuell plan i arbeids- og velferdsforvaltningen



forskrift om individuell plan i helselovgivningen og sosialtjenesteloven

(trådte i kraft fra 19. november 2010)

(opphevet fra 1. januar 2012)
I disse finnes det bestemmelser om ansvar, samtykke, innhold og gjennomføring av slike planer.

Om individuell plan
Individuell plan er et viktig verktøy i arbeidet med samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Initiativet til
å få laget en individuell plan kan komme fra brukeren selv eller pårørende, men hovedansvaret for å utarbeide
individuelle planer ligger i tjenesteapparatet. Forutsetningene for utarbeidelse av en slik plan er at brukeren
samtykker.
Formålet med individuell plan er at den skal bidra til at tjenestemottakeren får et helhetlig, koordinert og
individuelt tilpasset tjenestetilbud. Det skal sikres at det til en hver tid er en tjenesteyter som har hovedansvaret
for oppfølgingen av tjenestemottakeren. Tjenestemottakerens mål, ressurser og behov for tjenester skal avklares.
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Videre skal det foretas en vurdering og tiltak som kan bidra til å dekke tjenestemottakers bistandsbehov skal
koordineres. Individuell plan skal styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og tjenestemottaker og eventuelt
pårørende, og etater innen et forvaltningsnivå eller på tvers av forvaltningsnivåene.

Revisjonskriterier:
Med utgangspunkt i det som er nevnt ovenfor har vi utledet følgende revisjonskriterium knyttet til
problemstillingen om retten til individuell plan:


Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet en individuell
plan.

RETTEN TIL KOORDINATOR
I helse- og omsorgstjenesteloven heter det som følger om retten til koordinator:
For pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter loven her, skal kommunen
tilby koordinator. Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient eller bruker,
samt sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan.
I forskrift om habilitering og rehabilitering heter det som følger om retten til koordinator:

Koordinator i kommunen (§21)
For pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester ette helse- og
omsorgstjenesteloven, skal kommunen tilby koordinator, jf. helse- og omsorgstjenesteloven
§ 7-2. Dette gjelder uavhengig av om pasienten eller brukeren ønsker individuell plan.
Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient eller bruker. Koordinatoren skal
også sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan.

Revisjonskriterier:
Med utgangspunkt i det som er nevnt ovenfor har vi utledet følgende revisjonskriterium knyttet til
problemstillingen om retten til koordinator:


Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få utnevnt en koordinator.

OM RETTEN TIL ANSVARSGRUPPE
Uttalelser ved revisjon – Riksrevisjonen:
Riksrevisjonen gjennomførte i 2006/2007 en undersøkelse av tilbudet til barn og unge med psykiske
problemer.39 Målet med undersøkelsen var å belyse i hvilken grad barn og unge under 18 år med psykiske
problemer fikk et tilfredsstillende tilbud fra kommunene og poliklinikkene, om samarbeidet mellom
tjenesteyterne fungerte godt, og om kvaliteten i resultatrapporteringen var tilfredsstillende. I rapporten legges det
til grunn at et velfungerende samarbeid er en nødvendig forutsetning for god kvalitet i tjenestene. I rapporten
konkluderes det blant annet med at samarbeidsfora som ansvarsgrupper benyttes i for liten grad.
NOU 2009:22:
Utvalget for bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge ble oppnevnt 20. september 2008 og avga
innstilling NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt i desember 2009. Utvalget hadde et omfattende mandat og
fremmet en rekke forslag som har betydning for utsatte barn og unge og deres møte med det offentlige

39

Dokument nr. 3:7 (2006–2007), som ble overlevert Stortinget 10. mai 2007.
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tjenesteapparatet. Utvalget trakk blant annet fram at bruken av ansvarsgrupper er liten. Utvalget fastslo at en
ansvarsgruppe vil være godt egnet for organisering av arbeidet med individuell plan.

Revisjonskriterier:
Med utgangspunkt i det som er nevnt ovenfor har vi utledet følgende revisjonskriterium knyttet til
problemstillingen om bruk av ansvarsgrupper:


Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester bør ha en ansvarsgruppe.

OM RETTEN TIL BRUKERMEDVIRKNING
Brukermedvirkning kan skje både på individnivå og systemnivå. Barn og unges rett til å uttrykke sin mening i
saker som angår dem, rett til å bli tatt på alvor og rett til at deres meninger tillegges vekt er blant annet forankret
i FNs Barnekonvensjon artikkel 12, barneloven § 31-33, barnevernsloven § 3-6 og opplæringsloven § 9a og
forvaltningsloven §§ 17 og 19.
I forvaltningsloven § 17 første ledd heter det blant annet at forvaltningsorganet «skal påse at saken er så godt
opplyst som mulig før vedtak treffes». Det heter videre at forvaltningsorganet skal påse at mindreårige parter har
fått mulighet til å gi uttrykk for sitt syn, i den grad de er i stand til å danne seg egne synspunkter på det saken
gjelder. Det heter også at mindreåriges syn skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet.
I forvaltningsloven § 27 første ledd heter det at «det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket, skal sørge for at
partene underrettes om vedtaket så snart som mulig». Det heter videre at dersom en mindreårig over 15 år er part
i saken og blir representert av verge, skal organet også underrette den mindreårige selv».
I samfunnsdelen til Alta kommune kommuneplan heter det i delmål 6.2.3 at kommunen kontinuerlig skal
kvalitetssikre og utvikle tjenestetilbudene gjennom systemer som også fanger opp tilbakemeldinger fra brukerne

Revisjonskriterier:
Med utgangspunkt i det som er nevnt ovenfor har vi utledet følgende revisjonskriterium knyttet til
problemstillingen om brukermedvirkning:


Det skal legges til rette for brukermedvirkning.

B) UTLEDNING AV REVISJONSKRITERIER FOR HOVEDPROBLEMSTILLING NR. 2
FORVALTNINGSLOVENS KRAV TIL SAKSBEHANDLINGEN
Om saksbehandlingstid og foreløpig svar
I forvaltningsloven § 11a første ledd kreves det at forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken ”uten
ugrunnet opphold”. Dette kravet er skjønnsmessig og kan variere fra sak til sak. Det hele vil blant annet bero på
sakens art, omfang og tilgjengelige ressurser. 40 Det foreligger derfor ikke noen absolutte tidsfrister for når en sak
skal være ferdig behandlet.
For saker som faller inn under bestemmelsene om enkeltvedtak er hovedregelen likevel slik at det ”skal gis
foreløpig svar dersom en henvendelse ikke kan besvares innen 1 måned etter at den er mottatt”. Dette trenger
likevel ikke gjøres dersom det er ”åpenbart unødvendig”. Det heter videre at det foreløpige svaret skal sendes
”snarest mulig ”og ”redegjøre for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere”.

40

Geir Woxholt, Forvaltningsloven med kommentarer, 1999 s. 184-185.
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I en veileder41 fra Helse- og sosialdirektoratet anbefales det at det bør sendes foreløpig svar til partene dersom
det viser seg at det vil ta mer enn 14 dager å behandle saken. Denne anbefalingen setter altså kortere tidsfrister
for foreløpig svar enn forvaltningsloven § 11a.

Om enkeltvedtakets form
I forvaltningsloven § 23 første ledd heter det at ”enkeltvedtaket skal være skriftlig”.
I lovforarbeidene42 sies det at kravet til skriftlighet blant annet vil være oppfylt dersom ”vedtaket kommer til
uttrykk i et brev til vedkommende part”. I praksis betyr dette at kravet er oppfylt dersom vedtaket blir gjengitt i
underretningen som sendes til parten.

Om enkeltvedtakets innhold
Forvaltningsloven gir ingen konkret anvisning på hva et enkeltvedtak skal inneholde. Den eneste direkte følge av
kravet i § 23 er at selve konklusjonen (avgjørelsen) skal gis skriftlig. 43 God forvaltningsskikk tilsier likevel at
vedtaket gis nødvendig presisjon. I litteraturen framheves det at vedtaket bør være klart og tydelig, og at det bør
inneholde opplysninger om hvem som har fattet vedtaket, hvem det gjelder, når vedtaket er fattet og hva det går
ut på. Det bør gis nødvendige konkretiseringer, for eksempel av kronebeløp, vilkår og/eller tiltakets art og
varighet.44

Om begrunnelsen for vedtaket
I forvaltningsloven § 24 første ledd heter det at enkeltvedtaket skal grunngis og at begrunnelsen som hovedregel
skal gis ”samtidig med at vedtaket treffes”. Kravet til begrunnelse gjelder både for enkeltvedtak som fattes
administrativt (delegert vedtak) og for enkeltvedtak fattet i folkevalgte organer.45
I forvaltningsloven § 25 første ledd heter det at det i begrunnelsen ”skal vises til de regler vedtaket bygger på”.
Normalt skal begrunnelsen også gjengi innholdet i disse reglene. Begrunnelsen bør videre nevne de faktiske
forhold som vedtaket bygger på (jf. § 25 andre ledd) og de hovedhensyn/retningslinjer som har vært avgjørende
ved utøving av forvaltningsskjønn (jf. § 25 tredje ledd).

Om underretningen
I forvaltningsloven § 27 første ledd heter det at partene skal ”underrettes om vedtaket”.
Det heter videre at underretningen ”i regelen” skal være ”skriftlig”. I forvaltningsloven § 27 andre ledd heter
det at begrunnelsen for vedtaket (enkeltvedtaket) bør gjengis i underretningen. Underretningen skal videre gi
opplysninger om partenes klageadgang, klagefrist, klageinstans og den nærmere framgangsmåte ved klage, samt
deres rett til innsyn i sakens dokumenter (jf. § 27 andre ledd).
I forvaltningsloven § 27 første ledd heter det at partene skal underrettes om vedtaket ”så snart som mulig”. Det
gjelder derfor ikke noen eksakt frist for når underretningen skal ha funnet sted. Det foreligger heller ikke noen
nærmere angivelse om dette i lovens forarbeider. Hva som ligger i uttrykket ”så snart som mulig” blir derfor en
skjønnsmessig vurdering.

Revisjonskriterier:
Med utgangspunkt i det som er nevnt ovenfor har vi utledet følgende revisjonskriterium knyttet til
problemstillingen om saksbehandlingen:

41

IS-1382; ”Anbefalinger til saksbehandlingsprosessen – Lov om sosiale tjenester § 4-2”, s. 8.
Se Ot.prp.nr.38 (1964-1965) s. 77.
43
Geir Woxholt, Forvaltningsloven med kommentarer, 4. utgave 2009 s. 411-412.
44
Asbjørn Kjønstad og Aslak Syse; Velferdsrett II, 3 utgave 2008, s. 92.
45
Se Ot.prp.nr.38 (1964-1965) s. 85-86 og Ot.prp.nr.42 (1991-1992) s. 304-305.
Se også Jan Fridthjof Bernt, Oddvar Overå og Harald Hove, Kommunalrett, 3 utgave 1994 s. 297 og Geir
Woxholt, Forvaltningsloven med kommentarer, 1999 s. 336-337.
42
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Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold.



Det skal gis foreløpig svar dersom en henvendelse ikke kan besvares innen èn måned etter at den er
mottatt.



Vedtaket skal være skriftlig.



Vedtaket bør være klart og tydelig, og det bør inneholde opplysninger om hvem som har fattet
vedtaket, hvem det gjelder, når vedtaket er fattet og hva det går ut på.



Vedtaket skal grunngis.



Partene skal underrettes om vedtaket.

REGLER OM TAUSHETSPLIKT
KS har utarbeidet en veileder for kommunene somhandler om taushetsplikten når flere enheter i kommunen skal
samarbeide om bistand til barn, unge og familier. Den nærmere omtale av taushetsplikten nedenfor tar
utgangspunkt i denne veilederen.46
I lovgivningen er det tre sett av regler om taushetsplikt. Disse er som følger:
 spesielle taushetspliktregler etter helse-personellovgivningen
 den alminnelige taushetsplikten etter forvaltningsloven,
 særlige taushetspliktregler etter den spesielle tjenestelovgivningen (eksempelvis barnevernloven)
Reglene om taushetsplikt er alle bygd opp etter et bestemt system. I utgangspunktet er det fastsatt hvilke typer
opplysninger som er underlagt taushetsplikt. Så er det gjort unntak fra at disse opplysningene ikke kan meddeles
videre. Det er tre typer av unntak.


For det første kan opplysninger bringes videre med samtykke fra den (de) opplysningene angår.



For det andre kan opplysninger bringes videre dersom de er anonymisert,



For det tredje kan det skje, uten slik anonymisering eller samtykke, overfor bestemte tjenesteytere og ut
fra bestemte kriterier.

Samtykke
Tjenestemottakerne som opplysningene gjelder, kan alltid samtykke i at de bringes videre.
I prinsippet danner et samtykke best faglig grunnlag for å meddele opplysninger til andre. Da har personene som
opplysningene gjelder selv aktivt gått god for at de kan bringes videre. Relasjonsmessig er det da lagt et godt
fundament for samarbeid. Å meddele opplysninger kan da vanskelig ses på som et tillitsbrudd. De som
opplysningene gjelder har også fått bruke sin del av makten i forhold til tjenesteyter. Hensynene bak
taushetsplikten er ivaretatt. Men det gjelder regler om hvordan samtykket skal gis for at dette skal regnes for å
være gyldig avgitt. Vi taler om at det må gis et informert samtykke.
Når opplysninger gis etter samtykke fra den de gjelder, er forutsetningen for taushetsplikten bortfalt.
Hovedbegrunnelsen for taushetsplikten om at de som opplysningene angår vanligvis ikke vil at de skal nå fram
til andre, er da ikke lenger til stede. At taushetsplikten faller bort ved samtykke, følger av hlspl § 22, sotjl § 8-8
og fvl § 13d første ledd. Samtykke fra tjenestemottaker om at opplysninger kan gis til andre og/eller innhentes
fra andre, kan tenkes å gjelde i forbindelse med



46

prosesshandlinger, f eks at det skal foretas utredninger,
undersøkelser, informeres, sendes meldinger

Veileder: Taushetsplikt og samhandling i kommunalt arbeid for barn - ungdom – familier (KS).
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tiltak etter at undersøkelser er gjort, f eks at barn får barnehageplass, støttekontakt
planer, f eks at det skal lages tiltaksplan eller individuell plan.

Et samtykke må være frivillig. Det kan ikke være en følge av noen form for press. Samtykket må også følge av
overveielse. Den som skal samtykke må derfor vanligvis ha fått en viss tid til å områ seg på før samtykket gis.
For at et samtykke skal være gyldig, må det være et informert samtykke. Det betyr at den som gir samtykket må
ha fått vite hva samtykket nærmere består i og hvilke konsekvenser det kan ha å gi det. Hvor langt det skal
informeres om slike konsekvenser er usikkert. Men plikten går antagelig ganske langt i å forberede
tjenestemottakeren på hva konsekvensene kan være, både de som er ønskelige og de som kan være uønskede.
Det betyr at når foreldre for eksempel gir samtykke til at informasjon kan gis fra helsestasjon til barnevernet, må
foreldrene få vite at barnevernet kan bruke opplysningene på ulike måter. Herunder må de få vite at
opplysningene kan komme til å bli benyttet som grunnlag for en utredningsprosess som kan ende med at de vil
sette inn tiltak av ulike slag. En viktig del av samtykket er også hvem det skal kunne gis opplysninger til.
Tjenestemottaker må få vite hvem som inngår i det teamet han gir samtykke til at hans problem skal drøftes i.
Tilsvarende må han da opplyses at han kan begrense hvem opplysninger skal kunne gis til. Om tjenestemottaker
f eks ikke vil at barneverntjenesten skal få informasjon, kan de gå ut av teamet når vedkommendes problem tas
opp. Resten av teamet kan likevel foreta en fruktbar drøfting. I praksis innebærer disse kravene til samtykket at
tjenesteyter må ha gode rutiner og bruke mye tid når det innhentes samtykke. Ikke bare skal det drøftes med
tjenestemottaker hvem som skal bli delaktig i opplysningene, og formidles hva som kan være følgene av
samtykke, men det må også skje på en slik måte at tjenestemottakeren har skjønt hva det innebærer/kan innebære
for seg.
Barn/ungdom og samtykke:
Samtykke må gis av dem som opplysningene, tiltakene eller planene gjelder. Når de angår barn under 18 år, er
det i utgangspunktet foreldrene, de som har foreldreansvaret, som skal samtykke. Det tilligger foreldrene å
handle til barnets beste. Tilsvarende har de rett til å bestemme over barnet og gi samtykke til å bringe
opplysninger om barnet videre når det er til dets beste.
Denne aldersgrensen (på 18 år) gjelder med en del modifikasjoner. Ettersom barnet blir eldre og ungdom, er det i
varierende grad barna og/eller foreldrene med foreldreansvar som skal samtykke. Når barnet kan danne seg egne
synspunkter på hva saken dreier seg om, skal barnet høres om hva det mener. Det gjelder allerede fra barnet er
syv år, og fra det er tolv år skal det legges stor vekt på hva barnet mener. Generelt gjelder at det skal gis stadig
større selvråderett. På tross av reglene, sitter foreldrene til slutt med retten til å gi samtykke. Men ut over dette
gjelder en del spesielle regler. I saker for sosialtjenesten gjelder, sotjl. § 8-3 annet ledd som sier at barn kan
opptre som part og gjøre partsrettigheter gjeldende fra det er 12 år når de forstår hva saken gjelder. Barn som det
er aktuelt å treffe tiltak overfor som rusmiddelmisbrukere skal alltid regnes som part. I saker for
barneverntjenesten gjelder, bvl § 6-7 annet ledd at et barn kan opptre som part i en sak og gjøre partsrettigheter
gjeldende dersom det har fylt 15 år og forstår hva saken gjelder. I sak som gjelder tiltak for barn med
atferdsvansker, skal barnet alltid regnes som part.
I forhold til helsetjenesten og helsehjelp gjelder følgende i forhold til om det er barna og/eller foreldrene med
foreldreansvar som skal samtykke til at opplysninger gis til andre, se hlspl § 22. Barn som er over 16 år kan selv
samtykke til at taushetsplikten faller bort. For barn mellom 12 og 16 år skal foreldrene avgjøre om
taushetsplikten faller bort, men barna har alltid rett til å uttale seg om det først. For barn under 12 år er det
foreldrene alene som avgjør om opplysninger skal kunne gis til andre. Når barn er over 16 år, har de vanligvis
rett selv til å avgjøre hvilke opplysninger foreldrene skal få fra helsetjenesten. Det gjelder også ved spørsmål om
barn/unge skal motta helsehjelp. Men dreier det seg om svært alvorlige avgjørelser, har foreldrene krav på
informasjon og rett til å bestemme i kraft av foreldreansvaret. Det er argumentert for at de samme aldersgrensene
som gjelder om barnets rett til å bestemme i helsetjenesten bør gjelde også i forhold til andre tjenesteytere, dvs f
eks i forhold til skolen og sosialtjenesten. Om det er slik, må regnes som uavklart.
Utformingen av samtykket:
Et samtykke kan være muntlig eller skriftlig. Begge deler er juridisk bindende. Samtykket bør likevel være
skriftlig på grunn av dokumentasjonshensyn. Med tanke på senere konflikter, vil det være en fordel at samtykket
er skriftlig. Muntlig samtykke er praktisk når det haster å få samtykket, f eks ved behov for raske tiltak etter
akutte episoder, eller det gjelder spørsmål av mindre viktighet. Det bør imidlertid alltid dokumenteres i journal
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av tjenesteyter at det er gitt samtykke. I forbindelse med et gitt samtykke kan det etter omstendighetene oppstå
tolkningsproblemer. Det kan gjelde i forhold til hvem det kan brukes, hva slags opplysninger det omfatter, hvor
lenge det varer, om det på noen måter er begrenset mv. Slike spørsmål bør være avklart, og i praksis vil rettslige
instanser neppe være tilbøyelige til å tolke uklare samtykker utvidende, men heller innsnevrende. Det kan være
aktuelt for de enkelte tjenesteyterne å lage standard samtykkeskjema knyttet til innhenting og eller formidling av
informasjon som inneholder informasjon om bakgrunnen for at samtykke blir innhentet, hva slags informasjon
det er aktuelt å innhente eller gi fra seg, hvem opplysninger kan innhentes fra eller gis til. Når det gjelder det
siste punktet, kan det rent praktisk være aktuelt å lage et skjema hvor det krysses av.
Et blankoskjema i barnevernet hvor det f eks bare sies at ”Jeg gir barnevernet tillatelse til å innhente
opplysninger om mitt barn”, eventuelt med avkrysning av hvem opplysninger kan innhentes fra, vil ikke
tilfredsstille kravet til at tjenestemottaker har gitt informert samtykke. Da må tjenesteyter formidle mer
informasjon skriftlig eller muntlig, jf. ovenfor om de mange sidene ved det informerte samtykket. Hvis
samtykket innhentes muntlig, noe som helst ikke bør skje, må tjenesteyter dokumentere hva som er gitt av
opplysninger til tjenestemottaker.

Anonymisering
Opplysninger om tjenestemottaker kan bringes videre til andre så lenge det ikke er mulig å
vite hvem opplysningene gjelder. Da er det ikke brutt med hensynene bak bestemmelsene
om taushetsplikt, samtidig som slik anonym meddelelse i visse tilfeller kan danne tilstrekkelig
grunnlag for å kunne gjennomføre et faglig samarbeid. Dersom en tjenesteyter i kommunen trenger å diskutere et
problem tentativt eller på et generelt grunnlag, kan de gjøre det anonymt og kanskje få problemet tilstrekkelig
belyst. Anonymitet innebærer at det ikke må være gjenkjennbart på noen måte for dem som deltar hvem
opplysningene gjelder.

Samorganisering - kan det påvirke taushetsplikten?
I den grad man ikke får til godt samarbeid ved tradisjonell tverrfaglig/tverretatlig virksomhet eller ved
samlokalisering, kan samarbeidet tenkes søkt påvirket organisatorisk. Det skjer ved at tjenesteytere blir
samorganisert. Da samles flere mindre tjenesteenheter i større enhet under felles ledelse, og eventuelt med en
påfølgende samlokalisering. Dermed settes personer som arbeider med tilgrensende spørsmål/problemer, men
som gir ulike tjenester, i kontakt med hverandre. Arbeidet blir integrert i samme organisatorisk enhet, og de
oppgavene som før tillå to ulike enheter kan tenkes til og med å bli tillagt samme person. En tjenestemottaker
kan på den annen side dermed tenkes å møte en person også med funksjoner som han ikke hadde tenkt
tjenesteyter hadde.
Kommuner kan slå sammen enheter som f eks helsestasjon, PPT, fysioterapitjenesten, habiliterings- og
rehabiliteringstjenesten og barneverntjenesten i nye felles organisatoriske enheter. Begrunnelsen kan være å få til
større nærhet og tettere samarbeid, og derved også gi et bedre tjenestetilbud.Rent praktisk kan arbeidet tenkes
utført ved at personale som sitter med (fag)kompetanse fra de tidligere tjenesteenhetene, gjennomfører dette
innenfor flerfaglige grupper som har hvert sitt geografiske område som arbeidsfelt. Og den lokale gruppen skal
via lederen i denne lokale enheten kunne sitte med beslutningsmyndighet. Som påpekt innledningsvis, står
kommunen fritt til å organisere sin virksomhet bortsett fra barneverntjenesten. Denne må ha en egen leder. En
samorganisering der barneverntjenesten inngår, vil derfor være vanskelig å gjennomføre, men det er neppe
ulovlig å gjøre det. En leder for barneverntjenesten kan antagelig også kunne være leder for andre tjenester, og
de som arbeider i barnevernadministrasjonen kan antagelig også arbeide med andre saker. Men forutsetningen
må antagelig være at det er klart hvem som arbeider ut fra barnevernloven. Vi ser også at barneverntjenesten som
sosialtjenesten legges inn under de lokale NAV-kontorene.
En samorganisering av barnevernet med andre tjenesteytere, kan gjennomføres ved å søke om å få etablert en
egen forsøksvirksomhet med dette som er hjemlet i bvl § 2-4. Fra Barne- og likestillingsdepartementet opplyses
at det for tiden ikke foregår slikt forsøk i noen kommune.
Man skulle tro at fvl § 13 b nr 3 der det sies at det ikke er noe til hinder for at ”opplysningene er tilgjengelige for
andre tjenestemenn innen organet eller etaten i den utstrekning som trengs for en hensiktsmessig arbeids …
ordning …”, sammen med kommunenes organiseringsfrihet, åpner for samorganisering av tjenesteytere slik at de
kan dele opplysninger så langt som det anses hensiktsmessig. Slik samorganisering av de andre tjenestene med
fri informasjonsflyt ut fra hva som anses for hensiktsmessig, byr uansett på en del utfordringer. Det henger
nettopp sammen med at de ulike tjenesteyterne som vi har sett, i stor grad har forskjellige typer oppgaver.
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Dessuten har de mulighet for å treffe helt forskjellige typer vedtak, f eks kan barnevernet ved hjelp av
fylkesnemndene pålegge tiltak. Når enkeltpersoner f eks henvender seg til helsestasjonen, ser de neppe for seg at
dette også kan innebære at de i fortsettelsen i like stor grad kommer til ha med barnevernet å gjøre. At det skulle
skje, ville trolig bryte med grunnleggende prinsipper om personvern. Det er antagelig heller ikke tenkt fra
lovgivers side at reglene om taushetsplikt for de ulike tjenesteyterne skal kunne settes til side ved et
organisatorisk grep som består i å samordne tjenesteyterne i nye felles enheter. Kommunen kan derfor neppe
gjennom samorganisering lage ordninger som medfører at regler etter forvaltningsloven skal gå foran strengere
regler om taushetsplikt som følger av den særlige tjenestelovgivningen og helsepersonelloven. Samorganisering
som skal medføre at de særlige reglene om taushetsplikt settes til side for tjenesteytere som har helt ulike typer
oppgaver og myndighet, forutsetter at det foretas en lovendring. En slik endring har skjedd med Arbeids- og
velferds-forvaltningsloven § 16 der det sies: ”Taushetsplikt etter denne loven eller etter sosialtjenesteloven er
ikke til hinder for at opplysninger er tilgjengelig for andre ansatte innen kontoret i den utstrekning som trengs for
en hensiktsmessig arbeids- og arkivordning, blant annet til bruk ved veiledning i andre saker.” – Det betyr at
trygde- og sosialtjenesten innen NAV kan utveksle opplysninger uten hinder av den ulike taushetsplikten de har.
Tilsvarende er ikke bestemt for barnevernet.
De kommunale tjenesteyterne som har felles taushetspliktregler kan derimot samorganiseres uten vansker på
grunn av taushetsplikten. Det gjelder for det første alle deltjenestene innenfor helse. Ansatte der har de samme
reglene. Videre gjelder det deltjenestene innenfor barnehage, skole og PPT. De følger alle forvaltningslovens
system. Sosialtjenesten har sitt eget regelverk om taushetsplikt, og må ses isolert. Det samme gjelder altså
barnevernet, men da som nevnt ut fra andre regler. Om man likevel skulle ønske å samorganisere på tross av
forskjellige regler om taushetsplikt for de ulike tjenesteyterne, ville man måtte ta høyde for de ulike oppgavene,
myndighet og reglene om taushetsplikt. Det ville i praksis gjøre en samorganisering vanskelig. Tjenesteyterne
kunne tenkes å skulle basere sitt samarbeid på samtykke, og med det unngå de vanskelighetene som
taushetspliktreglene skaper. Men tjenesteyterne kan neppe basere seg på at det alltid vil være mulig å innhente
samtykke som setter den ellers vanlige taushetsplikten til side.
Arkiv – felles arkiv
Kravene til arkivering av saksdokumenter følger av arkivloven og forskriften som er gitt til denne. Formålet med
arkivering er særlig å ta vare på forvaltningsmessig og rettslig dokumentasjon, jf. arkivlovens § 1. Arkivet kan
være av fysisk eller elektronisk art, hvor det siste blir mer og mer vanlig. Reglene for dokumentasjon i,
oppbevaring og utlevering av medisinske journaler, herunder sykepleiedokumentasjon og annen helsefaglig
dokumentasjon i forbindelse med at det gis helsehjelp, følger av forskrift om pasientjournal. Men de
medisinske journalene i offentlig virksomhet kommer også inn under bestemmelsene om offentlige arkiver.
Det er kommunen ved rådmannen som har det øverste formelle ansvaret for at forvaltningen av kommunens
arkiv følger lovkravene. Kommunen skal ha en utpekt person som er ansvarlig (arkivansvarlig) for at arkivloven
og forskriftene til den følges. Det er ingen egen godkjenningsordning for arkiv. Riksarkivaren er øverste
tilsynsmyndighet. Det er imidlertid de regionale statsarkivene som i praksis har tilsynsansvar og fører tilsyn med
de kommunale arkivene.
Kommunene kan som omtalt, organisere sin virksomhet som den selv måtte ønske, herunder
samorganisere tidligere selvstendige tjenesteytere. Tilsvarende kan kommunene bestemme hvilke enheter som er
egne organer i arkivlovens forstand, og som dermed skal ha sine egne arkiver. For barneverntjenesten gjelder
imidlertid at den må ha et eget arkiv dersom enheten legges til en administrasjon som også har andre
oppgaver.Dokumenter fra forvaltningssaker, og de som angår enkeltpersoner som mottar helsehjelp, skal
arkiveres i den enkelte tjenesteyteres arkiv. Postjournal er en vesentlig del av arkivene. I denne skal registreres
inngående og utgående dokumenter som er å se som saksdokumenter. Det får betydning for alle dem som treffer
avgjørelser etter forvaltningsloven. Dokumenter som er laget for den interne saksforberedelsen (organinterne
dokumenter) kan forvaltningsenheten selv bestemme om skal føres inn i postjournalen. Den kommunale enheten
som har arkivansvar bør derfor lage en policy for om og i tilfelle når det skal skje.Dersom kommunene velger å
ha felles arkiv for helse-, sosial og/eller opplæringsenhetene, eller for deler av dem, må bruken av arkivene
innrettes slik at de ulike tjenesteyterne kan overholde den taushetsplikten de har etter lovgivningen. Når disse
enhetene samorganiseres, må tilgangen og bruken av arkivene styres av bestemmelsene om taushetsplikt.
Helsepersonell kan kun gi opplysninger til samarbeidende helsepersonell når det er nødvendig for å gi forsvarlig
helsehjelp. Opplysningene innenfor den samorganiserte enheten er dermed ikke tilgjengelige for annet enn
samarbeidende helsepersonell. Selv om de ulike tjenesteyterne innen helse (for eksempel helsestasjon, psykisk
helseteam og rehabilitering og fysioterapi) er samorgansiert, og de har samme taushetsplikt, vil automatisk
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tilgang til opplysninger om klientene innebære at ”opplysningsrommet” vil bli (for) stort. Det vil uthule
taushetspliktsbestemmelsen, jf hlspl § 25 der det står at helsepersonellet kan gi opplysninger til samarbeidende
helsepersonell. Det må i den enkelte sak vurderes om det er faglig-etisk rett å gi opplysninger. Det er den
tjenesteyteren som har mottatt opplysningene som kan gi adgang til det. Dersom helsestasjonen har en samtale
med et barn og helsestasjonen vurderer at den ønsker opplysninger om barnet som finnes hos psykisk helseteam,
kan dermed ikke helsestasjonen bare uten videre gå til fysisk eller elektronisk arkiv å hente opplysningene uten
at helsestasjon og psykisk helseteam har vurdert dette ut fra om det er nødvendig for å kunne gi forsvarlig
helsehjelp.
Felles arkiv innebærer med andre ord ikke ”fri tilgang” for andre tjenesteytere til å innhente eller avlevere
opplysninger fra arkiv fordi de er samorganisert eller fordi det er aktuelt med samarbeid i enkeltsaker. Ved
spørsmål om innhenting og avlevering av opplysninger må de vanlige reglene om taushetsplikt følges.
I fvl. § 13 b nr. 3 er det sagt at opplysningene er tilgjengelige for andre tjenestemenn innen organet eller etaten, i
den utstrekning som trengs for en hensiktsmessig arkivordning. Hvis vi da har en felles etat, f eks de som yter
helsetjenester og som har samme taushetsplikt, kunne man tilsvarende si at det ville være hensiktsmessig at alt
helsepersonell som arbeider med enkeltpersoner har tilgang til alle opplysningene som var samlet om de
personene. KS sin vurdering er imidlertid at det ikke uten klar hjemmel eller en klar autoritativ fortolkning, er
plass for at taushetsplikten skal kunne oppheves ved en utvidende tolkning eller praktisering av denne
bestemmelsen, jf. for opplysninger som finnes i sykehus der det ikke er fritt fram for personell i en avdeling å
gjøre bruk av opplysninger som finnes i en annen avdeling. Når det gjelder opplysninger i arkiv, må dette være
innrettet slik at kun de som arbeider med aktuell sak har tilgang til disse. Ved elektroniske arkiv må det dessuten
sikres at lesing og utskrifter av saker kan spores. Mange forvaltningsenheter vil etter det som er
sagt her ha lite å vinne i forhold til kravene om taushetsplikt ved å samorganisere sin virksomhet med felles
arkiv, dels ut fra personvernet og del på grunn av ulike regler om taushetsplikt. En forvaltningsenhet som slik
består av to eller flere typer tjenesteytere, vil i tilfelle måtte etablere arkiv og arkivrutiner som tar høyde for dette
problemet. Med de mange farene for at taushetsbelagte opplysninger da kan komme til andre enn de skal, vil det
måtte treffes mange slag sikringstiltak og settes begrensninger for i forhold til å få tilgang til opplysninger.
Revisjonskriterier:
Med utgangspunkt i det som er nevnt ovenfor har vi utledet følgende revisjonskriterier knyttet til
problemstillingen om taushetsplikt:


Innhenting av opplysninger krever som hovedregel samtykke fra brukerne.



Brukere skal kunne henvende seg til forvaltningsorganet uten å måtte dele sensitive opplysninger
med uvedkommende.



Saksbehandlingssystem og arkivordning skal være innordnet slik at de særlige regler om
taushetsplikt overholdes.
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VEDLEGG 3: GJENNOMFØRING OG METODE
Standard for forvaltningsrevisjon
Undersøkelsen er gjennomført i henhold til RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon
(fastsatt av styret i Norges kommunerevisorforbund).
Bestilling fra kontrollutvalget
Oppstart av denne undersøkelsen (inkludert de to hovedproblemstillingene) ble behandlet av
kontrollutvalget den 23. januar 2012 (sak 03/2012). På et møte i kontrollutvalget før dette
drøftet utvalget mulige temaer og kom med innspill til revisjonen (sak 26/2011).
Oppstartsmøte
Det ble sendt oppstartsbrev til rådmannen i Alta kommune den 3. januar 2012.
Etter dette ble det avholdt oppstartsmøte den 27. januar 2012. Fra Alta kommune deltok
rådmann Bjørn-Atle Hansen, Per Hindenes (kommunalleder for barn- og ungesektoren) og
Svein O. Hansen (leder ved barn- og ungetjenesten).
Om intervju
Det ble avhold et felles intervju med leder for helseavdelingen og leder for habilitering den
26. juni 2012. Det er gjennomført separate intervju med leder for barn- og ungetjenesten
(henholdsvis 23. april 2012 og 23. september 2012 ), leder for helsesøstertjenesten (5. juli
2012), leder for barneverntjenesten (5. september 2012), leder for PPT (13. september 2012)
og leder for habiliteringstjenesten (14. september 2012).
Om utvalg og gjennomgang av brukermapper
Utvalget av brukermapper for nærmere undersøkelse ble gjort med utgangspunkt i en oversikt
over aktive brukere registrert i fagsystemet Profil per 17. september 2012. Listen inneholdt
122 brukere. Vi valgte å se nærmere på hver sjette bruker, det vil si 21 brukermapper. I to av
disse mappene forelå det ikke relevante vedtak for vår undersøkelse. Vi har dermed
gjennomgått 19 brukermapper. Vi har med noen unntak sett på det nyeste vedtaket i hver av
disse mappene, og vedtakene fordeler seg på årene 2008 (ett vedtak) til 2012.
Gjennomgangen av brukermappene skjedde med utgangspunkt i på forhånd utarbeidede
kontrollspørsmål.
Verifisering og kvalitetssikring
Utkast til rapport (før verifisering) og endelig rapport (før høring) er gjennomgått av
oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor (revisjonssjefen).
Utkast til rapport ble sendt på verifisering til samtlige informanter den 16. oktober 2012.
Fristen for tilbakemeldinger var satt til den 19. oktober 2012. Revisjonen mottok
tilbakemeldinger den 18. oktober 2012. Det er foretatt noen mindre justeringer av rapporten
som følge av de innkomne tilbakemeldingene.
Høring
Rapporten ble sendt på høring til rådmannen den 22. oktober 2012, jf. kommuneloven
§ 77 nr. 6. Rådmannens kommentarer framkommer av vedlegg 1 i rapporten.
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VEDLEGG 4: PLANTEGNINGER FOR MARKVEIEN
1. etasje
Figur 5: Plantegning for 1. etasje i Markveien 26
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2. etasje
Figur 6: Plantegning for 2. etasje i Markveien 26
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3. etasje
Figur 7: Plantegning for 3. etasje i Markveien 26
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VEDLEGG 5: DOKUMENTER
Vedlegg 5 A: Skjema for søknad om individuell plan (IP-teamet)
Figur 8: Skjema for søknad om individuell plan
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Vedlegg 5 B: Samtykke for innhenting av opplysninger i forbindelse
med individuell plan (IP-teamet)
Figur 9: Skjema for samtykke til innhenting av opplysninger vedrørende individuell plan
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Vedlegg 5 C: Foreløpig melding i forvaltningssak (Foreløpig svar) –
Barn- og ungetjenesten
Figur 10: Foreløpig melding i forvaltningssak
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Vedlegg 5 D: Eksempel på opplysninger om klagerett med mer (2011)
Figur 11: Eksempel på opplysninger om klagerett (2011)
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Vedlegg 5 E: Eksempel på opplysninger om klagerett med mer (2012)
Figur 12: Eksempel på opplysninger om klagerett (2012)
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Vedlegg 5 F: Prosedyre for plankoordinator
Figur 13: Prosedyre for plankoordinator
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Vedlegg 5 G: Prosedyrer for tverrfaglige drøftingsmøter
Figur 14: Prosedyre for tverrfaglige drøftingsmøter
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Vedlegg 5 H: Skjema for tverrfaglige drøftingsmøter
Figur 15: Skjema for tverrfaglige drøftingsmøter
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Vedlegg 5 I: Tverrfaglig tiltaksplan
Figur 16: Tverrfaglig tiltaksplan
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