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0. SAMMENDRAG 

0.1  Formålet med prosjektet  
 

Bakgrunnen for dette forvaltningsrevisjonsprosjektet er Plan for forvaltningsrevisjon 2010-

2012, vedtatt av kommunestyret i Hammerfest den 4. november 2010 (sak 75/10). Det 

framgår av planen at det skal utføres en forvaltningsrevisjon av samhandling og 

saksbehandling i forebyggende tjenester i kommunen.  

 

Formålet med undersøkelsen har vært todelt. For det første har formålet vært å undersøke 

hvorvidt samordningen av forebyggende tjenester har bidratt til mer helhetlige og koordinerte 

tjenester. For det andre har formålet vært å undersøke om grunnleggende lovkrav blir ivaretatt 

i saksbehandlingen. 

 

0.2  Revisors vurderinger og konklusjoner 
 

Har samordningen av Forebyggende tjenester bidratt til mer helhetlige og koordinerte 

tjenester? 

 

Vår undersøkelse viser at samordningen av Forebyggende tjenester i liten grad har bidratt til 

mer helhetlige og koordinerte tjenester. Undersøkelsen viser at det har vært gjort forsøk på å 

etablere tverrfaglige team, men at disse ikke har vært varige. Det er utarbeidet flere planer, 

skriftlige rutiner og krav som omhandler samarbeid på tvers av fag og tjenester, men lite av 

dette har gitt utslag i praksis og arbeidsmåter. Håndteringen av enkeltsaker preges i liten grad 

av tverrfaglig arbeid. Undersøkelsen viser likevel at det er et klart ønske om mer samarbeid 

og tverrfaglige arenaer. 

 

Revisjonen vil trekke fram at det framstår som en svakhet at det ikke finnes klare mål for 

samordningen av tjenestene, da klare mål og strategier er en forutsetning for samordning av 

arbeidet. Mål forener og sørger for at alle jobber for å nå de samme langsiktige og kortsiktige 

målsettinger – uansett nivå. Mangelen på mål gjør det vanskelig å planlegge virksomheten, og 

man vil da ha lite å måle resultatet av arbeidet opp mot.  

 

Vår undersøkelse viser at bruken av individuelle planer, koordinator og ansvarsgrupper er i 

tråd med regelverket.  

 

 

Blir grunnleggende lovkrav ivaretatt i saksbehandlingen? 

 

Revisjonen har funnet eksempler på at enkelte av forvaltningslovens krav til saksbehandling 

ikke har blitt etterlevd. Vi vil videre påpeke at deler av Forebyggende tjenesters praksis 

innehar en risiko for at regler om taushetsplikt kan bli brutt. Med bakgrunn i dette mener 

revisjonen at saksbehandlingen i Forebyggende tjenester har forbedringspotensiale. 
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0.3  Anbefalinger 
 

Med bakgrunn i hovedfunnene som er gjort i denne undersøkelsen vil revisjonen anbefale 

følgende: 

 

 Det bør etableres arenaer for tverrfaglig samarbeid i Forebyggende tjenester. 

 

 Det bør etableres faste rutiner som sikrer tverrfaglig arbeid i Forebyggende tjenester. 

 

 Det bør vurderes å benytte brukerundersøkelser for tjenestene i virksomheten. 

 

 Det bør iverksettes tiltak som sikrer at saksbehandling i Forebyggende tjenester skjer i 

tråd med grunnleggende lovkrav. 
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1. INNLEDNING 

1.1 Prosjektets bakgrunn og formål 

1.1.1 Bakgrunn 

 

Bakgrunnen for dette forvaltningsrevisjonsprosjektet er Plan for forvaltningsrevisjon 2010-

2012, vedtatt av kommunestyret i Hammerfest den 4. november 2010 (sak 75/10). Det 

framgår av planen at det skal utføres en forvaltningsrevisjon av samhandling og 

saksbehandling i forebyggende tjenester i kommunen.  

 

I plan for forvaltningsrevisjon heter det at:  

 

«Forebyggende tjenester består av PPT, barnevernet, helsesøster og utekontakten og er fra 

2010 en enhet i sektor for barn og unge, som skal samordne tjenester for barn og unge i 

målgruppen. Enheten må utføre korrekt saksbehandling etter gjeldende regelverk på området, 

og sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får 

nødvendig hjelp til rett tid. I følge kommuneplanen skal kommunen sørge for tilstrekkelig 

kapasitet og kompetanse i barnevernet (delmål 1-7), men i årsrapporten for 2009 meldes det 

om stor utskifting av fagfolk i barnevernet og PPT. KOSTRA viser at det er lang 

saksbehandlingstid i barnevernet, med brudd på tidsfristene, manglende tiltaksplaner og 

mangelfull internkontroll. Området er svært vesentlig fra et brukerperspektiv.» 

 

Under behandlingen av plan for forvaltningsrevisjon vedtok kommunestyret at 

forvaltningsrevisjonsprosjektet også burde ses i sammenheng med Nasjonal strategi for 

habilitering og rehabilitering 2008-2011.
1
 

 
1.1.2 Formål 

 

Formålet med undersøkelsen har vært todelt. For det første har formålet vært å undersøke 

hvorvidt samordningen av forebyggende tjenester har bidratt til mer helhetlige og koordinerte 

tjenester. For det andre har formålet vært å undersøke om grunnleggende lovkrav blir ivaretatt 

i saksbehandlingen. 

 

1.2 Problemstillinger  
 

Undersøkelsen har hatt følgende hovedproblemstillinger og underproblemstillinger: 

 

1. Har samordningen bidratt til mer helhetlige og koordinerte tjenester? 

 

 Har samordningen bidratt til mer samhandling?
2
 

                                                 
1
 Jf. sak 75/10. Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008-2011 inneholder ti hovedmomenter, og 

revisjonen har plukket ut to momenter som er relevante for dette forvaltningsrevisjonsprosjektet; 1) 

Brukermedvirkningen skal styrkes, og 2) Det skal identifiseres personer i tjenesteapparatet som i større grad kan 

ivareta brukerens behov for koordinering av tjenestene (Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008-

2011, s. 5). 
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 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 lagt til rette for brukermedvirkning? 

 

2. Blir grunnleggende lovkrav ivaretatt i saksbehandlingen? 

 

 Skjer saksbehandlingen i tråd med grunnleggende lovkrav? 

 Blir reglene om taushetsplikt ivaretatt i tråd med lovkrav? 

 

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 har primært vært utledet fra følgende kilder: 

 

 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)  

 Forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven 

 Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator 

 St.prp. nr. 1 (2007-2008): Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008-

2011 

                                                                                                                                                         
2
 Denne underproblemstillingen var opprinnelig: Har samlokaliseringen bidratt til mer samordning og 

samhandling? Under forarbeidet til undersøkelsen ble det imidlertid klart at tjenestene ikke er samlokaliserte, og 

underproblemstillingen ble derfor omformulert. 
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1.3.2 Utledning av kriterier 

 

Nedenfor gjengir vi kort de konkrete kriteriene som revisjonen vil vurdere kommunens 

praksis i forhold til. Se vedlegg 2 for en utdypende redegjørelse for hvordan vi har utledet 

revisjonskriteriene. 

 

Krav til samordningen 

 Arbeidet i Forebyggende tjenester 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. 

 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. 

 

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 problemstillingen i en undersøkelse. Framgangsmåten i denne undersøkelsen 

har vært intervju og dokumentanalyse, men vi vil også benytte data fra KOSTRA. 
 

  



Samhandling og saksbehandling i Forebyggende tjenester 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 6 

 

1.4.2 Avgrensing 
 

Tematisk har undersøkelsen vært avgrenset til organisering, måloppnåelse og regeletterlevelse 

i forebyggende tjenester. Undersøkelsen har ikke omfattet økonomiske forhold vedrørende 

driften av tjenestene. Da stillingen som utekontakt ikke er besatt, vil denne funksjonen ikke 

være en del av undersøkelsen. 

 

Tidsmessig har undersøkelsen vært avgrenset til perioden 2011 til 2013. 

 
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. Med pålitelige data menes at data skal være mest mulig presise og 

nøyaktige. For å sikre at data som samles inn er gyldige og pålitelige, har de blitt 

kvalitetssikret av oppdragsansvarlig revisor, og fakta i rapporten er verifisert av informantene. 
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2. BAKGRUNNSOPPLYSNINGER 

2.1 Organisering 

2.1.1 Forebyggende tjenester 
 

Hammerfest kommune er organisert etter en tonivåmodell, der vi finner rådmannen øverst, 

deretter tre sektorer under ledelse av den enkelte kommunalsjef. Sektor for Barn og unge 

dekker kommunale tjenester som omfatter målgruppen 0-18 år, slik som barnehage, 

grunnskole, helsesøstertjeneste, pedagogisk–psykologisk rådgivningstjeneste og barnevern.  

 

En av virksomhetene som inngår i sektoren er Forebyggende tjenester, som består av PPT, 

barnevernet, helsesøster og utekontakt. Hovedfokuset til tjenesten er å sikre at barn og unge 

ikke lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og 

omsorg i rett tid, samt bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.
3
 

 

Foruten lovpålagte oppgaver skal tjenesten også i henhold til politiske vedtak utvikle et mer 

helhetlig og kvalitativt bedre tjenestetilbud gjennom å øke innsatsen på forebyggende arbeid 

gjennom tidlig intervensjon.
4
 
5
 

 

Virksomheten ledes av en virksomhetsleder som rapporterer til kommunalsjefen for Barn- og 

ungesektoren. Hver avdeling i forebyggende tjenester ledes av en fagleder. Disse er 

henholdsvis: 

 

 Fagleder ved PPT 

 Fagleder ved barneverntjenesten 

 Fagleder ved helsesøstertjenesten 

 

I tillegg til de nevnte faggruppene har virksomheten også en utekontakt.
6
 Totalt har 

forebyggende tjenester 28,9 årsverk (2012). Utover dette varierer antall årsverk etter type 

tiltak eller prosjekt finansiert gjennom kommunale og/eller statlige midler.
7
  

 

Organiseringen av virksomheten kan illustreres slik det framgår av figuren under. 

 
Figur 1: Organiseringen av forebyggende tjenester 

 

 
                                                 
3
 http://www.hammerfest.kommune.no/sektor-for-barn-og-unge.4757722-154745.html  

4
 Årsrapport 2011, s. 78 

5
 Stilling- og funksjonsbeskrivelser for Forebyggende tjenester, s. 4. 

6
 Per april 2013 er denne stillingen ikke besatt, og vil derfor ikke være en del av denne undersøkelsen. 

7
 Stilling- og funksjonsbeskrivelser for Forebyggende tjenester, s. 5. 

Barn og unge 

Kommunalsjef Grethe Nissen 

PPT Barneverntjenesten Helsesøstertjenesten 

Forebyggende tjenester 

Virksomhetsleder Ann K. Kjemsaas 

http://www.hammerfest.kommune.no/sektor-for-barn-og-unge.4757722-154745.html
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Forebyggende tjenester er ikke samlokalisert. Det framgår av de to siste økonomiplanene
8
 at 

hensiktsmessig samlokalisering av tjenestene er et viktig satsingsområde for planperioden. 

Per i dag er helsesøstertjenesten lokalisert i Strandgata (Strandparken), mens PPT og 

barneverntjenesten er lokalisert i Storgata kommunehus. 

 

2.1.2 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) 

 

PPT er en kommunal tjeneste som har som mål å hjelpe barn, unge og voksne til en bedre 

hverdag i hjem, barnehage og skole. Alle kan henvende seg til PPT for råd og veiledning.  

Hovedmålet med tjenesten er å gi hjelp og støtte i forhold til personer med spesifikke 

opplæringsbehov, og å rådgi barnehager i forhold til spesialpedagogisk hjelp og skoler på 

området spesialundervisning og tilpasset opplæring.  

 

PPT yter tjenester internt i kommunen. Tjenesten har 1 faglederstilling, 7,5 fagstillinger og 

0,5 merkantil stilling. Fagstillingene består av spesialpedagoger, logopeder og sosialfaglig 

personell.
9
  

 

Opplæringsloven
10

 hjemler PPT-tjenestens arbeidsoppgaver. 

 

2.1.3 Barneverntjenesten 

 

Barneverntjenesten skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. Tjenesten har 

som formål å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og 

utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg.
11

  

 

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.  

 

Barneverntjenesten har 8,6 årsverk. 

 

  

                                                 
8
 Økonomiplan 2011-2014, s. 44 og økonomiplan 2012-2015, s. 47 

9
 http://www.hammerfest.kommune.no/ppt-pedagogisk-psykologisk-tjeneste.4757862-154652.html  

10
 Kapittel 4A og 5. 

11
 http://www.hammerfest.kommune.no/barnevern-barneverntjenesten.4758066-242892.html  

http://www.hammerfest.kommune.no/ppt-pedagogisk-psykologisk-tjeneste.4757862-154652.html
http://www.hammerfest.kommune.no/barnevern-barneverntjenesten.4758066-242892.html
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2.1.4 Helsesøstertjenesten 

 

Helsesøstertjenesten er ansvarlig for driften av kommunens helsestasjon og 

skolehelsetjeneste. Det meste av virksomheten foregår i helsestasjonens lokaler, men besøk på 

skoler, samt hjemmebesøk til familier med nyfødte barn, utgjør en vesentlig del av tjenesten.
12

  

 

Helsesøstertjenesten arbeider etter lov om helse- og omsorgstjenester og folkehelseloven med 

tilhørende forskrifter, veiledere og nasjonale faglige retningslinjer. 

 

Helsesøstertjenesten har 8,2 årsverk samt 0,75 merkantil stilling. 

 

2.2 Økonomi 
 

Regnskapstall for Forebyggende tjenester viser et negativt avvik i forhold til budsjett på 

henholdsvis 1,2 mill. kr i 2011 og 4,2 mill. kr i 2012. 

 
Tabell 1: Regnskapstall for Forebyggende tjenester 2011-2012 

 2011 2012 

Budsjett 

Regnskap 

Avvik 

24 896 000 

26 100 000 

-1 204 000 

24 856 522 

29 055 513 

-4 198 991 

 

 
2.3 Utviklingen i tjenesteproduksjonen 2010-2012 

 
Nedenfor presenterer vi tallmateriale som viser noe av omfanget av og utviklingen i 

tjenesteproduksjonen i tjenestene som inngår i Forebyggende tjenester i Hammerfest 

kommune i perioden 2010-2012. 

 

 

2.3.1 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) 
 

Tabellen nedenfor illustrerer utviklingen i tjenesteproduksjonen innenfor PPT og 

spesialundervisning slik det framgår av tall fra kommunen og KOSTRA. 

 
Tabell 2: Tjenesteproduksjon i PPT (Kilde: SSB/KOSTRA) 

 

 2010 2011 2012* 

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn 5,1 5,8 5,9 

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn 8,8 11,1 15,9 

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn 15,8 16,5 13,7 

Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt 23,0 27,2 26,8 

*Tallene for 2012 er ureviderte tall 

 

Av tabell 2 framgår det at: 

 

 Andelen elever 1.-7. trinn som får spesialundervisning har økt 
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 Andelen elever 8.-10. trinn har hatt en økning fra 2010 til 2011, før en nedgang i 2012 

 Andelen timer til spesialundervisning av antall lærertimer totalt har hatt en økning fra 

2010 til 2011, før en nedgang i 2012 

 

Av kommunens økonomiplan 2012-2015 framgår det at «Antall elever som får 

spesialpedagogisk opplæring har de siste årene økt i Hammerfest. Økningen knytter seg 

hovedsaklig til den gruppen elever som mottar ekstra støtte for å kunne følge fagplanene i 

Kunnskapsløftet, men også gruppen av elever med store, omfattende og vedvarende 

hjelpebehov har økt. Skolene melder om økt behov for ressurser til elever med stort 

hjelpebehov».
13

 

 
2.3.2 Barneverntjenesten 

 

Tabell 3 illustrerer utviklingen i tjenesteproduksjonen innenfor barneverntjenesten slik det 

framgår av KOSTRA-tall. 

 
Tabell 3: Tjenesteproduksjon i barneverntjenesten (Kilde: SSB/KOSTRA) 

 2010 2011 2012* 

Innført internkontroll i barneverntjenesten Nei Ja Nei 

Benyttet brukerundersøkelser siste år Nei Nei Nei 

System for brukerundersøkelser i barneverntjenesten Nei Nei Nei 

Stillinger med fagutdanning per 1000 barn 0-17 år 3,1 3,2 3,5 

Andel undersøkelser med behandlingstid over tre måneder 44,3 42,3 41,4 

Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år 5,8 5,3 4,6 

Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 6,2 7,4 6,7 

Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk 25,5 27,5 24,1 

Andel undersøkelser som fører til tiltak 55,7 54,8 41,1 

Andel barn med tiltak per 31.12 med utarbeidet plan 32 48 31 

*Tallene for 2012 er ureviderte tall 

 

Av tabell 3 framgår det at: 

 

 Det er innført internkontroll i barneverntjenesten i 2011, men dette er ikke videreført i 

2012 

 Det ikke er gjennomført brukerundersøkelser i perioden 

 Antall stillinger med fagutdanning har økt 

 Andelen undersøkelser med behandlingstid over tre måneder har gått ned 

 Andelen barn med undersøkelser har gått ned 

 Andelen barn med barnevernstiltak har variert 

 Antall barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk har variert 

 Andelen undersøkelser som fører til tiltak har gått ned 

 Andelen barn med utarbeidet plan har variert 

 

Av kommunens økonomiplan 2012-2015 framgår det at «Det er fortsatt en spesiell økning i 

antall barn/unge med psykososiale problemer, og flere komplekse saker involverer flere 

hjelpeinstanser. Det er også økning i antall barn som utløser vedtak om barnevernstiltak».
14
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2.3.3 Helsesøstertjenesten 

 

Tabell 4 er ment å gi en oversikt over utviklingen i tjenesteproduksjon innenfor 

helsesøstertjenesten slik det framgår av KOSTRA-tall.
15

 

 

Tabell 4: Tjenesteproduksjon i helsesøstertjenesten (Kilde: SSB/KOSTRA) 

 

 2010 2011 2012* 

Prosentandel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst 55 85 80 

Prosentandel spedbarn som har fullført helseundersøkelse innen utg. av 8. 

leveuke 

93 93 102 

Prosentandel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder 106 80 93 

Prosentandel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder 94 95 105 

Prosentandel barn som har fullført helseundersøkelse ved utgangen av 1. 

skoletrinn 

102 102 82 

Åpningstid ved helsestasjon for ungdom. Sum timer per uke - 4 4 

Åpningstid ved helsestasjon for ungdom per 1000 innbyggere 13-20 år 3,7 3,9 4 

*Tallene for 2012 er ureviderte tall 

 

Av tabell 4 framgår det at: 

 

 Andelen nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst har økt, men med 

en liten nedgang i 2012 

 Andelen spedbarn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av åttende 

leveuke har økt 

 Andelen barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder har variert 

 Andelen barn som har fullført helseundersøkelse ved fire års alderen har økt 

 Andelen barn som har fullført helseundersøkelse ved utgangen av 1. skoletrinn har gått 

ned 

 Åpningstid ved helsestasjon for ungdom per 1000 innbygger 13-20 år har økt 
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3. HAR SAMORDNINGEN BIDRATT TIL MER HELHETLIGE OG 
KOORDINERTE TJENESTER? 

3.1 Har samordningen bidratt til mer samhandling? 

3.1.1 Revisjonskriterier 

 

Til denne problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterium: 

 

 Arbeidet i Forebyggende tjenester skal være samordnet og håndtering av saker skal 

være preget av tverrfaglig samhandling.
16

 

 

 
3.1.2 Data 
 

Kommunestyret i Hammerfest behandlet 17. desember 2008 (sak 95/08) en sak som 

omhandlet prosjektet Forbedret ressursbruk. Dette var et omstillings- og forbedringsprosjekt 

med fokus på kommunens økonomi og organisasjon. Med bakgrunn i prosjektet startet 

omorganiseringsprosessen der kommunen gikk fra syv til tre sektorer høsten 2009, og den nye 

organisasjonsstrukturen var i drift fra 1. januar 2010. I en rapport utarbeidet av 

delprosjektgruppen som tok for seg samarbeid om brukere med tilpassede behov står følgende 

om kommunens daværende situasjon og utfordringer: 

 

«Hammerfest kommune står ovenfor store utfordringer (og forbedringsområder) knyttet til å 

ivareta barn og unge som trenger samordnende tiltak. Dagens hovedutfordringer (og 

forbedringsområder) kan i hovedsak beskrives som: 

 

 Kommunen har ikke et tilfredsstillende system som tilrettelegger for overgripende 

samarbeid 

 Det eksisterende planverket beskriver ikke formelle samarbeidsstrukturer og det er 

bare delvis lagt til rette for virksomhetsovergripende samarbeid innad i sektorene. 

 Dagens tilbud er organisert gjennom flere sektorer og ulike tjenester. Dette fører til et 

fragmentert tjenestetilbud for innbyggerne og en liten 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. 

 Dette fører til at tjenesteutøverne i liten grad kjenner til om det er andre instanser 

inne, og hvilke tilbud som ytes. Vi ser eksempler på at det i kommunen gis 

ukoordinerte tilbud, dette kan gjerne være tidlig intervenert, men manglende 

samordning fører til lavere utbytte og effekt av tilbudene.»
 17
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 Samhandling refererer ofte til en mer formalisert form for samarbeid. Samhandling innebærer systematisering 

av handlingene slik at det hver enkelt gjør er tilpasset det andre aktører gjør, og at de ikke motvirker hverandre 

(NOVA-rapport 18/11, s. 16) 
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Med bakgrunn i hovedutfordringene, foreslår delprosjektgruppa at det opprettes tverrfaglige 

team som skal samordne tiltak knyttet til brukere med tilpassede behov. Delprosjektgruppa 

foreslår videre et system med to nivå: 

 

 Overordnet samarbeidsteam (OST) 

Skal sikre tverrfaglig samarbeid mellom tjenestetilbydere knyttet til brukere, samt 

sikre systematisk arbeid, rutinebeskrivelser og kontinuerlig kontroll. 

 

 Tverrfaglige samarbeidsteam (TST) 

Skal samordne tiltak knyttet til brukerne, sikre et godt samarbeid mellom 

tjenestetilbyderne og arbeide systematisk med samordning av tjenester. 

 

Gjennom intervju har revisjonen blitt opplyst at verken OST eller TST per i dag er i funksjon, 

og at det heller ikke eksisterer andre tverrfaglige team i Forebyggende tjenester. Tjenestene 

deltar imidlertid i tverrfaglig sammensatte team og prosjekter slik som ansvarsgrupper, 

koordineringsteam for barn og unge, samordningsteam, Tili:ut og Felles ansvar, men disse 

kan bestå av flere kommunale så vel som fylkeskommunale og statlige instanser, og er 

dermed ikke tverrfaglige team innad i virksomheten. 

 

I intervju pekte flere på at samordningen av Forebyggende tjenester ikke har gitt utslag utover 

at det er vedtatt en samordning. Vedtaket om å samordne tjenestene har ikke medført 

endringer i måten tjenestene arbeider på, og flere ga uttrykk for at det ikke eksisterer en 

«helhetsfølelse» i virksomheten. En av informantene beskrev situasjonen slik: «Forebyggende 

tjenester er én tjeneste, men fungerer som tre», mens en annen mente tjenestene «jobber mer 

parallelt enn sammen».  

 

Revisjonen har blitt opplyst om at håndtering av saker i liten grad preges av tverrfaglig 

samarbeid. I enkeltsaker kan imidlertid flere av tjenestene være inne, og det kan da være et 

samarbeid på tvers av fag og tjenester. Dette er ikke satt i system, og det er store variasjoner 

fra sak til sak. Det påpekes også at flere av tjenestene kan være inne i forbindelse med en 

enkeltsak, uten å vite om de øvrige tjenesteyterne. Samtlige av informantene ga uttrykk for at 

det er ønskelig med en styrking av det tverrfaglige arbeidet. Flere pekte på samlokalisering av 

tjenestene som en måte å styrke og øke det tverrfaglige arbeidet på, og da kanskje særlig det 

uformelle samarbeidet. I tilrådningen fra styringsgruppa for Forbedret ressursbruk foreslås 

også en samlokalisering av tjenester til barn og unge, men det understrekes at dette ikke er en 

forutsetning for samarbeid.
18

  

 

3.1.3 Vurderinger og konklusjon 

 

Revisjonens undersøkelse viser at samordningen av Forebyggende tjenester i liten grad har 

bidratt til mer samhandling og tverrfaglig arbeid. Det eksisterer ingen tverrfaglige team innad 

i virksomheten, og håndteringen av enkeltsaker preges i liten grad av tverrfaglig arbeid. 

Enkelte av utfordringene som skisseres av delprosjektgruppa i forbindelse med Forbedret 

ressursbruk virker beskrivende også for dagens situasjon. Samtlige informanter ga uttrykk for 

at det er et klart ønske om mer samarbeid og tverrfaglig arbeid, hvilket kan tyde på at 

samordningen ikke har bidratt til mer samhandling. Revisjonen vil videre trekke fram at det 

framstår som en svakhet at det ikke finnes klare mål for samordningen av tjenestene, da klare 
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mål og strategier er en forutsetning for samordning av arbeidet. Mål forener og sørger for at 

alle jobber for å nå de samme langsiktige og kortsiktige målsettinger – uansett nivå. Mangelen 

på mål gjør det vanskelig å planlegge virksomheten, og man vil da ha lite å måle resultatet av 

arbeidet opp mot. Man kan selvfølgelig sammenligne resultatet med fjoråret, men ettersom 

man ikke har noen oppfatning om hvor stor forandringen bør være, eller om resultatet skal 

være bedre eller dårligere, vil en slik sammenligning ikke gi noen mening. Man trenger derfor 

mål som både virksomheten og tjenestene som inngår i denne kan måle resultatet sitt mot. 

 

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. 

 
3.2.2 Data 

 

Før samordningen 

I intervju har revisjonen fått opplyst at det ikke eksisterte formaliserte rutiner for tverrfaglig 

arbeid før samordningen av tjenestene i virksomheten. Det tverrfaglige arbeidet bar preg av å 

være ad hoc, tilfeldig og varierende fra sak til sak. Det har vært gjort forsøk med både 

tverrfaglige så vel som fagspesifikke team før samordningen, men forsøkene har ikke vært 

varige.  

 

Samordning og samhandling i planer 

En av målsettingene med prosjektet Forbedret ressursbruk var økt fokus på tverrfaglig 

samarbeid, forebyggende arbeid og tidlig innsats.
19

 I omorganiseringsprosessen som fulgte lå 

også en samordning av tjenester til barn og unge, som nå ble samlet i sektor for barn og unge. 

Sektoren omfatter kommunens barnehager, skoler og forebyggende tjenester. Målet med 

samordningen av disse fagområdene har vært todelt:
20

 

 

 Utvikle et mer helhetlig og kvalitativt tjenestetilbud 

 Bedre det forebyggende arbeidet gjennom tidlig innsats 

 

Målsettingen går også igjen i Hammerfest kommunes økonomiplaner, der det framgår: 

«Høy fokus på målsettingen om en mer samordnet og helhetlig tjenesteproduksjon. Dette 

innebærer blant annet planer for hensiktsmessig samlokalisering av tjenester, mer tverrfaglig 

samarbeid, kulturbygging, kompetanseheving og prosjektet Tidlig innsats.» 

 

I et dokument som omhandler organisering og samordning av forebyggende arbeid for barn 

og unge i Hammerfest kommune heter det også at en av målsettingene med samordningen er 

at brukere skal kunne henvende seg på ett sted – at det skal være én dør inn.
21
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 Tidlig innsats, arbeidsdokument, Hammerfest kommune 
20

 Barn og unge – Organisering og samordning av forebyggende arbeid for barn og unge, s. 3; Tidlig innsats, 

arbeidsdokument, Hammerfest kommune, s. 11. 
21

 Barn og unge – Organisering og samordning av forebyggende arbeid for barn og unge, s. 5 
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Hammerfest kommune har utarbeidet en rekke plandokument der samhandling og samarbeid 

på tvers av fag og tjenester innenfor Forebyggende tjenester står sentralt. De viktigste er:
22

 

 

 Tidlig innsats  

 Virksomhetsplan for Forebyggende tjenester 

 Barn og unge – Organisering og samordning av forebyggende arbeid for barn og unge 

 Funksjonsprogram lokaler Forebyggende tjenester 

 Plan for habilitering og rehabilitering 2006-2011 

 Re-/habiliteringsplan 2013-2015 

 Folkehelseplan 2012-2016 

 Kommuneplan for Hammerfest - Samfunnsdelen 

 

I flere av plandokumentene skisseres samhandling, samarbeid, helhetlige og koordinerte 

tjenester som målsettinger, men også som utfordringer. Det vises også til etablerte tiltak og 

strategier for å forplikte og formalisere ulike former for samhandling. 

 

I tillegg til nevnte planer, har Forebyggende tjenester skriftlige rutiner og prosedyrer som 

omhandler ulike former for samhandling mellom faggrupper og tjenester. Av rutiner som 

særskilt retter seg mot samhandling på tvers av fag er: 

 

 Barn og unge - Organisering og samordning av forebyggende arbeid for barn og unge 

 Stilling- og funksjonsbeskrivelser for Forebyggende tjenester 

 Retningslinjer koordineringsteam for habilitering 

 SamPro – verktøy for individuell plan 

 Retningslinjer for ansvarsgrupper 

 Rutinebeskrivelse for Felles ansvar – Kriminalforebyggende tiltak i regi av politiet og 

Hammerfest kommune 

 

Samhandling i Forebyggende tjenester er kanskje først og fremst formalisert gjennom 

dokumentet Barn og unge – Organisering og samordning av forebyggende arbeid for barn og 

unge. Dokumentet omhandler systemer og rutiner for tverrfaglig samarbeid i virksomheten, 

og gir blant annet en oversikt over de ulike tverrfaglige nettverkene og områdene for 

tverrfaglig forebyggende arbeid.  

 

Samordning og samhandling i praksis 

 

Forebyggende tjenester har etablert arenaer for samhandling som omfatter flere av tjenestene 

og som i enkelte tilfeller går på tvers av fag. Disse er: 

 

 Fagledermøter (felles for faglederne) 

 Fagteam (for hver enkelt av fagområdene) 

 Fellesmøter (for alle i Forebyggende tjenester) 

 Samarbeidsmøter (virksomhetsleder og ansatte i de ulike tjenestene) 

 

Møter mellom fagteam, fagledere og tjenester er ofte knyttet til enkeltbrukere og enkeltsaker. 

I tillegg til de nevnte arenaene, deltar de enkelte tjenestene i ulike samarbeid med andre deler 

av kommunen, så vel som fylkeskommunale og statlige etater. 
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Det framgår av intervju med ansatte i Forebyggende tjenester at det per i dag ikke eksisterer 

noen tverrfaglige team i virksomheten. Av intervjuene framgår det videre at det ikke er 

etablert formalisert samarbeid på tvers av faggruppene, men at de samarbeider i forbindelse 

med enkeltsaker. Likevel understreker flere at samarbeidet er varierende og tilfeldig. 

 

SamPro 

Kommunen har tatt i bruk SamPro, et nettbasert samhandlingsverktøy for individuell plan.
23

 

Individuelle planer forutsetter samhandling mellom kommunale instanser, brukeren selv, 

pårørende og aktører i brukerens fritid og privatliv. SamPro er en nettløsning der alle 

plandeltakere har elektronisk tilgang til samme plan, der det gis mulighet for elektronisk 

meldingsutveksling mellom plandeltakere, felles tilgang til kalender, mål og tiltak. Formålet 

med SamPro er å gjøre samarbeidet på tvers av tjenester og nivåer enklere, gi en bedre 

oversikt og gjøre planen mer levende. Verktøyet åpner for individuell styring av 

tilgangsrettigheter. Eksempelvis er det kun koordinator som har tilgang til å ta utskrift fra 

planen.  

 

Tidlig innsats 

Hammerfest kommune har innført et fagprosjekt som går på tvers av tjenestene i barn- og 

ungesektoren.  Prosjektet heter «Tidlig innsats», og omhandler forebyggende og tverrfaglig 

arbeid. Føringene for dette arbeidet er nedfelt i både lokale
24

 og statlige
25

 styringsdokumenter. 

En av de vi har intervjuet mener det er vanskelig å sette av tid til arbeidet med tidlig innsats i 

en ellers travel arbeidshverdag.  

 

Krav til tverrfaglig og tverretatlig samarbeid 

 

Av samtlige stillingsbeskrivelser framgår det at det stilles krav til tverrfaglig og tverretatlig 

samarbeid, gjennom alt fra deltakelse i tverrfaglige team til fellesmøter for Forebyggende 

tjenester. Stilling- og funksjonsbeskrivelsene er sist oppdatert i 2012. Dokumentet er 

behandlet og vedtatt av ansatte avdelingsvis og drøftet i møte med tillitsvalgte for de ulike 

avdelingene.
26

 

 

Virksomhetsleder 

Virksomhetsleder for Forebyggende tjenester er administrativt underlagt kommunalsjef for 

barn- og ungesektoren. Stillingens formål og ansvarsområder framgår av dokumentet Stilling- 

og funksjonsbeskrivelser for Forebyggende tjenester.
27

 Om stillingens formål heter det at 

virksomhetslederen skal ha det overordnede ansvaret for at virksomheten oppfyller sentrale og 

kommunale lover og forskrifter. Videre skal virksomhetslederen lede og organisere driften av 

virksomheten slik at den med utgangspunkt i virksomhetens formål oppfyller de oppgaver 

som pålegges av kommunalsjefen. Om tverrfaglig samarbeid heter det at virksomhetslederen 

har ansvar for å forberede og lede fellesmøter, skal delta på sektormøter og møter i overordna 

samarbeidsteam (OST), skal innkalle og koordinere arbeidet i samordningsteamet (ST), delta 
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 Visma Samhandling SamPro er utviklet som et elektronisk verktøy for å lette samarbeidet rundt individuelle 

planer, men kan også benyttes som et generelt samarbeidsverktøy der mange personer og instanser er involvert.  
24

 Kommuneplanen – samfunnsdelen, Forbedret Ressursbruk - rapport, Tverrfaglig samarbeid i Hammerfest 

kommune – Samordnede tjenester til utsatte barn og unge – rapport, barnehageplaner, virksomhetsplaner, 

tiltaksplaner (Kilde: Tidlig innsats, arbeidsdokument, Hammerfest kommune). 
25

 Kunnskapsløftet, rammeplan for barnehagen, stortingsmeldinger, veiledere, NOU 2009:22 (Kilde: Tidlig 

innsats, arbeidsdokument, Hammerfest kommune).  
26

 Stilling- og funksjonsbeskrivelser for Forebyggende tjenester, s. 3.  
27

 Datert 6. november 2012. 
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og bidra i tverrfaglig samarbeid der dette er naturlig mht. ansvarsområde og kompetansefelt, 

samt være politiets kontaktperson i Felles ansvar. 

 

Fagledere 

Hver av de tre deltjenestene som inngår i Forebyggende tjenester har sin egen fagleder.   

Faglederne vil etter nærmere delegasjon ha administrativt og økonomisk ansvar for sin 

avdeling. Fagledernes formål og ansvarsområder framgår av dokumentet Stilling- og 

funksjonsbeskrivelser for Forebyggende tjenester. Om fagledernes formål heter det blant 

annet at de skal medvirke til at deres avdelinger oppfyller sentrale og kommunale lover og 

forskrifter. Videre har faglederne personalansvar for avdelingens ansatte, og er ansvarlige for 

den daglige driften av avdelingen.  Om tverrfaglig og tverretatlig samarbeid heter det at 

faglederne skal delta på fagledermøter, fellesmøter med tillitsvalgte, fellesmøter for FT, delta 

i samordningsteamet og i arbeid knyttet til TST. Det stilles krav om at faglederne også deltar i 

annet tverrfaglig/tverretatlig samarbeid.  

 

3.2.3 Vurderinger og konklusjon 

 

Det er i stor grad utarbeidet skriftlige planer, rutiner og krav som omhandler samarbeid på 

tvers av fag og tjenester i Forebyggende tjenester. Revisjonens undersøkelser viser imidlertid 

at lite av dette er iverksatt. Det eksisterer få formaliserte arenaer for tverrfaglig samarbeid, og 

det er ikke etablert faste rutiner som skal sikre tverrfaglig arbeid i Forebyggende tjenester. 

Målsettingen om at det skal være «én dør inn» for barn og unge som har behov for flere 

tjenester synes i liten grad å være nådd.    

 

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 

 

Individuell plan er brukerens plan, og skal være et verktøy og en metode for samarbeid 

mellom tjenestemottaker og tjenesteapparatet, og mellom de ulike tjenesteyterne.  

 

Organiseringen av arbeidet med individuell plan 

I Hammerfest kommune er det koordinerende enhet som har det overordnede ansvaret for 

arbeidet med individuell plan. Ansvaret innebærer blant annet at enheten skal motta meldinger 

om behov for individuell plan og sørge for at det utarbeides rutiner og prosedyrer for arbeidet 

med planen.
28

 Koordinerende enhet består av koordineringsteam for habilitering (voksne) og 

koordineringsteam for rehabilitering (barn og unge), og ledes av en 

rehabiliteringskoordinator. Koordineringsteam for habilitering er sammensatt av 

                                                 
28
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representanter fra virksomheter/tjenester innenfor habilitering. Teamet består av: 

 

 Lege 

 Pedagogisk konsulent eller ved behov barnehagefaglig ansvarlig 

 Ergoterapeut, Ergo- og fysioterapitjenesten 

 Fagleder Tjenesten for funksjonshemmede, avlastning for barn 

 Fagleder Helsesøstertjenesten 

 Fagleder Pedagogisk psykologisk tjeneste 

 Støttekontaktkoordinator 

 Psykiatrisk sykepleier barn/unge eller ved behov ruskonsulent barn/unge 

 ReHabiliteringskoordinator 

Når kommunen mottar søknad om individuell plan vil den bli vurdert i den aktuelle 

vedtaksinstans (koordineringsteamene). Teamene har månedlige møter. De fatter vedtak om 

individuell plan, og er ansvarlige for at det oppnevnes koordinator som følger 

opp planarbeidet. Vedtaket er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Søker meddeles skriftlig 

om vedtaket og det informeres om klagerett. Koordineringsteamene har også myndighet til å 

avgjøre koordinatoransvar for individuell plan.  

Det finnes informasjon om rettighetene knyttet til individuelle planer på Hammerfest 

kommunes hjemmeside. Informasjonen omhandler hvem som kan søke om individuell plan, 

hvordan man går fram for å søke samt et nedlastbart søknadsskjema.
29

 Det framgår imidlertid 

videre av kommunens hjemmeside at et ønske om individuell plan kan fremmes både muntlig 

og skriftlig og kan komme fra tjenestemottakeren selv, foresatte, pårørende, hjelpeverge, 

verge eller andre nærpersoner.
30

  

 

Gjennom intervju har revisjonen fått opplyst at alle tjenestene i virksomheten deltar i 

utarbeidingen av individuelle planer gjennom sin deltakelse i ansvarsgruppene. I de 

ansvarsgruppene der de har koordinatoransvar, er de i tillegg ansvarlige for utarbeidingen av 

individuelle planer.  

 

En av de vi intervjuet ga uttrykk for at de individuelle planene kanskje ikke er så levende som 

man skulle ønske, med bakgrunn i en travel arbeidshverdag og uklarheter omkring hvor mye 

tid som skal gå til arbeidet med den individuelle planen og hvor mye dette skal utgjøre av den 

totale arbeidsmengden. Videre ble det påpekt at SamPro er et godt verktøy, men at det fortsatt 

er rom for forbedringer.   

 

Bruk av individuell plan 

Fra 2003 er det fattet vedtak på 150 individuelle planer. Av disse er ca. 75 aktive planer, ca. 

30 usikre planer og ca. 45 avsluttede/passive planer. 64 av planene er lagt inn i SamPro, 

kommunens samarbeidsverktøy for individuelle planer.
31

  

 

Tabellen på neste side gir en oversikt over antall ansvarsgrupper der de enkelte tjenestene 

deltar og der brukeren har individuell plan.  

 
  

                                                 
29

 Søknad om pleie- og omsorgstjenester 
30

 http://www.hammerfest.kommune.no/individuell-plan-og-koordinator.5077034-154707.html  
31

 Jf. oversikt per 20. mars 2013 fra rehabiliteringskoordinatoren i Hammerfest kommune. 

http://www.hammerfest.kommune.no/individuell-plan-og-koordinator.5077034-154707.html
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Tabell 5: Deltakelse i ansvarsgrupper med individuelle planer 

Tjeneste Ansvarsgrupper med IP 

Helsesøstertjenesten 5 

Barneverntjenesten 2 

PPT 4 

 

 

Funn i forbindelse med gjennomgang av brukermapper 

I vår gjennomgang av ti brukermapper fant vi dokumentasjon på at det var utarbeidet 

individuell plan for to av brukerne. I det ene tilfellet lå selve planen i brukermappa, mens det i 

det andre tilfellet ble opplyst i et møtereferat at brukeren hadde individuell plan. Den nevnte 

planen som lå i brukermappa inneholdt ikke dokumentasjon på brukerens samtykke til at 

planen utarbeides, men inneholdt opplysninger om brukerens mål, ressurser og behov, 

oversikt over hvem som deltar i arbeidet med planen, hvilke instanser som deltar i dette 

arbeidet, hvem som er koordinator og hvilken instans/tjeneste koordinatoren kommer fra, 

oversikt over hvilke tiltak som er aktuelle og omfanget av disse, hvem som er ansvarlige for 

de aktuelle tiltakene og hvordan tiltakene skal gjennomføres. Videre var det angitt hvilken 

periode planen skulle gjelde for, samt tidspunkt for evaluering av planen. Det forelå ikke 

dokumentasjon på at planen var evaluert. 

 

Flere av brukermappene inneholdt møtereferater der det framgikk at brukerne hadde fått 

tilbud om individuell plan, men at dette av ulike grunner ikke har vært aktuelt eller ønskelig. 

På oppfølgingsspørsmål har revisjonen fått opplyst at mulige årsaker til at det ikke forelå 

individuelle planer i flere av brukermappene kan være at brukerne ikke har ønsket individuell 

plan, eller at den individuelle planen kun finnes elektronisk i SamPro. 

 

Vi har også undersøkt hvorvidt det forelå andre typer planer for arbeidet med brukerne i 

brukermappene. I samtlige av mappene forelå det individuelle opplæringsplaner (IOP), og i én 

av mappene forelå det også en habiliteringsplan. Det forelå også diverse dokumentasjon på 

systematisk aktivitet og/eller kartlegging av brukernes behov i flere av mappene. 

 

3.3.3 Vurderinger og konklusjon 

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

plan dersom brukeren selv ønsker det. Individuell plan er "tjenestemottakerens plan". Det 

innebærer at det er tjenestemottakerens mål som skal være utgangspunktet for prosessen. 

Mottakeren av tjenesten har rett til - og oppfordres til - å delta aktivt i å beskrive sine behov for 

tjenester, og hvilke ønsker og mål som er viktige i hverdagen så vel som i fremtiden. Vår 

undersøkelse viser at alle tjenestene i Forebyggende tjenester deltar i utarbeidingen av 

individuelle planer gjennom sin deltakelse i ansvarsgruppene. I de ansvarsgruppene der de har 

koordinatoransvar, er de i tillegg ansvarlige for utarbeidingen av individuelle planer. Søknad 

og informasjon vedrørende retten til og framgangsmåte for å søke om individuell plan er lett 

tilgjengelig på kommunens hjemmesider, i tråd med det som framgår av Veileder til forskrift 

om individuell plan (s. 16 og 20-21).  

 

Selv om gjennomgangen av brukermapper viste at det var utarbeidet individuell plan i kun to 

av ti mapper, forelå det dokumentasjon i flere av de øvrige mappene på at individuell plan 

ikke var ønskelig eller aktuelt. Det er imidlertid verd å påpeke at individuell plan ikke er et 

krav, men en rettighet som den enkelte bruker har.  
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Revisjonen vil imidlertid nevne at det er usikkerhet omkring hvor mye tid som skal gå med til 

arbeidet med den individuelle planen. Dette kan være en av årsakene til at det under intervju 

påpekes at den individuelle planen ikke er så levende som en skulle ønske. 

 

Forebyggende tjenesters bruk av individuelle planer er i tråd med regelverket. Undersøkelsen 

viser også at kommunens og virksomhetens praktiske tilnærming til dette er tilfredsstillende.  

 

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 

 

For pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter helse- og 

omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og psykisk helsevernloven skal kommunen 

tilby koordinator. Koordinator skal tilbys uavhengig av om pasienten eller brukeren ønsker 

individuell plan.  

 

Oppnevning og omfang av koordinatorer 

Myndighet for oppnevning av koordinator på tvers av kommunale virksomheter er gitt 

koordineringsteamene. Koordineringsteam for habilitering oppnevner koordinatorer for barn 

og unge.
32

 Oppnevning av koordinator gjøres med bakgrunn i en vurdering av tjenestetilbudet, 

brukerens ønsker og en mest mulig jevn fordeling av ansvaret i de ulike virksomhetene og 

mellom de ansatte.
33

 

 

Hammerfest kommune har om lag 57 koordinatorer. De fleste av koordinatorene har én 

ansvarsgruppe, men enkelte har 4-6. I PPT er det fire med koordinatoransvar, mens 

barneverntjenesten har tre koordinatorer og helsesøstertjenesten har fire.  

 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over fordelingen av koordinatoransvar i henholdsvis 

ansvarsgrupper med og uten individuell plan. 

 
Tabell 6: Fordelingen av koordinatoransvar 

 Ansvarsgrupper med IP Ansvarsgrupper uten IP Totalt 

Helsesøstertjenesten 5 2 7 

Barneverntjenesten 3 0 3 

PPT 3 1 4 

 

                                                 
32

 Koordineringsteam for habilitering behandler primært saker knyttet til barn og unge, da begrepet habilitering 

tradisjonelt benyttes fram til fylte 18 år. Koordineringsteam for rehabilitering behandler primært saker knyttet til 

voksne, da begrepet rehabilitering tradisjonelt benyttes ovenfor voksne over 18 år.  
33
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Av tabellen framgår det at det er helsesøstertjenesten som har koordinatoransvar i flest 

tilfeller.  

 

Arbeidet som koordinator 

Koordinatoren som oppnevnes av koordineringsteamene skal fungere som en kontaktperson 

og en ressurs i tjenesteapparatet, som sikrer framdrift i arbeidet med individuell plan og i 

ansvarsgruppen. Koordinatoren skal legge til rette for at brukeren selv deltar aktivt i arbeidet 

med sin individuelle plan, sikre god informasjon, følge opp, evaluere og oppdatere den 

individuelle planen sammen med de øvrige deltakerne i ansvarsgruppa.
34

  

 

Det er utarbeidet en beskrivelse av koordinatorens ansvar og arbeidsoppgaver. Denne er sist 

revidert i juni 2011. Av beskrivelsen framgår det blant annet at koordinatoren har ansvaret for 

koordineringen av tiltak i samarbeid med resten av ansvarsgruppa, at koordinatoren har 

hovedansvaret for at individuell plan utarbeides (der det foreligger vedtak) samt 

hovedansvaret for ansvarsgruppens møter. Koordinatoren har også ansvaret for at det 

opprettes en ny koordinator ved lengre fravær eller avslutning som koordinator.  

 

Funn i forbindelse med gjennomgang av brukermapper 

I vår gjennomgang av ti brukermapper fant vi dokumentasjon eller opplysninger som viste at 

brukerne hadde koordinator i tre av brukermappene. I disse tre tilfellene framgikk det også 

hvem koordinatoren var og hvilken instans koordinatoren kom fra.  

 

3.4.3 Vurderinger og konklusjon 

 

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

koordinator. Det er med andre ord ikke et krav, men en rettighet som brukeren har. Med 

behov for «langvarige» tjenester menes at behovet må være av en viss varighet. Det er 

imidlertid ikke et krav at behovet skal være varig eller strekke seg over et bestemt antall 

måneder eller år. Med behov for «koordinerte» tjenester menes at behovet må gjelde to eller 

flere helse- og/eller sosiale tjenester, det vil si tjenester fra forskjellige tjenesteytere, og at 

tjenestene må eller bør ses i sammenheng.
35

 Vår undersøkelse viser at alle tjenestene som 

inngår i Forebyggende tjenester har koordinatoransvar, både i ansvarsgrupper med og uten 

individuell plan. Undersøkelsen viser også en jevn fordeling av koordinatoransvar mellom 

tjenestene i Forebyggende tjenester. Det er videre utarbeidet rutinebeskrivelser som omfatter 

koordinatorens ansvar og arbeidsoppgaver.  

 

Vår undersøkelse viser at bruken av koordinatorer er i tråd med regelverket. 

 

  

                                                 
34

 http://www.hammerfest.kommune.no/individuell-plan-og-koordinator.5077034-263637.html  
35

 http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/prop/2010-2011/prop-91-l-20102011/31.html?id=639211  

http://www.hammerfest.kommune.no/individuell-plan-og-koordinator.5077034-263637.html
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/prop/2010-2011/prop-91-l-20102011/31.html?id=639211
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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 

 

Ansvarsgruppens formål og ansvar 

Det framgår av Hammerfest kommunes retningslinjer for ansvarsgrupper
36

 at en 

ansvarsgruppe er et formalisert og tidsavgrenset samarbeidsforum for bruker/pårørende og 

tjenesteutøvere. Ansvarsgruppe kommer ikke i tillegg til alt annet arbeid, men er en egen måte 

å arbeide på. En ansvarsgruppe har følgende formål: 

 

1. Sikre brukermedvirkning ved utforming, gjennomføring og evaluering av 

tjenestetilbud. 

2. Sikre tverrfaglig samarbeid, informasjonsflyt og koordinere tjenester, herunder 

smidige overganger i tiltakskjeden. 

3. Sikre målrettet og helhetlig arbeid, der alle har kjennskap til sitt ansvarsområde.  

 

Det framgår videre av retningslinjene at formålet med slike er å sikre en lik forståelse av 

ansvarsgruppens sammensetting og arbeidsform. 

 

Oppnevning og sammensetting 

Et ønske om ansvarsgruppe kan komme fra tjenestemottakeren selv, foresatte, pårørende, 

hjelpeverge, verge eller andre nærpersoner.  Tjenesteytere kan også være med å fremme 

behovet for ansvarsgruppe. Det skal foreligge et skriftlig samtykke for opprettelse av 

ansvarsgruppe, og kommunen har utarbeidet et eget samtykkeskjema for dette.  

Det er de ulike tjenesteyterne som samlet har et ansvar for etableringen og oppnevning av 

koordinator for ansvarsgruppen. Sammensettingen av gruppen avhenger av brukerens behov. 

Ved opprettelse av en ny ansvarsgruppe skal det sendes melding om dette til 

rehabiliteringskoordinatoren. Det er utarbeidet et standardskjema for melding av 

ansvarsgruppe.
37

 Når det første møtet i ansvarsgruppa avholdes, bør alle involverte tjenester 

være representert, herunder fastlege. I møtet skal det tas stilling til hvilke tjenester som skal 

sitte i den videre ansvarsgruppen. Tjenester som ikke blir faste deltagere i ansvarsgruppen kan 

innkalles ved behov for drøfting av enkeltsaker.  

Gjennom intervju har revisjonen blitt opplyst at alle tjenestene i Forebyggende tjenester deltar 

i ansvarsgrupper. Videre har alle tjenestene også koordinatoransvar i ansvarsgrupper. 

                                                 
36

 Sist revidert juni 2011. 
37

 Skjemaet benyttes til melding om opprettelse, oppløsning, endring av koordinator og deltakere samt for årlig 

melding av ansvarsgruppe. 
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Gjennom intervju har det også framkommet at det er praksis for å opprette samarbeidsgrupper 

med tilhørende samarbeidsmøter. Arbeidet i disse gruppene er rettet mot konkrete aktiviteter 

og tjenester for brukerne. 

Ansvarsgruppemøter 

Det er koordinatoren for ansvarsgruppa som er ansvarlig for innkalling med saksliste, og 

vedkommende fungerer også som møteleder såfremt ikke denne oppgaven er delegert til 

andre deltakere i gruppa. Det avholdes møter om lag to til fire ganger i året. Det er utarbeidet 

en egen sjekkliste for ansvarsgruppemøter. Av sjekklisten framgår det en rekke punkter for 

hva som skal gjøres før, under og etter møtene. Listen inneholder også et punkt som 

omhandler evaluering.  

Funn i forbindelse med gjennomgang av brukermapper 

I vår undersøkelse av ti brukermapper fant vi dokumentasjon eller opplysninger om at 

brukerne hadde ansvarsgrupper i fire av brukermappene. Det forelå dokumentasjon på at det 

var avholdt møter i ansvarsgruppa i tre av de fire brukermappene.  

Videre fant vi dokumentasjon på hvilke instanser som deltok i ansvarsgruppene i de fire 

aktuelle brukermappene. Samlet sett deltok barneverntjenesten i to av gruppene, PPT i fire og 

helsesøstertjenesten i tre. I tillegg deltok skole i tre av ansvarsgruppene og fastlege i en. 

 

3.5.3 Vurderinger og konklusjon 

 

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

Ansvarsgruppen skal bidra til å samordne alle hjelpetilbudene som barnet og familien har rett 

til. Gruppen består av de som har faglig ansvar for de ulike tjenestene til barnet og familien. 

Andre kan innkalles etter behov. Det er dermed barnets og familiens behov som avgjør hvem 

som skal delta.  

 

Vår undersøkelse viser at Forebyggende tjenester har praksis for bruk av ansvarsgrupper. 

Gjennom intervju har revisjonen blitt opplyst at alle tjenestene i Forebyggende tjenester deltar 

i ansvarsgrupper. Videre har alle tjenestene også koordinatoransvar i ansvarsgrupper. Det er 

utarbeidet egne retningslinjer for ansvarsgrupper som omhandler formål og ansvar. Videre er 

det også utarbeidet en sjekkliste for ansvarsgruppemøtene. Vår undersøkelse viser at 

Forebyggende tjenesters praktiske tilnærming til ansvarsgrupper er på et tilfredsstillende nivå. 

 

Gjennomgangen av brukermapper viste at fire av ti brukere hadde ansvarsgrupper. I disse 

mappene forelå det også dokumentasjon på hvilke instanser som deltok i de aktuelle 

ansvarsgruppene.  

 

Bruken av ansvarsgrupper er i tråd med regelverket.  
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3.6 Er det lagt til rette for brukermedvirkning? 

3.6.1 Revisjonskriterier 

 

Til denne problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterium: 

 

 Det skal legges til rette for brukermedvirkning. 

- 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. 

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

- Det bør finnes systemer som fanger opp tilbakemeldinger fra brukere. 

 

3.6.2 Data 

 

I virksomhetsplan for Forebyggende tjenester heter det at virksomheten skal ha en 

organisasjonsstruktur som legger til rette for medinnflytelse. Dette er et av flere overordnede 

mål for virksomheten, som er vedtatt av de ansatte i 2010. Det framgår videre av 

virksomhetsplanen at et av virksomhetens fokusområder for 2012-2013 er 

brukermedvirkning, og at virksomheten skal legge til rette for dette. Fokusområdet er delt inn 

i to resultatmål; samarbeid med foreldre og brukermedvirkning (familie IP).  

I virksomhetsplanen presenteres også mål, delmål og tiltak for perioden for de enkelte 

fagområdene. Et av fokusområdene til barneverntjenesten er barns rett til medvirkning, og det 

framgår at «barneverntjenesten skal sikre at barn får mulighet til å uttale seg i saker som 

angår dem».
38

 

 

Prinsippet om brukermedvirkning går også igjen i retningslinjene for ansvarsgrupper, der det 

heter at ansvarsgruppen har som formål å «sikre brukermedvirkning ved utforming, 

gjennomføring og evaluering av tjenestetilbud». Også retningslinjene for koordineringsteam 

for habilitering (barn og unge) inneholder punkter som omhandler brukermedvirkning. I 

beskrivelsen av teamets oppgaver heter det at teamet skal bidra til brukermedvirkning på 

systemnivå gjennom å «samarbeide med brukerorganisasjoner» og «benytte tilbakemeldinger 

fra ansvarsgrupper/andre for tidlig planlegging av overganger, boliger, arbeid, dagtilbud 

m.m.». Teamet skal også bidra til brukermedvirkning på individnivå gjennom å «behandle 

saker knyttet til enkeltpersoner» og «styrke individuell plan og ansvarsgruppe som verktøy». 

 

I vår gjennomgang av brukermapper fant vi at det var sendt underretning om vedtak til 

foreldre/foresatte i saker der det forelå vedtak. Det forelå dokumentasjon på at brukeren selv 

hadde deltatt på møter i én av mappene. I de ni øvrige mappene forelå det dokumentasjon på 

at foreldre/foresatte hadde deltatt.
39

 Det er imidlertid verd å påpeke at brukermappene som er 

undersøkt tilhører brukere ved PPT. Revisjonen har blitt opplyst om at det ikke er PPT som 

fatter eller sender ut melding om vedtak. I forhold til spesialundervisning er det rektor ved 

den enkelte skole som fatter vedtaket. I forhold til spesialpedagogisk hjelp i barnehagene er 

det sektor for barn og unge som fatter vedtaket.  

 

I intervju har revisjonen blitt opplyst om at det ikke er gjennomført brukerundersøkelser i 

Forebyggende tjenester siden samordningen av tjenestene. Måling av brukertilfredshet som 
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 Virksomhetsplan for Forebyggende tjenester, s. 19. 
39

 Eksempler på dokumentasjon er referat fra ansvarsgruppemøter.  



Samhandling og saksbehandling i Forebyggende tjenester 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 25 

 

grunnlag for videreutvikling av tjenestene trekkes fram under delmål 3-7
40

 i samfunnsdelen av 

kommuneplan 2006-2018.  

 

3.6.3 Vurderinger og konklusjon 

 

Brukere er gitt en lovmessig rett til innflytelse ved utforming og utvikling av offentlige 

tjenestetilbud (brukermedvirkning på systemnivå), og til innflytelse på egen livssituasjon når 

man mottar offentlige tjenester (brukermedvirkning på individnivå). Barn og unges egne 

erfaringer og synspunkter skal stå sentralt i utvikling og gjennomføring av gode tjenester, og 

brukermedvirkning bør etableres som praksis både på system- og individnivå. 

 

Prinsippet om brukermedvirkning er nedfelt i flere kommunale dokumenter, og er et av 

hovedformålene for ansvarsgruppene og individuell plan.  

 

Vår undersøkelse viser at det legges til rette for brukermedvirkning i Forebyggende tjenester. 

Det foreligger imidlertid enkelte avvik i forhold til regelverket. Dette gjelder mangelen på 

utsendelse av underretninger om vedtak til brukerne selv i tilfeller der brukeren er over 15 år.  

 

Revisjonen har ikke funnet dokumentasjon på at brukerne selv har deltatt i møter vedrørende 

en selv. Dette kan imidlertid ha bakgrunn i at en slik deltakelse ikke har blitt funnet 

hensiktsmessig på grunn av brukerens modenhet og alder, noe forvaltningsloven åpner for.  

 

Revisjonen registrerer også at det ikke gjennomføres brukerundersøkelser for tjenestene i 

Forebyggende tjenester. Brukerundersøkelser kan gi viktige indikatorer på hvor tilfredse 

brukerne er med tjenestene som ytes, og kan således være et verktøy i forbedringsarbeidet til 

den enkelte tjeneste. I tillegg kan noen resultater også benyttes som en målestokk for flere av 

kommunens målsettinger – både på overordnet nivå så vel som for det enkelte 

tjenesteområdet. Dette forutsetter imidlertid at det er satt opp klare målekriterier.  

 
3.7 Oppsummerende vurderinger og konklusjon 
 

Vår undersøkelse viser at samordningen av Forebyggende tjenester i liten grad har bidratt til 

mer helhetlige og koordinerte tjenester. Undersøkelsen viser at det har vært gjort forsøk på å 

etablere tverrfaglige team, men at disse ikke har vært varige. Det er utarbeidet flere planer, 

skriftlige rutiner og krav som omhandler samarbeid på tvers av fag og tjenester, men lite av 

dette har gitt utslag i praksis og arbeidsmåter. Håndteringen av enkeltsaker preges i liten grad 

av tverrfaglig arbeid. Undersøkelsen viser likevel at det er et klart ønske om mer samarbeid 

og tverrfaglige arenaer. 

 

Det er en svakhet at det ikke finnes klare mål for samordningen av tjenestene, da klare mål og 

strategier er en forutsetning for samordning av arbeidet. Mål forener og sørger for at alle 

jobber for å nå de samme langsiktige og kortsiktige målsettinger – uansett nivå. Mangelen på 

mål gjør det vanskelig å planlegge virksomheten, og man vil da ha lite å måle resultatet av 

arbeidet opp mot.  
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 Delmål 3-7: Innbyggerne skal ha tilgang på gode tilbud og tjenester i forhold til individuelle og varierende 

behov, Kommuneplan for Hammerfest 2006-2018, samfunnsdelen, s. 30. 
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Vår undersøkelse viser at det legges til rette for brukermedvirkning i Forebyggende tjenester. 

Det foreligger imidlertid enkelte avvik i forhold til regelverket. Dette gjelder mangelen på 

utsendelse av underretninger om vedtak til brukerne selv i tilfeller der brukeren er over 15 år. 

Revisjonen registrerer også at det ikke gjennomføres brukerundersøkelser for tjenestene i 

Forebyggende tjenester. 

 

Vår undersøkelse viser at bruken av individuelle planer, koordinator og ansvarsgrupper er i 

tråd med regelverket.  
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4. BLIR GRUNNLEGGENDE LOVKRAV IVARETATT I 
SAKSBEHANDLINGEN? 
 

4.1 Skjer saksbehandlingen i tråd med grunnleggende lovkrav? 

4.1.1 Revisjonskriterier 
 

Til denne problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

 

 Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. 

 

 Vedtaket skal være skriftlig. 

 

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

o Hvem som har fattet vedtaket 

o Hvem vedtaket gjelder 

o Når vedtaket er fattet 

o Hva vedtaket går ut på 

 

 Vedtaket skal begrunnes. 

I begrunnelsen skal det vises til de faktiske forhold og de regler som 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. 

 

 Partene skal underrettes om vedtaket. 

I underrettingen skal det gis opplysninger om klageadgang, klagefrist, klageinstans og 

framgangsmåte ved klage, samt om retten til å se sakens dokumenter. 

 

4.1.2 Data 
 

Saksbehandlingstid
41

 

Revisjonen har blitt opplyst at tjenestene som inngår i Forebyggende tjenester har rutiner som 

skal sikre at saksbehandlingstiden er i henhold til regelverket.  

 

Fagleder for barneverntjenesten har forklart at tjenesten har to teammøter hver uke hvor 

meldinger (frist 7 dager) gjennomgås og konkluderes. Dersom helligdager, ferietid eller andre 

omstendigheter gjør at teammøtene ikke er tilstrekkelig vil leder gjennomgå meldingene med 

eller uten de ansatte som er på jobb den aktuelle dagen. Etter rutinene skal det etableres 

hypoteser i teammøtene om hva som skal undersøkes, jf. ikke større undersøkelse enn 

meldingen tilsier. Det skal også lages en undersøkelsesplan med tidsfrister. Det er 

saksbehandlers og leders ansvar for at tidsfristene overholdes, og etter rutinene skal alle saker 

konkluderes i team innen konklusjonsmøtet med foreldrene og barnet (hvis aktuelt) 

gjennomgås. Saker som skal gjenopptas etter 6 måneder blir notert med klientnummer i 

                                                 
41

 Det var ikke mulig å undersøke saksbehandlingstid i gjennomgangen av brukermapper, da flere av vedtakene 

som forelå var videreføringer av tidligere vedtak, basert på henvisninger som gjerne hadde funnet sted flere år 

tilbake i tid.  
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kalenderen i Outlook hos sekretær, saksbehandler og leder, i tillegg til saksbehandlers 

papirkalender. Tiltak skal evalueres minst 4 ganger per år, og det vil bli etablert som rutine og 

praksis at man kaller inn til nytt møte på slutten av hvert evalueringsmøte. Tjenesten har hatt 

praksis for å avtale fosterhjemsbesøk som skal gjennomføres i starten av inneværende år, med 

mulighet for fosterhjem og barneverntjeneste å gjøre endringer ved behov. 

 

Fagleder forklarer videre at tjenestens rutiner for tiden revideres, og at kravet til internkontroll 

er noe som vil bli vektlagt i dette arbeidet. Han understreker imidlertid at situasjonen i 

barneverntjenesten er prekær – med om lag halvparten av de ansatte sykemeldte. Dette 

medfører at de per i dag sliter med å overholde fristene. Dette gjelder både for undersøkelser, 

tiltakssaker og omsorgssaker.
42

 

 

Fagleder ved PPT har forklart at saker som kommer inn (henvisninger) skal registreres av 

sekretær. Saken blir da stemplet med dato og saksnummer, og registrert i HK Data. Saken får 

samtidig en «utdato»; et tidspunkt for når saken har planlagt oppstart. Sekretæren sender da ut 

en bekreftelse på mottatt henvisning – et foreløpig svar. Fagleder forteller at de per i dag har 

langt over 200 saker fordelt på 6,5 ansatte. Dette medfører at PPT har lange ventelister. 

Fagleder forteller videre at ventelistene er fast tema på tjenestens ukentlige møter. Dersom en 

sak ikke har blitt behandlet innen tre måneder, vil det sendes ut et nytt foreløpig svar. Saken 

blir også påført ny «utdato», tre måneder fram i tid. Dersom saksbehandlingstiden nærmer seg 

seks måneder, skal saken prioriteres. Dette følges opp av fagleder.  

 

I følge tall fra fagleder er den gjennomsnittlige ventetiden (tiden fra PPT mottar henvisningen 

til det er oppstart i saken) 81 dager. Korteste gjennomsnittlige ventetid er 25 dager, og lengste 

gjennomsnittlige ventetid er 174 dager.
43

 Fagleder påpeker imidlertid at det er usikkerhet 

rundt tallene, grunnet justeringer av saksbehandlingsrutinen og oppdatering av 

saksbehandlingssystemet.  

 

Vedtakets form og innhold 

Det forelå skriftlige vedtak i syv av ti brukermapper. Av tabell 7 framgår innholdet i de syv 

vedtakene.  

 
Tabell 7: Vedtakenes innhold i de undersøkte sakene 

Innhold Ja Nei Totalt 

Når vedtaket er fattet 0 7 7 

Hvem som har fattet vedtaket 7 0 7 

Hvem som er søker 7 0 7 

Hva vedtaket gjelder 7 0 7 

Vedtakets varighet 6 1 7 

 

Som det framgår av tabellen inneholdt ingen av de syv vedtakene opplysninger om når 

vedtaket var fattet. Samtlige av de syv vedtakene framgikk av underretningsbrevene. Brevene 

var datert, men inneholdt ingen opplysninger om når vedtakene hadde blitt fattet. Alle 

vedtakene inneholdt opplysninger om hvem som hadde fattet vedtaket, hvem søker var og hva 

vedtaket omhandlet. Seks av syv vedtak inneholdt opplysninger om vedtakets varighet. 

 

Av tabellen nedenfor framgår det hvorvidt det var gitt begrunnelser for vedtakene. 

                                                 
42

 Jf. epost fra fagleder ved barneverntjenesten av 26. april 2013. 
43

 Jf. epost fra fagleder ved PPT av 17. april 2013.  
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Tabell 8: Begrunnelse for vedtakene i de undersøkte sakene 

Innhold Ja Nei Delvis Totalt 

Begrunnelse for vedtaket 6 0 1 7 

Faktiske forhold 7 0 0 7 

Henvisning til regelverk 6 1 0 7 

Gjengivelse av regelverk 6 1 0 7 

 

Som det framgår av tabell 8 ble vedtaket begrunnet i seks av de undersøkte vedtakene. I et av 

vedtakene var begrunnelsen tynn, og forutsatte svært god kjennskap til saken. Videre 

inneholdt alle vedtakene beskrivelser av de faktiske forhold. I tillegg til vedtakene forelå det 

også annen dokumentasjon (kartlegginger, utredninger o.l.) i brukermappene som ga innblikk 

i de faktiske forhold for brukerne i alle sakene.  

 

Av tabellen framgår det videre at det ble henvist til regelverket i seks av de syv undersøkte 

vedtakene, og at regelverket ble gjengitt i seks av vedtakene. 

 

Det forelå fullstendig begrunnelse i seks av vedtakene, og delvis begrunnelse i ett av 

vedtakene.  

 

Underretning 

Gjennomgangen av brukermapper viser at det er sendt underretninger i samtlige syv saker. Av 

tabellen nedenfor framgår det hvilke opplysninger underretningene inneholdt. 

 
Tabell 9: Opplysninger i underretningene 

Innhold Ja Nei Delvis Totalt 

Vedtaket 7 0 0 7 

Begrunnelsen 6 0 1 7 

Opplysninger om klageadgang 6 1 0 7 

Klagefrist 6 1 0 7 

Klageinstans 7 0 0 7 

Framgangsmåte for å klage 7 0 0 7 

Opplysninger om retten til å se sakens 

dokumenter 

5 2 0 7 

 

Av tabellen framgår det at det ble opplyst om vedtakene i alle de syv underretningene. Det 

manglet imidlertid en fullgod begrunnelse for vedtaket i en av underretningene.  

 

Seks av underretningene viste til vedlegg vedrørende klageadgang i forbindelse med vedtaket. 

Revisjonen har etterspurt vedlegget, da dette ikke lå i brukermappene. I epost av 13. mai 2013 

skriver fagleder for PPT at dette klageskrivet er et standardskriv som ligger i ePhorte 

(kommunens saksbehandlingssystem), og at opplysningene som framgår av dette er som 

følger: 

 

«Vedtaket kan påklages til Hammerfest kommune, Sektor for barn og unge. Klagefristen er 3 

uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen 

er postlagt innen fristens utløp. En eventuell klage skal sendes skriftlig til Hammerfest 

kommune, Sektor for barn og unge, boks 1224/k, 9616 Hammerfest. Partene har rett til innsyn 

i sakens dokumenter, jf. forvaltningslovens §§ 18 og 19.» 
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En av underretningene inneholder ikke opplysninger om klagefrist, og viser heller ikke til 

vedlegg vedrørende klageadgang.  

 

Av tabellen framgår det videre at det er gitt opplysninger om retten til å se sakens dokumenter 

i fem av underretningene. To av underretningene inneholdt ingen opplysninger om denne 

retten.  

 

Vår gjennomgang av brukermapper viser at ingen av underretningene innehar opplysninger 

om fritt rettsråd og adgangen til å få tilkjent sakskostnader etter forvaltningsloven § 36. 

Videre inneholdt ingen av underretningene opplysninger om forvaltningens veiledningsplikt.  

 

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 har bakgrunn i at ingen av de undersøkte 

vedtakene inneholdt opplysninger om når vedtaket var fattet. Et av vedtakene manglet 

opplysninger om vedtakets varighet. Videre manglet et av vedtakene henvisning til og 

gjengivelse av regelverket. Fire av underretningene inneholdt opplysninger om retten til å se 

de dokumenter som vedrører vedtaket. Revisjonen vil i den forbindelse påpeke at 

forvaltningslovens bestemmelse om retten til innsyn gjelder dokumenter som omhandler 

saken, jf. forvaltningsloven §§ 18 og 19, og § 27 andre ledd.   

 

Ingen av underretningene innehar opplysninger om fritt rettsråd og adgangen til å få tilkjent 

sakskostnader etter forvaltningsloven § 36. Imidlertid er informasjon om dette kanskje mest 

relevant i saker der vedtaket er et avslag (eller delvis innvilgelse), noe ingen av vedtakene i 

vår gjennomgang omhandlet. Videre inneholdt ingen av underretningene opplysninger om 

forvaltningens veiledningsplikt.  

 

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 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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4.2.2 Data 

 

SAMTYKKE 

 

Prinsippet om at brukeren må samtykke til at tjenesteområder innhenter og/eller deler 

opplysninger og informasjon går igjen i flere kommunale dokumenter. I tilrådningen til 

styringsgruppa for Forbedret ressursbruk framgår følgende om taushetsplikt og samtykke til 

oppheving av taushetsplikt for tjenester til barn og unge: «Etter lovgivningen gjelder tre sett 

av regler om taushetsplikt. Disse tre regelsettene har et ulikt innhold, som betyr at de som gir 

de ulike tjenestene har forskjellig taushetsplikt, som igjen påvirker i hvilken grad de kan 

samarbeide. For å bedre samarbeidet foreslår delprosjektgruppen at det utarbeides et felles 

samtykkeskjema.»
44

 

 

Hammerfest kommune har ikke utarbeidet et felles samtykkeskjema. Imidlertid må brukeren 

signere på at vedkommende samtykker til at det innhentes nødvendige opplysninger i 

eksempelvis søknad om pleie- og omsorgstjenester, herunder også individuell plan. I 

søknaden må det krysses av for hvilke instanser søker samtykker til at det innhentes 

nødvendige opplysninger fra. Samtykket omfatter kun innhenting av opplysninger, ikke 

deling av opplysninger. I veileder for koordinatorer i forbindelse med SamPro heter det at 

planeier skal samtykke til hvilke instanser som skal delta i arbeidet med den individuelle 

planen og hvor lenge disse skal delta.  

 

I henvisningsskjema for PPT må foresatte gi sitt samtykke til at PPT kan innhente relevante 

opplysninger fra oppgitte instanser.  

 

I retningslinjer for koordineringsteam for habilitering (barn og unge) heter det at «(..) 

samtykke innhentes dersom personopplysninger skal utveksles». Det framgår videre av 

retningslinjene at teamet har et eget skjema for samtykke.  

 

Retningslinjene for ansvarsgrupper inneholder et eget punkt som omhandler informert 

samtykke. Her framgår det at brukeren skal «skriftlig samtykke til opprettelse av 

ansvarsgruppe. Før samtykket underskrives skal det informeres om ansvarsgruppens 

tverrfaglige sammensetning, arbeidsform og utveksling av taushetsbelagte opplysninger». Det 

er utarbeidet en egen samtykkeerklæring der bruker (eventuelt foresatt/verge) kan samtykke 

til at ansvarsgruppen får tilgang til relevante taushetsbelagte opplysninger.  

 

I intervju har revisjonen blitt opplyst om at tjenestene som inngår i Forebyggende tjenester 

innhenter samtykke for innhenting av opplysninger. Det er imidlertid variasjoner i forhold til 

hvorvidt det innhentes samtykke skriftlig eller muntlig, og det har også blitt opplyst om at det 

benyttes flere ulike samtykkeskjema. Under intervjuene ble det understrekt at det alltid kreves 

samtykke for å dele opplysninger med andre instanser. En fortalte at de også krever samtykke 

for å innhente opplysninger. I intervju ga alle uttrykk for at det sjelden eller aldri er problemer 

med å få samtykke. For barneverntjenestens del ble det fortalt at det kan innhentes 

opplysninger uten samtykke i alvorlige saker som krever rask behandling. Flere ga uttrykk for 

at det ikke deles mer informasjon med andre tjenester enn det som er saklig og relevant i den 

enkelte sak. En av de vi intervjuet mente at innhenting av samtykke er et viktig bidrag til å 

skape tillit mellom tjenesten og brukerne.  
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 Forbedret ressursbruk – Styringsgruppas tilrådning, s. 39 
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Utveksling av opplysninger 

I Forebyggende tjenesters arbeid med brukere som har gitt sitt samtykke vil opplysninger om 

vedkommende bli utvekslet til og fra personer og tjenester, avhengig av hva brukeren har 

samtykket til. Dette gjelder blant annet saksbehandler(e) som er involvert i saken, deltakere i 

ansvarsgrupper og samarbeidsmøter, koordinatorer og deltakere i brukerens individuelle plan. 

I tillegg vil også andre virksomheter i sektor for barn og unge kunne bli involvert, herunder 

barnehage og skole. I intervju har det blitt opplyst at praksis er å begrense utveksling av 

opplysninger til et minimum. Flere av informantene sa at utveksling av opplysninger 

begrenses til det som er saklig og relevant. Dersom det ikke skulle foreligge samtykke vil 

saker kun drøftes anonymt. Det ble imidlertid presisert at ingen av tjenestene har opplevd det 

som problematisk å innhente samtykke.  

 

Funn i forbindelse med gjennomgang av brukermapper 

I vår gjennomgang av brukermapper har vi undersøkt bruken av samtykke. Funnene framgår 

av tabellen nedenfor. 

 
Tabell 10: Dokumentasjon på samtykke i brukermapper 

Foreligger det dokumentasjon på.. Ja Nei Delvis Annet Totalt 

at det er gitt samtykke i det hele tatt 5 0 0 5 10 

at samtykket er skriftlig 10 0 0 0 10 

at det er gitt samtykke til å innhente opplysninger 4 3 0 3 10 

at det er gitt samtykke til å dele opplysninger 

med andre 

2 5 0 3 10 

 

Som det framgår av tabell 10 forelå det dokumentasjon på at det var gitt samtykke i alle de ti 

brukermappene som ble gjennomgått. Alle de ti samtykkene var skriftlig. Fem av de ti 

omhandlet at brukeren samtykket til henvisningen. Det forelå dokumentasjon på samtykke til 

å innhente opplysninger fra andre tjenester i fire mapper, mens det i tre andre forelå 

dokumentasjon på at bruker samtykket til at den aktuelle tjenesten samarbeider med andre 

instanser. Her var det ikke spesifisert hva et slikt samarbeid ville innebære hva gjelder deling 

og/eller innhenting av opplysninger. I halvparten av mappene forelå det ingen dokumentasjon 

på samtykke til deling av opplysninger. 

 

 

HÅNDTERING AV BRUKERNES HENVENDELSER 

 

Mottak og lokaler 
Barneverntjenesten og PPT har per i dag lokaler i Storgata kommunehus. Imidlertid gir ikke 

samlokaliseringen muligheter for å utnytte felles støttefunksjoner og venterom/mottak, da 

tjenestene er lokalisert i to ulike etasjer. Tjenestene har egne mottak i sine etasjer som er 

betjent av en sekretær. Sekretæren betjener tjenestens sentralbord, tar i mot besøkende, 

henviser brukere videre, samt håndterer innkommende og utgående post. Helsesøstertjenesten 

har nye lokaler i Strandparken, og har et resepsjonsområde som betjenes av en sekretær. 

Resepsjon og venterom er i samme rom.  

 

Barneverntjenesten har siden desember/januar 2011 delt lokaler med Hammerfest Eiendom 

KF. Gjennom intervju har det kommet fram at barneverntjenesten ikke har tilfredsstillende 

kontorlokaler. Det er lytt mellom enkelte av kontorene, og i perioder har ansatte vært nødt til 

å dele kontor. Dette har medført utfordringer i forhold til at ansatte ikke kan snakke i 

telefonen samtidig uten å flytte seg til et annet rom, slik at brukere ikke skal overhøre 
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eventuelle samtaler mellom en annen saksbehandler og bruker.
45

 Videre er det i intervju 

trukket fram at barneverntjenestens lokaler er gjennomfartsvei for å komme seg til 

Hammerfest Eiendoms kontorer, og at dette er problematisk i forhold til det arbeidet 

barneverntjenesten utfører og den type opplysninger tjenesten jobber med.  

 

I intervju har det videre framkommet at også PPT har lite tilfredsstillende lokaler. Kontorene 

er lytt, og det har blitt forklart at man ordrett kan høre det som blir sagt. Dette har medført at 

man ikke kan ha møter inne på kontorene uten å bryte taushetsplikten da det ikke er mulig å 

ha kontroll på hvem som til enhver tid måtte befinne seg utenfor kontoret.
46

 I likhet med 

barneverntjenesten er PPT samlokalisert med andre tjenester og funksjoner. Kontorene til PPT 

er lokalisert på rekke i en korridor som også fører til kontorene til Tjenesten for 

funksjonshemmede, samt til en felles kantine. Administrasjon for sektor for barn og unge har 

også kontorer i samme korridor.
47

  

 

Sekretærene som betjener tjenestenes resepsjoner er underlagt de særskilte reglene om 

taushetsplikt som gjelder for ansatt helsepersonell (helsesøstertjenesten) og ansatte i 

barneverntjenesten i tillegg til reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven, herunder 

bestemmelsene som omhandler noens personlige forhold. De enkelte resepsjonene har ikke 

noe fysisk skille mellom der brukere betjenes og det arealet der besøkende venter på å bli 

betjent. Det er derfor på det rene at den fysiske utformingen av resepsjonsområdene gjør det 

mulig for besøkende å overhøre andre besøkendes samtaler med sekretæren i resepsjonen. I 

dette ligger det en risiko for at uvedkommende kan overhøre utveksling av sensitive 

opplysninger.  

 

 

SAKSBEHANDLINGSSYSTEM OG ARKIV 

 

Saksbehandlingssystem 

Tjenestene som inngår i Forebyggende tjenester benytter tre ulike saksbehandlingssystem.  

 

Barneverntjenesten benytter Visma Familia som saksbehandlingssystem. Familia er en web-

løsning for kommunalt barnevern, og inneholder alle sentrale rutiner for håndtering av 

arbeidsprosesser i barnevernet, slik som melding, undersøkelse, saksbehandling, tiltak, 

utbetalingsplaner, engasjement og oppfølging av oppdragstakere, adopsjon, godkjenning av 

fosterhjem, forebyggende arbeid m.m.
48

 Programmet benyttes av barneverntjenestene i de 

fleste kommunene i landet. 

 

Helsesøstertjenesten har ikke et eget saksbehandlingssystem. Fagleder benytter e Phorte, 

kommunens saksbehandlings- og arkivsystem. Helsestasjonen benytter det elektroniske 

journalsystemet WinMed3 Helse, som inneholder helseopplysninger om barn fra fødsel til 

barnet er ferdig med videregående skole, samt egne journalmoduler for helsestasjon for 

ungdom (øvre aldersgrense 25 år), reisevaksinasjon og smittevern. Gjennom intervju har 

revisjonen blitt opplyst om at tilgangen til systemet er begrenset slik at ikke alle har tilgang til 

alt.  

 

                                                 
45

 Funksjonsprogram lokaler Forebyggende tjenester, s. 4. 
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PPT benytter fagsystemet HK data (PPT-HK). Systemet benyttes til journalføring, gir en 

oversikt over persondata og pårørende på den enkelte klient og registrering av henvisninger 

o.l.
49

  

 

Felles systemer 

Forebyggende tjenester har ingen felles saksbehandlingssystemer. I tillegg til å benytte tre 

ulike og adskilte saksbehandlingssystem, benytter tjenestene også kommunens intranett samt 

ePhorte og QM+. Virksomhetsleder og faglederne har også tilgang til kommunens 

økonomiprogram Visma Unique. Journaler eller sakspapirer som omhandler klienter deles 

ikke på de nevnte felles systemene. 

 

Arkiv 

Det framgår av intervju at barneverntjenesten, PPT og helsesøstertjenesten har egne og 

adskilte låsbare arkiv der kun ansatte i den enkelte tjenesten har tilgang. Det framgår videre 

av intervju at ansatte ved helsesøstertjenesten har låsbare skap der fysiske mapper oppbevares. 

Alle tre tjenestene har arkivordninger som er delvis fysisk og delvis elektronisk. Faglederne er 

journal- og arkivansvarlige. 

 

 

UTFORDRINGER KNYTTET TIL TAUSHETSPLIKTEN 

 

På spørsmål om hvor de største utfordringene ligger når det gjelder innhenting av 

opplysninger, informasjonsutveksling og taushetsplikt svarer en av de intervjuede at den 

største utfordringen ligger i å få skriftlig informasjon fra andre instanser, og at det kan ta lang 

tid før dette foreligger. Flere pekte også på at det er utfordringer knyttet til samarbeid med 

barnevernet grunnet barnevernets strenge taushetsplikt. Flere mente denne taushetsplikten i 

mange tilfeller kan være et hinder for samarbeid. 

 

Fagleder ved barneverntjenesten ga uttrykk for at taushetsplikten kan skape utfordringer for 

samarbeid, og at utfordringen ikke nødvendigvis ligger i selve lovverket – men i tolkningen 

av dette. Han mener at de ulike saksbehandlerne i barneverntjenesten kan tolke lovverket 

ulikt, enkelte mer rigide enn andre. Han understreker imidlertid at hovedregelen er at det ikke 

utgis flere opplysninger enn det absolutt nødvendige. 

 

4.2.3 Vurderinger og konklusjon 

 

Innhenting av opplysninger krever som hovedregel samtykke fra brukerne. Vår undersøkelse 

viser at det ikke er utarbeidet et felles samtykkeskjema, og at det benyttes flere ulike 

samtykkeskjema i Forebyggende tjenester. Undersøkelsen viser videre at det er variasjoner i 

forhold til hvorvidt samtykke innhentes skriftlig eller muntlig, og hva samtykket omfatter 

(innhenting/utveksling av opplysninger, samtykke til henvisning). Gjennomgangen av 

brukermapper viste at det forelå samtykke i samtlige ti mapper, men også her var det 

variasjoner i forhold til hva samtykkene omhandlet. Revisjonen vil påpeke at det framstår som 

en svakhet at det ikke er utarbeidet et felles samtykkeskjema for Forebyggende tjenester. 

 

Revisjonen har ikke funnet noe som tilsier at reglene om taushetsplikt ikke etterleves. Det er 

imidlertid verd å påpeke at svakheter ved deler av nåværende rutiner og praksis (flere ulike 
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formuleringer vedrørende samtykke, resepsjoner uten skjerming, kontor som ikke er 

lydisolert) gjør at det foreligger en reell risiko for at reglene om taushetsplikt kan bli brutt. 

Revisjonen mener det foreligger forbedringsmuligheter på disse områdene. 

 

 

4.3 Oppsummerende vurderinger og konklusjon 

 
Revisjonen har funnet eksempler på at enkelte av forvaltningslovens krav til saksbehandling 

ikke har blitt etterlevd. Vi vil videre påpeke at deler av Forebyggende tjenesters praksis 

innehar en risiko for at regler om taushetsplikt kan bli brutt. Med bakgrunn i dette mener 

revisjonen at saksbehandlingen i Forebyggende tjenester har forbedringspotensiale.  
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5. KONKLUSJONER 

5.1 Har samordningen av Forebyggende tjenester bidratt til mer 
helhetlige og koordinerte tjenester? 
 

Vår undersøkelse viser at samordningen av Forebyggende tjenester i liten grad har bidratt til 

mer helhetlige og koordinerte tjenester. Undersøkelsen viser at det har vært gjort forsøk på å 

etablere tverrfaglige team, men at disse ikke har vært varige. Det er utarbeidet flere planer, 

skriftlige rutiner og krav som omhandler samarbeid på tvers av fag og tjenester, men lite av 

dette har gitt utslag i praksis og arbeidsmåter. Håndteringen av enkeltsaker preges i liten grad 

av tverrfaglig arbeid. Undersøkelsen viser likevel at det er et klart ønske om mer samarbeid 

og tverrfaglige arenaer. 

 

Det er en svakhet at det ikke finnes klare mål for samordningen av tjenestene, da klare mål og 

strategier er en forutsetning for samordning av arbeidet. Mål forener og sørger for at alle 

jobber for å nå de samme langsiktige og kortsiktige målsettinger – uansett nivå. Mangelen på 

mål gjør det vanskelig å planlegge virksomheten, og man vil da ha lite å måle resultatet av 

arbeidet opp mot.  

 

Vår undersøkelse viser at det legges til rette for brukermedvirkning i Forebyggende tjenester. 

Det foreligger imidlertid enkelte avvik i forhold til regelverket. Dette gjelder mangelen på 

utsendelse av underretninger om vedtak til brukerne selv i tilfeller der brukeren er over 15 år. 

Revisjonen registrerer også at det ikke gjennomføres brukerundersøkelser for tjenestene i 

Forebyggende tjenester. 

 

 

Vår undersøkelse viser at bruken av individuelle planer, koordinator og ansvarsgrupper er i 

tråd med regelverket.  

 

5.2 Blir grunnleggende lovkrav ivaretatt i saksbehandlingen? 
 

Revisjonen har funnet eksempler på at enkelte av forvaltningslovens krav til saksbehandling 

ikke har blitt etterlevd. Vi vil videre påpeke at deler av Forebyggende tjenesters praksis 

innehar en risiko for at regler om taushetsplikt kan bli brutt. Med bakgrunn i dette mener 

revisjonen at saksbehandlingen i Forebyggende tjenester har forbedringspotensiale. 
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6. ANBEFALINGER 
 

Med bakgrunn i hovedfunnene som er gjort i denne undersøkelsen vil revisjonen anbefale 

følgende: 

 

 Det etableres arenaer for tverrfaglig samarbeid i Forebyggende tjenester. 

 

 Det bør etableres faste rutiner som sikrer tverrfaglig arbeid i Forebyggende tjenester. 

 

 Det bør vurderes å benytte brukerundersøkelser for tjenestene i virksomheten. 

 

 Det bør iverksettes tiltak som sikrer at saksbehandling i Forebyggende tjenester skjer i 

tråd med grunnleggende lovkrav. 
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LITTERATURLISTE 
 

Lovverk 

 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)  

 Forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven 

 Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator 

 

Stortingsproposisjoner 

 St.prp. nr. 1 (2007-2008): Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008-

2011 

 

Statlige veiledere 

 Helsedirektoratet: Veileder til forskrift om individuell plan (2010) 

 

Rapporter 

 NOVA Rapport 18/11: Sammen for barn og unge – bedre samordning av tjenester til 

utsatte barn og unge (2011) 

 

Kommunale dokumenter 

 Barn og unge – Organisering og samordning av forebyggende arbeid for barn og unge 

 Folkehelseplan 2012-2016 

 Forbedret ressursbruk: Delprosjekt 5 – Samarbeid om brukere med tilpassede behov 

 Forbedret ressursbruk – Styringsgruppas tilrådning 

 Funksjonsprogram lokaler Forebyggende tjenester (2012) 

 Kommuneplan for Hammerfest 2006-2018 – Samfunnsdelen 

 Kommuneregnskap 2011 og 2012 

 Møteprotokoll fra kommunestyret (2010) 

 Re-/habiliteringsplan 2013-2015 

 Retningslinjer for ansvarsgrupper 

 Retningslinjer koordineringsteam for habilitering 
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 Rutinebeskrivelse for Felles ansvar – Kriminalforebyggende tiltak i regi av politiet og 

Hammerfest kommune 

 Plan for habilitering og rehabilitering 2006-2011 

 Post, arkivering og saksbehandlerrutine for PP-tjenesten i Hammerfest (2012) 

 Stilling- og funksjonsbeskrivelser for Forebyggende tjenester (2012) 

 Tidlig innsats (arbeidsdokument) 

 Virksomhetsplan for Forebyggende tjenester 

 Økonomiplan 2011-2014, 2012-2015 

 Årsrapport 2011 

 

 

Internett 

Hammerfest kommune: Barneverntjenesten: 

http://www.hammerfest.kommune.no/barnevern-barneverntjenesten.4758066-242892.html  

 

Hammerfest kommune: Helsesøstertjenesten: 

http://www.hammerfest.kommune.no/helsesoestertjenesten.4758093-243666.html  

 

Hammefest kommune: Individuell plan og koordinator: 

http://www.hammerfest.kommune.no/individuell-plan-og-koordinator.5077034-263637.html  

 

Hammerfest kommune: Re-/habilitering – Koordinerende enhet, en dør inn: 

http://www.hammerfest.kommune.no/re-habilitering-koordinerende-enhet-en-doer-

inn.5075573-263637.html  

 

Hammefest kommune: Ansvarsgruppe: 

http://www.hammerfest.kommune.no/ansvarsgruppe.5075889-154707.html  

 

Hammerfest kommune: Individuell plan og koordinator: 

http://www.hammerfest.kommune.no/individuell-plan-og-koordinator.5077034-263637.html  

 

Hammerfest kommune: SamPro – Verktøy for individuell plan: 

www.hammerfest.no/getfile.../Generell+informasjon_Sam+Pro.pdf  

 

Hammerfest kommune: Sektor for barn og unge: 

http://www.hammerfest.kommune.no/sektor-for-barn-og-unge.4757722-154745.html  

 

Hammerfest kommune: Statped Nord: 

http://www.hammerfest.kommune.no/statped-nord.4760343-154992.html  

 

HK Data: Fagsystem for pedagogisk psykologisk tjeneste: 

http://www.hk-data.no/ppt-hk/om-ppt-hk  

 

Statistisk sentralbyrå: KOSTRA: 

http://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra/  

 

Visma: Familia: 

http://support.vismasoftware.no/Pages/SupportInfo.aspx?product_id=132   

http://www.hammerfest.kommune.no/barnevern-barneverntjenesten.4758066-242892.html
http://www.hammerfest.kommune.no/helsesoestertjenesten.4758093-243666.html
http://www.hammerfest.kommune.no/individuell-plan-og-koordinator.5077034-263637.html
http://www.hammerfest.kommune.no/re-habilitering-koordinerende-enhet-en-doer-inn.5075573-263637.html
http://www.hammerfest.kommune.no/re-habilitering-koordinerende-enhet-en-doer-inn.5075573-263637.html
http://www.hammerfest.kommune.no/ansvarsgruppe.5075889-154707.html
http://www.hammerfest.kommune.no/individuell-plan-og-koordinator.5077034-263637.html
http://www.hammerfest.no/getfile.../Generell+informasjon_Sam+Pro.pdf
http://www.hammerfest.kommune.no/sektor-for-barn-og-unge.4757722-154745.html
http://www.hammerfest.kommune.no/statped-nord.4760343-154992.html
http://www.hk-data.no/ppt-hk/om-ppt-hk
http://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra/
http://support.vismasoftware.no/Pages/SupportInfo.aspx?product_id=132
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VEDLEGG 1: RÅDMANNENS KOMMENTARER 
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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».  
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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.
50

 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. 

 

 

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 forebyggende tjenester skal være samordnet og håndtering av saker skal være preget av 

tverrfaglig samhandling. 

 Det skal foreligge rutiner for tverrfaglig arbeid. 
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 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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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  

(trådte i kraft fra 19. november 2010) 

 forskrift om individuell plan i helselovgivningen og sosialtjenesteloven  

(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. 

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. 
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OM 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. 

 

I Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008-2011 er det et sentralt punkt at det skal defineres 

personer i tjenesteapparatet som kan ivareta brukerens behov for koordinering av tjenestene. 

 

 

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.
51

 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 

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.  
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 Dokument nr. 3:7 (2006–2007), som ble overlevert Stortinget 10. mai 2007.  
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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». 

 

Et sentralt punkt i Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008-2011 er at brukermedvirkningen skal 

styrkes. 

 

 

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.
52

 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”. 

 

I en veileder
53

 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 lovforarbeidene
54

 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.  
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 Geir Woxholt, Forvaltningsloven med kommentarer, 1999 s. 184-185. 
53

 IS-1382; ”Anbefalinger til saksbehandlingsprosessen – Lov om sosiale tjenester § 4-2”, s. 8. 
54

 Se Ot.prp.nr.38 (1964-1965) s. 77. 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/veiledninger_brosjyrer/2000/barnekonvensjonen-kortversjon-norsk.html?id=87582
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19810408-007.html&emne=barn*&&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19920717-100.html&emne=barn*&&
http://www.lovdata.no/all/nl-19980717-061.html
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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.
55

 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.
56

  

 

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.
57

 

 

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:  

 

 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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 Geir Woxholt, Forvaltningsloven med kommentarer, 4. utgave 2009 s. 411-412. 
56

 Asbjørn Kjønstad og Aslak Syse; Velferdsrett II, 3 utgave 2008, s. 92. 
57

 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. 
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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.
58

 

 

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  

 

 prosesshandlinger, f eks at det skal foretas utredninger,  

 undersøkelser, informeres, sendes meldinger  

 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.  
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 Veileder: Taushetsplikt og samhandling i kommunalt arbeid for barn - ungdom – familier (KS). 
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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 

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. 
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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. 

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. 
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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 

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 
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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. 

 

 

 

 


