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Sammendrag 

Bestilling Formål Problemstillinger 

Kontrollutvalget 

sak 46/20 

9.12.2020 

Prosjektets formål er å vurdere 
kommunens tilbud til barn og 
unge innenfor psykisk helse og 
rus, med spesielt fokus på 
hvordan kommunen fanger opp 
de som kan ha behov og tidlig 
innsats for disse.  

1. Har kommunen et tilstrekkelig system for å 
ivareta helsefremmende og forebyggende arbeid 
innen psykisk helsearbeid og rus for barn og 
unge?  
 

2. Ivaretar kommunen i praksis sitt ansvar innenfor 
helsefremmende og forebyggende psykisk 
helsearbeid og rus for barn og unge? 

 

 

Metode og praktisk gjennomføring 

Prosjektet er gjennomført av revisjonens egne ansatte på bakgrunn av kravene som stilles til 

gjennomføring av forvaltningsrevisjon som prosjekt i "RSK001 Standard for forvaltningsrevisjon".  

• Samtaler og dialog med ledere og ansatte i kommunens enheter 
• Gjennomgang av skriftlige dokumentasjon, prosedyrer og rutiner på området 
• Tilgjengelige statistikk og rapporter på ulike tjenesteområder 

 

På grunn av Covid-19 restriksjoner har revisjonen fokusert på materiale som er oversendt og gitt i 
intervjuer, og ikke gjennomført aktiviteter som fordrer stedlig oppmøte som mappegjennomgang. 
Hovedfokuset i revisjonen er på systemnivå. 

Revisjonskriterier 

Som kilder for revisjonskriteriene har vi i hovedsak benyttet kommuneloven1, barnevernsloven2, 

folkehelseloven3, helse- og omsorgstjenesteloven4, samt rundskriv og retningslinjer fra sentrale 

myndigheter.  

Oppsummering og konklusjoner 

Samlet sett er det revisjonens vurdering at kommunen har hatt en god dekning og innsats i sitt 
forebyggende arbeid opp mot barn og unge. Det er imidlertid nye utfordringer i forbindelse med 
pandemi, bemanning og brannen i Familiens Hus som påvirker det helhetlige tilbudet.  

Gjennomgangen viser at det er mange aktører som har et ansvar inn i det forebyggende arbeidet i 
kommunen og at disse aktørene har en rekke arbeidsoppgaver og tiltak for å sikre at det ytes en 
forebyggende innsats. Samlet sett gir dette et inntrykk av Enebakk i utgangspunktet har et godt 

 

1 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)- Lov av 1992-09-25-107 
2 Lov om barneverntjenester (barnevernloven) Lov-1992-07-17-10 
3 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) LOV-2011-06-24-29 
4 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m (helse- og omsorgstjenesteloven)- LOV-2011-06-24-30 
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forebyggende tilbud for kommunens barn og unge, samt deres foreldre. De enkelte tjenestene har 
utarbeidet rolle- og ansvarsbeskrivelser og det er rutiner for samhandling. Av forbedringspunkter pekes 
det imidlertid på at ansvarsbeskrivelser og rolleavklaringer i større grad kunne formaliseres og 
skriftliggjøres, og gjøres kjent for alle aktører i kommunen. Revisjonen mener at en tydeliggjøring av 
roller og ansvar vil være hensiktsmessig generelt, og særlig sett opp mot de utfordringene kommunen 
har innen bemanning og ressurser på revisjonstidspunktet.  

Som gjennomgangen viser så står enhet helse barn og unge sentralt i det forebyggende arbeidet, og 
har en rekke oppgaver og ansvar knyttet til seg for å ivareta den forebyggende innsatsen i kommunen. 
Helsestasjon og skolehelsetjeneste er et universelt lavterskeltilbud, som møter alle barn og unge i 
kommunen. Dette er forebyggende i sin natur. På revisjonstidspunktet opplever enheten store 
bemanningsutfordringer med flere vakante stillinger. På grunn av pandemihåndtering har ansatte ved 
enheten hatt andre oppgaver enn forebyggende barn og unge, særlig i skolehelsetjenesten. Dette har i 
stor grad påvirket det helsefremmende tilbudet til barn og unge i kommunen.  

Revisjonen har forståelse for at pandemihåndtering har vært en krevende oppgave, som også 
kommunen er pliktige til å gjennomføre med de ressursene kommunen har tilgjengelig. Revisjonen vil 
imidlertid understreke at selv om situasjonen med pandemi er spesiell, avhenger et godt system for det 
forebyggende arbeidet og i hvilken grad tilbudene blir benyttet av brukerne at det ytes et stabilt og 
kontinuerlig tjenestetilbud. Det er revisjonens vurdering at kommunen nå må legge planer og iverksette 
tiltak for å sikre at det kommer på plass et forebyggende og helsefremmende tilbud til alle barn og 
unge. 

Revisjonen har lagt til grunn i undersøkelsen at kommunen må sørge for å ha systematiske 
kartlegginger av barn og unges oppvekstsvilkår, og finne passende tiltak på bakgrunn av dette. 
Gjennomgangen viser at kommunen har et system for kartlegging av barn og unges oppvekstsvilkår, 
både gjennom nasjonale kartlegginger og gjennom tjenestenes jevnlige kontakt med barn og unge. Det 
er på bakgrunn av dette identifisert noen områder som kan være utfordrende i barn og unges liv, som 
psykisk helse, rus, frafall i skole og lignende. Gjennomgangen viser at kommunen har flere tiltak som 
retter seg mot de avdekkete risikoområdene.  

Det fremkommer imidlertid informasjon om at det er nye og flere elementer som gjør seg gjeldende i 
forbindelse med pandemi og stengte samfunn. I tillegg oppgis det en bekymring fra flere av tjenestene 
at de i mindre grad har mulighet til å fange opp barn som kan ha utfordringer og komme tidlig inn med 
tiltak, på grunn av mindre kontakt med barn og unge under pandemien og manglende ressurser i 
forebyggende helsetilbud. Det er derfor etter revisjonens mening viktig at kommunen etablerer 
tilstrekkelige systemer for å kartlegge og fange opp barn og unge med behov for hjelp i etterkant av 
pandemisituasjon.  

Gjennomgangen viser også at det er etablert en rekke møtepunkter og fora for å sikre at samarbeides 
og jobbes koordinert i det forebyggende arbeidet. Sentralt i samhandlingen er blant annet Familiens 
Hus, som både er et fysisk hus og en samhandlingsmodell. Det fysiske Familiens Hus brant ned i 2019, 
som har skapt utfordringer innen samarbeid. Særlig pekes det på at det uformelle samarbeidet og 
jevnlige kontakten på tvers av enhetene har blitt svekket. Flere peker på at særlig avstanden til enhet 
helse barn og unge har blitt lengre, både fysisk og i samarbeid. Dette styrker, etter revisjonens mening, 
behovet for formaliserte og avklarte rolle- og tjenestebeskrivelser som pekt på i problemstilling 1. En 
potensiell sårbarhet som revisjonen vil peke på er at i mangel av Familiens Hus og den samlokalisering 
dette innebærer, vil tjenestene ha noe mindre innsikt i tilbudet til de andre tjenestene har og at 
tjenestene samarbeider mer eller bedre med de tjenestene og menneskene de allerede kjenner.  
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Den enkelte tjeneste har utarbeidet rutiner og praksis for å fange opp enkeltbarn og unge som kan ha 
behov for hjelp. Etter hva revisjonen kan se er det også rutiner som sikrer at det tas kontakt med andre 
enheter ved behov for dette i enkeltsaker. Gjennomgående i revisjonen er tilbakemeldinger om at det 
samarbeides godt på individnivå. Revisjonen vil imidlertid bemerke at det synes som bruk av individuelle 
planer og koordinator har en uavklart praksis. Revisjonen mener at kommunen bør se på om rutiner for 
bruk IP og koordinator i tilstrekkelig grad er kjent og implementert i kommunens praksis rundt 
enkeltindivider, slik loven krever. 

 

Anbefalinger 

Med bakgrunn i vår gjennomgang vil vi anbefale kommunedirektør / Enebakk kommune å gjennomføre 

følgende: 

• Kommunen må planlegge for og å iverksette tiltak som sikrer at barn og unge i kommunen får et 

tilstrekkelig forebyggende tilbud, da særlig innen enhet helse barn og unge.  

• Kommunen bør se nærmere på om rolle og ansvarsbeskrivelser inn i det forebyggende arbeidet 

kan ytterligere formaliseres og tydeliggjøres for alle kommunens enheter 

• Kommunen må sikre at de står rustet til å avdekke problemer og fange opp barn som kan ha 

behov for hjelp i etterkant av pandemi. 

• Kommunen bør vurdere om det er behov for å større grad formalisere samarbeidsrutiner rundt 

enkeltbarn, særlig sett i sammenheng med fravær i samlokalisering i Familiens Hus.  

 

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

10.6.2021 er vedlagt rapporten. 
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1. Innledning 

1.1. Bakgrunn for prosjektet 

Kontrollutvalget i Enebakk vedtok i sitt møte 9. desember -sak 46/2020 en forvaltningsrevisjon på 
området psykisk helsearbeid og rusforebygging for barn og unge.  

Helsetjenester er et av områdene vurdert i risiko- og vesentlighetsanalysen (ROV). Området er i forslag 
til plan for forvaltningsrevisjon konkretisert til psykisk helsearbeid blant barn og unge. 

1.2. Formål og problemstillinger 

Prosjektets formål er å vurdere kommunes tilbud til barn og unge innenfor psykisk helsearbeid og rus, 
med spesielt fokus på hvordan kommunen fanger opp de som kan ha behov og tidlig innsats for disse.   

Prosjektet foreslås med følgende problemstillinger: 

1. Har kommunen et tilstrekkelig system for å ivareta helsefremmende og forebyggende arbeid 
innen psykisk helsearbeid og rus for barn og unge?   
 

2. Ivaretar kommunen i praksis sitt ansvar innenfor helsefremmende og forebyggende psykisk 
helsearbeid og rus for barn og unge?  

Det har blitt gjort noen endringer i innsamling av data og påfølgende faktabeskrivelser. Der 
problemstillingene gjør et skille mellom system og praksis, har rapporten blitt utarbeidet med elementer 
fra begge nivåene i begge kapitlene. Dette er gjort med hensyn til leservennlighet, samt at det var 
enkelte metoder som ikke var gjennomførbare på revisjonstidspunktet, som mappegjennomgang. På 
den andre siden omfatter undersøkelsen flere områder og tema enn psykisk helse og rus. Hovedfokuset 
i revisjonen er på systemnivå. 

1.3. Avgrensning av undersøkelsen 

Som det går fram av problemstillingene i kulepunktene i kapittel 1.2, er det vedtatt relativt konkrete 
problemstillinger for forvaltningsrevisjonen. Vi presiserer at prosjektet kun tar for seg de områder og 
temaer som faller inn under de problemstillingene som fremgår av kapittel 1.2. Vurderinger og 
konklusjoner omfatter derfor bare disse avgrensede definerte områdene eller temaene.  

Undersøkelsen er avgrenset til kommunens forebygge innsats og tiltak for aldersgruppen 0- 23 år. 
Videre er undersøkelsen avgrenset opp mot frivillige og private tiltak som fungerer i kommunen. 
Undersøkelsen vil imidlertid også omfatte pandemihåndtering på området, samt noen konsekvenser 
som følge av dette.  
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1.4. Organisering 
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2. Metode 

Prosjektet er gjennomført av revisjonens egne ansatte på bakgrunn av kravene som stilles til 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon som prosjekt. Det vil si at gjennomgangen er basert på "RSK 001 
Standard for forvaltningsrevisjon"5 som er vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). 

Informasjonen som er presentert i dette prosjektet, er hentet inn gjennom dokumentanalyse, samtaler 
med 2 kommunalsjefer, 5 enhetsledere, en koordinator, samt ledere ved to ungdomsskoler. Rapporten 
har et systemperspektiv i begge problemstillingene, og det er derfor vurdert som hensiktsmessig å 
samle inn data fra aktører som har informasjon om kommunen fra dette perspektivet, som enhetsledere 
og kommunalsjefer. Systemtilnærmingen begrunnes i et ønske om å se nærmere på hvordan 
pandemien har påvirket tjenestetilbudet og hvilke effekter organisering under og etter pandemien har 
gitt. Det er også noen klare metodiske utfordringer med å innhente data fra brukere, som i denne 
sammenhengen i praksis er alle barn og unge i kommunen. Revisjonen inkluderte ledelsen ved to skoler 
i sin datainnsamling, da skolene er tett på alle barn og unge i skolen og en naturlig samarbeidspartner 
for alle enheter i det forebyggende arbeidet.  

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

Vi viser kapittel 1.3 for eventuelle avgrensinger i prosjektets omfang.  

Kommunens enheter har hatt rapportutkast til gjennomlesning og korrigering av fakta. Alle innspill fra 
denne gjennomgangen er tatt inn i rapport. Et utkast til rapport har blitt oversendt kommunedirektøren 
til uttalelse.  

For ytterligere beskrivelse av metode, se vedlegg6. 

  

 

5 Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon 

6 Vedlegg 3 – Metode 
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3. Revisjonskriterier 

Som kilder for revisjonskriteriene7 har vi i hovedsak benyttet helse- og omsorgstjenesteloven, 
barnevernsloven og lov om folkehelsearbeid. I tillegg har revisjonen tatt i bruk veiledere fra relevante 
direktorater og kommunens egne rutiner i utarbeidelsen av revisjonskriterier.  

• Lov om barneverntjenester LOV-1992-07-17-100 
• Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester LOV-2020-06-19-78 fra 01.07.2020 
• Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen LOV-2009-12-18-131  
• Lov om folkehelsearbeid LOV-2011-06-24-29  
• Lov om helsepersonell m.v. LOV-1999-07-02-64  
• FOR 2012-06-28 nr. 692: Forskrift om oversikt over folkehelsen  
• FOR 2003 -04-03 nr 450: Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i 

helsestasjons- og skolehelsetjenesten.  
• FOR 2011-12-16 1256: Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator  

 
Kriteriene er ikke nødvendigvis uttømmende for ethvert krav som stilles til alle sider av arbeidet innenfor 
området. Kriteriene er oppstilt etter revisjonens vurdering av hva som er det sentrale, basert på en 
vurdering av virksomhetens egenart og regelverket den forvalter. 

Kommunens system for forebyggende rus og psykisk helsearbeid 

Den første problemstillingen er: 

• Har kommunen et tilstrekkelig system for å ivareta helsefremmende og forebyggende arbeid 
innen psykisk helsearbeid og rus for barn og unge? 

Kommunen har ansvar for at barn og unge har gode oppvekstvillkår og for å forebygge psykiske og 
sosiale problemer (Q-16/2013, s. 2). Forebygging rettet mot barn og unge handler først og fremst om å 
legge til rette for et godt oppvekstmiljø for alle. Det er et samfunnsansvar som deles av mange. 
Forebyggende innsats er forankret i en rekke lovverk og ansvaret fordelt mellom mange offentlige 
tjenester og aktører. Forebyggende innsats for barn og unge favner alt fra generelle oppvekstsvilkår for 
alle barn i kommunen til spesifikke tiltak på individnivå. Som figuren under viser kan forebyggende 
arbeid deles inn i tre hovednivåer; universell, selektiv og indisiert forebygging (Q-16/2013). Nivåene viser 
til de ulike formål og målgrupper det forebyggende arbeidet omfatter.  
 

 

7 Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for krav og forventninger som benyttes for å vurdere kommunens virksomhet, økonomi, 
produktivitet, måloppnåelse, regeletterlevelse osv. Sammenholdt med faktabeskrivelsen danner revisjonskriteriene basis for de analyser 
og vurderinger som foretas, de konklusjoner som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik eller svakheter. 
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Rundskriv Q-16 skisserer også noen grunnleggende forutsetninger for å ha et godt forebyggende 
arbeid. 

• Barn og unges medvirkning 
▪ Å tilrettelegge for et godt oppvekstmiljø forutsetter kunnskap om hva barn og unge selv 

ønsker og har behov for. Denne kunnskapen får vi best gjennom brukerinnflytelse, for 
eksempel ved at de det gjelder blir spurt og lyttet til. 

• Helhetlige planer og tydelig ledelse 
▪ Viktig å sikre koordinering og organisering av arbeidet, med et forpliktende planarbeid 

• Samarbeid på tvers 
o Felles forståelse av problemet, målet og virkemiddel. Gode rapporteringssystemer. 

• Lokal mobilisering og frivillig innsats.  
o Etablere samarbeid med og utløse de ressursene som ligger i frivillig sektor, legge til 

rette for inkluderende møteplasser.  
• Kompetanse  

o De som jobber med barn og unge må ha kunnskap om risiko og hvordan beskytte barn 
og unge er avgjørende for å kunne oppdage dem som er i en vanskelig livssituasjon eller 
utsettes for overgrep. Gode arenaer for forebygging er ofte avhengig av voksne med 
kompetanse til å observere, forstå det de ser og handle.  

  
Har kommunen et tilstrekkelig system for å ivareta helsefremmende og forebyggende arbeid innen 
psykisk helsearbeid og rus for barn og unge? 

• Kommunen må ha et tilbud som ivaretar kommunens ansvar for forebyggende innsats for 
barn og unge i kommunen 

• Det bør være avklarte roller og ansvar for tjenestene som bidrar i det forebyggende arbeidet 
• Kommunen må ha tilstrekkelig ressurser og kompetanse i sitt forebyggende tilbud til barn og 

unge 
 
 

 

Kommunens ansvar for å ha oversikt over barn og unges levekår   

Å følge med på barn og unges levekår og hvilke områder og tendenser som kan føre til negative 
effekter er en forutsetning for at kommunen skal kunne ha et effektivt og treffende selektivt 

Universell forebygging

innstats rettet mot hele 
befolkningsgrupper uavhengig 
av risiko

- oppfølging på av jordmor 
helsestasjon for alle mødre

Selektiv forebygging

- tiltak rettet mot grupper med 
kjent og/ eller forhøyet risiko 
for å utvikle problemer

- utlån av utstyr til 
fritidsaktiviteter, 
jente/guttegrupper med 
helsesykepleier

Indisiert forebygging

- tiltak rettet mot individer med 
høy risiko eller klare tegn på 
problemer

- ruskontrakter 
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forebyggende arbeid. Kommunen har et ansvar for å følge nøye med på de forhold barn i kommunen 
lever under, samt finne og iverksette tiltak som kan forebygge negativ utvikling og omsorgssvikt. 
Kommunens ansvar for å ha oversikt over barn og unges levekår og for å drive forebyggende arbeid 
fastslås i flere særlover av betydning for denne undersøkelsen. Barnevernloven legger stor vekt på 
kommunens ansvar for forebygging. Etter lovens § 3-1 er kommunen pålagt å drive generell 
forebyggende virksomhet:  
 

Kommunen skal følge nøye med i de forhold barn lever under, og har ansvar for å finne tiltak 
som kan forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer.  
 

I tillegg understreker blant annet også sosialtjenesteloven og folkehelseloven kommunens ansvar for å 
ha oversikt over levekårene til innbyggene i kommunen, og sette inn forebyggende tiltak. 
Sosialtjenesteloven slår i § 12-1 fast at:   
 

Kommunen skal gjøre seg kjent med innbyggernes levekår, vie spesiell oppmerksomhet til trekk 
ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale problemer, og søke å finne tiltak som 
kan forebygge slike problemer.  
 

Folkehelseloven § 5 fastslår at kommunen skal ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i 
kommunen. Bestemmelsen understreker at denne oversikten skal være skriftlig og identifisere 
folkehelseutfordringene i kommunen, herunder vurdere konsekvenser og årsaksforhold. Loven 
understreker at kommunen særlig skal være oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller 
opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller. Oppvekstforholdene 
for barn og unge endrer seg over tid. Kommunen må derfor jevnlig følge med på, og gjennomføre 
oppdaterte kartlegginger av de til de forholdene til barn og unge i kommunen. For å sikre at de selektive 
forebyggende tiltakene er målrettede mot de forhold som er negative for barn og unge, bør tiltakene 
være basert på jevnlige, systematiske kartlegginger og vurderinger av risikoer.  
  
Samordning og samarbeid i det forebyggende arbeidet 

Kommunen har ansvar for at det forebyggende arbeidet for barn og unge er helhetlig og koordinert. Det 
er en rekke kommunale aktører som har selvstendig ansvar for oppvekstsvilkårene til barn og unge, og 
det er uheldig når barn og unge opplever å bli skjøvet fra tjeneste til tjeneste uten å få hjelp, eller får 
hjelp fra flere kommunale instanser, uten at hjelpa er koordinert (NOU 2009:22). Det er med andre ord et 
behov for et god samordnet, helhetlig og koordinert forebyggende arbeid til barn og unge.  
  
Kravet om at kommunen må samordne mellom de ulike aktørene og tjenesteyterne som jobber 
forebyggende med barn og unge utover den enkelte tjenestes samhandlingsplikt, er hjemlet både i 
kravene om internkontroll i barnevernloven og i forskriftene til sosialtjenesteloven. I flere rundskriv peker 
Barne- og likestillingsdepartementet på at for å unngå at det forebyggende arbeidet «blir tilfeldig og 
fragmentert, er det nødvendig at virksomheten inngår i en formalisert struktur slik at den setter varige 
spor» (BFD 2005). Det vises videre til at «mange kommuner har erfart at uformelle samarbeidsrelasjoner 
kan føre til at mye godt arbeid blir utført, men faren ligger i det blir sårbart og lett faller bort hvis en av 
hovedaktørene forsvinner» (BFD 2005).   
 
Det er derfor viktig at kommunen lager formaliserte systemer og rutiner som gjør det enkelt å 
samarbeide (Q16/2013). Kommunen står ellers fritt i hvordan den velger å organisere sine 
samarbeidsstrukturer (BUF-dir 2015). Nasjonale føringer legger vekt på viktigheten av samordning på 
tvers av fagområder og forvaltningsnivåer (BLD 2013). Etablerte systemer og rutiner som nedfeller en 
felles forståelse av problemer, mål og virkemiddelbruk er ofte en forutsetning for gode resultater av slik 
samordning.   
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Nedfelling av ansvars- og oppgavefordelingen mellom instansene i skriftlige rutiner, vil være et viktig 
hjelpemiddel for god samordning og for å unngå uklarheter og ansvarsfraskrivninger. Det er altså viktig 
at arbeidet med barn og unge koordineres og samordnes, at det er klart hvem som har hovedansvaret 
for dette og at arbeidet rapporteres til kommuneledelsen (Q-16/2007).   

Kommunen skal sørge for at representanter for pasienter og brukere blir hørt ved utformingen av 
kommunens helse- og omsorgstjeneste og sørge for at virksomheter som yter helse- og 
omsorgstjenester omfattet av helse- og omsorgstjenesteloven, etablerer systemer for innhenting av 
pasienters og brukeres erfaringer og synspunkter, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-10 første og 
andre ledd. Folkehelseinstituttet konkretiserer at dette blant annet innebærer at Helsestasjon, 
skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom skal sikre at barn og ungdom blir hørt, involvert og får 
innflytelse i kontakt med tjenestene, på individ- og systemnivå. Tjenestene skal jobbe for at barn og 
unge opplever at deres erfaringer og innspill oppleves som reelle når beslutninger tas opp og nye tiltak 
skal utformes. På individnivå betyr brukermedvirkning å lytte til det barnet og ungdommen sier og ta de 
med på råd i saker som angår dem selv. På systemnivå betyr brukermedvirkning for eksempel at 
representanter for barn og ungdom involveres i utformingen av tjenesten (FHI.no) 

Helse og omsorgstjenesteloven slår fast at det skal utarbeides en individuell plan (IP) for pasienter og 
brukere for langvarige og koordinerte tjenester etter helse og omsorgstjenesteloven eller psykisk 
helsevernloven. Det skal også tilbys en koordinator som skal sørge for nødvendig oppfølging av den 
enkelte pasient og bruker, samt sikre samordning av tjenestene.  

Ivaretar kommunen i praksis sitt ansvar innenfor helsefremmende og forebyggende psykisk helsevern 
og rus for barn og unge? 
 

• Kommunen må ha et system for kartlegging av barn og unges oppvekstsvilkår  
• Kommunen bør ha iverksatt tiltak med bakgrunn i avdekkede behov 
• Enheter må ha rutiner for å fange opp barn og unge som kan ha behov for hjelp 
• Kommunen må ha rutiner og praksis for å ta kontakt og samarbeide, både på et overordnet nivå 

og på et individnivå 
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4. Kommunens system for det forebyggende 

arbeidet 

Dette kapittelet fokuserer på følgende problemstilling: 

1. Har kommunen et tilstrekkelig system for å ivareta helsefremmende og forebyggende 
arbeid innen psykisk helsearbeid og rus for barn og unge? 

Til denne problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

• Kommunen må ha et tilbud som ivaretar kommunens ansvar for forebyggende innsats for 
barn og unge i kommunen 

• Det bør være avklarte roller og ansvar for tjenestene som bidrar i det forebyggende arbeidet 
• Kommunen må ha tilstrekkelig ressurser og kompetanse i sitt forebyggende tilbud til barn og 

unge 
 

 

4.1. Aktører og deres ansvar inn i det forebyggende arbeidet 

Det er en rekke tjenester i Enebakk kommune som har en forebyggende innsats som hovedoppgave 
eller deloppgave av sitt virke. I de kommende avsnittet er det en gjennomgang av disse tjenestene med 
beskrivelser av hvordan de selv beskriver egen forebyggende innsats opp mot barn, unge og familier, 
samt organisatoriske opplysninger om tjenesten.  

Enhet helse barn og unge 

Enheten består av flere deltjenester; barsel- og svangerskapsomsorg, helsestasjon 0-5 år, 
skolehelsetjenesten 1.- 10. klasse, helsestasjons for ungdom (opp til 24 år), psykisk helsetjeneste 
bestående av psykolog, familieterapeut, psykiatrisk sykepleier og sykepleier i rusforebyggende arbeid, 
smittevern, psykologtilbud, folkehelsearbeid, foreldreveiledning/ familieterapeut og 
flyktninghelsetjeneste.  

Tjenesten er et lavterskeltilbud som når nær 100 % av barn og unge og deres familier. Formålet med 
tjenesten er å fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold og å 
forebygge sykdommer og skader. Tjenesten har en unik mulighet til fange opp risikofaktorer, 
skjevutvikling hos barn og unge, identifisere tilknytnings- og samspillsvansker samt sette inn 
nødvendige forebyggende tiltak. Helsesykepleier er en sentral aktør i kommunenes folkehelsearbeid 
(ibid.). 

I virksomhetsplanen for enhet helse barn og unge (2020-2023) er de ulike tjenestenes oppgaver 
beskrevet utfyllende. Hovedoppgavene er gjengitt i kulepunkt under den enkelte deltjeneste  

Helsestasjon  

• skal gi tilbud til alle barn mellom 0-5 år, om regelmessige helseundersøkelser i tråd med 
helsestasjonsprogrammet med helsesykepleier, lege og fysioterapeut i henhold til Nasjonale 
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retningslinje. Helsestasjonsprogrammet består av 14 konsultasjoner, inkludert hjemmebesøk til 
nyfødt. 

• Helsestasjonen prioriterer å gi tilbud om hjemmebesøk innen 10 dager til alle familier med 
nyfødte.  

• Helsesøster tar opp temaet om familievold på hjemmebesøk og 6 uker kontroll og følger opp 
dette ved senere konsultasjoner.  

• Helsestasjonen skal gi tilbud om tre barseltreff for alle foreldre med barn i alderen 8 uker, 4 
mnd. og 8 mnd.  

• Helsestasjonen har fokus på samspill og tilknytning mellom barn og foreldre, og tilbyr foresatte 
råd og veiledning på området. Helsestasjonen skal tilby systematisert foreldreveiledning (se 
egen deltjeneste).  

• Enheten tilbyr ekstra oppfølging og hjemmebesøk av familieterapeut, psykiatrisk sykepleier og 
helsesykepleier til familier med sammensatte behov, i regi av forsterket helsestasjon. 
Helsestasjonen tilbyr oppfølging av foresattes egen psykisk helse på lavterskelnivå etter kartlagt 
behov.  

• Helsestasjonens egen samtale om psykisk helse med EPDS 8kartlegging til barselkvinner ved 8-
ukers kontroll, som oppfølging etter samtale om psykisk helse og vold i svangerskapet. 

Helsestasjonen skal gi et fullverdig tilbud til innbyggerne i Enebakk kommune, også under 
ferieavvikling.  

Skolehelsetjenesten 

• Helsesykepleier er tilgjengelig for elever og foreldre med fast oppmøtetid ved alle skolene i 
Enebakk.  

• Skolehelsetjenesten skal gi individuell og-/eller gruppevis oppfølging i henhold til behov 
formidlet av elevene, foreldre eller lærere, og de kan vurdere hjemmebesøk til barn og ungdom 
med særlige behov.  

• Skolehelsetjenesten skal ha et systemrettet samarbeid med skolen for å sikre at elevene har et 
godt fysisk og psykososialt miljø og forebygger mistrivsel, mobbing og psykiske plager.  

• Skolehelsetjenesten og skolene har utarbeidet et årshjul med aktiviteter, både på systemnivå og 
trinnvis på skolene.  

• Alle barn skal få tilbud om skolestartundersøkelse på helsestasjonen i løpet av det året de fyller 
6 år.  

• Skolehelsetjenesten skal ha kunnskap om vold, overgrep og omsorgssvikt, og i løpet av samtale 
med hver enkelt elev skal dette være et tema. På 8.trinn i forbindelse med helsesamtale skal 
alle elever spørres om de har vært utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt. På 4. og 6. trinn 
vil elevene få undervisning av KISIF9.  

• Skolehelsetjenesten skal ha kompetanse om psykisk helse, for å kunne identifisere psykiske 
vansker hos elever.  

• Skolehelsetjenesten skal identifisere og oppspore risikofaktorer for over- og undervekt, og 
iverksette tiltak ved behov i samarbeid med Friskliv. 

• Skolehelsetjenesten skal bidra inn i arbeidet knyttet til måltid i skole/SFO10. 

 

8 Edinburgh postnatal depresjonsskår 
9 Krise og incestsenter i Follo 
10 Skolefritidsordning 
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• Skolehelsetjenesten skal ha økt fokus på gruppetiltak som styrker barn og unges mestring av 
hverdagen og å redusere negative konsekvenser på lang sikt. Dette kan bidra til en reduksjon av 
individuelle støttesamtaler. Tilbud om deltagelse i grupper Helt sjef/PIS11 gruppe. 

• Skolehelsetjenesten skal bidra med helseopplysning på skolens foreldremøter i den utstrekning 
som skolen ønsker det, og tilbys særlig ved skolestart og 8.trinn.  Skolehelsetjenesten skal bidra i 
skolens arbeid med universelle tiltak for å forebygge bruk av tobakk, alkohol og rusmidler. 
Skolehelsetjenesten deltar og samarbeider med skole og politi med tiltaket; Kveldsskole for 
foresatte og elever på 8.trinn.  

Ungdomshelsetjenesten  

• HFU (helsestasjon for ungdom) gir tilbud til ungdom mellom 13 og 24 år, et ukentlig gratis tilbud, 
på 3 timer, med lege og helsesykepleier.  Lokalisert på Kirkebygden, Lotterudveien. 

• HFU gir ekstra tilbud ved Mjær ungdomsskole, til elever i Ytre distrikt én gang pr mnd. fra 14:00-
16:00 med helsesykepleier og lege.  

• HFU skal møte ungdommen der de er, og vise tilstedeværelse blant annet på ungdomsklubb og 
skole, for eksempel ved å arrangere «HFU-lunsj», skriftlig helseopplysning på toaletter osv.  

• HFU driver egen Instagramkonto med jevnlig innlegg som tar for seg helseopplysning og 
informasjon om tjenesten.  

• Helsestasjon for ungdom skal ha koordinerende rolle i tverrfaglig ungdomsteam. 
• HFU skal drive rusforebyggende arbeid, rettet mot elever på skoler, i form av undervisning og 

gruppesamtaler i samarbeid med SLT12 og psykolog. 
• HFU skal tilby ungdom som viser tegn på bekymringsfull adferd i forhold til rusmidler, 

oppfølging i form av individuelle samtaler og ruskontrakt, i samarbeid med politiet.  
• Helsesykepleier og lege har særskilt kompetanse på seksualitet, prevensjon og seksuelt 

overførbare sykdommer og kan rekvirere prevensjonsmidler og behandle seksuelt overførbare 
sykdommer.  

• Helsestasjon for ungdom skal ha kunnskap og tilbud om LARC13, og er tilrettelagt for at jordmor 
kan legge inn og ta ut LARC på helsestasjonen. 

• Helsestasjon for ungdom skal tilby gratis p-piller til jenter under 16 år, og gratis LARC-
prevensjon til sårbare grupper på tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet.  

• Ved tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet arrangeres det årlig seminar om identitet. 
• HFU arrangerer temadag for seksuell helse for elever på 9.trinn årlig, samt ekstra undervisning 

om prevensjon for elever på 10.trinn. 
• HFU tilbyr besøk på helsestasjon for ungdom, samt undervisning om seksuell helse, grenser, 

forelskelse, vold, rus og generelt om tilbudet HFU til elever på 8.trinn. Denne undervisningen tar 
opp temaet overgrep i samarbeid med DIXI14.  

• Helsestasjon for ungdom skal markedsføre seg til gruppen ungdom som ikke hører til en skole, 
samt forsøke tiltak for å nå gutter i større grad. 

Gjennom intervjuer får revisjonen opplyst at tjenesten har hatt andre oppgaver i forbindelse med 
pandemihåndtering. Enhet helse barn og unge og helsesykepleiere har hatt ansvar for teststasjon, 
smittesporing og vaksinering. Revisjonen får forklart at det ble ansatt nye ressurser til teststasjon, men at 
det fortsatt var en omdisponering ressursene ved enheten. Vår 2021 har 5 av helsesykepleierne sagt opp 
sin stilling. Det er i mars 2021 kun en sykepleier igjen i skolehelsetjenesten. Kommunalsjef helse og 

 

11 Plan for Implementering- samtalegrupper for skilsmissebarn 
12  Samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet 
13 Prevensjon (spiral) 
14 DIXI er et ressurssenter med tilbud til ofre og pårørende av voldtekt og seksuelle overgrep 
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omsorg forklarer i intervju at tilbudet til helsestasjon 0-5 år i liten grad er berørt av omdisponering og 
yter tjenestene som beskrevet i avsnittet. Kommunalsjef informerer også om at gruppetilbudene ikke 
har vært mulig å gjennomføre med bakgrunn i smitttevern. 

Barneverntjenesten 

Barnevern er en offentlig tjeneste hvis primæroppgave er å sikre at barn og unge som lever under 
forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Tjenesten skal 
bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår.  

Barnevernet er opptatt av å komme tidlig inn i barnets liv slik at skjevutvikling kan forhindres. 
Barnevernet erfarer at regelmessig tverrfaglig samarbeid med de instanser som har med barn og unge 
å gjøre er viktig. Dette kan føre til at terskelen for å ta kontakt med barnevernet blir lavere, samt at riktig 
hjelp blir satt inn til riktig tid.  

Leder for barnevern forklarer i intervju med revisjonen at vedrørende barnevernets forebyggende 
arbeid, så jobber barneverntjenesten først og fremst etter bekymringsmeldinger. Leder viser til at 
tjenesten fikk inn 320 bekymringsmeldinger i 2020. Barnevernsleder forklarer at et barn kan ha flere 
bekymringsmeldinger knyttet til seg.   

Videre forklarer barnevernleder at det er flere aktiviteter som gjennomføres som har en forebyggende 
effekt. Som at barneverntjenesten har en kontaktperson 
kommunens familieteam, og med kontaktpersoner i alle skoler og barnehager i Enebakk. Samarbeider 
også tett med politiets forebyggende innsats og har faste møter med SLT i kommunen og med 
Oppfølgingstjenesten15. I enkeltsaker kan det være et forebyggende tiltak, som å opprette 
bekymringsmelding på og inkludere søsken i vurderingen av saken og familiens situasjon.  Leder 
barneverntjenesten peker imidlertid på at det er en utfordring å prioritere hvor mye annen virksomhet 
barneverntjenesten skal være med utover det som er oppgitt i lov og forskrift, gitt det tidspresset som 
de fungerer under. 

 

 

15 Oppfølgingstjeneste (OT) har ansvar for å følge opp ungdom med rett til videregående opplæring eller arbeid. Dette gjelder ungdom i 
alderen 16-21 år.  
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NAV 

NAV har ansvar for både statlige og kommunale tjenester - og har hele befolkningen som brukere. NAV 
skal i møte med brukere og familier kartlegge og identifisere risikofamiliene så tidlig som mulig, for å 
komme raskt inn med rett tiltak overfor hele familien. I et forebyggende perspektiv vil det være av 
betydning å bistå foreldre og unge med å komme i jobb eller aktivitet, slik at de blir selvhjulpne, 
opplever større egenmestring og har delaktighet i sitt eget liv (nav.no). 

Leder NAV forteller at enheten jobber forebyggende, da de er en tjeneste som er i førstelinje ut mot 
innbyggerne. En av hovedoppgavene i møte med brukere er å avdekke og finne riktig tiltak så raskt som 
mulig. Leder NAV viser til at rus er ikke definert som en særskilt oppgave i enheten, men enheten har et 
stort ansvar innen disse brukerne. Tidligere hadde NAV en ruskonsulent knyttet til seg, hvor 
også Fylkesmannen ga midler for å utvikle rusfeltet. Leder peker på at rus og psykisk helse henger 
sammen, og man kan ikke se det ene uten det andre. Nav legger derfor også til grunn en faglig 
tilnærming til denne brukergruppen.   

Enhet psykisk helsearbeid og rus 

Skal gi tjenester til personer over 18 år. Tjenesten tilbyr samtaler individuelt eller i gruppe for mennesker 
med milde eller moderate psykiske problemer, samt ambulant oppfølging til mennesker med alvorlig 
psykisk sykdom og/ eller rusavhengighet. I tillegg oppgis det at tjenesten gjennomfører 
motivasjonsarbeid for rusfrihet ved hjelp til innsøking, oppfølging før og etter behandling. Det ligger et 
aktivitetshus under enheten som tilbyr ulike tilbud.  

Enhetsleder rus og psykisk helse forklarer i intervju at enheten består av tre team, samtaleteamet, rus 
og psykiatri-team (ROP) og ambulant team, og av disse er det samtaleteamet som har det største 
forebyggende mandatet. Enhetsleder forklarer at samtaleteamet tar i all hovedsak sakene hvor det 
er vurdert at det mest sannsynlig er forbigående og moderate psykiske vansker eller 
avhengighet. Enhetsleder psykisk helse og rus forklarer at samtaleteamet er relevant i denne 
sammenhengen fordi det har en målsetning om å nå unge folk i en sårbar situasjon og blant 
annet kunne bidra til å unngå frafall i videregående. 
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Vedrørende tilfang til tjenesten forteller enhetsleder at enheten har fått en viss pågang etter pandemi. 
Det vises blant annet til personer som opplever ensomhet og isolasjon. Det pekes på at enheten får 
inn færre unge nye brukere enn det de skulle ønske. Flere yngre brukere ville være i samsvar med 
det fokuset på forebygging og det faktum at det er såpass store behov innen feltet psykiske helse og 
rus, at man ønsker å komme tidligere inn. Enhetsleder forteller at behovet i Enebakk antageligvis er 
ganske likt med andre kommuner, men at kartlegginger av tjenestebehov (Brukerplan) de siste to årene 
kan tyde på at det er et underforbruk av kommunale helse- og omsorgstjenester innenfor psykisk helse 
og rus.  Det pekes på at dette er fordi kartlagte brukere pr. 1000 innbygger er vesentlig lavere i Enebakk 
enn i Norge ellers.  

Det vises også til av enhetsleder at det er sårbarhet knyttet til overgang fra oppfølging fra de tjenestene 
som følger opp frem til myndighetsalder og over til tjenestene som følger opp voksne, over 18 år.. Det 
kan flere årsaker til dette, også hva ungdommen selv ønsker av tilbud etter at de er myndige. Men det 
man kan se at noen brukere kommer tilbake når de er eldre, men da med et etablert rusmisbruk. Det 
hadde vært ønskelig å kunne hjelpe disse tidligere, aller helst fra ungdomsalder.    

Enhet for kultur, integrering og forebygging 

Enheten omfattes blant annet av flyktningstjeneste og SLT, samt bibliotek og ungdomsklubber. I det 
følgende er det en særlig beskrivelse av SLT. Enhetsleder forteller i intervju at enheten er relativ ny, og 
det har blitt jobbet mye med samarbeid innad i enheten. SLT lå egentlig i Familiens Hus, men er nå 
samlokalisert med enheten på det gamle Herredshuset. Hovedmål er at vi skal jobbe målrettet med 
integrering, inkludering og aktivisering. Med fokus på å forebygge utenforskap.   

SLT ligger under enheten og står for Samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus og 
kriminalitet. SLT sikrer at de ressursene som allerede finnes hos kommunen og politiet, blir mer 
samkjørte og målrettede. I tjenestebeskrivelser (strategi) står det at kriminalitetsforebygging handler om 
å satse systematisk på å unngå kriminalitet i stedet for å reparere. Videre er det beskrevet at det handler 
om å analysere hvor og hvordan problematisk atferd og kriminalitet oppstår, for deretter å sette inn 
konkrete tiltak rettet mot årsaken til problemene. Innsatsen må være mangfoldig og rettes mot både 
sosiale miljøer, enkeltpersoner og fysiske omgivelser. Kriminalitet er ofte nær knyttet til andre 
problemområder. Forebygging av kriminalitet henger derfor sammen med samfunnets generelle 
forebygging. For eksempel vil tiltak for å forebygge rusmisbruk blant unge, også forebygge kriminalitet. 
SLT-arbeidet i Enebakk innbefatter derfor også rusforebyggende innsats. SLT er likevel ikke ment å 
være en modell som skal romme alle former for tiltak med forebyggende effekt. Fokus for SLT i 
Enebakk kommune er forebygging av kriminalitet, utenforskap og rusmisbruk blant barn og ungdom. 

PPT 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens sakkyndige instans i spørsmål som omhandler 
barn, unge og voksne med behov for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, 
grunnskole og voksenopplæring på grunnskolens område. PPT er et rådgivende og veiledende organ i 
forbindelse med tilpasset opplæring. PPT gir råd og veiledning knyttet til barn og unges utvikling og 
læring. PP-tjenesten hjelper skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å 
legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. PP-tjenestens mandat er hjemlet i 
opplæringslovens kapittel 5.  

Koordinerende enhet 

Alle kommuner skal i henhold til kommunehelsetjenesteloven ha en koordinerende enhet. 
Koordinerende enhet har det faglige ansvaret for å sikre at brukere med langvarige og sammensatte 
behov får tilbud om koordinator og individuell plan dersom flere enn to instanser yter tjenesten til 
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brukeren. Enheten har det overordnete ansvaret for individuell plan, for oppnevning, opplæring og 
veiledning av koordinatorer.  

Overordnet ansvar for individuell plan innebærer at enheten blant annet: 

• Motta melding om behov for individuell plan 
• Sørge for at det er utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeid med individuell plan og at 

planarbeidet igangsettes for hver enkelt av tjenestemottaker. 

Koordinerende enhet skal hjelpe bruker/tjenesteyter med å avklare hvem skal ha 
koordinatorfunksjonene. Det er koordinator som har ansvar for å opprette en ansvarsgruppe og 
informere bruker om individuell plan. Koordinator skal sørge for nødvendig oppfølging av bruker, sikre 
samordning av tjenestetilbud og fremdrift i arbeidet med individuell plan. Koordinator er ofte 
tjenesteyter fra den enheten som i størst grad er involvert i brukeren.  

I Enebakk kommune brukes elektronisk individuell plan, gjennom programmet Visma Sampro 
(enebakk.kommune.no) 

Skoler og barnehager 

Barne- og ungdomsskolene i kommunen møter alle barn og unge i kommunen. Skoler og barnehager 
har et ansvar i å se, fange opp og melde om barn som det er bekymring rundt. Under pandemien har 
skolene og barnehagene i lengre perioder vært den en av de få instansene i kommunen som jevnlig har 
hatt kontakt med barna i kommunen. I situasjoner hvor det meste annet har stengt eller endret drift, har 
de i all hovedsak vært åpen og i kontakt med barna i kommunen.  
 
På spørsmål om hvordan skolene jobber forebyggende, så forteller kommunalsjef at det jobbes mye 
med det psykososiale miljøet ved skolene i Enebakk. Både inn mot enkeltelever som ikke har det bra, 
men også i form av systematiske tiltak som klasseledelse.  Det er jevnlige møter for å stille spørsmål om 
hvordan skolene jobber for å avdekke og fange opp, hvor det sette fokus på oppvekstsvilkår. Det er satt 
i gang flere prosjekter, som «Delbart» for å øke bevisstheten rundt nettvett, samt støtte oppunder 
Nattravner i hele kommunen. Det har vært noen tendenser som har vært utfordrende, hvor de 
kommunale forebyggende enhetene har samlet seg og løst problemet. Det jobbes da med et 
overordnet fokus, hvor man setter sammen en tiltakspakke på tvers av enheter. Dette har vært praksis i 
Enebakk over flere år.   
 

4.2. Kompetanse og bemanning  

Tjenestene som skal yte tjenester til barn og unge må ha tilstrekkelige ressurser, både i form av nok 
ansatte og ansatte med riktig kompetanse.  En grunnleggende faktor for å kunne jobbe forebyggende 
mot barn og unge, er at de instansene som er i møte med dem har kompetanse til å fange opp og møte 
de områdene barn og unge kan slite med.  

Bemanning 

 Avtalte årsverk 2018 Avtalte årsverk 2019 Avtalte årsverk 2020 

Utdanning i alt 15,5 15,8 19 

Helsesykepleiere 7,2 6 6,2 

Jordmødre 1 1 1 

Andre sykepleiere 3 3,9 4,4 
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Leger 0,4 0,4 0,4 

Fysioterapeuter 0,6 0,3 0,4 

Annen helsefaglig utdanning 3,2 4,2 6,6 
 

Revisjonen får oppgitt at det er 14,9 budsjetterte årsverk innen forebyggende helsetjenester i enhet for 
Helse barn og unge i Enebakk for 2020. Av disse er 9,1 årsverk som helsesykepleier, inkludert 
enhetsleder. Statistikken i Kostra inkluderer årsverk lønnet på tilskuddsmidler for 2018 og 2019. I 
statistikken for 2020, er ansatte i Corona-teststasjonen inkludert. Kommunalsjef forteller derfor at 
rapporterte antall ansatte i kostrastatistikken ikke er helt korrekte de siste år. 

Det fremkommer i intervjuer at det har vært en opplevelse av at forebyggende helsetjenester, inkludert 
skolehelsetjeneste, har hatt en god grunnbemanning i Enebakk. Skolene viser til at det har vært 
skolehelsesykepleier tilstedeværende flere dager i uken. Kommunalsjef bekrefter i samtale med 
revisjonen at det har vært en god grunnbemanning ved skolehelsetjenesten i Enebakk.  

Vedrørende barneverntjenesten, som også er en sentral del av det forebyggende arbeidet i kommunen, 
får revisjonen opplyst i intervju at det per mars 2021 er 13 ansatte i barneverntjenesten i Enebakk. De 
jobber etter generalistmodellen, som betyr saksbehandlere følger saken fra melding til avslutning, og 
ikke er delt opp etter forskjellige ledd i saken. Tall fra Kostra viser at barneverntjenesten har i 
gjennomsnitt 18,7 barn med undersøkelser per saksbehandler. Dette er mer enn landet uten Oslo og det 
samme som kostragruppe 7, med henholdsvis 17,5 og 18,8. I årsmeldingen til Enebakk 2020 peker 
barneverntjenesten på en rekke faktorer som kan være utfordrende og behov innen bemanning. De 
viser til at: 

• De aller fleste barnevernssaker er så krevende å undersøke og følge opp at det ikke er forsvarlig 
med mer enn maksimum 15 barn per barnevernkonsulent. Dette må være en klar målsetning for 
barneverntjenesten i Enebakk. Med nedgangen i antall saker i 2019 har kapasiteten vært 
riktig.  Men vi har vært heldige: Vi har fått hva som virker å være en tilfeldig nedgang i saker. 
Hadde tallene vært «normale» ville vi hatt betydelige utfordringer, særlig med tanke på den 
krevende situasjonen brannen i Familiens hus satte oss i.    

• Det bør opprettes én ny barnevernkonsulentstilling, for å unngå videre bruk av privat konsulent 
til saksbehandling/undersøkelser.   

• Det bør opparbeides eget tiltaksapparat med nok familieterapeuter/miljøterapeuter med 
egnede sertifiseringer og kurs. Dette blir viktig også for å møte behovet som gjør seg gjeldende 
fra 2022, da kommunene skal ta over de fleste av tiltaks- og 
fosterhjemsoppgavene selv. Hvorvidt tiltakene bør være et samarbeid med, for eksempel, Helse 
barn og unge eller andre kommuner bør drøftes.   

• Dersom barneverntjenesten skal drifte sine egne tiltakskonsulenter bør det ansettes to 
nye familieterapeuter/miljøterapeuter i barneverntjenesten.  

Tjenesten SLT forteller i intervju at tjenesten nå består av 3 miljøarbeidere, i tillegg til leder, som er en 
styrking på 1,5 stilling. De økte ressursene bidrar til at man når ut til flere barn og unge og at det blir et 
sterkere fagmiljø.  Det vises også til at miljøarbeiderne som nå er ansatt har en særskilt kompetanse på 
nettbruk og digitale medier blant unge.   

Kompetanseutvikling 

I dokumentet Strategisk tverrfaglig plan (2019) er det presisert at fagutvikling er av stor betydning på alle 
områder. Kunnskapsbasert praksis fordrer jevnlig oppdatering i forhold til ny og relevant forskning. For å 
kunne jobbe tverrfaglig er det viktig å forstå hverandres faglige ståsted og å finne områder for felles 
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utvikling. Videre pekes det på at det er vesentlig å enes om arbeidsformer og metoder som egner seg i 
arbeidet, og det vil styrke tverrfagligheten om man bruker felles redskap for tidlig identifikasjon av ulik 
problematikk. For å kunne gjøre dette, bør man se på hvilke områder man bør tilby felles 
kompetanseutvikling.   

Av tiltak for å sikre kompetanseutvikling på området pekes det at Familiens Hus gjennomfører fagdager 
2 ganger i året som er aktuelle for alle enhetene. Det vises imidlertid til at kommunen trenger en økt 
kompetanse i det å fange opp og følge opp de som utsettes for vold i nære relasjoner. Det er planlagt at 
gjennom arbeidet med handlingsplanen Vold i nære relasjoner vil avdekkes hvor det trengs å styrke 
kompetansen. Det er også planlagt at de ansatte skal få økt kompetanse om barns psykiske helse og 
spillavhengighet. I intervju med leder SLT fortelles det at har blitt gjennomført kurs med Korus Øst, som 
er ansvarlige for Ungdataundersøkelsen, for en gjennomgang og forklaring av barn og unges medie- og 
skjermbruk generelt, og for Enebakk spesielt.  

I intervjuer med enhetsledere og kommunalsjef oppvekst og utdanning fortelles det også om flere 
kompetansehevende tiltak som er iverksatt.  

• Tidlig innsats for barn og kommune (TIBIR)- et program for forebygging og behandling av 
atferdsproblemer tilpasset det kommunale tjenestenivået16.  

• PMTO17- etterutdanning som PMTO-terapeut som nå tas av ansatte i barnevern og PPT. Dette er 
et ledd i TIBIR- metodikken.  

Bemanning under og etter pandemi 

Revisjonen får opplyst at enhet helse barn og unge per mars 2021 har en prekær bemanningssituasjon, 
da 5 av 8 i enhet helse barn og unge har sluttet i tjenesten. Enheten har også hatt ansvar for smittevern 
og oppgaver knyttet til pandemi, i henhold til kommunens organisering, planer og anbefalinger fra 
Statsforvalter. Revisjonen har ikke en komplett oversikt over årsaker til at de ansatte i enheten sluttet, 
men har allikevel innhentet informasjon om organisering av tjenesten under pandemien.  

Det beskrevet i de foregående kapitler er med utgangspunkt i hva tjenestene har som hovedoppgaver 
og planlegging ut fra en normalsituasjon. Den pågående pandemien har påvirket tjenestetilbudet kraftig, 
da særlig for enhet helse barn og unge. Som vist i kapittel 4.1 ligger ansvaret for smittevern og 
vaksinering under enhet helse barn og unge, i samarbeid med smittevernlege. Dette tilsier i en 
normaltilstand vaksineringsprogrammet for barn, samt årlige influensavaksiner for en del av 
befolkningen.  

Kommunalsjef helse og omsorg forteller at Enebakk ikke har et eget smittevernkontor, heller ikke et 
vaksinekontor, slik at enhet helse barn og unge har hatt ansvar for smittevern og vaksine i Enebakk 
kommune. Dette er en hensiktsmessig organisering da helsesykepleiere har en egen 
kompetanse på smittevern og vaksinasjonsarbeid, i samarbeid med smittevernlege. I en normalsituasjon 
har dette fungert godt. Enebakk har håndtert pandemien allerede fra februar 2020. I forkant av de første 
positive coronatilfellene i kommunen nedsatt en gruppe og igangsatt 
planarbeid i pandemihåndteringen. I løpet av pandemien, og det økende omfanget, har man utviklet 
teststasjonen, hvor smittevernlegen selv i starten tok ansvaret for smittesporing. Men det var fortsatt 
leder for enhet helse barn og unge som hadde ansvar for vaksinasjon og smittevern. Det ble fortløpende 
ansatt flere som kunne bidra, men helse barn og unge holdt i det overordnede. Enebakk var også blant 
de første kommunene i landet som fikk utbrudd på 

 

16 Hentet fra Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU) 
17 Parent Managment Training- Oregon 
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institusjon, noe som medførte en større omdisponering av ressurser. Alle konsultasjoner ble avlyst og 
skolene var stengt, så det var naturlig å bruke ressursene i enhet helse barn og unge til 
alternative oppgaver med håndtering av pandemien. 

Kommunalsjef viser til at det har vært en ekstraordinær situasjon for de fleste enheter i kommunen 
under pandemien, og mange har jobbet lange dager. Det er pandemien har preget arbeidet i 
kommunen.  Etter nye og større utbrudd så var det en krevende jobb 
med testing og smittesporing.  Status nå er at ingen helsesykepleiere er omdisponert til 
teststasjonen. Men kommunalsjef understreker at slitasjen på enhetene og kommunens øvrige 
enheter er enorm. Det har vært flere ledere som har blitt sykmeldt. Helsesykepleiere er en mangelvare i 
landet generelt, lønn og det å bli satt til andre oppgaver har vært noen av grunnene til at 
helsesykepleiere ønsker å si opp. Det er veldig beklagelig at kommunen har mistet helsesykepleiere. 
 
Opplevelsen av pandemien fra ledernivå er at man hele tiden har fått nye retningslinjer fra 
Folkehelseinstituttet og Statsforvalter, som har medført gjentatte endringer, det har på mange 
måter vært en maraton i endringsledelse. Det har vært krevende for hele organisasjonen. Pandemien 
har vært et hovedprosjekt i kommunen, det har ikke vært rom for så mange andre utviklingsprosjekter. 
Kommunen har hele veien forholdt seg til retningslinjene fra sentrale og regionale myndigheter.   
 
De andre tjenestene i kommunen oppgir i intervju med revisjonen en rekke effekter på grunn av 
bemanningssituasjonen i enhet helse barn og unge. Det vises blant annet til: 

• Barneverntjenesten opplever at det kommer færre bekymringsmeldinger fra de skolene som 
ikke har skolehelsetjeneste.  

• Skolene har satt inn kompenserende tiltak og opplever et økt trykk på henvendelser til 
sosiallærere og kontaktlærere. 

• Skolene opplever også at systematikken og forutsigbarheten i det forebyggende arbeidet er 
betydelig svekket, og konkrete tiltak som ble gjort i regi av skolehelsetjeneste er borte. 

• Tendensen er hos flere instanser at sakene som kommer er mer komplekse og utviklet, som 
settes i sammenheng med manglende forebyggende innsats på grunn av bemanning og 
pandemi.  

Kommunalsjef helse og omsorg forteller i intervju at det har blitt satt inn kompenserende tiltak i 
forbindelse med situasjonen i enhet helse barn og unge. Det vises til at psykolog og psykiatrisk 
helsesykepleier har tatt et utvidet ansvar inn mot skoleelevene. Kommuneoverlegen har i 
samarbeid med enhetsleder for enhet helse barn og unge gjort en prioritering av tjenestens 
oppgaver. Kommunalsjef helse og omsorg presiserer at helsestasjon for 0-5 år ikke har blitt 
påvirket av omdisponering og har opprettholdt sitt tilbud. I tillegg forklares det at i perioder med 
vakanse i enhet helse barn og unge har ansvaret for vaksinasjon blitt lagt til enhet for rehabilitering og 
friskliv og teststasjon under ansvaret til enhet psykisk helsearbeid og rus. Det har også blitt ansatt 
eksterne ansatte i engasjementer for å løse disse oppgavene.  

Kommunalsjef kultur, oppvekst og skole bekrefter at det har blitt satt inn kompenserende tiltak på 
skolen. Kommunalsjef presiserer at det er vanskelig å se konsekvensene pandemi og 
bemanningssituasjon i enhet barn og unge har hatt i kommunen. Det er forsøkt å kompensere begge 
disse faktorene med å øke sosiallærerressursene. Ytre Enebakk har fått en økning fra 50 % til 100%. Kan 
ikke si sikkert i hvilken grad de andre skolene har økt, men alle skolene har fått beskjed om å at det er 
mulighet til å bruke penger på å øke ressursene. De to nevnte faktorene kommer i tillegg til at skolene 
har fungert under rødt tiltaksnivå, som betyr mer hjemmeskole. Dette vanskeliggjør å fange opp de 
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barna som kan trenge ekstra hjelp. Men kommunalsjef understreker at det er kommunisert til skolene at 

det ikke skal stå på økonomien for å møte denne utfordringen.    

Om veien videre forteller kommunalsjef helse og omsorg at målet nå er å bygge opp en sunn og god 
skolehelsetjeneste. En stillingsutlysning er ute nå og det er forhåpninger om at det vil være tilsatt i 
stillingene til skolestart. Kommunalsjef presiserer at hun har tro på at det vil tilsettes ansatte, som er 
kvalifiserte til stillingene. I tillegg er det på plass en ny enhetsleder, med mye kompetanse. Det er ikke 
tenkt noen endringer i organiseringen av helse barn og unge fremover, dette oppleves som det mest 
hensiktsmessige inntil man er tilbake til en normalsituasjon. Det man gjør i tillegg er å ansette en 
psykolog i et års engasjement for å møte et økt tjenestebehov som kan komme etter at pandemien er 
over.  

4.3. Revisjonens vurdering 

Har kommunen et tilstrekkelig system for å ivareta helsefremmende og forebyggende arbeid innen 
psykisk helsearbeid og rus for barn og unge? 

• Kommunen må ha et tilbud som ivaretar kommunens ansvar for forebyggende innsats for 
barn og unge i kommunen 

• Det bør være avklarte roller og ansvar for tjenestene som bidrar i det forebyggende arbeidet 
• Kommunen må ha tilstrekkelig ressurser og kompetanse i sitt forebyggende tilbud til barn og 

unge 
 

I det gjennomgåtte kapittelet har revisjonen søkt å besvare i hvilke grad kommunen har lagt til rette for 
et system som sikrer det helsefremmende og forebyggende arbeidet for barn og unge i kommunen. 

Gjennomgangen viser at det er mange aktører som har et ansvar inn i det forebyggende arbeidet i 
kommunen og at disse aktørene har en rekke arbeidsoppgaver og tiltak for å sikre at det ytes en 
forebyggende innsats. Samlet sett gir dette et inntrykk av Enebakk i utgangspunktet har et 
forebyggende tilbud for kommunens barn og unge, samt deres foreldre. De enkelte tjenestene har 
utarbeidet rolle- og ansvarsbeskrivelser og det er rutiner for samhandling. Av forbedringspunkter pekes 
det imidlertid på at ansvarsbeskrivelser og rolleavklaringer i større grad kunne formaliseres og 
skriftliggjøres, og gjøres kjent for alle aktører i kommunen. Revisjonen mener at en tydeliggjøring av 
roller og ansvar vil være hensiktsmessig generelt, men særlig sett opp mot de utfordringene kommunen 
har innen bemanning og ressurser på revisjonstidspunktet.  

Som gjennomgangen viser så står enhet helse barn og unge sentralt i det forebyggende arbeidet, og 
har en rekke oppgaver og ansvar knyttet til seg for å ivareta den forebyggende innsatsen i kommunen. 
Helsestasjon og skolehelsetjeneste er et lavterskel og universelt helsetilbud, og møter alle barn og unge 
i kommunen. Dette er forebyggende i sin natur. På revisjonstidspunktet opplever enheten store 
bemanningsutfordringer med flere vakante stillinger. På grunn av pandemihåndtering har ansatte ved 
enheten hatt andre oppgaver enn forebyggende barn og unge, særlig i skolehelsetjenesten. Dette har i 
stor grad påvirket det helsefremmende tilbudet til barn og unge i kommunen.  

Revisjonen har forståelse for at pandemihåndtering har vært en krevende oppgave, som også 
kommunen er pliktige til å gjennomføre med de ressursene kommunen har tilgjengelig. Revisjonen vil 
imidlertid understreke at selv om situasjonen med pandemi er spesiell, avhenger et godt system for det 
forebyggende arbeidet og i hvilken grad tilbudene blir benyttet av brukerne at det ytes et stabilt og 
kontinuerlig tjenestetilbud. Det er revisjonens vurdering at kommunen nå må legge planer og iverksette 
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tiltak for å sikre at det kommer på plass et forebyggende og helsefremmende tilbud til alle barn og 
unge. 

 

5. Kommunens praksis for det forebyggende 

arbeidet 

Dette kapittelet fokuserer på følgende problemstilling: 

2. Ivaretar kommunen i praksis sitt ansvar innenfor helsefremmende og forebyggende psykisk 
helsevern og rus for barn og unge? 

 
Følgende kriterier er utledet for problemstilling 2: 

• Kommunen og enheter bør ha et system for å kartlegge og fange opp barn og unge som kan 
ha utfordringer 

• Kommunen bør ha iverksatt konkrete tiltak på bakgrunn av kartlegginger av risikosoner  
• Kommunen bør ha et system for samarbeid i enkeltsaker 
• For barn og unge i risikosoner må kommunen sørge for å ivareta den enkeltes behov for hjelp 

 
 

5.1. System for kartlegging 

Det gjennomføres ulike typer kartlegging av barn og unges oppvekstsvilkår. Sentralt i denne 
kartleggingen er særlig Ungdata-undersøkelsen18. Ungdata er lokale barn- og ungdomsundersøkelser 
der skoleelever over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med på 
fritiden. Undersøkelsen er tilpasset barn og ungdom på mellomtrinnet, ungdomstrinnet og i 
videregående skole (ungdata.no). Undersøkelsen omfatter temaer som forhold til foreldre, venner, skole, 
lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel. For eldre elever omfatter også undersøkelsen spørsmål 
vedrørende rusmiddelbruk, seksualitet, risikoatferd og vold. Enebakk har gjennomført 
Ungdataundersøkelsen i 2019 for elever på mellomtrinnet (5.-7. klasse), ungdomsskole og videregående 
(Akershus samlet).  

I intervjuer med enheter som jobber med barn og unge i kommunen fortelles det at Ungdata er en viktig 
kilde til informasjon om hvordan barn og unge har det. Enhetene forteller også at funn fra denne 
undersøkelsen legges også til grunn for tiltak som skal iverksettes på ulike områder. 
Ungdataundersøkelsen gir også mulighet for kommunen å legge til egne spørsmål, noe Enebakk gjorde 
i 2019.  

Av andre kilder som enhetene oppgir at de bruker for informasjon om barn og unges oppvekstsvilkår er: 

• Trivselsundersøkelser gjennomført på skoler 
• Statistikk fra barnevern, politi, kripos og Buf-dir 

 

18 Gjennomføres av velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet. 
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• Brukerplan- kartlegging på gruppenivå for å dimensjonere tjenestetilbudet innen psykisk helse 
og rus 

Det vises til i intervju at kartleggingene som gjennomføres er for å kunne jobbe kunnskapsbasert, og 
ikke basert på rykter eller synsing om hvordan situasjonen er. Undersøkelsene kan være med på å 
bekrefte eller avkrefte antagelser rundt ungdoms situasjon. Dette gir også en mulighet til å iverksette 
tiltak eller endre tiltak til å passe bedre etter avdekkete problemer.   

I intervjuer fortelles det også om at informasjon deles på tvers av enhetene i ulike fora. Tendenser og 
utviklinger iblant barn og unge deles i de tverrfaglige forum som er opprettet, som for eksempel 
Ungdomsteamet (se kapittel 5.2).  

Avdekkede risikoområder 

Enebakk har gjennomført Ungdataundersøkelsen i 2019 for elever på mellomtrinnet (5.-7. klasse), 
ungdomsskole og videregående (Akershus samlet).  

446 elever på trinnene 5.-7. trinn besvarte undersøkelsen våren 2019. Undersøkelsen er publisert kun 
med tall fra Enebakk, og ikke sammenlignet med andre regioner eller landet.  Revisjonen presenterer 
derfor ingen funn med graderinger av typen «flere» eller «færre», «mer» eller «mindre». I det 
kommende blir allikevel svarene presentert på de områdene denne undersøkelsen omfatter.  

 

Kilde: Ungdata 2019, Rokus Øst 

Ungdata-undersøkelsen gjennomført på ungdomsskole hadde en svarprosent på 83 prosent som 
tilsvarer 348 elever. Områder og spørsmål hvor Enebakk skiller seg markant ut fra resten av landet, både 
sammenlignet med landet og korrigert for kommunestørrelse, er: 
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• Færre deltar i organiserte fritidsaktiviteter 
• Færre trener minst èn gang i uka 
• Flere oppgir at de er mye plaget av ensomhet 
• Flere sier at de er mye plaget av depressive symptomer 
• Dobbelt så mange i Enebakk sammenlignet med Akershus og Norge har vært beruset det siste 

året 
• Noen flere har blitt utsatt for trusler om vold 
• Flere oppgir å bli mobbet 

Statistikk fra Ungdata viser at dette har vært en økende trend de siste årene, som vist i figuren under. 

 

Kilde: Ungdata 2019, Rokus Øst 

Follo barnevernsvakt oppgir i sin årsrapport om flere tendenser for ungdomsmiljøet de er i kontakt, som 
også inkluderer ungdom fra Enebakk. I det følgende er det en beskrivelse av deres erfaringer generelt, 
og ikke er Enebakk spesielt.  

Barnevernvakta viser til at barna som de kommer i kontakt med er det en andel som av omverdenen 
oppleves å ha et komplisert, voldsomt, destruktivt eller utfordrende atferdsuttrykk. Follo barnevernsvakt 
oppgir at mange av de barna som de møter og som har et slikt uttrykk, strever med en relasjonshistorikk 
med mange brudd, mye sorg, overgrep, manglende trygghet eller ustabile omsorgsbetingelser. 
Uttrykket på disse erfaringene og indre bildene blir for noen barn en utagerende atferd, destruktive eller 
selvdestruktive mønstre eller et aggresjonsmønster omverdenen opplever som vanskelig å håndtere. 
De beskriver videre at tendensen er at denne problematikken har vært økende i 2020 sammenliknet 
med 2019. Mange barn og unge har hatt behov for å gi uttrykk for frustrasjon og sinne. Videre oppgir de 
oppfatter at ungdom har levet ekstra mye på sosiale medier i 2020, til dels helt uten voksen innblanding. 
Her skjer det mye av både trusler og trakassering, og bilder og seksualisert innhold spres uten samtykke 
fra den det gjelder. 

De enhetene revisjonen har intervjuet har et sammenfallende inntrykk av de faktorene som 
gjeldende blant barn og unge i Enebakk som det som fremkommer av undersøkelsene. I tillegg har 
de observasjoner på det er tilfeller med; 

• Ungdom som utøver hærverk. Det vises til at ungdommene kjeder seg under pandemi og 
det er grobunn for destruktive handlinger. 

• Rus. Det er observert at siden prisen på cannabis/hasj har økt betraktelig under pandemien, 
er veien noe kortere til andre rusmidler som ecstasy/MDMA, samt selger reseptbelagte 
medisiner som AD/HD-medisin. 
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• Ungdom som forteller at de sliter psykisk, også med tendenser til depresjon.  
• Rusbruk hos foreldre.  
• En viss andel barnefattigdom. 
• Økt rapportering om elever som føler seg ensomme 

Rutiner for å fange opp barn som kan ha behov for hjelp 

I det kommende avsnittet er en gjennomgang av hva tjenestene selv oppgir, både i dokumenter og 
intervjuer, av aktiviteter og rutiner for å fange opp barn som kan ha behov for hjelp i kommunen.  

Enhet helse barn og unge: Jordmortjenesten og helsestasjon besøker alle nyfødte i kommunen, samt 
følger opp med kontroller de første årene. Dette er et forebyggende tiltak i seg selv, i tillegg til en unik 
oversikt over små barn og deres familier. Tjenesten har som mål i sin virksomhetsplan å følge opp 
familier og barn, og melde ifra ved bekymring. På samme måte har skolehelsetjenesten i sine 
kjerneoppgaver å følge med, følge opp og melde fra ved barn de møter i sitt virke. Det fremkommer i 
intervjuer at mange meldinger til barnevernet kommer fra enhet helse barn og unge. 

Barneverntjenesten: Instansen som mottar bekymringer rundt barn og unge, fra en rekke instanser. 
Barneverntjenestens kjerneoppgaver, som er nedfelt i lov, er å undersøke de meldinger de mottar og 
opprette videre undersøkelsessak der dette vurderes som nødvendig. Barnevernsleder oppgir i intervju 
at barneverntjeneste nok ikke alltid får tak de ungdommene man skal burde ha kommet i kontakt med 
tidlig nok. Skolene er flinke til å melde og politiet er veldig engasjerte i ungdommene. God 
forebyggende enhet i politiet på Ski.  

Kultur, integrering og forbyggende: Har gjennom miljøarbeidere i SLT og ansatte ved 
ungdomsklubbene direkte kontakt med barn og unge. Enhetsleder oppgir i intervju at de som 
jobber ved ungdomsklubbene er et kontaktpunkt og noen barn og unge oppsøker for råd og hjelp.  De 
som jobber ved ungdomsklubbene, har ikke noe spesiell rutine for å melde det de ser. En del av de 
ansatte jobber også i skole, som gir mulighet til å følge opp gjennom skole. Men det er grunn til å se 
nærmere på om det skal formaliseres en rutine for å melde bekymringer videre fra dette tilbudet.  

SLT: Hovedfunksjonen til dette tilbudet er å være tett på ungdommene der de er, som skole, 
uteområder og sosiale medier. Koordinator forteller at miljøterapeutene er i møte med barn og ungdom 
og gjør seg kjent med ungdomsmiljø. SLT-enheten har faste møter og leder /koordinator hat tett dialog 
med de som jobber i enheten. Erfaringer disse gjør seg tas opp internt, samt inn i de 
tverrfaglige møtepunktene de deltar i. Miljøterapeutene er også plassert ute i skolene noen dager i 
ukene, og samhandler og rapporterer særlig med skolene.  På spørsmål om det er noen måter barn og 
unge selv kan komme med innspill på hvordan de har det forteller koordinator at gjennom 
ungdomsklubbene er det lagt til opp til at man kan spørre de som er med om ulike ting.  I tillegg har 
også metodikken «Se meg, bry deg», som omfatter hele kommunen, tiltak for å kunne se og fange opp 
barn og unge. 
 
Under pandemien ble revisjonen fortalt at det ble sendt ut et brev på alle plattformer for å informere om 
kommunens tilbud og påminnelse om å ta kontakt hvis de trenger hjelp under pandemi. Stilet til 
ungdommen med oppfordring om å ta kontakt. SLT merket rask økning i kontakt fra unge etter at disse 
oppfordringene ble postet.   
 
Skoler: Skolene er en viktig del av barn og unges liv. Skolene revisjonen har snakket med forteller at 
dette har blitt særlig tydelig under pandemien. Det er rutiner nå på hjemmeskole på å få kontakt med 
elevene. Det er litt skummelt at vi ikke nå ser dem så godt som tidligere. Det blir vanskeligere å fange 
oppe endringer i atferd. Skolene sender ut melding jevnlig om at de kan ta kontakt med sosiallærer, noe 
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de også gjør i et ganske stort omfang. På spørsmål om hvordan man skal finne de barna og 
ungdommene som ikke synes så godt, så forklarer skolen at det ligger i oppgavene til sosial-lærer og 
kontaktlærere å se etter og ha kontakt med elevene.  

Fysio/ergo: På spørsmål om mistanker som avdekkes i rollen som fysioterapeut for barn og 
unge forteller enhetsleder at hun føler seg trygg på hvor man skal gå hvis man har mistanke om at et 
barn har mer eller flere utfordringer. Fysio bruker det samme journalsystemet som helsestasjon, som er 
veldig bra for å lette kommunikasjonen. Her kan man se om barnet får tjenester fra andre og starter en 
kommunikasjon om dette barnet helt konkret. Dette flyter lettere enn ved skolene, selv om man tar 
kontakt der også.   Å (få timer) henvise og få oppfølging til fysio er lavterskel og uten saksbehandling. 
Alle tjenester, også barn og pårørende, kan ta kontakt. Aller oftest er det 
helsesykepleier ved skolen som melder inn behovet.   
 
NAV: Om kartlegging av risikosoner og sårbare barn og unge forteller leder at NAV kartlegger foreldre 
som søker hjelp. Her er det pålagt å sjekke familie og forhold i hjemmet, barnas forhold skal inn i 
kartleggingen. Barna blir ikke spurt direkte, men det er en del av kartleggingen som gjøres av 
foreldrene. Leder viser til at det er en lav terskel å kontakte barnevernet ved bekymringer hos et 
barn. NAV blir kjent med familiene på over tid, og saker utvikler seg utover den første kontakten og 
kartleggingen.   

I intervju fortelles det av flere at det er en bekymring rundt hvordan pandemien og lock-down har 
påvirket de yngre i kommunen. Dette gjelder alt fra de som ikke har gode forhold hjemme og bekymring 
rundt ungdommenes psykiske helse. Særlig knytter det seg en bekymring rundt de barn og unge man 
ikke visste om før pandemien. På et mer generelt grunnlag pekes det på at det er utfordrende å fange 
opp «de stille barna», de som ikke tydelig viser at de sliter gjennom ord eller handling. På samme måte 
er depresjon og usunn skjermtid vanskeligere å fange opp enn andre risikoområder ifølge flere 
revisjonen intervjuet.  

5.2. Iverksatte tiltak 

Strategisk tverrfaglig plan for Familiens HUS 2019-2021 skisser åtte satsningsområder for perioden. For 

hvert av disse satsningsområdene er det beskrevet ulike iverksatte og planlagte tiltak. 

Satsningsområdene, tiltakene og involverte instanser er oppsummert i matrisen under.  

Satsnings-

område 

Tiltak Involverte enheter Gjennomført 

kartlegging 

Barn og 

unges 

psykiske 

helse 

• «Helt sjef» - 

livsmestringsgrupper 

for ungdomsskole 

• «Psykologisk 

førstehjelp»- 

lavterskeltilbud til 

psykolog 

• Traumebehandling 

 

• Verdensdagen for 

psykiske helse- 

• Skolehelsetjenesten 

• Friskliv 

• Familiens Hus 

 

 

 

 

Ungdata 2019 
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tilbud til alle i 

kommunen 

Avhengighet • Ruskontrakter 

• Rusforebyggende 

arbeid- 

gruppeundervisning 

7. og 10. trinn 

• Dataspill-

avhengighet 

• Enhet helse barn og 

unge 

• SLT 

• Politi 

 

Ungdata 2019 

Vold i nære 

relasjoner 
• Tverrfaglig 

ressursgruppe 

• «Handlingsplan mot 

vold i nære 

relasjoner» 

• Kveldsskole med 

foreldre 

• Barneverntjenesten 

• Forebyggende enhet 

politiet 

• Helsestasjon 

• SLT 

• Skole 

Statistikk 

barneverntjenesten 

Ungdata 2019 

Overganger • Alle enheter skal 

jevnlig gå gjennom 

temaet og vurdere 

egen tilnærming 

utfordringene 

• Rutiner for overgang 

ved helsestasjon og 

kultur, oppvekst og 

skole 

• Alle enheter 

 

 

Forskning  

Skolefravær • Veileder for 

kvalitetssikring av 

tilstedeværelse 

• Skole 

 

Rapportering fra 

skolehelsetjeneste, 

barnevern, PPT og 

skole 

Foreldrerollen • Tilbud om COS-

kurs19 til alle foreldre 

• Familieterapeut 

• Enhet helse barn og 

unge 

Folkehelseprofilen 

Forskning 

Barne-

fattigdom 
• Rutiner for 

kartlegging av barns 

oppvekstsvilkår for 

søkere hos NAV 

• Tilskuddsmidler fra 

Fylkesmann 

• Tiltaket «Aktive barn 

og unge»- utdeling 

av klær og utstyr og 

aktiviteter 

• NAV 

• SLT 

Nasjonal statistikk 

Forskning 

Folkehelseprofilen 

 

 

19 Circle of Security (trygghetssirkelen)  
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Arbeid og 

aktivitet 
• Relasjonsarbeid i 

NAV 

• «Muligheten»- tiltak 

for å ivareta 

aktivitetsplikten for 

søkere hos NAV 

under 30 

• «Se meg Bry deg» 

• NAV 

• Familiens Hus 

• Markedsaktører 

• Videregående skoler 

• Spesialisthelsetjenesten 

 

 

Figur 1 Oversikt over iverksatte tiltak 

 

Kilde: Strategisk tverrfaglig plan, Enebakk kommune 2019 

Evalueringer av iverksatte tiltak 

I dokumentasjonen revisjonen har mottatt er det flere eksempler på at tiltakene som er beskrevet over 
har gjennomgått en evaluering. Revisjonen har mottatt evalueringer av tiltakene: 

- Mestringsgruppe for ungdom. Anbefalt videreføring av tiltaket. 
- «Helt sjef» 

5.3. Rutiner for tverrfaglig arbeid 

I dokumentene som er oversendt til revisjonen er det en rekke rutinebeskrivelser av hvordan det skal 
arbeides tverrfaglig i kommunene. Enebakk har selv laget et kart over de samarbeidsrelasjonene de 
enkelte enhetene har, som vist i figuren under. Revisjonen har også mottatt samarbeidsavtaler som 
bekrefter det samarbeidet som beskrives, samt beskrivelser av både formelle og uformelle 
samarbeidsfora gjennom intervjuer. 
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Kilde: Strategisk tverrfaglig plan, Enebakk kommune 2019 

Gjennom intervjuer med mange av aktørene i det forebyggende arbeidet, blir det bekreftet at det er en 
rekke etablerte møtepunkter mellom enhetene. Dette både for det overordnede samarbeidet og 
strategier, og rundt enkelthendelser og individer. I avsnittene som følger er en beskrivelse av noen av de 
mest sentrale samordning- og samarbeidsforaene. 

Familiens Hus 

Enebakk kommune har etablert Familiens Hus. Familiens Hus er både en fysisk samlokalisering av alle 
tjenester, som har et tilbud til barn, unge og familier. I Familiens hus inngår følgende enheter: Helse barn 
og unge, Barneverntjenesten, Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak, 
Pedagogisk Psykologisk Tjeneste, NAV og Enhet for psykisk helsearbeid og rus.  Familiens Hus er bygd 
opp, både fysisk og organisatorisk, etter de tre forebyggende nivåene universell, selektert og indisiert. 
Som vist i figuren over, er Familiens Hus det samlende tiltaket for alle enhetene, og i sentrum av alle 
samarbeid.  

Første etasje i Familiens Hus er tenkt som inngangsdøra til de generelle og allmenne kommunale tilbud, 
som svangerskapsomsorg og helsestasjon. Andre etasje rommer de tjenestene som yter konkrete tiltak 
inn mot familier, men frivillige og lavterskel tilbud, som grupper med foreldreveiledning. Tredje etasje 
representerer spesifikke tiltak, gitt av spesialisthelsetjenesten eller barneverntjenesten.  

Revisjonen blir forklart i intervju at Familiens Hus er viktig for det tverrfaglige arbeidet i kommunen. 
Familiens Hus skapte lave terskler for samarbeid og ta kontakt med alle instanser som kunne hjelpe i en 
sak. Det pekes også på i intervju at Familiens Hus er mer enn en fysisk samlokalisering, men også en 
metodikk og en holdning til samarbeid.  
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Familiens Hus brant ned vår 2019. Dokumentet Strategisk tverrfaglig handlingsplan, som det er referert 
til en rekke ganger i undersøkelsen, ble utformet for å ivareta samarbeidet etter brannen. Tjenestene 
som tidligere satt sammen i ett hus, er nå spredt rundt. Noen enheter sitter alene, andre er samlokalisert.  

I intervjuer oppgir enhetsledere at dette har påvirket samarbeidet mellom tjenestene. Særlig pekes det 
på at det uformelle samarbeidet og kontakten har blitt redusert. Den jevnlige kontakten mellom 
enhetene, også utenom de formaliserte møtepunktene, oppgis av flere å være er viktige for 
samarbeidet. Det pekes på at dette senker terskelen for å ta kontakt og kjennskap til hva de ulike 
enhetene kan har av tilbud og kan bidra med. Dette er noe som ble borte ved at Familiens Hus fysiske 
ble borte. Andre revisjonen intervjuet forteller at det det daglige arbeidet har gått relativt upåvirket 
videre etter brannen, men at avstanden til enhet helse barn og unge er det som merkes mest.  

Familieteam 

Ifølge strategi for tverrfaglige samarbeid (Enebakk kommune, 2019) er Familieteam er et tverrfaglig 
sammensatt team i Familiens Hus, som består av faste medlemmer fra Helsestasjon, PP- tjenesten, 
Barneverntjenesten, SLT (samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak rettet mot barn og 
unge) og enhet for psykisk helsearbeid og rus. SLT, Oppfølgingstjenesten, Flyktningetjenesten og 
NAV inviteres inn ved behov.  
 
Det beskrives at hovedintensjon med Familieteam er å gi familier med barn og ungdom i alderen 0 – 24 
år, et tverrfaglig koordinert tilbud og hjelp på et tidlig tidspunkt. Familieteam skal også være et fora for 
faglig veiledning og drøfting for ansatte i kommunen og eksterne samarbeidspartnere i arbeidet med 
barn og unge, og familier. Utfordringer som kan drøftes og meldes i Familieteam kan eksempelvis være: 
barn/ unge med psykiske vansker og/ eller atferdsvansker, barn med skolevegringsproblematikk, barn 
som pårørende, familier i en vanskelig livssituasjon og flyktningfamilier.   
 
Enheter som deltar i familieteam, forteller at de opplever at dette er et godt forum for å diskutere ulike 
saker på tvers av enhetene. Særlig positivt er det at familieteamet gir en mulighet til å presentere seg og 
hva de kan tilby i den enkelte sak. Det trekkes også frem at familiene som får saker belyst i teamet 
opplever at det godt å bli hørt, at de føler seg ivaretatt. Det pekes imidlertid på at det er behov for noe 
forventningsavklaring av hva teamet kan gjøre, det fattes for eksempel ingen vedtak i disse møtene.  
 
Ungdomsteam 

Familiens hus har også et tverrfaglig sammensatt ungdomsteam. Politi, SLT og skolehelsetjeneste er 
faste representanter i ungdomsteamet. Målgruppen er barn og ungdom i alderen 12-24 år som av ulike 
grunner har en mindre eller større utfordring på skolen eller i fritiden. I strategisk tverrfaglig plan står det 
at ungdomsteamet ønsker å bidra til identifisering av problemområder og utfordringer på skole og fritid, 
samt foreslå og iverksette lavterskeltiltak som bidrar til å forebygge kriminalitet og rus.   

I intervjuer fremkommer det at ungdomsteamet er et nyttig møtepunkt for å ta opp kjente utfordringer 
og samordne seg i innsatsen mot disse. På den andre siden pekes det også på av enkelte det også kan 
bli en lang vei fra snakk om utfordringene til faktiske tiltak.  

Ressursteam 

Ressursteamet består av leder helse barn og unge, skolehelsetjeneste og psykisk helseteam. Her 
drøftes enkeltsaker hvor det har blitt gitt samtykke for en tverrfaglig vurdering av en sak. Har faste 
møter annenhver uke.  

Inntaksteam 
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Teamet er sammensatt av psykisk helseteam og skolehelsetjeneste, og går igjennom nye henvendelser 
inn til enheten ukentlig.  

Politirådet 

Dette rådet bestående av politi, rådmann og SLT legger de overordnede planene og 
satsningsområdene for det kriminalitetsforebyggende og rusforebyggende arbeidet. Av eksterne 
aktører kommunen samarbeider med vises det til forebyggende enhet i politiet. Alle revisjonen 
intervjuet som opplever det som et tett og godt samarbeid med forebyggende enhet, som bistår i en 
rekke sammenhenger.  

Oppgitte forbedringspunkter for samarbeidsrutiner og rolleavklaringer 

I intervjuer pekes det på noen forbedringspunkter vedrørende rutiner og rolleavklaringer i det 
forebyggende samarbeidet.  

Enhetsleder psykisk helsearbeid og rus peker på at det er et behov for flere skriftlige rutiner som ligger 
lett tilgjengelige, fra sitt ståsted som relativt ny i kommunen. Enhetsleder presiserer at det kan være at 
det finnes rutiner, men at han ikke har kjennskap til det fordi han er ny.  
 
Enhetsleder psykisk helsearbeid og rus peker på at de rutinene han savner eller ikke har kjennskap til er 
de som definerer samarbeid og hva som forventes i samarbeidet, og at samarbeidet ikke bare gjøres på 
gammel kjennskap. Det er en del av arbeidet som gjøres fordi personene vet hva som skal gjøres, men 
for nye er det vanskeligere å orientere seg i. Etablere skriftlige og formaliserte rutiner som ligger lagret i 
kvalitetssystemet Compilo, så det er lett tilgjengelig uavhengig av hvilket hus man sitter i. Enhetsleder 
har et inntrykk av at det er relativt lav turn-over på ledernivå, mange med lang erfaring, så skjer mye av 
vane. Rolleavklaringer og funksjonsbeskrivelser er viktige for å kunne ta over oppgaver ved for 
eksempel fravær av en rolle.   
 
Enhetsleder psykisk helsearbeid og rus viser til at det er en risiko for at man handler ut av vane med de 
man kjenner. Det kan også være en risiko for at egen oppfatning av hva de andre tjenestene leverer 
kommuniseres ut til bruker, som igjen kan føre til feilaktige opplysninger og forventninger. Det pekes på 
at en oppdatert og tydeligere oppfatning om hvem man er og hva tjenesten kan levere, så kan tilbudet 
til bruker komme tydeligere frem og til et større publikum. Denne problematikken har blitt løftet opp og 
det skal jobbes med internt i enheten psykisk helse og rus, men det er ulikheter mellom enhetene og 
hva man opplever som et behov. 
 
Enhetsleder kultur, integrering og forebygging viser til at det var nok enklere å få til det uformaliserte 
samarbeider, den praten over kaffekoppen før Familiens Hus brant ned. Det merkes jo ved enheten at 
det er tydelige fordeler med å være samlokalisert med alle faggruppene i Herredshuset.  Det gjøres 
jobb nå på å formalisere samarbeidsrutiner og revidere den dokumentasjonen som finnes. 
 

5.4. Kommunikasjon mellom enheter ved bekymring 

Revisjonen har gjennom intervjuer innhentet informasjon om hvorvidt de vet hvor de skal gå ved 
bekymring rundt et barn, og om terskelen for å gjøre dette er lav.  

Det fremkom i intervjuer at de det er god kjennskap til hvem og når de skal kontakte ved andre enheter 
ved bekymring, dette er det etablerte rutiner for. Flere peker imidlertid at terskelen for å ta kontakt som 
lavere før Familiens Hus brant ned, da var tjenestene bokstavelig talt rett i nærheten. Et annet element 
flere peker på er at det nå er flere tjenester oppleves som pressede og det gjør at man ikke ønsker å 
bidra til ytterligere belastning.  
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Psykisk helsearbeid og rus viser peker på i intervju at det er en sårbarhet knyttet til de overganger. Dette 
gjelder overganger mellom ungdomsskole til videregående og overgang mellom tjenester på barne- og 
ungdomssiden til tjenester som ytes til voksne. Flere revisjonen intervjuet pekte på at siden det ikke er 
en videregående skole i Enebakk, er det en risiko for å miste litt oversikten over de ungdommene som 
kan ha behov for hjelp. Det er også et spørsmål om hvor mye informasjon det skal og bør være rundt 
enkeltelever som går på en videregående skole utenfor kommunen. En annen utfordring er at 
ungdommene i Enebakk fordeler seg på videregående skoler på en rekke tilstøtende kommuner, fra 
Akershus til Follo. En av ungdomsskolene forteller i intervju at vedrørende elever som går på 
videregående forklares det at det er mye kontakt med veiledningssenteret i Follo for å følge opp de 
elevene som skal til videregående. Rundt de elevene som det er en bekymring så er det 
samarbeidsmøter, i tillegg er det overføringsmøter med de skolene som elevene kommer inn. Det har 
blitt en bedre kontakt med veiledningskontakt i Viken. Videregående skolene oppleves som åpne for 
samarbeid, men dette må som regel initieres fra ungdomsskolene. 

Barneverntjenesten forteller at de gjerne skulle hatt flere bekymringsmeldinger fra barnehagene i 
kommunen. Noen barnehager melder mye, mens andre tar sjeldnere kontakt. Når dette sees i 
sammenheng med en rekke bekymringsmeldinger fra skolene på barn i de yngste klassene, tyder det 
på at det i større grad kunne meldes inn. Vedrørende bekymringsmeldinger fra barnehage/skole til 
barneverntjeneste forteller kommunalsjef kultur, oppvekst og utdanning at han opplever at det er lave 
terskler for å melde ved bekymring for et barn for barnehage og skole. Det er utarbeidet rutiner for 
dette, og det jobbes mye med. Viktig å få kommunisert at barnehagene kan melde bekymring. Han 
forteller at dette blir jevnlig tett opp av barnevernsleder til barnehagene, barnevernet har egne 
kontaktpersoner knyttet til hver barnehage og skole i kommunen. Kommunalsjef viser også til årsaker til 
at det meldes noe mindre fra barnehagene må også sees i sammenheng med at barnehagene i større 
grad har kompenserende tiltak for barn, som mat og fleksible starttider. Mangler barn noe av dette, vil 
dette bli mye tydeligere på skolen. 

Psykisk helse og rus forteller i intervju at det ligger et forbedringspunkt i hvor tidlig enheten psykisk 
helse og rus kommer inn, da særlig hos de yngste. Enhetsleder peker på at hvis man skulle ønske seg 
noe, så var det enheten ble koblet på mens ungdommene fortsatt fikk tilbud fra enheter i kommunen. Et 
ønske er at det var flere overføringer mellom tjenester gitt av frem til 18 år tjenester på voksensiden, 
som tilbud gjennom enhet psykisk helsearbeid og rus. Noen av disse kommer til enhet helse og rus når 
de blir litt eldre, med et mer utviklet problem enn tidligere. 

5.5. Samarbeid i enkeltsaker 

Enebakk har formulert en rekke beskrivelser av hvordan det skal samarbeid i den enkelte sak og rundt 
konkrete barn, unge og familier.  
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Alle revisjonen intervjuet presiserer at det samarbeides godt mellom enhetene i enkeltsaker. Det 
fremkommer imidlertid noen elementer som gjør seg gjeldende i samarbeidet noen instanser, både fra 
et overordnet ståsted og i forbindelse med pandemi. 

Det forklares i intervju med skolene at det er et utstrakt samarbeid mellom barne- og 
ungdomspsykiatrien (BUP), barneverntjeneste og politi. Det har lenge vært et samarbeid mellom ulike 
instanser og har en tradisjon for å dele saker mellom de relevante instansene. Den spesielle situasjonen 
vedrørende både pandemi og manglende bemanning i helse barn og unge, har gjort at man kjenner litt 
på at de andre etatene også har mye hos seg og skolen tar i større grad mer selv.   
 
Skolen har også hatt en økning i kontakt med fastleger. Fastleger har nå blitt en del av samarbeidsmøter 
vedrørende elevers helse, en direkte konsekvens at det ikke for tiden ikke er tilstrekkelig bemanning på 
enhet helse barn og unge. Skolen opplever at det er ventetider på BUP, som er en utfordring. Nå har det 
blitt endringer, slik at sosiallærer nå skriver henstilling til BUP eller psykolog selv, noe som tidligere ble 
gjort av enhet helse barn og unge.   
 
Enhetsleder kultur, integrering og forebygging viser også til at av forbedringspunkter kunne det nok 
vært nyttig med et mer formalisert samarbeid på ansattnivå og i enkeltsaker. I enkeltsaker kan det nok 
skje at man kunne vært enda tettere på tidligere. Før deltok SLT-leder i samarbeidsmøtene på familiens 
Hus, men dette gjør enhetsleder nå. 
 
IP og koordinator 

Et verktøy for å samhandle rundt brukere som har behov for langvarige og koordinerte tjenester er 
Individuell plan (IP) og koordinator.  

Enebakk har en koordinerende enhet, som har som hovedoppgaver å opprette individuelle planer (IP) og 
koordinatorer. Enhetsleder forteller at det er veldig få barn som har IP og koordinator i Enebakk, utover 
de med nedsatt funksjonsnivå. De som har fått det kommer da gjerne fra Barne – og 
Ungdomspsykiatrisk (BUP). Som leder for koordinerende enhet mener hun at det har vært praksis for 
IP og koordinator i Enebakk i enheten, men dette er ikke nødvendigvis tilfelle for de andre aktørene. Det 
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er nok sånn at de andre aktørene har en annen forståelse for behovet for IP, og kan for 
eksempel argumentere for at dette behovet er løst gjennom individuell opplæringsplan (IOP).  
 
Leder koordinerende enhet forklarer i intervju at det kan være koordinatorer fra alle 
instanser, også barnevern, PPT og skole.  Men enhetsleder peker på at det er nok flere fra disse 
aktørene som er av den oppfatning at koordinatorrollen bør ligge hos aktører innen helse- og 
omsorgssektoren. I mange tilfeller faller da dette til skolehelsetjenesten. Det viktigste for leder av 
koordinert enhet er at koordinator er en person som kjenner brukeren godt og som kan følge saken over 
tid.   
 

Om programmet som brukes for IP, Sampro, forteller enhetsleder rehabilitering og friskliv at dette 
fungerer godt på individnivå og oppleves brukervennlig ovenfor pårørende og bruker. Dette 
programmet tillater andre faginstanser å logge seg på når som helst, da det er et digitalt dokument. 
Spesialisthelsetjenesten har vært tydelige på at de ikke ønsker å koble seg på, med begrunnelse i for 
mange verktøy i de ulike kommunene å forholde deg til. Enhetsleder psykisk helsearbeid og rus viser til 
at også er en del fastleger som ikke ønsker å ta i bruk dette programmet. Det pekes på at selv om 
programmet kan være bra isolert sett, så benyttes andre modeller for samhandling.  
 
Enhetsleder friskliv og rehabilitering viser også på at dokumentet og programmet fungerer godt, 
men at det jobbes med å få på plass forståelsen for at dette er nyttig verktøy for de andre 
instansene. Organisasjonen har en utfordring ved fullt ut se potensiale for å bruke IP og koordinator. Det 
pekes på at de endre enhetene har sine har sine egne journalsystem som sikkert fungerer godt, 
men Sampro er et nyttig for samhandling og kommunikasjon på tvers av enhetene. IP kan være 
så enkle og lettfattelige, det trenger ikke å være så høy terskel for å ta det i bruk.  
 
Enheten har fått hatt rehabiliteringsprosjekt og mottatt statlige midler til «opptrappingsplan 
for rehabilitering og habilitering» i 2019 og 2020 i det prosjektet har enheten blant annet hatt fokus på 
rutiner og opplæring knyttet til koordinator rollen, IP og bruk av verktøyet Sampro. Rutinene er revidert i 
kvalitetslosen. På grunn av pandemien har det vært vanskelig å nå ut med informasjon til alle enhetene i 
Helse og andre enheter i KOS, kun hatt digital opplæring med noen enheter og individuell 
veiledning. Har også oppdatert kommunes hjemmesider med ny info om koordinerende enhet. 
  
Enhetsleder koordinerende enhet forteller at hun sitter i møte med andre Follokommuner og skjønner at 
dette er en kjent problematikk også i andre kommuner. Hun peker også på at hun tror det er mange som 
er koordinator i praksis, men at det kalles noe annet. Dette henger sammen med at instansene som 
tenker at det jobbes godt nok ut fra de rutinene man har satt. Det er jo for eksempel ingen etater som 
har satt av egen tid til å være koordinator, dette kommer som en oppgave i tillegg til kjerneoppgavene.  
 
For koordinerende enhet er det viktigste er at den som er koordinator er en noen som kan bistå i alle 
typer spørsmål bruker har. I praksis så er det personer i de ulike enhetene som har denne rollen en som 
tar imot alle henvendelser fra en bruker. Det er en oppfatning at det samarbeides godt rundt enkeltbarn, 
men at utfordringen ligger i å koble på det som trengs av ressurser før problemene blir større. 
Enhetsleder koordinerende enhet oppgir som eksempel at ved skolefravær så kan det bli mye fravær 
før for eksempel helse kobles på.  
 
Om bruk av individuell plan og koordinatorer forklarer NAV-leder at det er noe uoversiktlig i 
Enebakk vedrørende saksgangen og bruken av dette. NAV utarbeider IP-er, men det er ikke gitt at NAV 
skal være koordinator i alle saker. Alle i NAV har en IP, men kalles ikke det. Det må balanseres ut hva 
brukeren faktisk trenger, da det opprettes planer uansett. Personer med funksjonsnedsettelse, som ofte 
har IP, har ikke nødvendigvis noen oppfølging av NAV, utover utbetalinger av 
trygd. Deltar selvfølgelig på ansvarsgruppemøter der de kalles inn.  NAV-leder forteller at det ble satt 
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inn ressurser for kompetanse på IP og Sampro, hvor det er noen ved NAV som er superbrukere på dette 
verktøyet. Men i praksis har nok satsningen ligget litt dødt. NAV har i seg selv omfattende 
dokumentasjon rundt den enkelte bruker. Enhetsleder psykisk helsearbeid og rus peker på at når 
sentrale aktører ikke ønsker å ta i bruk programmet, som spesialisthelsetjenesten og fastleger, så det i 
seg en hemsko for effektiv bruk i samhandlingen.  
 
Enebakk har etablert et ungdomsråd for kommunen. Ungdomsrådet skal være ungdommens talerør 
overfor politikere og beslutningstakere, og vil gi muligheter for ungdomsmedvirkning i et bredt utvalg av 
befolkningen i Enebakk. Rådet vil gjøre det lettere for ungdom å bli hørt i demokratiske prosesser. 
Ungdomsrådet skal representere de unge i Enebakk kommune og skal bidra til å fremme de unges 
synspunkt og interesser inn i det politiske systemet. Enhetsleder kultur forteller i intervju at det har vært 
en lang prosess å få på plass et ungdomsråd, men at dette nå er i gang. De har per nå hatt et par møter i 
2021.  

5.6. Revisjonens vurdering av kommunens praksis 

Ivaretar kommunen i praksis sitt ansvar innenfor helsefremmende og forebyggende psykisk helsevern 
og rus for barn og unge? 
 

• Kommunen må ha et system for kartlegging av barn og unges oppvekstsvilkår  
• Kommunen bør ha iverksatt tiltak med bakgrunn i avdekkede behov 
• Enheter må ha rutiner for å fange opp barn og unge som kan ha behov for hjelp 
• Kommunen må ha rutiner og praksis for å ta kontakt og samarbeide, både på et overordnet nivå 

og på et individnivå 
 

 

Gjennomgangen viser at kommunen har et system for kartlegging av barn og unges oppvekstsvilkår, 
både gjennom nasjonale kartlegginger og gjennom tjenestenes kontakt med barn og unge. Det er på 
bakgrunn av dette identifisert noen områder som barn og unge i Enebakk opplever som vanskelig.  

Det fremkommer imidlertid informasjon om at det er nye og flere elementer som gjør seg gjeldende i 
forbindelse med pandemi og stengte samfunn. I tillegg oppgis det en bekymring fra flere av tjenestene i 
mindre grad har mulighet til å fange opp barn som kan ha utfordringer og komme tidlig inn med tiltak, 
på grunn av mindre kontakt med barn og unge under pandemien og manglende ressurser i 
forebyggende helsetilbud. Det er derfor etter revisjonens mening viktig at kommunen etablerer 
tilstrekkelige systemer for å kartlegge og fange opp barn og unge med behov for hjelp i etterkant av 
pandemisituasjon.  

Enebakk kommune har en rekke tiltaksområder, med tverrfaglig innsats, for å møte noen av de 
identifiserte sårbarhetene som barn og unge kan oppleve. Dette er etter revisjonens mening positivt.  

Gjennomgangen viser også at det er etablert en rekke møtepunkter og fora for å sikre at samarbeides 
og jobbes koordinert i det forebyggende arbeidet. Sentralt i samhandlingen er blant annet Familiens 
Hus, som både er et fysisk hus og en samhandlingsmodell. Det fysiske Familiens Hus brant ned i 2019, 
som har skapt utfordringer innen samarbeid. Særlig pekes det på at det uformelle samarbeidet og 
jevnlige kontakten på tvers av enhetene har blitt svekket. Flere peker på at særlig avstanden til enhet 
helse barn og unge har blitt lengre, både fysisk og i samarbeid. Dette styrker, etter revisjonens mening, 
behovet for formaliserte og avklarte rolle- og tjenestebeskrivelser som pekt på i problemstilling 1. En 
potensiell sårbarhet som revisjonen vil peke på er at i mangel av Familiens Hus og den samlokalisering 
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dette innebærer, vil tjenestene ha noe mindre innsikt i tilbudet til de andre tjenestene har og at 
tjenestene samarbeider mer eller bedre med de tjenestene og menneskene de allerede kjenner.  

Den enkelte tjeneste har utarbeidet rutiner og praksis for å fange opp barn og unge som kan ha behov 
for hjelp. Etter hva revisjonen kan se er det også rutiner som sikrer at det tas kontakt med andre enheter 
ved behov for dette i enkeltsaker. Gjennomgående i revisjonen er tilbakemeldinger om at det 
samarbeides godt på individnivå. Revisjonen vil imidlertid bemerke at det synes som bruk av individuelle 
planer og koordinator har en uavklart praksis, og ikke tas i bruk i den utstrekning som det kunne. 
Revisjonen mener at kommunen bør se på om rutiner for bruk IP og koordinator i tilstrekkelig grad er 
kjent og implementert i kommunens praksis rundt enkeltindivider, slik loven krever.  

 

6. Oppsummering og konklusjon 

Prosjektets formål er å vurdere kommunes tilbud til barn og unge innenfor psykisk helsearbeid og rus, 
med spesielt fokus på hvordan kommunen fanger opp de som kan ha behov og tidlig innsats for 
disse.  Undersøkelsen omfatter en rekke områder som kan være utfordrende for barn og unge, også 
utover psykisk helse og rus. Dette følger av at forebyggende innsats i sin natur fordrer tidlig innsats 
uavhengig av observerte problemer, og at utfordringer innen helse psykisk og rus kan følge av flere 
faktorer i et barns liv. Undersøkelsen har et systemfokus, som først og fremst ser på hvordan Enebakk 
kommune har lagt til rette for at det finnes et forebyggende tilbud og at disse tilbudene vet hvem og når 
de skal bistå i det forebyggende arbeidet, både på gruppenivå og på individnivå. 

Prosjektet har hatt to problemstillinger for å svare ut prosjektets formål. 

1. Har kommunen et tilstrekkelig system for å ivareta helsefremmende og forebyggende arbeid 
innen psykisk helsearbeid og rus for barn og unge?   
 

2. Ivaretar kommunen i praksis sitt ansvar innenfor helsefremmende og forebyggende psykisk 
helsearbeid og rus for barn og unge?  
 

Samlet sett er det revisjonens vurdering at kommunen har hatt en god dekning og innsats i sitt 
forebyggende arbeid opp mot barn og unge. Det er imidlertid nye utfordringer i forbindelse med 
pandemi, bemanning og brannen i Familiens Hus som påvirker det helhetlige tilbudet.  

Gjennomgangen viser at det er mange aktører som har et ansvar inn i det forebyggende arbeidet i 
kommunen og at disse aktørene har en rekke arbeidsoppgaver og tiltak for å sikre at det ytes en 
forebyggende innsats. Samlet sett gir dette et inntrykk av Enebakk i utgangspunktet har et godt 
forebyggende tilbud for kommunens barn og unge, samt deres foreldre. De enkelte tjenestene har 
utarbeidet rolle- og ansvarsbeskrivelser og det er rutiner for samhandling. Av forbedringspunkter pekes 
det imidlertid på at ansvarsbeskrivelser og rolleavklaringer i større grad kunne formaliseres og 
skriftliggjøres, og gjøres kjent for alle aktører i kommunen. Revisjonen mener at en tydeliggjøring av 
roller og ansvar vil være hensiktsmessig generelt, og særlig sett opp mot de utfordringene kommunen 
har innen bemanning og ressurser på revisjonstidspunktet.  

Som gjennomgangen viser så står enhet helse barn og unge sentralt i det forebyggende arbeidet, og 
har en rekke oppgaver og ansvar knyttet til seg for å ivareta den forebyggende innsatsen i kommunen. 
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Helsestasjon og skolehelsetjeneste er et universelt lavterskeltilbud, som møter alle barn og unge i 
kommunen. Dette er forebyggende i sin natur. På revisjonstidspunktet opplever enheten store 
bemanningsutfordringer med flere vakante stillinger. På grunn av pandemihåndtering har ansatte ved 
enheten hatt andre oppgaver enn forebyggende barn og unge, særlig i skolehelsetjenesten. Dette har i 
stor grad påvirket det helsefremmende tilbudet til barn og unge i kommunen.  

Revisjonen har forståelse for at pandemihåndtering har vært en krevende oppgave, som også 
kommunen er pliktige til å gjennomføre med de ressursene kommunen har tilgjengelig. Revisjonen vil 
imidlertid understreke at selv om situasjonen med pandemi er spesiell, avhenger et godt system for det 
forebyggende arbeidet og i hvilken grad tilbudene blir benyttet av brukerne at det ytes et stabilt og 
kontinuerlig tjenestetilbud. Det er revisjonens vurdering at kommunen nå må legge planer og iverksette 
tiltak for å sikre at det kommer på plass et forebyggende og helsefremmende tilbud til alle barn og 
unge. 

Revisjonen har lagt til grunn i undersøkelsen at kommunen må sørge for å ha systematiske 
kartlegginger av barn og unges oppvekstsvilkår, og finne passende tiltak på bakgrunn av dette. 
Gjennomgangen viser at kommunen har et system for kartlegging av barn og unges oppvekstsvilkår, 
både gjennom nasjonale kartlegginger og gjennom tjenestenes jevnlige kontakt med barn og unge. Det 
er på bakgrunn av dette identifisert noen områder som kan være utfordrende i barn og unges liv, som 
psykisk helse, rus, frafall i skole og lignende.  

Det fremkommer imidlertid informasjon om at det er nye og flere elementer som gjør seg gjeldende i 
forbindelse med pandemi og stengte samfunn. I tillegg oppgis det en bekymring fra flere av tjenestene 
at de i mindre grad har mulighet til å fange opp barn som kan ha utfordringer og komme tidlig inn med 
tiltak, på grunn av mindre kontakt med barn og unge under pandemien og manglende ressurser i 
forebyggende helsetilbud. Det er derfor etter revisjonens mening viktig at kommunen etablerer 
tilstrekkelige systemer for å kartlegge og fange opp barn og unge med behov for hjelp i etterkant av 
pandemisituasjon.  

Enebakk kommune har en rekke tiltaksområder, med tverrfaglig innsats, for å møte noen av de 
identifiserte sårbarhetene som barn og unge kan oppleve. Dette er etter revisjonens mening positivt.  

Gjennomgangen viser også at det er etablert en rekke møtepunkter og fora for å sikre at samarbeides 
og jobbes koordinert i det forebyggende arbeidet. Sentralt i samhandlingen er blant annet Familiens 
Hus, som både er et fysisk hus og en samhandlingsmodell. Det fysiske Familiens Hus brant ned i 2019, 
som har skapt utfordringer innen samarbeid. Særlig pekes det på at det uformelle samarbeidet og 
jevnlige kontakten på tvers av enhetene har blitt svekket. Flere peker på at særlig avstanden til enhet 
helse barn og unge har blitt lengre, både fysisk og i samarbeid. Dette styrker, etter revisjonens mening, 
behovet for formaliserte og avklarte rolle- og tjenestebeskrivelser som pekt på i problemstilling 1. En 
potensiell sårbarhet som revisjonen vil peke på er at i mangel av Familiens Hus og den samlokalisering 
dette innebærer, vil tjenestene ha noe mindre innsikt i tilbudet til de andre tjenestene har og at 
tjenestene samarbeider mer eller bedre med de tjenestene og menneskene de allerede kjenner.  

Den enkelte tjeneste har utarbeidet rutiner og praksis for å fange opp barn og unge som kan ha behov 
for hjelp. Etter hva revisjonen kan se er det også rutiner som sikrer at det tas kontakt med andre enheter 
ved behov for dette i enkeltsaker. Gjennomgående i revisjonen er tilbakemeldinger om at det 
samarbeides godt på individnivå. Revisjonen vil imidlertid bemerke at det synes som bruk av individuelle 
planer og koordinator har en uavklart praksis. Revisjonen mener at kommunen bør se på om rutiner for 
bruk IP og koordinator i tilstrekkelig grad er kjent og implementert i kommunens praksis rundt 
enkeltindivider, slik loven krever.  
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7. Anbefaling 

Med bakgrunn i vår gjennomgang vil vi anbefale kommunedirektør/ Enebakk kommune å gjennomføre 

følgende: 

• Kommunen må planlegge for og iverksette tiltak som sikrer at barn og unge i kommunen får et 

tilstrekkelig forebyggende tilbud, da særlig innen enhet helse barn og unge.  

• Kommunen bør se nærmere på om rolle og ansvarsbeskrivelser inn i det forebyggende arbeidet 

kan ytterligere formaliseres og tydeliggjøres for alle kommunens enheter 

• Kommunen må sikre at de står rustet til å avdekke problemer og fange opp barn som kan ha 

behov for hjelp i etterkant av pandemi. 

• Kommunen bør vurdere om det er behov for å større grad formalisere samarbeidsrutiner rundt 

enkeltbarn, særlig sett i sammenheng med fravær i samlokalisering i Familiens Hus.  

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

10.6.2021cer vedlagt rapporten. 

 

Drammen, den 14. juni 2021. 

 

Ann Heidi Jebsen Hanne Tømte Even Tveter 

Oppdragsansvarlig 
forvaltningsrevisor 

Forvaltningsrevisor Forvaltningsrevisor 
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Referanser 

Lov, forskrift og rundskriv 

Lov om barneverntjenester LOV-1992-07-17-100 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester LOV-2020-06-19-78 fra 01.07.2020 

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen LOV-2009-12-18-131  

Lov om folkehelsearbeid LOV-2011-06-24-29  

Lov om helsepersonell m.v. LOV-1999-07-02-64  

FOR 2012-06-28 nr. 692: Forskrift om oversikt over folkehelsen  

FOR 2003 -04-03 nr 450: Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i 

helsestasjons- og skolehelsetjenesten.  

FOR 2011-12-16 1256: Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator  

Rundskriv Q-16/2013. Forebyggende innsats for barn og unge. Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet (BLID). 

Rundskriv Q-25/2015. Barnevernet og det forebyggende arbeidet for barn og unge og deres familier. 

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). 

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

Regjeringen, 2009. 

 

Kommunens dokumenter 

(Ikke utfyllende liste over oversendte dokumenter, men avgrenset til dokumenter som omtalt detaljert og med 
referanse i tekst)  

Virksomhetsplan enhet helse barn og unge (2020- 2023). 

Program for skolehelsetjenesten 

Strategisk tverrfaglig plan for Familiens Hus 2019-2021 (2019). 

Rapporter fra UngData-undersøkelser for årene 2017 og 2019, Enebakk kommune.  

Organisasjonskart Enebakk kommune, 2021 
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Vedlegg 1 – Uttalelse fra kommunedirektøren, datert 

10.6.2021 

 
VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS 
Postboks 4197 
3005 DRAMMEN 
 
 
 

 

Deres dato: 
 

Deres ref.:  
 

Vår ref.: 
2021/1585/MARBRE5 

 Dato: 
08.06.2021 

 
 

Rådmannens uttalelse til forvaltningsrevisjon psykisk helse og rus for barn og unge  

Viken kommunerevisjon IKS har med bakgrunn i bestilling fra kontrollutvalget den 09.12.2020 sak 
46/20 gjennomført en forvaltningsrevisjon knyttet til kommunens håndtering av psykisk helse og 
rus for barn og unge. 

 

ENEBAKK KOMMUNE 
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Formålet med revisjonen er å vurdere kommunens tilbud til barn og unge innenfor psykisk helse 
og rus, med spesielt fokus på hvordan kommunen fanger opp hvordan de som kan ha behov for 
tidlig innsats for disse tilbudene. 
 
Rådmannen har ingen bemerkninger til anvendt metode og tar funnene i rapporten til 
etterretning. 
 
Rapporten har i første rekke satt fokus på kommunens arbeid knyttet til to problemstillinger. 
 

- Har kommunen et tilstrekkelig system for å ivareta helsefremmende og forebyggende 
arbeid innen psykisk helsearbeid og rus for barn og unge? 

- Ivaretar kommunen i praksis sitt ansvar innenfor helsefremmende og forbyggende psykisk 
helsearbeid og rus for barn og unge? 

 
Rapporten gir etter rådmannens vurdering et godt bilde av det overordnede arbeidet innenfor 
helsefremmende og forebyggende arbeid innen psykisk helsearbeid og rus for barn og unge. Det 
er gledelig at revisjonens vurdering er at kommunen har hatt en god dekning og innsats i sitt 
forebyggende arbeid. Samtidig er det flere aspekter rundt kommunens helsefremmende arbeid 
med barn og unge, under den pågående pandemien, som revisjonen ikke finner tilfredsstillende. 
Med en pågående pandemi har flere tiltak ikke vært mulig å gjennomføre og flere ansatte har vært 
omdisponert relatert til arbeidet med Covid-19. Nedstenging av samfunnet har påvirket tilbudet til 
barn og unge i kommunen, da tjenestene det siste året har hatt mindre mulighet til å fange opp 
barn med behov for oppfølging. 
 
Brannen i Familiens hus i 2019 har gitt utfordringer med samarbeidet og samhandlingen mellom 
enhetene. Man samhandler fortsatt, men den daglige samhandlingen er blitt svekket. De enkelte 
tjenestene har utarbeidet rutiner og praksis for å fange opp barn og unge som kan ha behov for 
hjelp og det er rutiner for kontakt med andre enheter ved behov i enkeltsaker. Gjennomgående i 
revisjonsrapporten gis det tilbakemeldinger på at det samarbeides godt på individnivå, men det 
bemerkes at det synes som bruk av individuelle planer og koordinator har en uavklart praksis. 
 
Enhetene har utarbeidet rolle- og ansvarsbeskrivelser og har rutiner for samhandling, men 
revisjonen påpeker behov for at ansvarsbeskrivelser og rolleavklaringer i større grad kunne 
formaliseres og skriftliggjøres, og gjøres kjent for alle som yter tjenester til barn og unge. 
 
Rapporten viser at kommunen har et system for å kartlegge barn og unges oppvekstvilkår og  
igjennom denne identifisert områder som kan være utfordrende i barn og unges liv.  
 
Barn og unge er de som har vært hardest rammet under pandemien. Skoler, idrett og muligheter 
for å samles har til tider vært fraværende og mange unge forteller at de er ensomme. Helse og 
omsorgsavdelingen og Kultur, oppvekst og skole vil sette fokus på arbeidet med å identifisere barn 
og unge med ulike behov nå og etter pandemien. Blant annet tilsettes det i disse dager ekstra 
ressurser for å fange opp og ivareta de sårbare barn og unge. Skolehelsetjenesten vil fra 
skolestart, igjen være bemannet med forebyggende helsepersonell. 
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Familiens Hus vil stå ferdig etter planen våren 2022 og da vil alle enheter igjen være samlet under 
samme tak og kan gjenoppta både det formelle og uformelle samarbeidet om det forebyggende 
og helsefremmende arbeidet, slik at barn og unge og deres familier skal få optimal oppfølging og 
ikke minst hjelp når de trenger det. 
 
 
 
Enebakk, 10.06.2021 
 
 
Kjersti Øiseth, 
Rådmann 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for 

forvaltningsrevisjon 

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

Fastsatt av NKRFs styre 12.08.2020 og gjort gjeldende som god kommunal revisjonsskikk for forvaltningsrevisjoner med 
oppstartsbrev sendt etter 30.09.2020.  

Standarden er bygget opp med 34 punkter bestående av grunnleggende prinsipper og revisjonshandlinger i 

forvaltningsrevisjon, hvor noen er anbefalinger og noen er obligatoriske krav. Standarden fastsetter normer for 

planlegging, gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjon i kommuner, fylkeskommuner og i 

(fylkes)kommunalt eide selskap. 

Gjennomføring av forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave i 

kommuner og fylkeskommuner20, og kontrollutvalget skal påse 

at det utføres forvaltningsrevisjon. Det skal utarbeides en plan 

for forvaltningsrevisjon som viser på hvilke områder det skal 

gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Denne skal baseres på en 

risiko- og vesentlighetsvurdering, og den skal vedtas av 

kommunestyret eller fylkestinget selv.  

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske 

vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 

fylkestingets vedtak og forutsetninger. Forvaltningsrevisjon skal 

ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av 

kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte organer.  

Krav til revisor: 
Det skal utpekes en oppdragsansvarlig for hvert oppdrag i forvaltningsrevisjon, og denne er ansvarlig for å påse at 

standardens krav er oppfylt. Oppdragsansvarlig revisor skal sikre at forvaltningsrevisjonen gjennomføres med 

tilstrekkelig kunnskap om og ferdigheter i relevante metoder, og med tilstrekkelig kunnskap om temaet som 

revisjonen omhandler. Revisor skal være uavhengig og objektiv ved utførelsen av sine oppgaver.  

Bestilling og problemstilling: 
Forvaltningsrevisjonen skal gjennomføres i samsvar med kontrollutvalgets bestilling, og revisor skal vurdere om 

kontrollutvalgets bestilling lar seg gjennomføre. Revisor skal forsikre seg om at kontrollutvalget og revisor har lik 

forståelse av oppdraget, at rammene er tilstrekkelig klarlagt, og om nødvendig avklare bestillingen med 

kontrollutvalget.  

Revisor skal sikre at det utarbeides problemstillinger som er tilstrekkelig konkretisert og avgrenset til å kunne 

besvares, og at de er egnet til å besvare kontrollutvalgets bestilling. Dersom det er behov for å endre 

problemstillinger underveis slik at det kan ha betydning for gjennomføringen av oppdraget, skal dette avklares med 

kontrollutvalget. 

Revisor skal utarbeides en skriftlig prosjektplan for hver forvaltningsrevisjon, som redegjør for problemstillinger, 

revisjonskriterier eller grunnlaget for disse, og metodebruk.  

Revisjonsdialogen: 

 

20 LOV 2018-06-22 nr 83, Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), syvende del, kapittel 22 til 26, §§ 22-1 til 26-1 

Punkt Innhold 

 Innledning  

1-3 Krav til revisor  

4-8 Bestilling og problemstilling 

9-13 Revisjonsdialogen  

14-15 Revisjonskriterier  

16-19 Metode og data  

20-22 Vurderinger og konklusjoner  

23 Anbefalinger  

24-28 Rapport  

29-31 Dokumentasjon  

32-34 Kvalitetssikring og kvalitetskontroll  
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Revisor skal iverksette tiltak som er egnet til å sikre god dialog med revidert enhet, øvrige involverte og andre 

relevante aktører. Senest før datainnsamling starter skal revisor sende oppstartsbrev til kommunedirektøren (alt. 

selskapet). Som hovedregel skal det avholdes oppstartsmøte hvor det redegjøres for bakgrunn, problemstillinger, 

revisjonskriterier, informasjonsbehov og planlagt gjennomføring av forvaltningsrevisjonen.  

Utkast til rapport skal sendes kommunedirektøren (alt. selskapet som er gjenstand for forvaltningsrevisjon), og 

uttalelsen skal fremgå av rapporten i sin helhet. Endelig rapport skal oversendes kontrollutvalget, med kopi til 

kommunedirektøren (alt. selskapet). 

Revisjonskriterier: 
Med utgangspunkt i problemstillinger skal revisor etablerere revisjonskriterier utledet fra autoritative eller 

anerkjente kilder innenfor det reviderte området. Kildene skal presenteres for revidert enhet, som skal gis anledning 

til å komme med innspill. Revisjonskriteriene skal være relevante, konkrete og i samsvar med de kravene som 

gjelder for revidert enhet innenfor den aktuelle tidsperioden.  

Metode og data: 
Revisor skal sikre dataenes relevans (gyldighet, validitet) for problemstillingen, og datainnsamlingen skal 

gjennomføres på en måte som sikrer dataenes pålitelighet (reliabilitet). Metodevalg skal begrunnes og eventuelle 

svakheter i datamaterialet skal synliggjøres. Det skal innhentes data i tilstrekkelig omfang til å kunne gjøre 

vurderinger og svare på problemstillingene. Data som er fremkommet muntlig skal nedtegnes skriftlig og bekreftes 

av kilden. Personopplysninger skal behandles i tråd med kravene i personopplysningsloven.  

Vurderinger, konklusjoner og anbefalinger: 
Revisor skal vurdere innsamlede data opp mot revisjonskriteriene, og dersom det avdekkes vesentlige avvik skal 

det komme tydelig frem i rapporten. Vurderinger må være objektive, og med bakgrunn i disse skal revisor 

konkludere i forhold til problemstillingene.  

Anbefalinger er ikke obligatorisk, men skal gis der dette er hensiktsmessig ut fra data, vurderinger og konklusjoner. 

Anbefalinger skal ikke gis i form av detaljerte løsninger. 

Rapport: 
Det skal skrives rapport til hvert forvaltningsrevisjonsprosjekt, og rapporten skal utformes så leservennlig som mulig 

med hensyn til språk og struktur.  

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

data, vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbefalinger, og det skal være et klart skille mellom hva som er 

presentasjon av data (fakta) og hva som er revisors vurderinger. Praksis eller tilstand innen det reviderte området 

skal beskrives i et omfang som i tilstrekkelig grad underbygger revisors vurderinger og konklusjoner.  

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

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

misligheter eller feil, skal dokumenteres særskilt. Det samme gjelder dersom det avdekkes åpenbare brudd på 

annet regelverk enn det som inngår i revisjonen. Dokumentasjon skal oppbevares i minst 10 år.  

Kvalitetssikring og system for kvalitetskontroll  
Utførelse av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres, og denne skal dokumenteres. Den skal sikre at undersøkelse 

og rapport har nødvendig faglig og metodisk kvalitet og følger denne standard.  

Revisjonsenheten skal dokumentere et system for kvalitetskontroll.  
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Vedlegg 3 – Metode 

Prinsipper for metodebruk i forvaltningsrevisjon følger av "RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon"21 

som er vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). Denne bygger i stor grad på 

samfunnsvitenskapelig metode om etterprøvbarhet av funn, og rettslige prinsipper om at revidert enhet 

skal kunne få frem sitt syn (kontradiksjon) ut fra vår gjennomgang og vurdering av område vi ser på.  

Sett i lys av en forvaltningsrevisjons begrensede ressursramme, samt hensiktsmessigheten i forhold til 

dens formål, er dokumentasjonen og sikring av denne ikke så omfattende som kravene som settes til 

vitenskapen og domstolene. Ut fra en vitenskapelig og filosofisk side er det ingen 

informasjon/dokumentasjon som er helt objektiv eller kilde som er 100% pålitelig.  

I forvaltningsrevisjon tilstreber vi at vurderinger og anbefalinger skal gjøres på et objektivt og 

etterprøvbart grunnlag. Ofte er problemstillingene i en forvaltningsrevisjon mer lukkede og definerte 

enn forskning og etterforskning. Dette påvirker også våre valg av metode. En av hovedhensiktene med 

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

gjennom prosessen når vi gjennomfører en forvaltningsrevisjon. Ved at det settes fokus på et tema 

og/eller område, vil ofte den reviderte selv se behov for endring.  

Det å pålegge endring er en politisk prosess som er gjenstand for saksbehandling. Av den grunn vil ikke 

våre vurderinger få direkte virkning for å sette i gang endringsprosesser. Gjennom å fremme 

vurderinger, og eventuelt anbefalinger, som er relevante for problemstillingene søker vi å bidra til 

utvikling i den reviderte enhet. 

I prosjekter kan vi benytte oss av kvalitative og kvantitative metoder22. Kvalitativ metode vektlegger 

forståelse og analyse av sammenhenger i en prosess hos den enkelte. De er viktige for å utvikle bedre 

forståelse av individer, i forhold til for eksempel motivasjon, følelser, holdninger og kognitive prosesser. 

Kvantitativ metode består av opptelling av fenomener eller kjennetegn ved en gruppe individer. Det 

brukes for å analysere et stort antall enheter, som for eksempel land, personer eller bedrifter. Kvalitative 

og kvantitative metoder er supplerende metoder som ikke kan erstatte hverandre. 

Eksempler på aktuelle metoder for innsamling og analyse av informasjon / fakta ved 
forvaltningsrevisjon: 

• Dokumentanalyse 

• Samtaler / intervju / gruppeintervju 

• Spørreundersøkelser 

• Statistiske analyser 

• Trendanalyser 

• Økonomiske analyser (som regnskapsanalyse) 

• Case 

 

21 Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon 
22 Store norske leksikon – https://snl.no/kvalitativ_metode og https://snl.no/kvantitativ_metode 

https://snl.no/enhet
https://snl.no/kvantitativ_analyse
https://snl.no/kvalitativ_metode
https://snl.no/kvantitativ_metode
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• Scenarioanalyse 

• Observasjon 

I denne revisjonen har vi benyttet følgende metoder: 

Dokumentanalyse 

Dokumentanalyse består av å hente informasjon fra planer, rapporter, rutiner, vedtak, referater og 

lignende.  

Styrkene ved dokumentanalyse er at informasjonen er skriftlig, og i mange tilfeller har flere personer 

vært involvert i utarbeidelsen av den. Er dokumentasjonen utarbeidet av den reviderte kan den antas å 

ha stor grad av pålitelighet. Er dokumentasjonen utarbeidet av, eller på vegne av, noen med en 

saksinteresse, er det grunn til å være mer forsiktig i bruken av dem.  

Dokumentanalyse er ofte hensiktsmessig i forvaltningsrevisjon, siden det ofte finnes mange dokumenter 

med relevante data for våre undersøkelser. Svakheten er at dokumentanalyse i seg selv bare fanger 

opp det som er skriftlig dokumentert. For å motvirke dette vil dokumentanalyse ofte benyttes i 

kombinasjon med andre metoder. 

Samtaler / intervju / gruppeintervju 

Samtaler, intervju og/eller gruppeintervju egner seg godt til å undersøke åpne, beskrivende 

problemstillinger, og særlig der det er begrenset med skriftlig informasjon / dokumentasjon.  

Utfordringer er å vurdere om det i tilstrekkelig grad gir et helhetlig og «korrekt» bilde av virkeligheten. 

Utvalgets størrelse og hvordan man velger ut hvem som skal intervjues vil ha betydning for 

påliteligheten.  

Ved gjennomføring av intervjuer skal det føres referat fra samtalen, og de som er intervjuet skal i ettertid 

verifisere at referatet gir en riktig fremstilling av deres syn på et tema og/eller område. 
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