
         DAG 1 
  



Tolga saken 6.oktober 
 Fattig kommune lurer til seg penger 
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VG storm kom  som julekvelden på 
kjerringa……. 

Holøyen 

brødrene 

2018 

Forvaltn-
rapport-

2013 

Forvaltn-
rapport 

Forvaltn-
rapport 

2013 

Forvaltn- 

rapport 
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…. 
 Tolga kommune Fylkesmann  Kommentar 

Innregistrering psykisk 
utviklingshemma  
2010-2013 
 

Diagnose 
Vedtak om tjenester 
Over 16 år  
 

Vergemålsloven § 57 
….«Meldeplikten gjelder også 
ansvarlig for kommunens 
sosialtj., helse- og omsorgstj. 
utenfor institusjon.» 
Tolga ved NAV kontoret 
anmoda om verge.  

Oppnevner verge 

Kommunelegen har meldeplikt 
etter §59a i vergemålsloven  

Fylkesmann vurderer k-legen 
etter helsepersonelloven  
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Møte 1:  kontrollutvalget  22.oktober 2018 
Kontrollutvalget ber rådmannen om svar på tre spørsmål: 

  

 1. På hvilket grunnlag ble diagnosen for psykisk utviklingshemming satt i 
2013/2014? 

 2. Har alle personene som fikk diagnosen psykisk utviklingshemma i 2013 
samme diagnose i dag også? 

 3. Hvilke godkjenningsrutiner ligger til grunn for rundskriv IS-3/2018 
(Register for psyk. utviklingshemma) Godkjennes av rådmann og revisor   
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Brødrene Holøyen var ikke en del av økningen fra 5-10 personer i 2014. 
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Møte 2:     Kontrollutvalget 13. november 2018 
 Forbereder anbud av forvaltningsrevisjon  

  

 Velger anbud fordi Revisjon Fjell IKS hadde forvaltningsrevisjonsrapport av 2013 

  

 Statlig gransking skal inngå som en del av rapporten – funn 
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Spørsmål i forvaltningsrevisjon 
 1. Skjer saksbehandlingen i tråd med forvaltningsloven, særlover og god forvaltningsskikk?  

 2. Har tjenesten en samhandling med kommunelege og fylkesmann i tråd med lover og god 
forvaltningsskikk?  

 3. Er diagnoser fastsatt av kompetent organ og har de bakgrunn i faglig holdbare utredninger?  

 4. Har kommunen gode nok rutiner for kvalitetssikring av rapporteringen av antall psykisk 
utviklingshemmede?  

 5. Er vurderinger knyttet til vergemålssaker tilstrekkelig kvalitetssikret?  

 6. Er tjenesten for funksjonshemmede hensiktsmessig organisert og har den tilfredsstillende 
tjenestetilbud til brukerne?  
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Møte 3: Kontrollutvalget 10.desember 2018 
Møte 4: Kontrollutvalget 11. februar 2019 

  

 Det er kjent at statlig gransking vil svare på  de fleste spørsmålene i statlig gransking 

  

 Vi utsetter derfor forvaltningsrapporten og gjennomgår statlig gransking 11. februar 2019 
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Forvaltningsrevisjon og statlig gransking 

Påpekte feil ; som ble 
retta i 2013 

Ble retta i 2013 
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Funn statlig gransking: Manglende 
samarbeid 

 

Manglende samarbeid mellom tjenestene og involverte aktører er et kjent risikoområde. En 
forutsetning for godt samarbeid og  helhetlig tjenestetilbud til, er at informasjon utveksles 
mellom de involverte, om nødvendig med samtykke fra den det gjelder.  

 

Fastlege, kontaktlege, individuell plan, koordinator og ansvarsgrupper skal i tillegg til 
foresatte/pårørende bidra til å redusere faren for svikt, blant annet ved å fange opp eventuelle 
feil. I denne saken kunne bedre utveksling av informasjon bidratt til å hindre feil fra å skje og 
motvirket følgefeil.  
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Funn:  Samtaler  i forkant  ad vergemål 
  

 Samtaler med brødrene skulle vært gjennomgått før 
vergemål ble oppretta ; gjelder Fylkesmannen 
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Funn: Vurdering av brødrene 
  

 Gjennomgangen har videre vist at tre individer i flere sammenhenger har blitt behandlet 
samlet, og ikke hver for seg.  

  

 Sakene har vist at leger gir opplysninger til andre tjenester og etater som ikke nødvendigvis er 
feil, men som blir anvendt eller forstått på feil måte av dem som er mottakere.  

  

 Legen viste i erklæringen i vergemålssaken til det svake grunnlaget hun hadde til å uttale seg, 
uten at Fylkesmannen gjorde ytterligere undersøkelser.  
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Hovedkonklusjoner  ad gransking i Tolga: 
•Det foreligger gyldige tjenestevedtak for alle tre brødrene for samtlige år de har inn-gått i 
grunnlaget  

•For en av brødrene forelå ikke tilstrekkelig dokumentasjon for diagnose de fire første årene han 
inngikk i grunnlaget . Retta opp i 2014 

•For en av brødrene har det ikke foreligget tilstrekkelig dokumentasjon for diagnose for noen av 
de årene han har inngått i grunnlaget  

•Som følge av ukorrekt registrering har kommunen urettmessig mottatt kr. 7 658 722,- i statlige 
midler for Holøyen brødrene 
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Konklusjoner ad gransking i Tolga : 
 

•Gjennomgang av avgjørelser om årsbudsjett og årsregnskap har ikke gitt 
informasjon om at Tolga kommune har hatt til hensikt å oppnå større statlig 
tilskudd enn det som er rettmessig 

 

•Det kan derfor fastslås at det var en underregistrering i kommunen før 2014.  

 

•Det kan ikke på grunnlag av Fylkesmannens gjennomgang konstateres 
omfanget av denne underregistreringen. 
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Anbefalinger  i samlerapporten :  
  

 1. Kriteriet «antall personer med psykisk utviklingshemming» i 
rammetilskuddet bør vurderes.  

 2. Rundskrivet IS-3/år fra Helsedirektoratet med kriteriene for tilskudd bør 
revideres og tydeliggjøres.  

  

 3. Det bør utarbeides et standardisert skjema for helsepersonell som skal 
videreformidle opplysninger i forbindelse med registrering av antall personer 
med psykisk utviklingshemming for rammetilskudd.  
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Anbefalinger i samlerapporten  
  

  

 4. Det må være tydelig for dem som utsteder erklæringer og videreformidler diagnoser og 
helseopplysninger hvilket formål erklæringen har.  
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Anbefalinger ad vergemål  i 
samlerapporten: 

  

 1. Vergemålsloven bør endres for å få fram både at vergemål skal være frivillig og for å sikre at 
brukermedvirkning ivaretas gjennom samtale.  

  

 2. Oppstartsprosessen rundt vergemål bør forbedres. Frivillighet, medvirkning og 
individtilpasning bør tydeliggjøres.  

  

 3. Det bør utarbeides veiledning til Fylkesmannen om samhandling internt i embetene når det 
foreligger taushetsbelagte opplysninger som er relevante for andre avdelinger 
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Mediestorm  
 Kommuner  er pålagt ROS-analyser og beredskaps-planer.  

  

 Tolga er godt forberedt på å takle flom, storm og andre ulykker, men 
var totalt uforberedt på mediastormen, og har derfor kommet veldig 
dårlig ut i denne sak.  
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Sitat fra  VGs metodebruk:  
  

  

 Liv Melgård, brødrenes mor, var en av hovedkildene våre. Hun kjempet sønnenes sak og var en 

 stor ressurs i påklagingen av vergemålssakene. Samtidig pekte kommunen på henne som én 
av 

 årsakene til at brødrene burde ha en verge 
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Journalistisk adferd og forholdet til kilder 
  

  

 Punkt 3.2.  i Vær Varsom plankaten 

 Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte.  

 Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder.  

 Vær spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder, informasjon fra kilder 
som tilbyr eksklusivitet, og informasjon som er gitt fra kilder mot betaling 
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Min mening 
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.  

Min mening:  
Jeg er svært kritisk til at VG har hatt mor som hovedinformant   i saken og  stiller meg undrende  til metodebruken.  
Slett arbeid for brødrene?  
Men jeg mener at VG har gjort en god jobb for å belyse nasjonale ordninger så som kriteriet for psyk. utviklingshemmede 
 og  vergemål. 
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Saken blir rettferdig når VG og mora også blir kontrollert 



Møter 
6.10 Oppslag i VG 

4.10 Orientering i kontrollutvalget (KU)om at noe er på gang om at Tolga har utnyttet 
systemet med tanke på tilskudd psykisk utviklingshemma.  Svar ordentlig 

1-22.10 Svar på 3. spørsmål: Konklusjoner  

22.10 Kommunestyre bestiller forvaltningsrevisjon. 

2-13.11 KU forbereder forvaltningsrevisjon av TFF – velger anbud . Statlig gransking skal inngå  
Habilitet drøftes 

3-10.12. KU utsetter forvaltningsrevisjon til statlig gransking foreligger 
 

4- 11.02. 2019 Statlig granskingsrapport framlegges 

19.03 Gjennomgang av statlig gransking og foreslår at det settes fokus på framtidig 
organisering.  Tapt ca 4,5 på manglende  registrering pysk utvhemma i perioden 2010 -
2018 . 
 
Kommunestyre  gjorde dette om til en administrativ oppføling pålagt rådmann 
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Møter 
6.10 Oppslag i VG 

13.11. KMD utvider mandatet til å omfatte alle psyk. Utv.hemma 

2019 VI fortsetter med interkontroll  
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