
Tolga  med TÆL-rydder  TRÆL! 
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 Tolga kommune 
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Tolga saken  
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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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Fra kammerset til søkelyset….. 
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1. bud: Vær beredt. 
  

  

 KONTROLLUTVALG ER IKKE FOR PYSER! 
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Kontrollutvalgsmøte  
4. oktober 2018 
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Rådmannen orienterte  om en 
pågående sak i VG. Kontrollutvalget 
mener det er viktig i ettertid se på hva 
man har lært av en slik sak.  Gi VG litt 
ekstra informasjon  



Forvaltningsrevisjon 06-2013 
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Mangelfull  håndtering av  
psykisk utviklingshemma i 
perioden 2007-2012 
1. Tjenester/vedtak  er ikke 

behandlet i tråd med lov  
og forskrifter.  

2.    De har fått tjenester men                  
       det er ikke  gjennomført    
       diagnostisering. Vedtak  
       begrunnet i lokalkunnskap   

 



Forvaltningsrevisjon 
2013 

  

  

  

 Kommunens målsetting er  at aktuelle brukere    

 innen utgangen av 2013 

1. Skal være registrert  

2. Ha fått riktig diagnose  

 Områder med fare for svikt eller mangel på 
oppfyllelse av myndighetskrav skal kartlegges   

 Manglende oppfyllelse av krav ville blitt fanget opp  
god internkontroll. 

 Som følge av ikke korrekt registrering, så har 
kommunen mistet en del tilskudd.  

  

Det er  avvik  i registreringen i Tolga kommune i 

 perioden 2007-2012. 

 

Les side 12 : Rapport-enkeltvedtak-Tolga -2013 
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.. 
Aktører Mål Sak 

Magnus  Få vergemålet og diagnosen oppheva  

  

Reg.2013 

Tolga kommune  

Framskaffe dokumentasjon på hva som har 

skjedd/ikke skjedd 

Være en ryddig arbeidsgiver  

Gi riktige og gode tjenester  
 

  

Ordfører Bygge godt omdømme   

Arbeidsgiverrolle  

Vise handling  

  

  

VG Avsløre kritikkverdige forhold 

Mange oppslag i saken -1800 personer som har 

verge tilskrives 

Tolga var et godt  case 

  

  

Kontrollutvalg Finne feilen. Hva har gått galt?  Forhindre at det 

skjer igjen med gode rutiner og internkontroll 

  

Statsråder Finne feilen og forbedre ordninger   Media /gransking 
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2. Hva er sakens kjerne?  

  

3 BRØDRE ER REGISTRERT  PSYKISK 
UTVIKLINGSHEMMA UTEN AT DE VET 
DET OG FÅTT VERGE MOT SIN VILJE.  
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Oktober 2018 

6. Oktober  Oppslag i VG 

7. Oktober  Kontrollutvalget uttaler:  

 Det er meget beklagelig  og svært uheldig om mennesker 
 blir erklært  psykisk utviklingshemma på feil grunnlag .  

 

11.Oktober  Unnskyld, unnskyld, unnskyld (Leder i KU) 

22. Oktober Ekstraordinært møte i kontrollutvalget 

22. Oktober Ekstraordinært møte i kommunestyret 
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Ekstraordinært møte i 
kontrollutvalget  22.oktober 

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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Diagnoser er 
krevende  

HÆ? Hva 
menes her?  

Hva er u.off? 
Agenda  

Kastes på gangen om 
personer nevnes 



3. Vær godt forberedt. 

 

 

KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN  JANUAR 2019 
16 



 
 

Kontrollutvalgets vurdering til spørsmål 1:  
 

  

 Tolga kommune har hatt samarbeid med 
spesialisthelsetjenesten i 2013/2014 i forbindelse 
med diagnostisering av psykisk utviklingshemma. 

  

 Kontrollutvalget har ikke kompetanse til å vurdere 
om dette er tilstrekkelig og tar utgangspunkt i at 
dette vil bli undersøkt i ekstern gransking. 
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Kontroll utvalgets vurdering til spørsmål 2:  
 

Brødrene Holøien var ikke en del av økningen fra 
5-10 personer i 2014. 
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Kontrollutvalgets vurdering til spørsmål 3  
 

  

Kontrollutvalget ber: 

Rådmannen må skriftliggjøre rutinene  tilknyttet 
rundskriv IS-3/2018 i internkontrollsystem 
(COMPILO) 

 

Kontrollutvalget påpeker at det er avgjørende  at 
diagnosene er riktig satt og viser til ekstern 
gransking.  
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Spørsmål til rundskriv IS-3/2018  
 

-Hva stilles av  krav til samhandling med spesialisthelse-
tjenesten?     

-Hva er en administrativ diagnose?  

  

Godkjenning fra revisor i 2018 

-Hva skal stilles av krav fra revisor for å godkjenne 
diagnosen som er satt av kommunelege?   

-Skal det være med vedlegg fra spesialisthelsetjenesten 
om testing?  

-Hva er det egentlig revisor godkjenner?  

  
  

  

  

  

 

  

Kontrollutvalget har ikke klart å lese seg til kravene som stilles til samhandling 
med spesialisthelsetjenesten, men  dette har vi  overlatt dette spørsmålet til 
Fylkesmannen i Hordaland.    

  

Godkjenning fra revisor i 2018 

Kontrollutvalget i Tolga vet ikke hva revisor skal stille som krav for å godkjenne 
diagnosen som er satt av kommunelege.   

Skal det være med vedlegg fra spesialisthelsetjenesten om testing?   

Hva er det egentlig revisor godkjenner?  

  

  

  

  

  

 

 

Hva er en administrativ diagnose; Jamfør  
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Kontrollutvalget 22. 10.18  
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1. Gjør ingen vurderinger av vergemålssaken 

 

2. Resultatet av statlig granskning er et  viktig grunnlag for 
forvaltningsrevisjonen, men noe kan skje parallelt 

 

3. Kontrollutvalget har ikke myndighet eller medisinskfaglig 
kompetanse til å vurdere diagnosefastsetting- sendt til  
statlig granskning. 

 



Kommunestyret 22.10.18 
 Forvaltningsrevisjon bestilles:  

 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?  
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forts. Kommunestyret 
22.10.2018 

  

 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? ( Blir ikke gransket av FM) 
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4. Behold roen – ha begge 
beina på jorda 

IKKE STRESS. SKADEN HAR SKJEDD. 
KONTROLLUTVALGET SKAL SIKRE RUTINER SLIK AT 
DET IKKE SKJER IGJEN 
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5. Definer rollen 

VÅR JOBB ER Å SE PÅ SYSTEMER, RUTINER OG 
INTERNKONTROLL.  
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6. Hold stø kurs 
  

SITAT JON HELGE ANDERSEN ,  KONTROLLUTVALGET I  
RØROS .   
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Habilitet - trakk seg fra utvalget   
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V 

Mail sendt kommuenstyret 21.1018. Kan ikke granske FM 
og vergemål.  



Forvaltningsrevisjon  
 Kontrollutvalgsmøte 10.12.18: 

•K.styret bestilte forvaltningsrevisjon før bestillingen for 
statlig gransking var klar 

•Kontrollutvalget vil bygge revisjonen på funnene i statlig 
gransking  

•Kontrollutvalget har utarbeida anbudsgrunnlag og vil ha 
ekstern konsulent 

•Møter www.konfjell.no -  13.11  og 10.12 
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http://www.konfjell.no/


Kontrollutvalgets behandling av 
forvaltningsrevisjon : 

1.Innhenter tilbud fra tre eksterne revisjonsselskap.  
 

2. Rapport fra statlig granskning skal inngå som en del av 
grunnlaget for revisjonsarbeidet. 
 

3. Rapporten skal belyse hvilke kommunale tjenester 
som er gitt, og hvilke vurderinger som er gjort i et 
livsløpsperspektiv.   

4. Viktig at vi ser framover- organisering, tilbud … 
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Vi venter på 
granskingsrapporten  
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Gode råd oppsummert 
 

1. Vær beredt – bruk folk som står for en støyt! 

2. Definer sakens kjerne  

3. Vær godt forberedt 

4. Hold roen – ikke stress deg opp av andres agenda. 

5. Definer rollen – INTERN KONTROLL 

6. Hold stø kurs 
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Hva bør Tolgasaken føre til? 
 

 

Vi skal skape en bedre hverdag for  
psykisk utviklingshemma og de som trenger 

verger/begrensa tjenester 
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Det store bildet  
 

•Diagnostisk praksis av psykisk utviklingshemma og 
inntektssystemet - merkelig telling 

•Kompleksiteten med samtykkekompetanse  

•Ingen skal minste sin selvbestemmelse med utgangspunkt i 
diagnose. 
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Tolgasaken har ført til :  
 Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) har  innrømmet at vergemålsloven 
ikke har vært god nok og at den har blitt praktisert feil.  

 Brev skal sendes alle som har verge mot sin vilje. SRF følger opp (Antyda  
18.000) 

 https://www.vergemal.no/getfile.php/4345043.2573.7un7miswb7kpzi/
Oppdragsbrev+nr+3+2018.pdf 

  

 Rutiner for registrering av psykisk utviklingshemma er gjennomgått i 
mange kommuner /mange formannskap  
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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.  

 Råd: Svar grundig og ordentlig når rikspressen 
ringer!!!  

 Det gjør Tolga neste gang! 
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•Tolgasaken bør bidra til at livet blir bedre for de som har en 
funksjonsnedsettelse  
 
•Lag intervju  om 2- 3 år med noen som får vergemålet oppheva  – og slik at 
vi ser forbedringer  



Takk for oss i 
Tolga  
kontroll-  
utvalg.  
 
 
Vi har rydda  
TRÆL. 

37 KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN  JANUAR 2019 


