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- Tenk deg at ingen spør deg hva du vil fordi noen hevder at du 
ikke er i stand til å forstå 

- Tenk deg at det skjer på grunnlag av en diagnose du ikke har 

Dette var overskrifter som møtte oss i VG høsten 2018. Saken 
gjaldt tre brødre på Tolga som hadde fått et vergemål som de 
ikke ville ha. I tillegg reiste avisen spørsmål om kommunene 
bruker uriktige diagnoser for å øke sine inntekter. Det fikk oss alle 
til å reagere. For slik skal det ikke være. Hvorfor har da noen 
opplevd sin situasjon slik?

Tolga-saken
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ØHovedoppslag i VG oktober 2018:

https://www.vg.no/spesial/2018/verge/

Tolga-saken – ett år etterpå
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* Følgende spørsmål ble reist av VG:
Ø Hadde Tolga kommune etterspurt diagnose for å øke kommunens 

inntekter?

Ø Hvilke instans hadde stilt diagnoser, og hva var det medisinske 
grunnlaget for diagnosen og brødrenes medvirkning og 
informasjon?

Ø Hva var omstendighetene omkring Fylkesmannens i Hedmarks 
vedtak om etablering av vergemål for de tre brødrene?  Det ble stilt 
spørsmål ved det rettslige grunnlaget for vedtakene, om kravet til 
frivillighet var oppfylt, til saksbehandlingene og brødrenes 
medvirkning og informasjon?

Tolga saken – Tre brødre på Tolga
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Ø Gjennomganger som ble bestilt av Regjeringen 15.10.18:
Ø Statens helsetilsyn - gjennomgang av utredning og diagnostisering 

Ø Statens sivilrettsforvaltning - gjennomgang av saksbehandlingen hos 
Fylkesmannen i Hedmark

ØGjennomgang av vergemålssakene
ØGjennomgang av tilsynssaken mot kommunelegen

Ø Fylkesmannen i Vestland – gjennomgang
ØGjennomgang av kommunens praksis med registrering av 

psykisk utviklingshemmede

Ø Rapporter forelå 10.2.19 

Tolga-saken – ett år etterpå
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ØLov om vergemål:
Ø Rutiner for begjæring og behov for vergemål

ØRundskriv IS-3/år fra Helsedirektoratet
Ø Rutiner for registrering av tall på personer med psykisk 

utviklingshemming

ØFunn i granskninger og undersøkelser

Tolga-saken – ett år etterpå
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ØReglene om verger ble endret noe med den ny lov om vergemål 
av 26. mars 2010 nr 9 som trådte i kraft 1.juli 2013.  Den erstattet 
både den tidligere vergemålsloven av 1927 og umyndighets-
loven av 1898.

Ø I den nye loven brukes ordet både om verger for mindreårige, 
verger for voksne som er fritatt den rettslige handleevnen (i 
eldre terminologi umyndiggjort) og om det som i den eldre 
loven kalles hjelpeverger.

ØFylkesmannen overtok de tidligere overformynderiets ansvar og 
oppgaver.

Lov om vergemål
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ØDen som settes under vergemål, skal skriftlig samtykke i 
opprettelsen av vergemålet, vergemålets omfang og hvem 
som skal være verge, med mindre han eller hun ikke er i stand 
til å forstå hva et samtykke innebærer. 

ØDet kreves ikke samtykke hvis vergemålet omfatter fratakelse 
av den rettslige handleevnen. 

Lov om vergemål
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Begjæring om vergemål:
Ø Fylkesmannen kan opprette vergemål etter begjæring fra 

nære slektninger, lege eller fra personen selv. 

Ø Behandlende lege eller tilsynslege ved helseinstitusjon der 
personen er innlagt eller bor, kan begjære opprettelse av 
vergemål. 

Ø Praksis ved kommunens sykehjem er at avdelingsleder i 
samarbeid med sykehjems- eller tilsynslege sender begjæring 
om opprettelse av verge. 

Lov om vergemål

9



Melding om behov for vergemål
Ø Fylkesmannen kan opprette vergemål etter melding om 

behov for vergemål. 

Ø Institusjonen skal melde fra til fylkesmannen for person 
innlagt institusjon hvis det antas at vedkommende har behov 
for vergemål. 

Ø Meldeplikten gjelder også ansvarlig for kommunens 
sosialtjeneste og kommunens helse- og omsorgstjeneste 
utenfor institusjon. 

Lov om vergemål
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Ø«God praksis» ved kommunens sykehjem er at melding eller 
begjæring om vergemål gjøres av sykehjems- eller tilsynslege i 
samråd med ansvarlig for institusjonstjenesten. 

Ø«God praksis» ved kommunens hjemmetjeneste er at det 
sendes en henvendelse til bruker/pasientens fastlege ved 
behov for vergemål eller at melding sendes direkte til 
fylkesmannen. 

Ø«God praksis» i enhet for tjenester til personer med nedsatt 
funksjonsevne er at avdelingsleder sender melding om behov 
for vergemål til fylkesmannen. De aller fleste som får tilbud om 
å bo i bofellesskap har allerede verge før de flytter inn. Dette 
ordnes oftest av foreldre/foresatte når vedkommende fyller 18 
år. 

Lov om vergemål
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ØRundskriv IS-3/2019 
– Kriteriedata for inntektssystemet 2020 

– Registrering av tal på personar med psykisk 
utviklingshemming i kommunane

Registrering av tall på personer med psykisk 

utviklingshemming
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Utvikling antall psykisk 
utviklingshemmede
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Figur 2 Utviklingen over antall personer som utløser økt rammetilskudd. Tall fra diverse årganger av Grønt Hefte. Figuren er hentet 
fra Helsedirektoratet (2019), s. 27.

I 2019 ble det altså innrapportert 420 færre personer enn i 2018. Helsedirektoratet omtaler at dette bl.a. kan ha årsak i de økte 
kravene til dokumentasjon av diagnoser og revisors kontroll som ble innført i forbindelse med 2019-rapporteringen.



Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester ble opprettet i 
2004 for å legge til rette for at kommunene kan gi et godt tjenestetilbud 
til mottakere som har krav på omfattende helse- og omsorgstjenester. 
Gjennom ordningen kan kommunene få refundert deler av utgiftene til 
ressurskrevende tjenester. 

I kombinasjon med kriteriet «Antall personer med psykisk utviklings-
hemming» i inntektssystemet, det såkalte PU-kriteriet, fordeles nå godt 
over 20 milliarder kroner årlig. 

Hva brukes tallene 1.1 til?
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Hva brukes tallene 1.1. til?
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ØPU-tellingen er et kriterium i rammetilskuddsordningen, og 
utløser dermed kr 656 000 i tilskudd pr bruker (2018).

ØDersom den som har diagnosen PU også er en ressurskrevende 
bruker, øker innslagspunktet fra kr 1 270 000 til kr 1 926 000 
(2018).  Innslagspunktet øker til kr 1 361 000 i 2019.

ØEn PU-bruker vil alltid utløse kriterietilskuddet dersom det 
foreligger et vedtak som utløser pleie- og omsorgstjenester fra 
kommunen.



ØTelleresultat psykisk utviklingshemmede pr 1.1.2020:

Ø Kommer til utbetaling i rammetilskuddsordningen i 2021.

Ø Kommer til fradrag i ordningen for ressurskrevende brukere 
for 2021 som skal rapporteres i april 2022 for regnskapsåret 
2021.

Hva brukes tallene 1.1. til?
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Kontroll av registrering 

ØKommunen har selv ansvaret for at registreringen er korrekt. 

ØKommunens revisor skal kontrollere at registrering er gjort slik 
det står i rundskrivet. 

ØSkjemaet skal oppbevares i kommunen for evt. senere kontroll. 

Registrering av tall på personer med psykisk 
utviklingshemming

17



Gode rutiner ved kartlegging og rapportering 
ØProsedyre for innhenting av diagnose – bekreftelse på 

personer med psykisk utviklingshemming, og som mottar 
helse- og omsorgstjenester. 

ØProsedyre for innrapportering av tall på personer med 
psykisk utviklingshemming til «Kriteriedata for 
inntektssystemet». 

ØSkjema fylles ut med aktuelle opplysninger, og blir 
sammen med dokumentasjon på diagnose og vedtak om 
helse- og omsorgstjenester, fremlagt for kontroll av 
kommunens revisor. 

Registrering av tall på personer med psykisk 
utviklingshemming
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Registrering av tall på personer med psykisk 
utviklingshemming
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Registrering av tall på personer med psykisk 
utviklingshemming
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Ø Vi har kontrollert kommunens rapportering av 62 personer med psykisk utviklingshemming i henhold til 
Helsedirektoratets rundskriv, og har kontrollert:

Ø At det i den enkeltes saksmappe fremkommer at den enkelte har 
Ø diagnostisert psykisk utviklingshemming (diagnosekode F70-79 i ICD-10 eller P85 i ICPC-2) eller Downs 

syndrom (Q90 i ICD-10), eller
Ø en diagnostisert sjelden tilstand/kromosomlidelse som medfører psykisk utviklingshemming, eller
Ø skriftlig stadfesting fra lege eller psykolog på at tilstanden til vedkommende oppfyller diagnosekriteriene 

for psykisk utviklingshemming, slik disse går fram av diagnosekode F70- F79 i ICD-10 og diagnosekode 
P85 i IPCP-2. 

Ø At personen er fylt 16 år pr. 01.01.2019.
Ø At personen per 01.01.2019 har vedtak om tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 

6, herunder BPA etter § 3-8, eller får omsorg av en person som har vedtak om omsorgsstønad og/eller 
avlastning etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 nr. 2 eller 3.

Ø At det foreligger avtale om hvilken kommune som registrerer vedkommende når en person oppholder seg og 
får tjenester i en annen kommune.

Ø At personer som det blir gitt vertskommunetilskudd for ikke er registrert som en del av innrapporteringen 
over antall psykisk utviklingshemmede.

Ø At personen ikke oppholder seg (heldøgn) ved en av Landsbystiftelsens institusjoner 

Registrering av tall på personer med psykisk 
utviklingshemming
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KMD gav i brev av 18.10.18 følgende mandat til Statens 
Helsetilsyn:

Oppfølgingen av saken skjer ved at de etablerte forvaltningsorganene gjennomfører 
undersøkelser og tiltak på de områder der de er tillagt myndighet og ansvar, og som er 
presisert gjennom særskilte mandater gitt av ansvarlige fagdepartement. 

I denne saken bes Statens helsetilsyn, Fylkesmannen i Hordaland og Statens sivil-
rettsforvaltning i tillegg om i fellesskap å gjøre en helhetlig gjennomgang, der saks-
behandlingen i Tolga kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark og eventuelle andre 

relevante offentlige myndigheter, sees i sammenheng. Dette er for å sikre at eventuelle 
tverrsektorielle hensyn blir tatt med i vurderingen.  

Granskning - mandat
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Vurderingen skal omfatte følgende elementer: 

- Om saksbehandlingen var i tråd med gjeldende regelverk og god forvaltningspraksis 
- Årsak til eventuelle brudd på regelverk og god forvaltningspraksis 
- Hvilke konsekvenser eventuelle brudd på regelverk og god forvaltningspraksis har hatt  
- Hvilke avbøtende tiltak som bør iverksettes. 

Det bes om at det utarbeides en felles rapport, som både oppsummerer funnene fra de 
sektorvise gjennomgangene, og som gir en helhetlig vurdering av saksbehandlingen.  

Fylkesmannen i Hordaland bes koordinere arbeidet. Vurderinger og anbefalinger på 
vergemålsfeltet og helseområdet skal gjøres henholdsvis av Statens sivilrettsforvaltning og 
Statens helsetilsyn som overordnet Fylkesmannen på disse saksområdene.  

Arbeidet skal starte umiddelbart, og gjennomføres så raskt som hensynet til faglig 
forsvarlighet tillater. En tentativ tidsplan for arbeidet bes oversendt KMD innen 29. oktober.

Granskning mandat
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Diagnoser

Ø Alle tre brødrene har blitt undersøkt og vurdert av PP-tjenesten og spesialisthelsetjenesten i 
ulike sammenhenger. 

Ø To av brødrene har ikke diagnosen psykisk utviklingshemming. For en av dem ble diagnosen 
feilført i journal, og diagnosen ble etter dette lagt til grunn og videreformidlet i flere 
sammenhenger.  

Ø Den av brødrene som har psykisk utviklingshemming fikk diagnosen i 2014 etter utredning i 
spesialisthelsetjenesten. Det var noen år etter at han ble en del av registreringen for 
rammetilskudd.  

Ø Helse- og omsorgstjenesten har sendt erklæringer til kommunens administrasjon og revisjon 
om de diagnosene som på det tidspunktet var dokumentert i journal. Dette inkluderte den 
feilførte diagnosen, som dermed ble lagt til grunn for rapporteringen. For de to andre 
brødrene dreide det seg om videreformidling av andre diagnoser som ikke gir grunnlag for 
registrering for rammetilskudd. 

Granskning - hovedkonklusjoner
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Ble vedtakene om opprettelse av vergemål fattet i tråd med gjeldende lovregler? 
Ø Fylkesmannen hadde tilgjengelig dokumentene som etter vergemålsloven § 59 første ledd skal 

legges til grunn.  

Ø Fylkesmannen hadde tilstrekkelige opplysninger til å ta stilling til om vilkårene i vergemålsloven 
§ 20 første ledd var oppfylt. 

Ø Vilkåret i § 20 andre ledd om hva brødrene var i stand til å forstå, var ikke tilstrekkelig belyst. 
Fylkesmannen foretok ikke en selvstendig vurdering av brødrenes evne til å forstå hva et 
samtykke til vergemål innebærer.  

Ø Da sakene ikke var tilstrekkelig utredet skulle Fylkesmannen ikke fattet vedtak om vergemål.  

Ø Begrunnelsen for vedtakene var ikke i tråd med kravene i forvaltningsloven § 25 til grunngivning 
av vedtak. 

Ø Saksbehandlingsreglene for øvrig er i hovedsak fulgt.

Granskning - hovedkonklusjoner
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Ble klagene over vedtak om vergemål behandlet i tråd med gjeldende lovregler? 
Ø Fylkesmannen foretok de undersøkelsene klagene ga grunn til, og utredet sakene i tråd med 

daværende lovforståelse. 

Ø Basert på informasjonen som ble innhentet i saksutredningene, har Fylkesmannen i to av 
sakene lagt til grunn et for høyt krav til forståelse ved vurderingen av om de var i stand til å 
forstå hva et samtykke innebærer. Fylkesmannen skulle ha opphevet disse vedtakene tidligere.

Ø Fylkesmannens behandling av den siste klagesaken var i tråd med gjeldende lovforståelse på 
tidspunktet for klagebehandlingen.  

Ø Fylkesmannens vedtak om oppheving av vergemål av 1. juni 2018 og av 11. oktober 2018 var i 
tråd med frivillighetsprinsippet. 

Ø Vedtak om endring av vergemål av 1. juni 2018 bygger på en uriktig forståelse av 
frivillighetsprinsippet. 

Granskning - hovedkonklusjoner
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Kontroll av om vilkårene var oppfylt for at brødrene Holøyen inngikk i grunnlaget for 
kommunens registrering av personer med psykisk utviklingshemming som kriteriedata ved 
beregning av rammetilskuddet 
Ø Det foreligger gyldige tjenestevedtak for alle tre brødrene for samtlige år de har inngått i 

grunnlaget.

Ø For en av brødrene har kommunen hatt tilstrekkelig dokumentasjon for diagnose.

Ø For en av brødrene forelå ikke tilstrekkelig dokumentasjon for diagnose de fire første årene 
han inngikk i grunnlaget.

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

Ø Som følge av ukorrekt registrering har kommunen urettmessig mottatt ca. kr. 7 000 000 i 
statlige midler.

Granskning - hovedkonklusjoner
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Kontroll av om vilkårene var oppfylt for andre personer som inngikk i grunnlaget for kommunens 
registrering av personer med psykisk utviklingshemming i årene 2013–2017

Ø For samtlige personer foreligger gyldige tjenestevedtak  
Ø For samtlige personer foreligger tilstrekkelig dokumentasjon for diagnose  
Ø Vilkårene for at disse personene kunne inngå i grunnlaget for kommunens registrering var 

oppfylt for samtlige år 

Økningen i antall registrerte personer med psykisk utviklingshemming fra 2013–2014 
Ø Vilkårene var oppfylt for registrering av de nye personene som kom til ved Tolga kommunes 

innrapportering for 2014  
Ø 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

Granskning hovedkonklusjoner
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Navn År 1.1.2010 1.1.2011 1.1.2012 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 1.1.2018

A D

V

B D

V

C D

V

D D

V

E D

V

F D

V

G D

V

H D

V

I D

V

j D

V

D= diagnose
V= gyldig tjenestevedtak

Grønn = vilkår oppfylt
Rød= vilkår ikke oppfylt

Hvit= ikke omfattet av mandatet eller ikke registrert 
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Var det en underregistrering av antall personer med psykisk utviklingshemming før 2014? 
Ø Personer som ble diagnostisert i 2013 og registrert i 2014 fikk allerede før 2014 relevant 

tjenestevedtak. Det kan derfor fastslås at det var en underrapportering i kommunen før 2014. 
Det kan ikke på grunnlag av Fylkesmannens gjennomgang konstateres omfanget av denne 
underrapporteringen. 

Granskning hovedkonklusjoner
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q Fylkesmannens gjennomgang i denne saken danner grunnlag for den 
oppfatning at det bør vurderes om systemet bør endres, ettersom det kan 
pekes på ulike uheldige virkninger av å bruke diagnosen psykisk 
utviklingshemming som kriterium i inntektssystemet. Formålet med å stille 
diagnosen er at personen og omgivelsene får forståelse for personens evne 
til å fungere i ulike sammenhenger. En slik forståelse er vesentlig for 
nødvendig tilrettelegging og hjelp. At det må foreligge en bestemt diagnose 
for å utløse overføring av statlige midler til kommunenes rammetilskudd, og 
at det ikke er hjelpebehovet i seg selv som er avgjørende, fremstår som 
uheldig. 

Granskning sammendrag
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q På bakgrunn av at rundskrivene henvender seg til kommunens rådmann og 
revisor, er det påfallende at diagnosekriteriene, i de 20 årene denne 
ordningen har eksistert, har vært beskrevet uklart og unøyaktig, og også på 
bakgrunn av de påpekninger Riksrevisjonen gjorde i sin rapport i 2003, 
basert på en omfattende kommuneundersøkelse. Uklarheter om 
diagnosekriteriene ble fremholdt som en av hovedårsakene til kommunenes 
vansker med å rapportere nøyaktig. Heller ikke etter Riksrevisjonens rapport 
kan det spores endringer i Helsedirektoratets rundskriv med hensyn til 
klargjøring av diagnosekriteriet.

Granskning sammendrag
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q Når det gjelder diagnosekriteriet, synes det klart fra ordningens opprinnelse 
i 1998 at det er diagnosesystemene og -kodene ICD-10 F70–F79 
(spesialisthelsetjenesten) og ICPC-2 kode P85 (primærhelsetjenesten) som 
har vært de relevante diagnosene som ble godtatt. Likevel er det først i 
rundskrivet for 2010 at det henvises til relevant diagnosesystem. Det 
henvises imidlertid ikke til relevante diagnosekoder.

q Diagnosekodene blir først nevnt i rundskriv for 2016, men da ikke i 
tilknytning til personer som skal være diagnostisert med psykisk 
utviklingshemming. Kodene beskrives i tilknytning til en ny kategori som 
introduseres i dette rundskrivet, der det foreligger «skriftleg stadfesting frå 
lege på at tilstanden til vedkommande oppfyller diagnosekriteriene for 
psykisk utviklingshemming i ICD-10 F70-F79. Det beskrives ikke hva som 
menes med denne kategorien, og når disse tilfellene kan danne grunnlag for 
registrering. 

Granskning sammendrag
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I ICD-10 er det tre kriterier som skal være oppfylt for at 
diagnosen kan settes:

§ En IQ på under 70
§ Vesentlige avvik i dagliglivets ferdigheter
§ At tilstanden har oppstått i løpet av utviklingsperioden 

(frem til 18 år)

Diagnosesystem - spesialisttjenesten
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Utviklingshemming kan graderes etter alvorlighet (lett, moderat, alvorlig og dyp).  
Graden av utviklingshemming bestemmes gjennom testing av personen.

I tillegg brukes ICD-10 kode for andre og mer spesifikke former for utviklingshemming.
- F78 Annen psykisk utviklingshemming
- F79 Uspesifisert psykisk utviklingshemming

Diagnosesystem - spesialisttjenesten
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ICD- 10 kode Utviklingshemming IQ-nivå

F70 Lett 50-69

F71 Moderat 35-49

F72 Alvorlig 20-34

F73 Dyp Under 20



q Det har også i rundskrivene vært en varierende beskrivelse, i tillegg til manglende 
presisjon, om hvem som kan stille diagnose, altså en diagnose som danner grunnlag 
for registrering og rapportering av antall personer med psykisk utviklingshemming.  

q Ved vurderingen av regelverket har Fylkesmannen også pekt på flere problematiske 
sider ved vilkåret om tjenestevedtak. Stikkordsmessig kan det oppsummeres slik:  
Ø en lite treffsikker ordning i forhold til en kommunes faktiske utgifter til tjenester 

til personer med psykisk utviklingshemming

Ø det er ikke oppstilt krav til tjenesten(e)s omfang – det statlige tilskuddet er det 
samme både når en kommune har lave eller høye utgifter for tjenester til 
personer med psykisk utviklingshemming

Ø ordningen vil kunne medføre en tilpassing fra kommunens side ved at kommunen 
fastsetter et tjenestevedtak og bevisst setter virkningstidspunktet fra 1. januar. 

Gransking sammendrag
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q Når det gjelder kontrollordningen, er det uklart hva som ligger i at revisor 
skal kontrollere registreringen. I forbindelse med denne gjennomgangen har 
Norsk Kommunerevisorforbund (NKRF) uttalt at det burde ha vært presisert 
i rundskrivet at revisors kontroll med registreringen ikke omfatter kontroll 
av medisinske vurderinger/diagnoser. 

q Dessuten er det uklart hvilken revisjonsstandard som skal legges til grunn 
for arbeidet, herunder hvilken sikkerhet revisors uttalelse skal gi.

Gransking sammendrag
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Ø Vergemålsloven bør endres for å få fram både at vergemål skal være frivillig 
og for å sikre at brukermedvirkning ivaretas gjennom samtale. Lovens 
ordbruk bør bygge opp under vergemålsreformen som holdningsreform. 

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

Ø Det må være tydelig for dem som utsteder erklæringer og videreformidler 
diagnoser og helseopplysninger hvilket formål erklæringen har. 
Legeerklæringer som utstedes i forbindelse med vergemål bør forbedres. Det 
bør være en veiledning til legen om hvordan de aktuelle vurderingene skal 
gjøres. Det bør utarbeides et standardisert skjema for helsepersonell som skal 
videreformidle opplysninger i forbindelse med registrering av antall personer 
med psykisk utviklingshemming for rammetilskudd. 

Gransking - anbefalinger
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Ø Kriteriet «antall personer med psykisk utviklingshemming» i 
rammetilskuddet bør vurderes. 

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

Ø Det bør utarbeides veiledning til fylkesmannen om samhandling 
internt i embetene når det foreligger taushetsbelagte opplysninger 
som er relevante for andre avdelinger. 

Gransking – anbefalinger - forts
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Etterdønninger
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POLITIADVOKAT: - Besøksforbudet som den siktede moren i Tolga-saken er ilagt innebærer at hun ikke har anledning til noen form for 
kontakt med fornærmede, sier politiinspektør Henning Klauseie. Foto: Gunnar Østmoe

Moren i Tolga-saken som er siktet for å ha utøvd vold som skal ha pågått over år mot en 
av sine tre sønner er ilagt besøksforbud til den fornærmede i saken.

Den siktede moren i Tolga-saken er ilagt besøksforbud 



Etterdønninger
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Etterdønninger
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Etterdønninger
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Etterdønninger
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JOURNALISTENE: Frank Haugsbø og Mona Grivi Norman på scenen under mediedagene i Bergen. Journalist Maria Mikkelsen, som også var en av 
vinnerne av den store journalistprisen i 2015, var ikke til stede. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Tolga-saken vant Den store journalistprisen
VGs avsløring om de tre brødrene Lars Peder, Arvid og Magnus Holøyen på 
Tolga ble onsdag, under mediedagene i Bergen, tildelt en av de høyeste 
utmerkelsene i norsk presse.



Etterdønninger
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Rådmann Siv Stuedal Sjøvold i Tolga kommune har signert PFU-klagen mot VG. Her er Sjøvold (t.v.) og ordfører Ragnhild Aashaug på pressekonferanse etter 
resultatet fra den offentlige granskningen. Montasje. Foto: Faksimile/ Fredrik Hagen / NTB scanpix 

Dette er PFU-klagen fra Tolga kommune: Reagerer på VG-forside
– Handler om totalinntrykket VG har skapt, sier rådmann



Etterdønninger
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Ø Justis- og beredskapsdepartementet har hatt endringer i vergemålsloven på høring, blant annet 
om frivillighet og gjennomføring av samtaler.  

Ø Statens sivilrettsforvaltning har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet lagt til 
rette for en gjennomgang av saker hvor vergemål kan være opprettet mot den enkeltes vilje. 
Fylkesmannen skal følge opp saker hvor de får informasjon om slike vergemål. 

Ø Statens sivilrettsforvaltning har tatt initiativ til et samarbeid om forbedring av skjemaet og 
veiledningen som brukes av leger og andre sakkyndige i vergemålssaker.  

Ø Helsedirektoratet er i gang med revisjon av rundskriv IS-3/år. 

Vegen videre – igangsatte tiltak
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Ø Helsedirektoratet sendte en questback til alle landets kommuner for å få kunnskap om 
kommunenes praksis ved registrering av personer med psykisk utviklingshemming og 
hvilke kilder de har til opplysninger om diagnoser. Questback ble sendt samtidig som 
rundskriv IS-3/2019 sendes ut. 

Ø Statens helsetilsyn vil be om bistand fra fylkesmennene til å gjøre stikkprøver i et utvalg 
kommuner. Kommunene skal for et utvalg personer registrert med utviklingshemming 
gi opplysninger om diagnoser og hvilken instans som har satt dem. Der opplysningene 
gir grunnlag for videre oppfølging, vil fylkesmennene følge opp på hensiktsmessig måte. 
Resultatene av stikkprøvene vil bli sammenstilt i en rapport fra Statens helsetilsyn. 

Vegen videre – igangsatte tiltak
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Rapport 20.9.19
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I rapporten om diagnostisering av utviklingshemming

Ø At det utarbeides en nasjonal faglig retningslinje for utredning og 
diagnostisering av utviklingshemming.  
Ø At det foretas en metodevurdering av de aktuelle verktøyene som 

benyttes i utredningen. 
Ø At det utredes metoder for å sikre tilstrekkelig kompetanse hos aktuelt 

helsepersonell som gjennomfører utredningen. Dette kan også ses opp 
mot forslag om masterutdanning i vernepleie som er foreslått under 
videreføring av Kompetanseløft 2020. 

Ø At det etableres et tverrfaglig læringsnettverk for utredning og 
diagnostisering av utviklingshemming. 

Rapport 20.9.19
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Ø I rapporten om diagnostisering av utviklingshemming (forts)

Ø At det utarbeides en beskrivelse av aktuelle forløp i utredningen med 
tilhørende kvalitetsindikatorer, jf. innspill til ny nasjonal sykehusplan. Dette 
kan benyttes som grunnlag for en vurdering av organiseringen rundt 
diagnostisering og habilitering i spesialisthelsetjenesten og kommunene. 

Ø At det gjennomføres en prevalens- og insidensundersøkelse av 
utviklingshemming og andre nevroutviklingsforstyrrelser i Norge. 

Rapport 20.9.19
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E-post til 10 kommuner og revisjonsselskaper (kommunale 
og private) den 2.5.19:
Helsedirektoratet planlegger, etter oppdrag fra KMD, å gjennomføre en stedlig kontroll 
med tilskuddsordningen Særlig ressurskrevende helse- og sosialtjenester. I den 
sammenheng ønsker vi å få tilsendt rutiner for revisors arbeid og kontroll med den 
kommunale tilskuddsordningen særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i 
kommunene.

Det er ønskelig at vi får tilsendt denne informasjonen innen 8. mai 
2019. Dokumentasjonen kan sendes til Ashild.Linnea.Dahl@helsedir.no. Hvis dere har 
spørsmål kan dere ta kontakt på telefon: Salman Khalil på 46 90 89 57 eller Åshild Dahl på 
91 76 92 12.

Vi vil komme tilbake til avtale om møte med revisjonen for intervju angående arbeidet med 
revisjon av tilskuddsordningen Særlig ressurskrevende helse- og sosialtjenester.

Vegen videre – igangsatte tiltak
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http://helsedir.no


ØE-post til Hedmark Revisjon IKS den 21.5.19:

Vegen videre – igangsatte tiltak
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har satt ut et FoU-prosjekt for å vurdere 
insentivvirkninger av toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester og ordningen med 
rapportering av personer med psykisk utviklingshemming til inntektssystemet for kommunene. 
Prosjektet ble kunngjort i begynnelsen av mars, med frist i begynnelsen av april. KMD er nå i ferd 
med å inngå kontrakt med Telemarksforsking om å gjennomføre denne utredningen.   

Det skal settes ned en referansegruppe som skal følge prosjektet og gi innspill til arbeidet. I denne 
referansegruppa er det ønskelig å få med erfaringene og perspektivene til kommunerevisor. Vi 
ønsker derfor å undersøke om du har mulighet til å være med i referansegruppa. Jeg har lagt ved litt 
informasjon om prosjektet hentet fra prosjektkunngjøringen, slik at du kan få et inntrykk av hva 
utredningen gjelder. Det legges opp til to møter i referansegruppa i løpet av sensommeren/høsten 
2019. Prosjektet skal etter planen ferdigstilles og rapport leveres til KMD i desember 2019 

Det er i tillegg sendt forespørsler om representasjon i referansegruppa til KS, Helse- og 
omsorgsdepartementet/Helsedirektoratet og NAKU (Nasjonalt kompetansemiljø om 
utviklingshemming).  
Det er fint om du kan gi tilbakemelding på om du har mulighet til å delta i referansegruppa i løpet av 
mandag 27. mai. Ta gjerne kontakt om du lurer på noe. 



ØRessurskrevende tjenester:
Ø Rapport fra stedlig kontroll i 10 kommuner knyttet til 

rapporteringen for 2018 forventes å foreligger i uke 49/50
ØKonsekvenser for rundskrivet for 2019 som kommer i januar 

2020? … og på lengre sikt?  Presiseringer……

ØRessurskrevende tjenester og PU-telling:
Ø Rapport fra Telemarksforskning på oppdrag fra KMD 

forventes å foreligge primo januar 2020.
ØKonsekvenser for ordningene fra 2021?

Vegen videre – igangsatte tiltak
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https://www.vg.no/emne/97e3aa40-b8ed-4144-82ae-
e8179d54877b/tolga-saken

VG sin oppsummering av alt som 
har skjedd i saken
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https://www.vg.no/emne/97e3aa40-b8ed-4144-82ae-e8179d54877b/tolga-saken


Takk for meg!
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