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Formål
Å undersøke hvordan kommunen 
ivaretar sitt ansvar for å tilby barn og 
unge med psykiske lidelser og/eller 
rusavhengighet nødvendige helse-
og omsorgstjenester.

Formål
Å undersøke hvordan kommunen 
ivaretar sitt ansvar for å tilby barn og 
unge med psykiske lidelser og/eller 
rusavhengighet nødvendige helse-
og omsorgstjenester.

Problemstilling
I hvilken grad sikrer Lørenskog kommune 
at barn og unge med psykiske vansker 
og/eller rusavhengighet får et helhetlig og 
koordinert tjenestetilbud?
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Kriterier og hovedfunn
Revisjonen legger til grunn at:
→ Kommunen skal legge til rette for samhandling mellom ulike deltjenester i kommunen, og 

med andre tjenesteytere.
→ Kommunen skal ha en koordinerende enhet.
→ Kommunen skal sikre at personer med langvarige og sammensatte behov tilbys individuell 

plan og koordinator.

Rapportens hovedfunn:
o Lørenskog kommune overholder sentrale lovkrav knyttet til koordinerende enhet, 

individuell plan og koordinator. 
o Det er i det alt vesentlige lagt til rette for samhandling mellom deltjenester i kommunen og 

andre tjenesteytere, men det er fortsatt et forbedringspotensial med hensyn til å 
samarbeide og ha oversikt over tjenestene på tvers av avdelinger og sektorer i kommunen.

o Kommunen er i gang med en tjenestegjennomgang som kan bidra til å sikre enda bedre 
samhandling rundt barn og unge med rus og/eller psykiske utfordringer.
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Revisjonens 
anbefalinger

1. Kommunedirektøren 
bør vurdere om det er 
behov for å sette inn flere 
tiltak for å sikre økt 
samarbeid, involvering og 
oversikt over tjenestene 
på tvers av avdelinger og 
sektorer i kommunen.

2. Kommunedirektøren 
bør sikre at den allerede 
igangsatte 
tjenestegjennomgangen 
gir nødvendige resultater 
for tjenestetilbudet til barn 
og unge med utfordringer 
knyttet til rus og psykisk 
helse.
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