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0. SAMMENDRAG
0.1 Formålet med prosjektet
Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2010-2012 vedtatt av
kommunestyret i Karasjok 09.12.2010 (sak 49/10). Formålet med prosjektet har vært å
undersøke hvordan sosialtjenesten i Karasjok kommune er samordnet med NAV Finnmark i
det lokale NAV-kontoret, samt hvordan bruken av sosialhjelp i Karasjok kommune er.

0.2 Revisors vurderinger og konklusjoner
Har samordningen av sosialtjenesten med Arbeids- og velferdsetaten skjedd i tråd
med lovkrav og målsetninger?

På bakgrunn av de funn som er gjort i denne undersøkelsen konkluderer revisjonen med at det
formelle rammeverket i Karasjok kommune vedrørende samordningen av NAV Karasjok er
på plass, og i tråd med lovkravene. Revisjonen har videre det inntrykk at det formelle og
reelle tverrfaglige arbeidet samlet sett har økt etter samordningen. Graden av
brukermedvirkning og tilgjengelighet synes imidlertid ikke å ha økt nevneverdig, noe som
ikke er i tråd med målsetningene.
Hvordan er bruken av økonomisk sosialhjelp i Karasjok kommune?

Hovedtendensen i den undersøkte femårsperioden er at driftsutgiftene i sosialtjenesten har
økt. Revisjonen registrerer videre at det i samme periode har vært merforbruk i utbetaling av
sosialhjelp. Revisjonen har ikke klart å finne noen åpenbar forklaring på dette all den tid
antall mottakere av sosialhjelp og antall ansatte i sosialtjenesten har blitt redusert i samme
femårsperiode.
KOSTRA-tallene for 2011 viser at Karasjok kommune ligger under
sammenlikningskommunene på enkelte områder, og over på andre områder. Revisjonen har
spesielt merket seg at andelen sosialhjelpsmottakere med stønad i seks måneder eller mer er
vesentlig høyere i Karasjok kommune enn i sammenligningskommunene.

0.3 Anbefalinger
Med utgangspunkt i de hovedfunn som er gjort i denne undersøkelsen vil revisjonen anbefale
 at det innføres rutiner for rapportering om NAV Karasjok til kommunestyret
 at det i større grad tas i bruk virkemidler for bruk av samisk ved NAV-kontoret
 at NAV Karasjok deltar i Karasjok kommunes arbeid med individuelle planer
 at det arbeides med å etablere et brukerutvalg for NAV Karasjok
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1. INNLEDNING
1.1 Prosjektets bakgrunn og formål
1.1.1 Bakgrunn
Dette prosjektet har sin bakgrunn i Plan for forvaltningsrevisjon 2010-2012 vedtatt av
kommunestyret i Karasjok 09.12.2010 (sak 49/10). Av planen framgår det at det skal utføres
en forvaltningsrevisjon vedrørende sosialtjenesten og NAV Karasjok.
I kommunens plan for forvaltningsrevisjon heter det som følger:
“Saksbehandling i sosialtjenesten skal skje i tråd med kravene i lov om sosiale tjenester i
NAV og NAV-loven, og samordning av kommunens sosialtjeneste med den statlige arbeidsog velferdsetaten skal skje i henhold til målsetninger og lovkrav. Kommunens årsregnskap
for 2009 viser store overskridelser på sosialbudsjettet (4,7 millioner), og KOSTRA viser at
kommunen har høye netto driftsutgifter til sosialhjelp per innbygger 20-66 år. Området er
svært vesentlig både fra et økonomisk perspektiv og brukerperspektiv. Området er også
vesentlig fra et politisk perspektiv.”

1.1.2 Formål
Formålet med prosjektet er todelt. For det første har vi undersøkt hvordan sosialtjenesten i
Karasjok kommune er samordnet med NAV Finnmark i det lokale NAV-kontoret. Her har
fokuset vært om sosialtjenesten har blitt innlemmet i NAV-kontoret i tråd med lovkrav og
målsetninger. For det andre har vi sett på hvordan bruken av sosialhjelp i Karasjok kommune
er. Dette har vi gjort ved å se på bruken over tid, samt at vi har sammenlignet Karasjok
kommune med den KOSTRA-gruppen som kommunen tilhører, landsgjennomsnittet og
gjennomsnittet for Finnmark.
På bakgrunn av undersøkelsen vil kommunen få belyst ulike sider ved egen praksis, og bli
presentert hvor det er muligheter for forbedringer.

1.2 Problemstillinger
Undersøkelsen er gjennomført med utgangspunkt i to hovedproblemstillinger vedtatt av
kontrollutvalget i Karasjok kommune (sak 46/12) og tilhørende underproblemstillinger
utarbeidet av revisjonen. Problemstillingene er som følger:
1. Har samordningen av sosialtjenesten med Arbeids- og velferdsetaten skjedd i tråd med
lovkrav og målsetninger?
o
o
o

Er det formelle rammeverket for samordningen på plass?
Har samordningen bidratt til økt tverrfaglig samarbeid?
Har samordningen bidratt til en styrking av brukermedvirkning og tilgjengelighet?

2. Hvordan er bruken av økonomisk sosialhjelp i Karasjok kommune?
o
o

Hvordan har utviklingen ved sosialtjenesten i Karasjok vært de siste tre årene?
Hvordan er bruken av sosialhjelp i Karasjok sammenliknet med andre kommuner?
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1.3 Revisjonskriterier
Revisjonskriterier er samlebetegnelsen på de krav og forventninger som brukes i den enkelte
forvaltningsrevisjon for å vurdere den reviderte virksomhet. Kriteriene holdes opp mot
faktagrunnlaget, og danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de
konklusjoner som trekkes.
1.3.1 Kilder til kriterier
Revisjonskriteriene i denne undersøkelsen er utledet fra følgende kilder:


Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV-loven) av 16.06.2006



Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen av 18.12.2009



Forskrift om rammer for delegering mellom stat og kommune om oppgaveutførelsen i de
felles lokale kontorene i arbeids- og velferdsforvaltningen av 26.01. 2007



Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 20.12.2002



Rammeavtale mellom KS og Arbeids- inkluderingsdepartementet av 21.04.2006;
Ny arbeids- og velferdsforvaltning



Veileder til lokal samarbeidsavtale; utgitt av KS og Arbeids- og velferdsetaten,
versjon 1 av 07.07.2006

1.3.2 Utledning av revisjonskriterier
Samordning av kommunale og statlige tjenester ved opprettelse av lokale NAV-kontor
(NAV-reformen)

Lovkrav og føringer:
I lov om arbeids og velferdsforvaltningen (NAV-loven) § 13 heter det at Arbeids- og
velferdsetaten og kommunene skal ha felles lokale kontorer som skal ivareta oppgaver for
statsetaten og kommunen. Når det gjelder de kommunale oppgavene skal kontoret som et
minimum ivareta økonomisk stønad og kvalifiseringsprogrammet. I § 14 heter det videre at
kontoret skal opprettes ved avtale mellom Arbeids- og velferdsetaten og kommunen (lokal
samarbeidsavtale).
Avtalen skal inneholde bestemmelser om lokalisering og utforming, organisering og drift av
kontoret, hvilke kommunale tjenester som skal inngå i kontoret, og hvordan kontoret skal
samhandle med representanter for kontorets brukere og kommunens øvrige tjenestetilbud.
Avtalen kan inneholde bestemmelser om å utføre oppgaver på hverandres
myndighetsområder. Bestemmelsene om dette er utdypet i egen forskrift.1
Det gis også føringer for etableringen og driften av de lokale NAV-kontorene i en
rammeavtale mellom KS og Arbeids- og inkluderingsdepartementet,2 og i en veileder for
utarbeidelse av lokal samarbeidsavtale, utgitt av Kommunesektorens interesse- og
arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Arbeids- og velferdsetaten.3

1

Forskrift om rammer for delegering mellom stat og kommune om oppgaveutførelsen i de felles lokale
kontorene i arbeids- og velferdsforvaltningen (For-2007-01-26-107).
2
Rammeavtale mellom KS og Arbeids- inkluderingsdepartementet av 21.04.2006; Ny arbeids- og
velferdsforvaltning.
3
Veileder til lokal samarbeidsavtale; utgitt av KS og Arbeids- og velferdsetaten,
versjon 1 av 07.07.2006.
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I rammeavtalen heter det blant annet at samordningen ”skal gjennomføres som et samarbeid
mellom stat og kommune, som likverdige parter”. Dette samarbeidet omtales også som et
”partnerskap mellom stat og kommune”.4 I veilederen anbefales det at den lokale
samarbeidsavtalen bør inneholde punkter om formål, styring og lederstruktur, lokale mål- og
resultatkrav, delegasjon av myndighet, beskrivelse av tjenesteområder som inngår i kontoret,
samhandling med tilliggende tjenester, brukermedvirkning, universell utforming,
medbestemmelse/ medvirkning, kompetanseutvikling, personvern, drift, prinsipper for
tvisteløsning, samt avtaleperiode.
Statsetatens og rådmannens overordnede ansvar for henholdsvis statlige og kommunale
tjenester berøres ikke av opprettelsen av NAV-kontorene. Hvordan dette ansvaret skal
ivaretas ved det enkelte kontoret må reguleres i de lokale samarbeidsavtalene.5 I veilederen
om lokale samarbeidsavtaler blir ”partnerskapsmøter” mellom fylkesdirektør i Arbeids- og
velferdsetaten og rådmannen nevnt som et hensiktsmessig styringsverktøy. Det er overlatt til
samarbeidspartnerne å avgjøre hvilken form for ledelsesstruktur det skal være på NAVkontoret, det være seg enten enhetlig ledelse eller todelt ledelse.
Målsetninger:
I lovforarbeider6 til NAV-loven blir det framhevet at samarbeidet og integreringen av den
kommunale sosialtjenesten som en del av de lokale NAV-kontorene er en sentral del av
reformen. Selv om både staten og kommunene beholder sitt ansvar for oppgaver de har etter
dagens lovgivning, er det avgjørende at den statlige Arbeids- og velferdsetaten og den
kommunale sosialtjenesten utvikler et samarbeid og tjenesterutiner som i størst mulig
utstrekning muliggjør at velferdsforvaltningens samlede virkemidler kan brukes i
førstelinjetjenesten. Det nevnes blant annet at dette må gjøres gjennom en rekke tiltak for å
fremme felles holdninger og kultur, og etablere en ”felles plattform” på de lokale NAVkontorene.
I lovforarbeider7 blir det også framhevet at brukermedvirkning, både på system- og
individnivå, skal være en sentral del av den nye arbeids- og velferdsforvaltningen.
Ordningen med brukermedvirkning er regulert i NAV-loven §§ 6 og 14 (på systemnivå)
og § 15 (på individnivå). Brukermedvirkningen på systemnivå omfatter blant annet brukerfora
(herunder brukerutvalg) og brukerundersøkelser. Brukermedvirkning på individnivå omfatter
blant annet økt tilgjengelighet, økt individuell oppfølging og økt bruk av individuelle planer.
Med utgangspunkt i det som er nevnt ovenfor har vi utarbeidet følgende
underproblemstillinger og kontrollspørsmål vedrørende samordningen av kommunens
sosialtjeneste med det lokale NAV-kontoret:

4

Se omtale av NAV-reformen på Arbeidsdepartementet sin hjemmeside:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/tema/velferdspolitikk/midtspalte/arbeids--og-velferdsforvaltningen/navreformen.html?id=498461 (Nedlastet 16.08.2010).
Se også AFI-notat 2/09 (Arbeidsforskningsinstituttet); Utfordringer og utvikling i lokale NAV-kontor, på side 1.
5
Ot. prp. nr. 47 (2005-2006) Om lov om arbeids- og velferdsforvaltningen, på side 43.
6
Ot. prp. nr. 47 (2005-2006) Om lov om arbeids- og velferdsforvaltningen, på side 36.
7
Ot. prp. nr. 47 (2005-2006) Om lov om arbeids- og velferdsforvaltningen, på side 56.
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Tabell 1: Koblingsskjema for problemstilling nr. 1.

Underproblemstillinger

Kontrollspørsmål

Kilder til revisjonskriterier

Er det formelle rammeverket
for samordningen på plass?

Foreligger det lokal
samarbeidsavtale med det
innhold som loven foreskriver?

Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen
§ 14
Rammeavtale mellom Arbeids- og
inkluderingsdepartementet og KS (2006)
Veileder til lokal samarbeidsavtale; Utgitt av KS og
Arbeids- og velferdsetaten (2006)

Foreligger det delegasjonsvedtak
i tråd med det loven foreskriver?

Har samordningen bidratt til
økt tverrfaglig samarbeid
mellom sosialtjenesten og
Arbeids- og velferdsetaten?

Utfører sosialtjenesten og
Arbeids- og velferdsetaten
(faktisk) oppgaver på hverandres
myndighetsområder?

Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen
§ 14 og § 8

(Generalister eller fortsatt
spesialister?)

Har samordningen bidratt til
en styrking av
brukermedvirkning og
tilgjengelighet?

Er det gitt økt fokus på bruk av
individuelle planer?

Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen § 15
og
Lov om sosiale tjenester i NAV § 28

Er det etablert et lokalt
brukerfora?

Lov om sosiale
tjenester i NAV § 14

Er det gjennomført
brukerundersøkelser?
Hvordan er ellers kontakten med
brukerorganisasjoner?
Tilgjengelighet overfor
brukerne?
Informasjons på internett?
Åpningstider?
Skranken?
Kontakt per e-post og telefon?
Lokal samarbeidsavtale
To-språklighet?

Med utgangspunkt i det som er nevnt ovenfor har vi utledet følgende revisjonskriterier:
 Det skal foreligge et formelt rammeverk (herunder lokal samarbeidsavtale) for
samordningen av det lokale NAV-kontoret.
 Samordningen bør ha bidratt til økt tverrfaglig arbeid.
 Samordningen bør ha bidratt til økt brukermedvirkning og tilgjengelighet.
Bruken av økonomisk sosialhjelp i Karasjok kommune
Her vil vi se på hvordan bruken av sosialhjelp med mer i Karasjok kommune er. Vi vil også
sammenligne Karasjok kommune med den KOSTRA-gruppen som kommunen tilhører,
landsgjennomsnittet og gjennomsnittet for Finnmark. Vi vil blant annet se på antallet/andelen
mottakere av sosialhjelp og hvordan utgiftene til sosialtjenesten og sosialhjelp fordeler seg.
Dette vil vi gjøre med utgangspunkt i KOSTRA-tall og regnskapstall. Vi vil også forsøke å
presentere mulige forklaringer og årsaker der vi finner det nødvendig.
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Med utgangspunkt i det som er nevnt ovenfor har vi utarbeidet følgende problemstillinger og
kontrollspørsmål vedrørende bruken av økonomisk sosialhjelp:
Tabell 2: Koblingsskjema for problemstilling nr. 2.

Underproblemstillinger

Kontrollspørsmål

Kilder til revisjonskriterier

Hvordan har utviklingen ved
sosialtjenesten i Karasjok
vært de siste tre årene?

- Utgifter til sosialtjenesten
- Utgifter til sosialhjelp
- Antall/andel mottakere av
Sosialhjelp med mer

Ingen revisjonskriterier: Denne problemstillingen
er beskrivende (deskriptiv)

Hvordan er bruken av
sosialhjelp i Karasjok
sammenliknet med andre
kommuner?

- Utgifter til sosialtjenesten
- Utgifter til sosialhjelp
- Antall/andel mottakere av
Sosialhjelp med mer

Ingen revisjonskriterier: Denne problemstillingen
er beskrivende (deskriptiv)

Disse problemstillingene er av beskrivende art. Vi har derfor ikke utarbeidet revisjonskriterier
for denne delen av undersøkelsen. Funnene i denne delen av undersøkelsen kan imidlertid gi
noen indikasjoner på effekten av samordningen til et lokalt NAV-kontor, samt gi et bilde av
hvordan Karasjok kommunes bruk av økonomisk sosialhjelp er i forhold til andre kommuner.

1.4 Metode
1.4.1 Datainnsamling
Metode er samlebetegnelsen på de framgangsmåtene som benyttes for å samle inn data som
kan gi svar på problemstillingene i en undersøkelse. Framgangsmåtene i denne undersøkelsen
har vært dokumentanalyse, intervju og analyse av statistisk materiale (KOSTRA/SSB).
Vi har intervjuet helse- og omsorgssjefen, leder ved NAV Karasjok, en kommunalt tilsatt
saksbehandler og en statlig tilsatt saksbehandler. Dokumentanalysen har blant annet bestått av
gjennomgang av delegasjonsvedtak, årsbudsjett/økonomiplaner, årsmeldinger,
virksomhetsplaner, målekort og lokal samarbeidsavtale vedrørende etablering og drift av
NAV Karasjok.
1.4.2 Dataenes gyldighet og pålitelighet
Med gyldige data menes at det skal være samsvar mellom formålet for undersøkelsen og de
data som er samlet inn. Vi mener at data i denne undersøkelsen er egnet til å svare på
problemstillingene ved at vi har relevant og tilstrekkelig informasjon. Det er likevel viktig å
være klar over at opplysningene i rapporten representerer et utvalg av fakta. Med pålitelige
data menes at data skal være mest mulig presise og nøyaktige. Dette er ivaretatt gjennom
intern kvalitetssikring og ved verifisering av opplysninger framkommet gjennom intervju.
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2. HAR SAMORDNINGEN AV SOSIALTJENESTEN MED
ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN SKJEDD I TRÅD
MED LOVKRAV OG MÅLSETNINGER?
2.1 Er det formelle rammeverket for samordningen på plass?
2.1.1 Data
Arbeidet med etableringen av NAV Karasjok
Arbeidet med etableringen av NAV Karasjok har vært organisert som et prosjekt
(etableringsprosjekt). Den overordnede prosjektorganisasjonen ble etablert den 12. desember
2006. Prosjektgruppa var sammensatt av seks personer fra stat og kommune. Leder for
prosjektgruppa var daværende leder ved NAV trygd i Karasjok (nåværende leder ved NAV
Karasjok). Styringsgruppen for prosjektet var sammensatt av rådmannen i Karasjok kommune
og direktør i NAV Finnmark. I forbindelse med dette ble det utarbeidet en prosjektplan med
prioriterte mål og oppstartskriterier. Planen tok utgangspunkt i dokumentet
Nedtellingskalender for etablering av NAV-kontor med tilhørende håndbok.
Etablering og organisering av NAV Karasjok
Det ble tilsatt leder for NAV Karasjok i mars 2007. 8 NAV Karasjok skulle opprinnelig åpnes
i november 2007, men på bakgrunn av «uforutsette hendelser» ble åpningen av kontoret utsatt
til 15. januar 2008.9
Ifølge Karasjok kommunes organisasjonskart er NAV Karasjok organisert under Helse- og
omsorgsavdelingen.
Figur 1: Administrativ plassering av NAV Karasjok

8
9

Pressemelding; NAV Finnmark, 30.03.2007.
Pressemelding; NAV Finnmark, 14.12.2007 og 08.01.2008.

7

Stillinger ved NAV Karasjok
NAV Karasjok ble etablert med følgende bemanning fra de tidligere tre etatene:
Sosialkontoret (Karasjok kommune):
Trygdekontoret (stat):
Aetat (stat):

2 sosionomstillinger
5 stillinger, inkludert en samisk ressurs
3 stillinger, inkludert en samisk ressurs

Etter etableringen i 2007/2008 har NAV Finnmark redusert antall ansatte fra åtte til fire, mens
kommunen har økt antall ansatte fra to til tre.10
Per 1. januar 2013 hadde NAV Karasjok syv ansatte fordelt på syv årsverk. Tre av de ansatte
er tilsatt i Karasjok kommune og fire er tilsatt i NAV Finnmark (statlige tilsatte). Leder ved
NAV-kontoret er statlig tilsatt, mens stedfortreder er kommunalt tilsatt. En oversikt over
stillingene ved NAV Karasjok framgår av tabellene nedenfor.
Tabell 3: Stillinger ved NAV Karasjok

Stilling

Arbeidsgiver

Stillingsandel

NAV-leder
Stedfortreder/sosionom
Sosionom
Ruskoordinator
Rådgiver
Rådgiver
Førstekonsulent

NAV Finnmark/stat
Karasjok kommune
Karasjok kommune
Karasjok kommune
NAV Finnmark/stat
NAV Finnmark/stat
NAV Finnmark/stat

100
100 (50 % permisjon)
100
100
100
100
100

I følge KOSTRA-tall har antall årsverk i kommunens sosialtjeneste minket fra 5 årsverk i
2007 til 2,8 årsverk i 2012. En nærmere oversikt over utviklingen i antall årsverk i
sosialtjenesten fra 2007 til 2012 framgår av tabellen nedenfor.
Tabell 4: Årsverk i sosialtjenesten i Karasjok kommune for årene 2007-2012 (KOSTRA)
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Årsverk i sosialtjenesten

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Årsverk i sosialtjenesten

2,80

2,0

3,0

4,0

5,0

5,0

Årsverk i sosialtjenesten pr. 1000 innbygger

1,03

0,72

1,08

1,43

1,79

1,74

Lokal samarbeidsavtale
Det foreligger lokal samarbeidsavtale mellom NAV Finnmark og Karasjok kommune for
etablering og drift av felles lokalt NAV-kontor. Denne ble behandlet av formannskapet i
september 2007.12 I vedtaket heter det blant annet at «formannskapet i Karasjok er positiv til
etablering av et felles arbeids- og velferdskontor i Karasjok med de målsetninger som er
nedfelt sentralt og lokalt». I vedtaket heter det også at «det er nødvendig at ledelsen ved det
lokale NAV-kontoret besitter sosialfaglig kompetanse» og at dette «sikres ved at
nestlederfunksjonen primært tilbys en av de kommunalt ansatte». Avtalen er undertegnet av
rådmannen i kommunen og direktør i NAV Finnmark (datert 19.11.2007), med virkning fra
15.11.2007.

10

Saksframlegg til kommunestyret; Endring av driftsavtales pkt. 6.2 mellom NAV Finnmark og Karasjok
kommune. Behandlet på møte i kommunestyret 14.06.2012.
11
KOSTRA-tall for 2012 er ureviderte tall, publisert i KOSTRA 15. mars 2013.
12
Møte i formannskapet 26.09.2007 (sak 07/59).
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I avtalen heter det at den “skal evalueres hvert annet kalenderår, dog første gang innen 30.
november 2009». Leder ved NAV Karasjok har opplyst revisjonen om at det ikke er
forhandlet fram ny samarbeidsavtale siden den første avtalen ble inngått (2007). Avtalen er
imidlertid jevnlig et tema på partnerskapsmøtene.
Samarbeidsavtalen omhandler områder som formål, styring og ledelse, tilsetting av leder og
medarbeidere, medbestemmelse, lokale mål- og resultatkrav, om å utføre oppgaver på
hverandres myndighetsområder, tjenesteområder som inngår i det felles lokale kontoret,
samhandling med tilliggende kommunale og statlige tjenester, brukermedvirkning, universell
utforming, kompetanseutvikling, personvern med mer, informasjon/profil, drift, prinsipper for
tvisteløsning ved lokal uenighet, revisjon, samt avtaleperiode.
Kommunale tjenesteområder som inngår i det felles lokale kontoret
I den lokale samarbeidsavtalen (punkt 8) sies det at NAV Karasjok skal dekke følgende
kommunale tjenester:







kommunens ansvar for økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester
råd og veiledning
arbeidet med individuelle planer
oppfølging av rusmisbrukere
ulike forebyggende prosjekter som omhandler statlige og kommunale tiltak
flyktningetjenesten

Det står videre at Karasjok kommune skal evaluere omfanget av tjenestetilbudet i NAVkontoret innen 30. november 2008.
Styring, ledelse og delegasjoner
Etter etableringen av NAV Karasjok kan styringslinjene for Karasjok kommunes
sosialtjeneste illustreres slik det framgår av figuren nedenfor.
Figur 2: Styringslinjer i NAV Karasjok

Staten

13

Karasjok kommune

NAV Finnmark

Rådmann

Direktør

Helse- og omsorg
Helse- og omsorgssjef

Samordningsmøter
(Direktør/Rådmann )

NAV Karasjok
Leder for NAV Karasjok

Kommunale oppgaver (sosialtjenesten)
Statlige oppgaver
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Organisasjonskartet er utarbeidet av revisjonen, og er basert på lovgivningen om lokale NAV-kontor, lokal
samarbeidsavtale mellom Karasjok kommune og NAV Finnmark, delegasjonsvedtak for Karasjok kommune,
samt opplysninger gitt i intervju.
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I den lokale samarbeidsavtalen (pkt. 3) heter det at NAV Karasjok skal ledes av en leder som
har «det felles administrative og faglige ansvaret for alle deler av kontorets virksomhet». Det
heter videre at lederen har «ansvars- og styringslinjer til kommunen og Arbeids- og
velferdsetaten og forholder seg til begge eiere».
For å samordne de overordnende styringssignaler for virksomheten fra kommune og stat er
det i samarbeidsavtalen bestemt at det skal avholdes «minimum ett møte hvert halvår» mellom
rådmannen i Karasjok og fylkesdirektør for Arbeids- og velferdsetaten (partnerskapsmøter).
Revisjonen har på forespørsel fått oversendt referat fra partnerskapsmøter som Karasjok
kommune har deltatt på.14 Dette gjelder referat fra tre partnerskapsmøter, gjennomført
henholdsvis 16.04.2010, 05.11.2010 og 12.03.2012). Den 12.03.2012 ble det også avholdt et
særmøte mellom Karasjok kommune og NAV Finnmark. Revisjonen har også fått oversendt
referat fra dette møtet. Referatene viser at kommunen var representert med både rådmannen
og NAV-lederen i tre av møtene, og (kun) NAV-lederen i ett av møtene. Det kan være avholdt
flere møter enn de fire som er nevnt ovenfor, men NAV Finnmark har ikke funnet referater i
sitt arkiv fra andre møter enn disse. Heller ikke Karasjok kommune (NAV Karasjok) har
funnet ytterligere referater.
I samarbeidsavtalen (pkt. 6) heter det at «behovet for styringsinformasjon fra Arbeids- og
velferdsetaten til kommunedelen i det felles lokale kontoret ivaretas gjennom å gi tilgang til
statlig styringsinformasjon». Videre heter det at «styringsinformasjon fra kommune til stat
ivaretas gjennom å gi tilgang til den kommunale styringsinformasjonen».
I samarbeidsavtalen (pkt. 4) heter det at stillingen som leder av NAV Karasjok ansettes på
statlige vilkår. Revisjonen har blitt opplyst om at stedfortreder for leder av NAV Karasjok er
tilsatt på kommunale vilkår.
I delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret i Karasjok 17.03.2011 (sak 2011/9) er
rådmannen i kommunen delegert «kommunens myndighet» etter lov om sosiale tjenester i
NAV. I delegasjon fra rådmannen (datert 26.09.2011) er avdelingsleder for helse og omsorg
blant annet delegert kommunens myndighet etter lov om sosiale tjenester i NAV. I samme
delegasjon er også leder ved NAV Karasjok delegert kommunens myndighet etter lov om
sosiale tjenester i NAV, lov om sosiale tjenester og introduksjonsloven. Det foreligger også en
videredelegering fra rådmannen til NAV-leder, datert 9. januar 2008.
I intervju har revisjonen blitt opplyst om at det nok var uklare styringslinjer tidligere, men at
dette nå har blitt rettet opp i. Per i dag er leder ved NAV Karasjok underlagt helse- og
omsorgssjefen. NAV-lederen deltar på ledermøtene til helse- og omsorgssjefen og på
rådmannens utvidede ledermøter. NAV-lederen har i intervju uttrykt at styringslinjene er
ryddige. På den annen side har det i intervju også blitt uttrykt at den todelte styringslinjen (stat
og kommune) kan virke noe forvirrende. Det ble også nevnt at det kan være utfordrende for
de ansatte å vite hvem de skal henvende seg til i faglige spørsmål. Dette gjelder både
sosialfaglige og trygdefaglige spørsmål.
Lokale mål- og resultatkrav
I samarbeidsavtalen er det fastsatt visjon, formål og målsetninger for NAV Karasjok. De
lokale målene er som følger:
 NAV Karasjok skal gi et funksjonelt to-språklig samisk/norsk tjenestetilbud
 Bidra til å redusere antall sosialhjelpsmottakere
14

I forespørselen ba revisjonen om å bli oversendt samtlige referater fra partnerskapsmøter i perioden 20072012.
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 Fokus på oppfølging med sikte på å få brukerne raskere tilbake i aktivitet

I samarbeidsavtalen heter det videre at «leder har ansvaret for at det utarbeides årlig
virksomhetsplan for det felles lokale kontoret i samarbeid med de ansattes organisasjoner».
Revisjonen har på forespørsel fått oversendt «mål- og disponeringsbrev og virksomhetsplan»
for NAV Finnmark for årene 2011 og 2012. Disse gjelder for alle NAV-kontorene i
Finnmark. Det finnes imidlertid også en egen virksomhetsplan som tar for seg NAV Karasjok
spesielt. Denne inneholder visjoner, verdier, forretningside, overordnede mål, målsetninger,
strategier, kritiske suksessfaktorer, målindikatorer og handlingsplaner.
Rapportering
I samarbeidsavtalen heter det at lederen ved NAV Karasjok har ansvars- og styringslinjer til
kommunen og NAV Finnmark og forholder seg til begge eiere.
Revisjonens gjennomgang av Karasjok kommunes årsmeldinger for årene 2007 til 2011viser
at det ikke rapporteres særskilt til kommunestyret om NAV Karasjok og kommunens
sosialtjeneste i disse. I årsmeldingen for 2007 blir imidlertid den økonomiske situasjonen ved
sosialtjenesten kort beskrevet.
Det utarbeides imidlertid egne årsrapporter for sosiale tjenester ved NAV Karasjok. Disse
rapportene behandles i hovedutvalg for helse og omsorg, men ikke i kommunestyret.
Revisjonen har fått tilsendt årsrapportene for 2010 og 2011. Disse inneholder informasjon om
organisering og oppgavedeling, bruken av økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogrammet,
rustjenesten, boliger for vanskeligstilte og internkontroll.
NAV Finnmark bruker balansert målstyring som styringsmetodikk. Viktige verktøy for
enhetene i denne sammenheng er den månedlige statusrapporten, tiltaksskjemaet og
målekortet med statlige og kommunale indikatorer. Disse verktøyene er ment å ligge til grunn
for månedlige kontormøter i enhetene (herunder NAV Karasjok), utarbeidelse av konkrete
tiltaksplaner, bistand fra NAV Finnmark og resultatoppfølging i partnerskapsmøtene.
Revisjonen har på forespørsel blitt oversendt de månedlige målekortene for NAV Karasjok
for årene 2011 og 2012. Disse oversendes jevnlig til rådmannen, og inneholder indikatorer
som omfatter brukerperspektiv, medarbeiderperspektiv, produksjonsperspektiv og
økonomiperspektiv. De kommunale indikatorene er som følger:







Antall deltagere på kvalifiseringsprogrammet
Antall langtidsmottakere (over 26 uker) med økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt
Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år
Sykefravær for statlig og kommunalt ansatte
Utbetaling av økonomisk sosialhjelp sett i forhold til budsjett (kommuneøkonomi)

Revisjonen har også på forespørsel blitt oversendt månedlige statusrapporter for NAV
Karasjok for 2011 og 2012. Disse inneholder henholdsvis status, kommentarer og tiltak for
hver av de fire perspektivene som er nevnt ovenfor.
Leder ved NAV Karasjok rapporterer månedlig om økonomi til helse- og omsorgssjefen.
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Rutiner for arbeidet ved NAV-kontoret
I etableringsprosjektet for etablering av det lokale NAV-kontoret var det blant annet satt opp
følgende aktiviteter knyttet til å få på plass rutiner for arbeidet ved kontoret:






At arbeidsprosesser innenfor mottak, oppfølging og forvaltning er dokumentert
At rutiner for saksgang er på plass
At alle roller er beskrevet med klart definert innhold, ansvar og krav til kompetanse
At medarbeidere er innplassert i avdelinger/team med roller og nødvendige fullmakter
At alle ved kontoret har tilegnet seg basiskompetanse for NAV-kontor

I 2010 har NAV-kontoret jobbet med oppgavefordelingen blant de ansatte i et eget prosjekt,
kalt «Tidlig drift». I følge årsrapporten til NAV Karasjok for 2010 er resultatene fra dette
prosjektet iverksatt, og «ivaretar brukernes behov for tverrfaglige og sammensatt
tjenesteinnhold». Kontoret er organisert i mottaks- og oppfølgingsfunksjoner.
Mottaksfunksjonen er organisert i turnus. Alle de statlige og kommunalt tilsatte jobber
sammen i oppfølgingsteam, og brukerne er fordelt i fem hovedgrupper. Dette er






Sykefraværsoppfølging
Ordinære arbeidssøkere, sosialhjelpsmottakere med korttidsbehov og enslige forsørgere
Ungdom mellom 16-25 år
Langtidsledige og langtids sosialhjelpsmottakere
Brukere med varige oppfølgingsbehov

Per 01.01.2013 foreligger det en oversikt over de arbeidsoppgaver som de ansatte ved NAVkontoret har. Denne er inndelt i arbeidsoppgavene rus, økonomisk sosialhjelp, nødhjelp,
nødbolig og økonomisk veiledning/gjeldsordning. I tillegg finnes det en beskrivelse av hvilke
oppgaver som er knyttet til henholdsvis «mottaket» og «oppfølging» ved kontoret.
Det er også utarbeidet utfyllende nedskrevne rutiner for saksbehandlingen av saker om
økonomisk sosialhjelp, herunder rutiner for behandling av søknader om økonomisk stønad,
sosiale lån og kvalifiseringsprogrammet.
Stillingsbeskrivelser
I intervju har revisjonen blitt opplyst om at det ikke finnes stillingsbeskrivelser for de ansatte
ved NAV Karasjok. For leder av NAV Karasjok blir imidlertid stillingens ansvarsområde
beskrevet i ulike dokumenter. I intervju ble det blant annet sagt at stillingsbeskrivelser
oppfattes som gammeldags og avleggs, samt at de er til hinder for fleksibilitet.
Avtale om drift og forvaltning av eiendom - Kostnadsfordeling
I samarbeidsavtalen (pkt. 15) framgår det hvilket kostnadsprinsipp som skal gjelde mellom
Karasjok kommune og NAV Finnmark. Det fastslås her at «samarbeidspartene svarer for sin
andel av felles driftsutgifter i forhold til antall årsverk de er representert med i det felles
lokale kontoret». Samarbeidsavtalen åpner for at dette kan reguleres nærmere i egen avtale.
Det er inngått en egen avtale mellom Karasjok kommune og NAV Finnmark som særskilt
regulerer drift og forvaltning av eiendommen som de kommunale og statlige tjenestene er
samlokalisert i. Også denne avtalen er behandlet i formannskapet.15 Revisjonen har fått
oversendt en avtale som er datert 01.01.2010.

15

Møte i formannskapet 26.09.2007 (sak 07/59).
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Et sentralt punkt i denne avtalen er kostnadsfordelingen mellom Karasjok kommune og NAV
Finnmark.16 Et overordnet prinsipp for kostnadsfordelingen er at «partene skal søke å oppnå
en rettferdig fordeling av kostnadene til drift og forvaltning av eiendommen». Det heter videre
at «samlokaliseringen ikke skal medføre at en part overfører kostnader til den annen part». I
avtalen er dette løst ved at endringer i antall årsverk (på statlig eller kommunal side) skal
medføre endringer i fordelingsnøkkelen. Det heter blant annet at «dersom kommunen før
01.07.2012 øker sin andel årsverk der partene er samlokalisert, medfører dette endringer i
fordelingsnøkkelen».
Ved etableringen av NAV Karasjok var fordelingen av kostnader slik at staten (NAV
Finnmark) skulle stå for 80 % av kostnadene og Karasjok kommune skulle stå for 20 % av
kostnadene. Dette var beregnet ut i fra antall ansatte ved NAV-kontoret fra henholdsvis NAV
Finnmark (åtte ansatte) og Karasjok kommune (to ansatte).
I møte mellom NAV Finnmark og Karasjok kommune i mars 2012 (partnerskapsmøte) ble
driftsavtalen tatt opp som sak.17 Det ble da fra NAV Finnmark sin side lagt fram en ny nøkkel
for kostnadsfordeling. Dette med bakgrunn i at antall statlige stillinger var redusert og antall
kommunale stillinger var økt. Forslaget til ny fordelingsnøkkel gikk ut på en gradvis endring
fra en fordeling på 20/80 i 2012 til en fordeling på 50/50 av kostnadene i 2014. For Karasjok
kommune ville dette i følge saksframlegg til kommunestyret medføre en økning av kostnader
på kr 157.000,- i 2012, kr 314.000 i 2013 og kr 471.000,- i 2014.18 Representantene fra
Karasjok kommune (rådmann og NAV-leder) støttet dette forslaget i møtet. Saken ble
imidlertid behandlet i kommunestyret i juni 2012. Det ble da vedtatt at kommunestyret ikke
godkjenner endring av driftsavtalen. Kommunestyrets begrunnelse var at NAV Finnmark sin
nedbemanning ved NAV Karasjok ikke kan belastes Karasjok kommune med en annen
fordelingsnøkkel enn det som var forutsatt. I intervju har revisjonen blitt informert om at
kommunen og NAV Finnmark ikke var kommet til enighet om kostnadsfordelingen per april
2013.
2.1.2 Vurderinger
I NAV-loven § 14 kreves det at det skal opprettes avtale mellom Arbeids- og velferdsetaten
og kommunen. Undersøkelsen viser at det foreligger lokal samarbeidsavtale mellom Karasjok
kommune og NAV Finnmark. Undersøkelsen viser også at samarbeidsavtalen omfatter de
områdene som NAV-loven krever at slike avtaler skal inneholde.
Samarbeidsavtalen åpner for delegering av oppgaveutførelse mellom stat og kommune.
Også dette er i tråd med det NAV-loven gir anledning til. Revisjonen har derfor ikke noen
merknader til dette. Det kan legges til at samarbeidsavtalens innhold også omfatter de
områder som KS og Arbeids- og velferdsetaten anbefaler i sin veileder til lokal
samarbeidsavtale.
Revisjonen registrerer at det foreligger delegasjoner (delegasjonsvedtak) i Karasjok kommune
som stemmer overens med den oppgave- og myndighetsfordeling som beskrives i
samarbeidsavtalen.

16

Punkt 6 i avtalen.
12.03.2012.
18
Beløpene er avrundet.
17

13

Arbeids- og velferdsdirektoratet og KS har i sine dokumenter anbefalt at de lokale
samarbeidsavtalene bør bli politisk behandlet og godkjent (før åpning av NAV-kontor).19
Samarbeidsavtalen for NAV Karasjok har blitt realitetsbehandlet i formannskapet.
Arbeids og velferdsdirektoratet har i sitt “kommunebrev” for 2010 sagt at den anser det som
“svært viktig at kommunene tar et aktivt utøvende eierskap gjennom partnerskapet som ligger
til grunn for NAV-reformen”.20 I den forbindelse registrerer revisjonen at leder av NAV
Karasjok deltar på helse- og omsorgssjefens ledermøter og på rådmannens utvidede
ledermøter. Dette bidrar til at NAV-kontoret også reelt sett inngår som en del av kommunens
virksomhet. På den annen side har revisjonen ikke blitt forelagt dokumentasjon som viser at
det avholdes partnerskapsmøter en gang hvert halvår, jf. målsetningen om dette i den lokale
samarbeidsavtalen. Dette bidrar til å svekke målsetningen om å realisere partnerskapet
mellom kommunen og NAV. Revisjonen vurderer det videre som en klar svakhet at det ikke
rapporteres til kommunestyret om NAV Karasjok i kommunens årsmeldinger eller på annen
måte.
2.1.3 Delkonklusjon
På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor konkluderer revisjonen med at det formelle
rammeverket i Karasjok kommune vedrørende samordningen av NAV Karasjok er på plass,
og i tråd med lovkravene.

2.2 Har samordningen bidratt til økt tverrfaglig samarbeid?
2.2.1 Data
Utføring av oppgaver på hverandres myndighetsområder
I samarbeidsavtalen framgår det at et av formålene er at «tjenestene skal oppleves som enklere
og være tilpasset brukerens behov», samt at det skal «utvikles en helhetlig og effektiv arbeidsog velferdsforvaltning». I samarbeidsavtalen (pkt. 7) heter det at «de ansatte i Arbeids- og
velferdsetaten kan utføre oppgaver på kommunens myndighetsområder». I avtalen heter det
videre at «de ansatte i kommunen kan utføre oppgaver på Arbeids- og velferdsetatens
myndighetsområder». En nærmere angivelse av hvilke oppgaver dette gjelder skal framgå av
delegasjonsvedtak.
NAV Karasjok avholder ukentlige møter der alle de ansatte deltar. I disse møtene blir
konkrete brukersaker belyst og drøftet. Før disse møtene har de ansatte anledning til å melde
inn konkrete saker som de ønsker andre ansatte sitt syn på. Revisjonen har blitt opplyst om at
det også hender at det avholdes minimøter. Dette på bakgrunn av taushetsplikt og at man
forholder seg til et «need to know-prinsipp». I dokument som beskriver oppgavefordelingen
knyttet til oppfølging av brukere framgår det at det skal opprettes tverrfaglige team for
brukere som trenger det. I intervju har revisjonen blitt opplyst om at det ble jobbet mye med å
finne ut hvordan de skulle jobbe på nye måter. Erfaringene gjorde at de verken endte opp med
å jobbe etter en ren generalist-modell (alle gjør alt) eller en ren spesialist-modell. I intervju
ble det sagt at de endte opp med en mellomting. Det vil si at det ikke lengre er noe klart skille
mellom stat og kommune og de tidligere tre etatene (sosialtjenesten, trygdeetaten og Aetat),
men at de har fokus rettet på fagfelt i stedet. I hovedsak er det slik at de kommunalt ansatte
behandler kommunale saker, mens de statlige ansatte behandler statlige saker. På enkelte
19

KS og Arbeids- og velferdsdirektoratet; Håndbok for etablering av NAV-kontor med nedtellingskalender, på
side 13.
20
Arbeids- og velferdsdirektoratet; Kommunebrevet 2010: Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd til de
sosiale tjenestene i og utenfor NAV-kontorene 2010 (datert 23.12.2009).
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områder er det imidlertid slik at de ansatte behandler saker på hverandres myndighetsområder.
Det er også innført en ordning som sikrer at minst to ansatte skal kunne gjøre det samme på
enkelte fagfelt (såkalt tvilling-kompetanse). Dette for å unngå at de er sårbare om noen er
borte fra jobb, slutter etc. I intervju ble det også nevnt at saksbehandlerne nå har flere tiltak i
«verktøykassen» som de kan rette mot brukerne enn tidligere. Revisjonen har også blitt
opplyst om at forutsetningene for det tverrfaglige arbeidet har blitt bedre på bakgrunn av at de
kommunalt ansatte og de statlige ansatte sitter sammen under samme tak, i et
kontorfellesskap. Dette gjør det enklere for ansatte å rådføre seg med hverandre.
Samhandling med andre instanser
I samarbeidsavtalen (pkt. 8) er det nedfelt at «samhandling med andre kommunale og statlige
tjenester», reguleres i egne samarbeidsavtaler/samarbeidsrutiner.
I NAV Karasjok sin årsrapport for 2011framgår det at det er etablert faste samarbeidsmøter
mellom NAV-kontoret og henholdsvis vekstbedriften Kapro, fastlegene, psykiatritjenesten og
lensmannsetaten. Det framgår videre av årsrapporten at tilbudet «Tirsdagskameratene» har
blitt et permanent tilbud i samarbeid mellom kommunen, kirken og frivillighetssentralen. Det
rapporteres også om at det er et godt samarbeid mellom NAV Karasjok og kommunens øvrige
tjenestetilbud i forhold til brukergruppen innenfor rus og psykiatri. NAV-leder deltar i
kommunens startlån-utvalg, rådmannens utvidede ledermøter og på ledermøtene til helse- og
omsorgssjefen. I intervju har revisjonen blitt opplyst om at NAV Karasjok også samarbeider
med barneverntjenesten og skolene. Det har også blitt etablert et samarbeid mellom NAV
Karasjok, NAV Kautokeino og NAV Finnmark rettet mot de utfordringene som vil oppstå i
forbindelse med den vedtatte reduksjon av reintallet.
2.2.2 Vurderinger
Revisjonen registrerer at et viktig organisatorisk virkemiddel som er ment å lede til tverrfaglig
arbeid og samarbeid ikke har blitt tatt i bruk. Dette gjelder planen om å ta i bruk den såkalte
generalistmodellen i saksbehandlingen. Dette er imidlertid en erfaring som også er gjort ved
andre NAV-kontor i landet. På den annen side har kontakten på tvers av (de gamle)
etatsgrensene økt, noe som har bidratt til økt samarbeid mellom kommunal og statlig del av
NAV-kontoret i enkeltsaker. Revisjonen registrerer videre at anledningen til å la statlige og
kommunalt ansatte utføre oppgaver på hverandres myndighetsområder blir benyttet.
Revisjonen registrerer videre at det er tatt i bruk nye verktøy/metoder for å få et tverrfaglig
perspektiv på enkeltsaker.
2.2.3 Delkonklusjon
På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor har revisjonen det inntrykk at det formelle og reelle
tverrfaglige arbeidet samlet sett har økt etter samordningen.
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2.3 Har samordningen bidratt til styrking av brukermedvirkning og
tilgjengelighet?
2.3.1 Data
Samarbeidsavtalen
I samarbeidsavtalen (pkt. 10) er det fastsatt samhandlingsformer for brukermedvirkning på
individnivå og systemnivå. Disse er ment å skulle bidra til å «forbedre tjenestekvaliteten i det
felles lokale kontoret og for å tilpasse tjenestene til brukernes behov». På individnivå er det
fastsatt at brukermedvirkningen skal skje ved å «utarbeide individuell oppfølgingsplan og
serviceavtale i samarbeid med brukeren». På systemnivå er det fastsatt at
brukermedvirkningen skal skje ved å «etablere lokale møteplasser for NAV og […]
samarbeidspartnere lokalt og regionalt». Det heter videre at «samhandlingen skal evalueres i
samarbeid med brukerrepresentantene minst èn gang pr. år». Revisjonen har blitt opplys om
at det ikke avholdes faset møter mellom NAV Karasjok og brukerrepresentanter.
Informasjon på internett
En gjennomgang av Karasjok kommune sin hjemmeside viser at det ikke finnes informasjon
om kommunens sosiale tjenester på denne siden.21 Det finnes heller ikke noen link (eller
henvisning) til NAV sin hjemmeside. Videre inneholder kommunens hjemmeside ikke noen
type kontaktinformasjon om NAV Karasjok.
Lokalt brukerutvalg
I dokument utarbeidet i forbindelse med etableringen av NAV Karasjok er det fastsatt at det
skal utarbeides en «plan for etablering av lokalt brukerforum og rutiner for samhandling med
dette». Revisjonen har blitt opplyst om at det ikke er etablert et lokalt brukerutvalg for NAV
Karasjok. I intervju ble dette forklart med at det ikke har vært noen interesse for dette fra de
lokale brukerorganisasjonene sin side. Det var blant annet ingen av organisasjonene som
svarte på en invitasjon om etablering av et slikt brukerutvalg i 2007/2008.
Brukerundersøkelser
Det har blitt gjennomført lokale brukerundersøkelse ved NAV Karasjok i 2011, 2012 og i
april 2013. Dette som et ledd i nasjonale undersøkelser gjennomført av NAV sentralt. I
forbindelse med disse undersøkelsene gis samtlige brukere mulighet til å delta i undersøkelsen
gjennom å svare på spørsmål via datamaskiner på de respektive NAV-kontorene.
Undersøkelsene blir gjennomført på en slik måte at svarresultatene kan filtreres ned på
fylkesnivå og ned på de lokale NAV-kontorene.
Individuelle planer
Kommunene skal rapportere til KOSTRA (SSB) om andelen sosialhjelpsmottakere som har
fått utarbeidet individuelle planer. KOSTRA-tallene viser imidlertid at Karasjok kommune
ikke har rapportert inn tall om dette for regnskapsårene 2007-2012.22 Revisjonen har blitt
opplyst om at NAV Karasjok ikke har noen oversikt over hvor mange sosialhjelpsmottakere
som har individuell plan. I intervju har revisjonen blitt opplyst om at arbeidet med
individuelle planer ikke utgjør noen stor del av de ansatte sin arbeidshverdag. Det ble videre
opplyst at bruken av individuelle planer nok ikke har økt etter etableringen av NAV Karasjok.
Revisjonen har også blitt opplyst om at NAV Karasjok har opplevd det som vanskelig å ta i
bruk individuelle planer. Dette forklares blant annet med at Karasjok kommune ikke har
21
22

Gjennomgangen er utført 8. april 2013.
I KOSTRA oppgis det at «oppgave mangler» for dette. I tabellene oppgis dette med tegnet « .. » .
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innført klare linjer for den koordinerende enheten i kommunen som skal ha det overordnede
ansvaret for arbeide med slike planer. Revisjonen har blitt opplyst om at leder ved NAV
Karasjok ikke deltar i kommunens koordinerende team for individuelle planer. I intervju ble
det også nevnt at ordningen med individuelle planer synes å være unødvendig byråkratisk.
Det ble blant annet nevnt et eksempel der det var sendt søknad fra NAV Karasjok til Karasjok
kommune om individuelle planer for to brukere, uten at saksbehandleren mottok noe svar fra
kommunen i ettertid. Det ble også nevnt at det nok er mange brukere som lar være å søke om
individuell plan siden det er så vanskelig å få svar fra kommunen på slike søknader.
Tilgjengelighet per telefon
NAV Karasjok ble etablert som en av de første kontorene i Finnmark og i den første tiden ble
alle telefoner mottatt på NAV kontoret. Etter en tid ble kundesenteret for NAV Finnmark
etablert. Dette som et av landets første kundesenter i NAV. Da var det to ansatte i Karasjok og
to i Kautokeino som var samisktalende, i tillegg var det en enhet i Alta som betjente hele
Finnmark. Reglen er og var at alle NAV kontor skal ha ett telefonnummer som alltid er
bemannet i arbeidstiden dvs. 08.00-15.30. I NAV Karasjok er denne tjenesten (vakttelefon)
lagt til servicekontoret. Kundesentrene i fylkene er nå en landslinje med ett telefonnummer
for brukere og publikum. Per i dag må alle ringe dette nummeret. Dersom det er henvendelser
til NAV Karasjok og saksbehandler ikke er til stede, så henvises samtalen til servicetelefonen
ved NAV Karasjok. Dersom bruker ikke vil snakke med serviceverten ved kontoret, men med
en konkret saksbehandle ved NAV Karasjok, kan kundesentret legge inn melding i systemet
«Gosys», og saksbehandler skal da ringe opp brukeren innen 48 timer.
Tilgjengelighet i NAV-kontoret.
Åpningstidene ved NAV Karasjok er kl. 09.00-15.00. Ved høyt sykefravær har det imidlertid i
kortere perioder vært innført reduserte åpningstider (kl. 10.00-14.00). Dette har da skjedd i
samråd med partnerskapet (rådmann og direktør i NAV Finnmark). Revisjonen har blitt
opplyst om at det gamle sosialkontoret (før NAV Karasjok ble etablert) hadde kortere
åpningstid enn det NAV kontoret har. Det er ikke opplyst noe om åpningstiden til NAV
Karasjok på NAV sine nettsider.23
Post og E-post
Brukere kan ikke sende e-post direkte til NAV Karasjok. Dette må skje via en sentral
e-postadresse som finnes på NAV sin hjemmeside.24 Brukere kan sende ordinær post direkte
til NAV Karasjok. Postadressen er oppgitt på NAV sin hjemmeside.
Språk
Det finnes samiske sider på NAV sine hjemmesider.25
I samarbeidsavtalen for NAV Karasjok er det fastsatt at NAV Karasjok skal gi et funksjonelt
tospråklig samisk/norsk tjenestetilbud. Blant de ansatte ved NAV Karasjok behersker
halvparten samisk språk. Revisjonen har blitt opplyst om at NAV Karasjok ikke har utarbeidet
informasjonshefter eller søknadsskjema på samisk. Revisjonen har videre blitt opplyst om at
det ikke er ofte at brukere ber om skriftlig svar på samisk (vedtak og underretning). De som
henvender seg muntlig til NAV Karasjok får snakke med en ansatt som behersker samisk. I
intervju ble det nevnt at de statlige stillingene ved NAV Karasjok blir redusert uten at det tas
hensyn til de ekstra ressurser som det kreves for å tilby tospråklighet.
23

Se: http://www.nav.no/Lokalt/Finnmark/Kontakt+oss/NAV+K%C3%A1r%C3%A1%C5%A1johkaKarasjok.805321573.cms
24
Se: nav.kontaktsenter@nav.no
25
Se: https://www.nav.no/S%C3%A1megiella
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Den lokale brukerundersøkelsen for 2012 viser at om lag 70 % av de som har svart ønsker å
bruke samisk i sitt møte med NAV Karasjok. Undersøkelsen viser videre at over halvparten
av de spurte føler at de kan henvende seg til og får svar på samisk når de møter opp i
ekspedisjonen på NAV-kontoret. Langt over halvparten av de spurte mener også at de får
avtalt møte med en saksbehandler som snakker samisk om de ønsker det (55 % er helt enig).
Det er imidlertid noe mer spredning i svarene når det gjelder om de spurte får svar på samisk
når de ringer til NAV. Her er om lag 36 % helt enig. Enda færre er enig i at de kan henvende
seg og få svar på samisk nå de skriver brev eller e-post til NAV. Om dette var om lag 29 %
helt enig.
Oppfølging av brukerne
Ved oppfølging av brukere benyttes et elektronisk oppfølgingsverktøy. Dette er utviklet av
NAV sentralt, og er under kontinuerlig utvikling. De ansatte skal alltid ha siste versjon
tilgjengelig i samtalen med brukerne. I NAV Karasjok sin årsrapport for 2011 sies det blant
annet at det har vært nedgang i antall ungdommer med sosialhjelp. Dette forklares med at
«tett oppfølging og å møte ungdommene på deres arena er viktig». I rapporten nevnes bruk av
mobiltelefon, meldinger på mobiltelefon (SMS) og samtaler som viktige verktøy å så måte. I
årsrapporten for 2010 sies det at all erfaring tilsier at tett oppfølging må til for å lykkes med å
integrere brukergrupper i arbeidslivet og/eller motivere for utdanning. I rapporten signaliseres
det at en raskere framgang i oppfølgingsarbeidet vil fordre at kommunen øker sitt
engasjement ved NAV-kontoret.
2.3.2 Vurderinger
Formålene med etableringen av NAV Karasjok er flere. Eksempler på dette er bedre
tilgjengelighet, brukermedvirkning og oppfølging. Fellesnevneren er at det skal bli enklere for
brukerne.
Når det gjelder spørsmålet om tilgjengelighet vil det være mest riktig å si at denne både har
økt og minket, men på ulike områder. Tilgjengeligheten har økt i den forstand at det nå finnes
en felles skranketjeneste (et mottak) som både tar hånd om tjenester for Arbeids- og
velferdsetaten og Karasjok kommunes sosialtjeneste. På den annen side finner revisjonen
grunn til å utrykke bekymring for at det ikke er utarbeidet søknadsskjema på samisk ved NAV
Karasjok. Revisjonen finner også grunn til å understreke svakheten ved at kommunens
hjemmeside ikke inneholder noe informasjon om NAV Karasjok og kommunens
sosialtjeneste. Det er også en klar svakhet at NAV Karasjok ikke er involvert i Karasjok
kommunens arbeid med individuelle planer, samt at det ikke er etablert et lokalt brukerutvalg
for NAV-kontoret.
2.3.3 Delkonklusjon
Samlet sett er det revisjonens inntrykk at brukermedvirkning og tilgjengelighet ikke har økt
nevneverdig etter etableringen av NAV Karasjok, noe som ikke er i tråd med målsetningene.

2.4 Konklusjon
På bakgrunn av de funn som er gjort i denne undersøkelsen konkluderer revisjonen med at det
formelle rammeverket i Karasjok kommune vedrørende samordningen av NAV Karasjok er
på plass, og i tråd med lovkravene. Revisjonen har videre det inntrykk at det formelle og
reelle tverrfaglige arbeidet samlet sett har økt etter samordningen. Graden av
brukermedvirkning og tilgjengelighet synes imidlertid ikke å ha økt nevneverdig, noe som
ikke er i tråd med målsetningene.
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3. HVORDAN ER BRUKEN AV ØKONOMISK
SOSIALHJELP I KARASJOK KOMMUNE?
3.1 Hvordan har utviklingen ved sosialtjenesten i Karasjok
kommune vært de siste årene?
3.1.1 Data
Nedenfor gir vi en kort beskrivelse av hvordan utviklingen i sosialtjenesten og utviklingen i
bruken av sosialhjelp har vært over tid. For utvalgte områder har vi valgt å se på de seks eller
syv siste årene (2006/2007-2012) slik at det skal være mulig å se om det har skjedd noen
endringer fra tiden før og tiden etter at kommunens sosialtjeneste ble samordnet med NAV
Karasjok. I de tilfellene det forekommer vesentlige endringer kommer vi også avslutningsvis
med noen mulige forklaringer på dette.
Hva sier kommunens årsmeldinger?

Hovedkapittel 23: Sosial (Hjelpetjenester)
Kommunens årsmeldinger inneholder jevnt over lite opplysninger om NAV Karasjok og
sosialtjenesten i Karasjok kommune. Det rapporteres imidlertid noen hovedtall for de ulike
tjenesteområdene i kommunen, herunder for kapittel 23, som gjelder
sosialområdet/hjelpetjenester. Vi gjør oppmerksom på at disse tallene omfatter flere
tjenesteområder enn de kommunale tjenester som inngår i NAV Karasjok.26 Hovedtallene for
årene 2006-2012 framgår av tabellen nedenfor.
Tabell 5: Utgifter, inntekter og netto avvik (merforbruk) ved sosialtjenesten 2006-2012

År

Regnskap
Utgifter

Budsjett
Inntekter

Netto

Utgifter

Netto avvik
Inntekter

Netto

Merforbruk

2012

27 515 569

-6 212 912

21 302 657

25 949 040

-5 751 605

20 197 435

1 105 222

2011

24 589 869

-5 602 771

18 987 097

20 556 759

-5 344 355

15 212 404

3 774 693

2010

23 517 835

-5 648 657

17 869 178

18 103 104

-4 603 486

13 499 618

4 369 565

2009

25 157 381

- 6 309 301

18 848 081

19 962 510

-5 813 849

14 148 661

4 699 420

2008

23 633 233

-7 774 293

15 858 940

17 682 498

-5 560 182

12 122 316

3 736 624

2007

19 945 844

-5 162 040

14 783 805

18 084 847

-5 060 145

13 024 702

2006

19 755 125

-6 456 827

13 298 298

16 537 261

-6 109 723

10 427 538

1 759 103
2 870 760

Av tabellen ser vi at kommunens netto driftsutgifter på sosialområdet har økt fra omlag kroner
13 millioner i 2006 til om lag kroner 21 millioner i 2012. Vi ser videre at sosialområdet har
hatt netto merforbruk alle årene i perioden 2006-2012. Merforbruket var størst i 2009 og
minst i 2012. Det gjennomsnittlige merforbruket var på omlag kroner 3,2 millioner per år i
denne perioden. I alle de nevnte årsmeldingene forklares merforbruket blant annet med at
utgifter til sosialhjelp har økt betraktelig.

26

Kapittel 23 omfatter blant annet sosialtjenesten, barnevern og omsorgslønn.
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Hva sier regnskapstall?

Karasjok kommunes regnskapstall viser at kommunen har hatt følgende utgifter til sosialhjelp
i årene 2009-2012:
Tabell 6: Utgifter til sosialhjelp 2009-2012

Regnskap

Budsjett Avvik
(revidert) (merforbruk)

2012

2.809.012 2.012.582

796.430

2011

3.021.406 1.266.493

1.754.913

2010

2.876.874 1.546.466

1.330.407

2009

3.584.055 3.445.989

138.066

Regnskapstallene viser at kommunen har hatt merforbruk i utgifter til sosialhjelp alle årene i
perioden 2009-2012. Merforbruket var høyest i 2011 og 2010.

Hva sier årsrapportene for NAV Karasjok?

Årsrapport for 2011:
I årsrapporten for 2011 kan man blant annet lese følgende:





Det er behandlet 472 saker i 2011, hvorav 82 % er innvilget og 10,4 % avslått.
Det er liten nedgang i antall ungdommer med sosialhjelp.
I Karasjok er det mange tunge brukere som trenger langvarig og tett oppfølging.
Nytt i 2011 er en del nye brukere som har tilknytning til reindrift.
Situasjonen innen næringen har ført til at noen familier er kommet i en vanskelig
situasjon.

Årsrapport for 2010:
I årsrapporten for 2010 kan man blant annet lese følgende:
 Det er behandlet 559 saker i 2010, hvorav 88 % er innvilget og 12 % avslått.
 Samlet stønad i alt til økonomisk sosialhjelp har en positiv trend. I fireårs-perioden
2007-2010 er reduksjonen 301.201 kroner. I samme periode er antall personer som har
mottatt økonomisk sosialhjelp redusert med 17, fra 113 personer i 2007 til 96 i 2010.
 Det er ikke større endringer når det gjelder ungdomsgruppen. Antallet er ca. 25 stk.
med mindre årlige variasjoner.
 I Karasjok er det mange tunge brukere som trenger langvarig og tett oppfølging.
 Vi har også en del tilflytting som ikke er arbeidsrelatert, men de kommer til Karasjok
via behandlingsinstitusjonene og blir boende etter endt behandling.
Hva sier målekortene?

Målekortene som rapporteres månedlig fra NAV Karasjok til NAV Finnmark og rådmannen i
Karasjok kommune viser følgende utvikling vedrørende mottakere av sosialhjelp i Karasjok
kommune i 2012:
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Tabell 7: Målekort for 2012

2012

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet

2

2

3

3

3

2

2

5

4

-

4

4

Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp

28

31

35

23

53

58

68

71

75

-

80

87

Antall langtidsmottakere (over 26 uker) med øk. sosialhjelp
som hovedinntekt
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år

18

17

17

18

19

19

14

13

15

-

15

13

7

8

7

6

7

7

5

6

7

-

6

5

Av tabellen ovenfor ser vi at det samlede antall mottakere per måned stiger fra 28 mottakere i
januar til 87 mottakere i desember. Samtidig ser vi at antall langtidsmottakere holder seg
relativt stabilt gjennom året. Vi ser videre at antall mottakere under 25 år holder seg stabilt
gjennom hele året.
Målekortene for 2011 viser følgende utvikling:
Tabell 8: Målekort for 2011

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet

2011

4

3

3

3

3

2

3

1

1

2

2

2

Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp

32

52

57

64

70

75

79

84

88

91

94

100

Antall langtidsmottakere (over 26 uker) med øk. sosialhjelp
som hovedinntekt
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år

17

19

16

16

16

16

16

17

16

17

16

16

5

8

6

10

8

7

5

6

4

2

4

7

Av tabellen ovenfor ser vi at det samlede antall mottakere per måned stiger fra 32 mottakere i
januar til 100 mottakere i desember. Samtidig ser vi at antall langtidsmottakere holder seg
stabilt gjennom hele året. Vi ser videre at antall mottakere under 25 år stiger fra 5 mottakere i
januar til 10 mottakere i april, for så å synke til 2 i november. I desember har imidlertid
antallet steget til 7 mottakere.

Hva sier KOSTRA-tallene?

Utgifter og produktivitet
Tabell 9: Utgifter og produktivitet i perioden 2007 – 2012 (KOSTRA)

Utgifter (prioritering) og produktivitet

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten inkludert funksjon 273

6028000

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger, i kroner
Netto driftsutgifter. til sosialtjenesten i prosent av samlede
netto driftsutgifter

2 215

1 740

1 676

1 678

2 154

1 653

3,5

2,9

2,7

3,2

4,4

4,0

Lønnsutgifter til sosialtjenesten, inkludert funksjon 273
Lønnsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp
pr innbygger 20-66 år

2837000

4809000 4639000 4680000 6002000 4737000

2143000 2489000 1052000 1958000 1260000

33 376

22 323

25 927

10 019

16 593

11 150

3 592

2 842

2 730

2 750

3 547

2 743

1 594

1 573

1 308

1 553

2 106

2 024

I tabellen ovenfor framgår det at kommunens netto driftsutgifter til sosialtjenesten har steget
fra om lag 4,7 millioner kroner i 2007 til om lag 6 millioner kroner i 2012. Netto driftsutgifter
til sosialtjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter har imidlertid gått noe
ned. Av tabellen framgår det videre at lønnsutgiftene har steget med om lag 1,6 millioner
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kroner fra 2007 til 2012. Lønnsutgifter per sosialhjelpsmottaker har blitt tredoblet i den
samme perioden.
Dekningsgrader
Tabell 10: Dekningsgrader for perioden 2007-2012 (KOSTRA)

Dekningsgrader

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Sosialhjelpsmottakere, antall

85

96

96

105

118

113

Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere
i alderen 20-66 år
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år,
av innbyggerne 20-66 år

3,1

3,5

3,5

3,8

4,2

3,9

5,1

5,7

5,7

6,2

7,0

6,5

4,7

5,3

5,4

5,8

6,6

6,0

Årsverk i sosialtjenesten

2,8

2,0

3,0

4,0

5,0

5,0

1,03

0,72

1,08

1,43

1,79

1,74

Årsverk i sosialtjenesten pr. 1000 innbygger

I tabellen ovenfor framgår det at antall sosialhjelpsmottakere i kommunen har gått ned fra 113
i 2007 til 85 i 2012. Vi ser også at andelen sosialhjelpsmottakere har gått ned i samme
periode. Av tabellen framgår det videre at antall årsverk i sosialtjenesten har blitt halvert i
perioden 2007-2012.
Utdypende tjenesteindikatorer
Tabell 11: Utdypende tjenesteindikatorer for perioden 2007-2012 (KOSTRA)

Utdypende tjenesteindikatorer
Samlet stønadssum (bidrag + lån)
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned

2012
2712088

2011

2010

2009

2008

2007

2986744 2861035 3162249 4560783 3539542

5 770

5 240

5 450

6 950

7 477

7 452

Gjennomsnittlig stønadslengde, måneder

5,5

5,0

5,4

4,3

5,1

4,2

Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år

4,6

4,0

4,2

4,0

5,0

2,9

Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år

5,8

6,0

5,9

4,5

5,2

4,7

Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer
Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder
eller mer, i prosent

38

44

42

36

43

29

44,7

45,8

43,8

34,3

36,4

25,7

Av tabellen ovenfor framgår det at samlet stønadssum (bidrag og lån) har gått ned fra om lag
3,5 millioner kroner i 2007 til om lag 2,7 millioner kroner i 2012. Gjennomsnittlig utbetaling
per måned har også gått ned. Den gjennomsnittlige stønadslengden har imidlertid steget fra
4,2 måneder i 2007 til 5,5 måneder i 2012. Av tabellen framgår det videre at andelen
sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer har steget fra 25,7 prosent i 2007 til
44,7 prosent i 2012.
Hva sier ansatte i NAV Karasjok?

I intervju har revisjonen blitt opplyst om at terskelen for å søke om sosialhjelp ikke er høy i
Karasjok. NAV Karasjok har derfor jobbet veldig målrettet med å redusere omfanget i bruk av
økonomisk sosialhjelp. Dette har blant annet blitt gjort ved å se nøye på hva som kan gjøres
av tiltak i forhold til hver enkelt bruker. I mange tilfeller har man klart å finne andre løsninger
for brukere. Dette har gitt resultater, blant annet ved at størrelsen på utbetalinger per bruker
har gått ned. NAV Karasjok har om lag 17 brukere som de betrakter som
«langtidsmottakere». Det ble sagt at det har vært vanskelig å få redusert dette antallet. Det var
mange unge langtidsmottakere i 2007/2008, men dette har gått ned nå. Det ble imidlertid
nevnt at NAV Karasjok har hatt problemer med å finne tiltak til unge mottakere den siste tida.
Dette forklares med dårligere kommuneøkonomi, noe som blant annet har medført at NAV
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Karasjok har vært mindre i stand til å iverksette tiltak til ungdom. Et eksempel på dette er at
Karasjok kommune har hatt mindre anledning til å tilby sommerjobber til ungdom. Det ble
også nevnt at den økonomiske situasjonen til Karasjok kommune har gjort at kommunen har
hatt færre deltidsstillinger. Dette har bidratt til at flere har vært nødt til å søke om økonomisk
sosialhjelp. Men, alt i alt har det vært en nedgang i antall mottakere av sosialhjelp de siste
årene, noe som skyldes at etableringen av NAV Karasjok har ført til flere tilgjengelige tiltak,
samt at flere som tidligere levde på sosialhjelp har gått over på varige løsninger (herunder
trygdeordninger). I intervju ble det også nevnt at den positive nedgangen i bruken av
sosialhjelp kan se ut til å ha snudd i begynnelsen av 2013. Tallene for første del av 2013 viser
at utgiftene til økonomisk sosialhjelp er i ferd med å stige.
3.1.2 Revisjonens kommentarer
Hovedtendensen i den undersøkte femårsperioden er at driftsutgiftene i sosialtjenesten har
økt. Revisjonen registrerer videre at det i samme periode har vært merforbruk i utbetaling av
sosialhjelp. Revisjonen har ikke klart å finne noen åpenbar forklaring på dette all den tid
antall mottakere av sosialhjelp og antall ansatte i sosialtjenesten har blitt redusert i samme
femårsperiode.

3.2 Hvordan er bruken av sosialhjelp i Karasjok kommune
sammenliknet med andre kommuner?
3.2.1 Data
Nedenfor beskriver vi sosialtjenesten og utviklingen i bruken av sosialhjelp i Karasjok
kommune sammenliknet med andre kommuner. Sammenligningen er basert på KOSTRA-tall
for regnskapsåret 2011. Dette skyldes at de endelige (reviderte/oppdaterte) KOSTRA-tallene
for regnskapsåret 2012 først er tilgjengelig i KOSTRA 15. juni 2013, samt at de foreløpige
tallene for 2012 var ufullstendige per mai 2013.27 I de tilfellene det forekommer vesentlige
ulikheter gir vi avslutningsvis noen mulige forklaringer på dette.
Hva sier KOSTRA-tallene?

Utgifter og produktivitet
Tabell 12: Utgifter og produktivitet i 2011 (KOSTRA)
Utgifter (prioritering) og produktivitet 2011
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten inkl.
funksjon 273
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger
Netto driftsutgifter. til sosialtjenesten i prosent av
samlede netto driftsutgifter
Lønnsutgifter til sosialtjenesten inkl.
funksjon 273
Lønnsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten
pr. innbygger 20-66 år
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp
pr. innbygger 20-66 år

Karasjok

Porsanger

Kautokeino

Kommunegruppe 3

Finnmark

Norge

4809000

5957000

4164000

-

-

-

1740

1402

1284

1168

1536

1577

2,9

2,4

1,9

2

2,6

3,4

2143000

3018000

649000

-

-

-

22323

18072

5500

25097

20893

27239

2842

2220

2022

1975

2486

2587

1573

1084

1282

963

1242

1247

27

Det manglet blant annet en rekke tall for Porsanger kommune, kommunegruppe 3 og for gjennomsnittet i
Finnmark.
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Av tabellen ovenfor framgår det at netto driftsutgifter til sosialtjenesten i Karasjok kommune
er høyere enn i Kautokeino kommune, men lavere enn i Porsanger kommune. Netto
driftsutgifter til sosialtjenesten per innbygger i Karasjok kommune er høyere enn
sammenligningskommunene.
Dekningsgrader
Tabell 13: Dekningsgrader for 2011 (KOSTRA)
Karasjok

Sosialhjelpsmottakere

96

167

118

Kommunegruppe 3
82

Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere

3,5

4,2

4

2,6

3,5

2,4

Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere
i alderen 20-66 år
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år,
av innbyggerne 20-66 år
Årsverk i sosialtjenesten

5,7

6,7

6,3

4,4

5,6

4

5,3

6,2

5,5

4,1

5,2

3,7

2,8

5

2

2,86

5,17

9,73

1,01

1,27

0,68

0,9

1,33

0,95

Dekningsgrader - 2011

Årsverk i sosialtjenesten pr. 1000 innbygger

Porsanger

Kautokeino

Finnmark

Norge

135

247

Av tabellen ovenfor framgår det at antallet sosialhjelpsmottakere i Karasjok kommune er
lavere en alle sammenligningskommunene, bortsett fra kommunegruppe 3. Andelen
sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i Karasjok kommune er lavere enn i
kommunene Porsanger og Kautokeino, men høyere enn i kommunegruppe 3 og
gjennomsnittet for landet. Årsverk i sosialtjenesten per 1000 innbygger i Karasjok kommune
er lavere enn Porsanger kommune og gjennomsnittet for Finnmark, men høyere enn
Kautokeino kommune, kommunegruppe 3 og landsgjennomsnittet.
Utdypende tjenesteindikatorer
Tabell 14: Utdypende tjenesteindikatorer for 2011 (KOSTRA)
Utdypende tjenesteindikatorer - 2011

Karasjok

Samlet stønadssum (bidrag + lån)
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned

Porsanger

Kautokeino

2986744

2494686

2512601

Kommunegruppe 3
2000172

Finnmark

Norge

3476410

8324863

5240

3615

5268

..

..

..

Gjennomsnittlig stønadslengde, i måneder

5,9

4,1

4

:

:

:

Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere
18-24 år
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere
25-66 år
Sosialhjelpsmottakere med stønad
i 6 måneder eller mer
Andel sosialhjelpsmottakere med stønad
i 6 måneder eller mer

4,9

3,7

3,2

:

:

:

6,4

4,3

4,4

:

:

:

44

50

27

20

32

81

45,8

29,9

22,9

24,3

24,1

32,9

Av tabellen ovenfor framgår det at samlet stønadssum (bidrag og lån) i Karasjok kommune er
høyere enn kommunene Porsanger og Kautokeino, og kommunegruppe 3, men lavere enn
gjennomsnittet for Finnmark og landsgjennomsnittet. Den gjennomsnittlige stønadslengden er
markant lengre i Karasjok kommune enn i kommunene Porsanger og Kautokeino. Andelen
sosialhjelpsmottakere i Karasjok kommune med stønad i 6 måneder eller mer er også markant
større enn i alle sammenligningskommunene.
3.2.2 Revisjonens kommentarer
KOSTRA-tallene for 2011 viser at Karasjok kommune ligger under
sammenlikningskommunene på enkelte områder, og over på andre områder. Revisjonen har
spesielt merket seg at andelen sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer er
vesentlig høyere i Karasjok kommune enn i sammenligningskommunene.
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4. KONKLUSJONER
4.1 Har samordningen av sosialtjenesten med Arbeids- og
velferdsetaten skjedd i tråd med lovkrav og målsetninger?
På bakgrunn av de funn som er gjort i denne undersøkelsen konkluderer revisjonen med at det
formelle rammeverket i Karasjok kommune vedrørende samordningen av NAV Karasjok er
på plass, og i tråd med lovkravene. Revisjonen har videre det inntrykk at det formelle og
reelle tverrfaglige arbeidet samlet sett har økt etter samordningen. Graden av
brukermedvirkning og tilgjengelighet synes imidlertid ikke å ha økt nevneverdig, noe som
ikke er i tråd med målsetningene.

4.2 Hvordan er bruken av økonomisk sosialhjelp i Karasjok
kommune?
Hovedtendensen i den undersøkte femårsperioden er at driftsutgiftene i sosialtjenesten har
økt. Revisjonen registrerer videre at det i samme periode har vært merforbruk i utbetaling av
sosialhjelp. Revisjonen har ikke klart å finne noen åpenbar forklaring på dette all den tid
antall mottakere av sosialhjelp og antall ansatte i sosialtjenesten har blitt redusert i samme
femårsperiode.
KOSTRA-tallene for 2011 viser at Karasjok kommune ligger under
sammenlikningskommunene på enkelte områder, og over på andre områder. Revisjonen har
spesielt merket seg at andelen sosialhjelpsmottakere med stønad i seks måneder eller mer er
vesentlig høyere i Karasjok kommune enn i sammenligningskommunene.
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5. ANBEFALINGER
Med utgangspunkt i de hovedfunn som er gjort i denne undersøkelsen vil revisjonen anbefale
 at det innføres rutiner for rapportering om NAV Karasjok til kommunestyret
 at det i større grad tas i bruk virkemidler for bruk av samisk ved NAV-kontoret
 at NAV Karasjok deltar i Karasjok kommunes arbeid med individuelle planer
 at det arbeides med å etablere et brukerutvalg for NAV Karasjok
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VEDLEGG 1: RÅDMANNENS KOMMENTARER
Revisjonen mottok høringsuttalelse fra rådmannen 27. mai 2013.

RÅDMANNENS KOMMENTARER
Rådmannen betrakter det arbeidet som gjøres med utarbeidelse av Forvaltningsrevisjonsrapporter i
tråd med Plan for forvaltningsrevisjon, som viktige innspill i arbeidet med å forbedre de forsvarlige
systemene i Karasjok kommune og på andre måter forbedre vårt interne arbeid.
Rapporten anbefales det følgende:
-

innføring av rutiner vedr rapportering
bruk av virkemidler for bruk av samisk ved NAV-kontoret
involvering av NAV- Karasjok opp mot arbeidet med habilitering og rehabilitering og
individuelle planer
etablering av brukerutvalg for NAV Karasjok.

Rådmannen ser positivt på disse innspillene og vil ta disse med som grunnlag i videre arbeid:
-

-

-

-

Årsrapportene for Karasjok kommune utvides med et ekstra rapprteringspunkt i del 1 vedr
økonomisk sosialhjelp, samt at rapportering av resultater fra NAV inngår i resultatrapporten
(kap 3) fra Helse og omsorgsavdelingen. Karasjok kommunens Handlingsprogram fra 2013 er
vesentlig forandret fra tidligere år og det er naturlig å gå gjennom Årsrapporten i lys av dette.
Det er også naturlig å få ytterligere data fra NAV Karasjok inn i kommunens måneds og
kvartalsrapporter fremover.
Bruk av samisk språk i vår kommunikasjon med brukeren er viktig virkemiddel for å sikre
våre brukeres rettssikkerhet, så også ved NAV kontoret. Det er naturlig å ta opp med NAV
vedr spørsmålet å få flere skjema oversatt til samisk
Det er naturlig å vurdere hvordan NAV-kontoret kan involveres sterkere opp mot arbeidet med
systemansvarlig og koordinerende enhet i Karasjok kommune. Individuelle planer er å
betrakte som en viktig arbeidsmetode også for brukere av kommunens NAV-tjenester.
Innspillet om etablering av brukerutvalg vil bli vurdert i løpet av 2013. Det er naturlig å se om
et brukerutvalg for NAV også kan fungere som det brukerutvalget som er foreslått etablert
som en oppfølging av Karasjok kommunens Boligpolitiske handlingsplan.

Rådmannen vil i forhold til det som nevnes om stillingsbeskrivelser at Stillingsbeskrivelser for alle
stillinger i Karasjok kommune skal inngå i de ulike avdelingene og enhetenes Internkontrolldokumentasjon og at vi nå er i ferd med å arbeid for at det etter hvert forefinnes stillingsbeskrivelser
for alle stillinger i Karasjok kommune. De stillingsbeskrivelsene som utarbeides må |gi
administrasjonen rom for tilfredsstillende fleksibilitet.
Rådmannen ser meget positivt på de innspillene til forbedringer som fremkommer i rapporten og vil
gripe fatt i disse i forbindelse med kommunens forbedringsarbeid.
Mvh
Lisbeth Faltin
Organisašuvdnahoavda
Organisasjonssjef
Kárášjoga gielda Karasjok kommune
78468011/41337748
www.karasjok.kommune.no
lisbeth.faltin@karasjok.kommune.no
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