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Sosialtjenesten og NAV Loppa

0. SAMMENDRAG
0.1 Formålet med prosjektet
Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2010-2012, vedtatt av
kommunestyret i Loppa 05.11.2010 (sak 68/10). Formålet med prosjektet har vært å
undersøke hvordan sosialtjenesten i Loppa kommune er samordnet med NAV Finnmark i det
lokale NAV-kontoret, utviklingen i bruk av sosialhjelp, og om Loppa kommune har et
forsvarlig system for behandling av saker (søknader) etter lov om sosiale tjenester i NAV.

0.2 Revisors vurderinger og konklusjoner
Har samordningen av kommunens sosialtjeneste med NAV Loppa skjedd i tråd med
lovkrav og målsetninger?
Samordningen av Loppa kommunens sosialtjeneste med NAV Loppa er i tråd med lovverket.
Kommunens grad av styring og kontroll med sosialtjenesten synes imidlertid å ha blitt mindre
etter samordningen. Det tverrfaglige arbeidet og samarbeidet synes ikke å ha økt noe
nevneverdig etter samordningen. Revisjonen sitt hovedinntrykk er at oppfølgingsarbeidet
overfor brukerne har blitt svekket. Dette gjelder spesielt de tyngre brukerne. Det foreligger
også indikasjoner på at graden av tilgjengelighet på saksbehandlernivå har blitt mindre.
Nivået på brukermedvirkning synes samlet sett å være noe forbedret.
Hvordan er bruken av økonomisk sosialhjelp i Loppa kommune?
Hovedtendensene i perioden 2007 til 2010 er at driftsutgiftene i sosialtjenesten har økt,
utgiftene til utbetaling av økonomisk sosialhjelp har økt, antallet og andelen mottakere har
økt, antall behandlede saker har økt for så å falle litt igjen, samt at stønadslengden per
sosialhjelpsmottaker har økt (bortsett fra når det gjelder unge mottakere der stønadslengden
har blitt halvert). Revisjonen merker seg at det har skjedd en utvikling fra et mindreforbruk i
2007 til et merforbruk i 2010 når det gjelder kommunens utgifter (bidrag) til økonomisk
sosialhjelp. KOSTRA-tallene for 2010 viser at Loppa kommunens netto driftsutgifter er
lavere enn de fleste sammenlikningskommunene. Undersøkelsen viser også at andelen
sosialhjelpsmottakere i Loppa er høyere enn sammenlikningskommunene.
Skjer saksbehandlingen i tråd med lovkrav og statlige retningslinjer (normer) for
sosialhjelp?
Undersøkelsen viser at saksbehandlingen i all hovedsak skjer i tråd med lovkrav og statlige
retningslinjer. Det foreligger imidlertid noen mangler vedrørende innholdskravene. Dette
gjelder spesielt at vedtakene om sosialhjelp ikke gir en mer informativ beskrivelse av de
faktiske forhold, og at enkelte vedtak har mangelfull gjengivelse av de benyttede
lovbestemmelsene. I noen saker er det også noe usikkert om det har blitt opplyst fullt ut om
partenes rettigheter.
Er det etablert rutiner for internkontroll?
Kommunen har ikke igangsatt noe arbeid med å få etablert rutiner for internkontroll som er
tilpasset de nye lovkravene om internkontroll vedrørende økonomisk stønad og
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kvalifiseringsprogrammet. Revisjonen vil understreke viktigheten av at et system for
internkontroll kommer på plass så snart som mulig.

0.3 Anbefalinger
Med utgangspunkt i de hovedfunn som er gjort i denne undersøkelsen vil revisjonen anbefale
at Loppa kommune:
1. foretar en gjennomgang av dens deltakelse i styringen av de kommunale oppgavene
(sosialtjenesten) ved NAV Loppa.
2. aktivt arbeider for at målsetningene med samordningen i NAV Loppa blir ivaretatt.
Dette gjelder spesielt i forhold til tverrfaglig arbeid, tilgjengelighet, oppfølging av
brukere og brukermedvirkning.
3. gjennomgår sine rutiner i saksbehandlingen slik at dette sikrer at kravene i
forvaltningsloven og lov om sosiale tjenester i NAV blir etterlevd fullt ut.
4. utarbeider rutiner for internkontroll for de kommunale oppgavene ved
NAV Loppa (sosialtjenesten) som er i tråd med kravene i lov om sosiale tjenester i
NAV § 5 og forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten.
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1. INNLEDNING
1.1 Prosjektets bakgrunn og formål
1.1.1 Bakgrunn
Denne rapporten har sin bakgrunn i Plan for forvaltningsrevisjon 2010-2012, vedtatt av
kommunestyret i Loppa 05.11.2010 (sak 68/10). Av planen framgår det at det skal utføres en
forvaltningsrevisjon vedrørende sosialtjenesten i kommunen.
I kommunens plan for forvaltningsrevisjon heter det at:
“NAV Loppa ble etablert i mai 2008 og kommunens sosialtjeneste (og barneverntjeneste) ble
da organisert sammen med den statlige trygdeetaten og arbeidsetaten. Kommunen må
overholde kravene i lov om sosialtjenester i NAV og NAV-loven, ha en tilfredsstillende
saksbehandling og internkontroll og overholde kommunalt vedtatte normer for sosialhjelp. I
årsmeldingen for 2009 rapporteres det om fordobling av antall klienter fra 2008, og økt andel
langtidsmottakere. KOSTRA viser at kommunen har svært høye netto driftsutgifter til
sosialtjenesten per innbygger 20-66 år, høy andel mottakere og høye utbetalinger per
mottaker. Området er svært vesentlig både fra et økonomisk perspektiv og fra et
brukerperspektiv.”

1.1.2 Formål
Formålet med prosjektet har vært å undersøke hvordan sosialtjenesten i Loppa kommune er
samordnet med NAV Finnmark i det lokale NAV-kontoret, utviklingen i bruk av sosialhjelp,
og om Loppa kommune har et forsvarlig system for behandling av saker (søknader) etter lov
om sosiale tjenester i NAV. Det vil spesielt bli lagt vekt på søknader om økonomisk
sosialhjelp og deltakelse i kvalifiseringsprogrammet.
Undersøkelsen er firedelt. For det første har vi sett på hvordan samordningen av
sosialtjenesten med den øvrige NAV-forvaltningen har fungert så langt. 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 Loppa kommune er sammenlignet
med den KOSTRA-gruppen som kommunen tilhører, landsgjennomsnittet og gjennomsnittet
for Finnmark. For det tredje har vi undersøkt saksbehandlingen i sosialtjenesten ut i fra et
bruker- og rettighetsperspektiv med vekt på bestemmelser i forvaltningsloven og
sosialtjenestelovgivningen. For det fjerde har vi vi sett på om det er etablert rutiner for
internkontroll i sosialtjenesten.
Gjennom undersøkelsen vil kommunen få belyst ulike sider ved egen praksis, og presentert
hvor det er muligheter for forbedringer.
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1.2 Problemstillinger og avgrensning
1.2.1 Problemstillinger
Undersøkelsen er gjennomført med utgangspunkt i fire hovedproblemstillinger vedtatt av
kontrollutvalget i Loppa kommune i sak 6/2011. I tillegg har revisjonen utarbeidet
underproblemstillinger i tilknytning til de fire hovedproblemstillingene.
Problemstillingene i denne undersøkelsen er som følger:
1. Har samordningen av kommunens sosialtjeneste med NAV Loppa skjedd i tråd med
lovkrav og målsetninger?
o
o
o

Er rammeverket for samordningen på plass, og er dette gjort på en hensiktsmessig måte?
Har samordningen bidratt til økt tverrfaglig arbeid og samarbeid?
Har samordningen bidratt til økt tilgjengelighet, brukermedvirkning og oppfølging?

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

Hvordan har utviklingen vært de siste fire årene?
Hvordan er bruken sammenliknet med andre kommuner?

3. Skjer saksbehandlingen i tråd med lovkrav og statlige retningslinjer (normer) for
sosialhjelp?
o
o
o
o
o
o

Er saksbehandlingstiden tilfredsstillende?
Oppfyller enkeltvedtakene form- og innholdskravene?
Er det gitt tilfredsstillende underretning til partene?
Stilles det vilkår i vedtakene, og er disse lovlige?
Er kommunens normer for sosialhjelp i tråd med statlige veiledende retningslinjer?
Blir sosialhjelpsnormene benyttet i saksbehandlingen?

4. Er det etablert rutiner for internkontroll?
o

Har sosialtjenesten skriftlige rutiner og prosedyrer slik internkontrollforskriften krever?

1.2.2 Avgrensning og presiseringer
Sosialtjenesten:
Med sosialtjenesten menes det i denne rapporten de tjenester som etter
sosialtjenestelovgivningen er et kommunalt ansvar, og som er samordnet med det lokale
NAV-kontoret i Loppa kommune. I enkelte tilfeller omtales disse også som de kommunale
oppgavene ved NAV Loppa.
Tidsmessige forhold:
Problemstillingen vedrørende samordningen (av den kommunale sosialtjenesten med den
statlige Arbeids- og velferdsetaten) omfatter perioden 2008 til første kvartal 2011.
Problemstillingen vedrørende bruken av sosialhjelp tar for seg regnskapsårene 2007, 2008,
2009 og 2010. Problemstillingen vedrørende saksbehandlingen baserer seg på utplukk av
enkeltsaker om sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet fra klientmapper for 2010. Vi har tatt
utgangspunkt i det nyeste vedtaket i hver av disse mappene. Problemstillingen om
internkontroll er i all hovedsak rettet mot tida etter 1. januar 2010 da lovkravet om
internkontroll for områdene sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet trådte i kraft.
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Tematiske og faglige forhold:
Denne undersøkelsen vil i all hovedsak være rettet mot forvaltning av tjenesten økonomisk
stønad.1 Dette skyldes flere forhold. For det første utgjør denne tjenesten en ikke ubetydelig
del av kommunens utgifter innenfor sosialtjenesten. For det andre ble det i kommunens
årsmelding for 2009 rapportert om en fordobling av antall sosialklienter og en økning i antall
langtidsmottakere. For det tredje er det denne tjenesten som kommunen som et minimum er
lovpålagt å samordne med det lokale NAV-kontoret. Den fjerde grunnen er at mottakerne av
denne tjenesten er et av hovedfokusområdene i NAV-reformen, der en av målsetningene er å
få ”Flere i arbeid og aktiv virksomhet” og ” færre på trygd og sosialhjelp”.2 I kombinasjon
med dette vil vi også se på saker knyttet til kvalifiseringsprogrammet (kvalifiseringsstønad).3
De fleste som er aktuelle som deltakere i dette programmet har som regel mottatt sosialhjelp
over tid.
Fokuset i problemstilling nr. 1 har vært rettet mot den kommunale sosialtjenestens formelle og
reelle rolle i forbindelse med etableringen av NAV Loppa. Da denne undersøkelsen ble
igangsatt hadde kommunens sosialtjeneste vært samordnet med den statlige Arbeids- og
velferdsetaten i underkant av tre år. Tematisk og organisatorisk har denne undersøkelsen
likevel hatt fokus rettet mot kommunens ansvarsområde, det vi si de områdene innenfor
sosialtjenestelovgivningen som kommunen gjennom lov er pålagt å utføre. Undersøkelsen
søker derfor også på et vis å se på samordningen gjennom den kommunale sosialtjenesten sine
øyne. Det må understrekes at vi kun har sett på enkelte begrensede områder. For ordens skyld
kan det nevnes at den kommunale revisjon er gitt tilgang til informasjon, medarbeidere og
lokaler i den statlige delen i vedkommende NAV-kontor så langt det er nødvendig for å
vurdere kommunens virksomhet og ansvarsområder, jf. § 2 i forskrift om internrevisjon i
NAV.4
Fokuset i problemstilling nr. 2 er beskrivende. Der det har vist seg at utviklingen de fire siste
årene har vært vesentlig på enkelte områder, eller der Loppa kommune skiller seg vesentlig
fra de kommunene som den er sammenlignet med, har vi forsøkt å presentere noen
forklaringer på det.
I forbindelse med problemstilling nr. 3 er det viktig å understreke at undersøkelsen ikke tar
stilling til om vedtakene i de undersøkte enkeltsakene er materielt riktige. Dette betyr at vi
ikke har vurdert det faglige og skjønnsmessige resultatet i sakene.
Problemstilling 4 tar for seg rutiner og internkontroll. Kravene til internkontroll i kommunens
sosialtjeneste finner man i lov om sosiale tjenester i NAV § 5. Disse kravene trådte i kraft fra
1. januar 2010.

1

Se § 18 i lov om sosiale tjenester i NAV.
Se St.meld nr.14 (2002-2003) Samordning av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten, på side 4.
Se også St.prp. nr. 46 (2004-2005) Ny arbeids og velferdsforvaltning, kapittel 6.
3
Se § 29 i lov om sosiale tjenester i NAV.
4
FOR-2006-06-30-745.
2
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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 sosiale tjenester (sosialtjenesteloven) av 13.12.1991

•

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) av 18.12.2009

•

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

•

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) av 10.2.1967

•

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

•

Rundskriv I-34/2001 Sosialtjenesteloven kapittel 5 (Arbeidsdepartementet)

•

Rundskriv A-68/2009 Statlige veiledende retningslinjer for utmåling av økonomisk stønad til
livsopphold (Arbeidsdepartementet)

•

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 Presisering om lovhenvisning
Fram til 31.12 2009 var bestemmelsene om økonomisk stønad (sosialhjelp) og
kvalifiseringsprogrammet å finne i lov om sosiale tjenester (sosialtjenesteloven).
Fra og med 01.01. 2010 er bestemmelsene om disse to ordningene flyttet til lov om sosiale
tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (lov om sosiale tjenester i NAV). I denne
rapporten viser vi til bestemmelsene i den sistnevnte loven, altså lov om sosiale tjenester i
NAV.
1.3.3 Utdyping av revisjonskriteriene
Det blir gitt en nærmere redegjørelse for innholdet i revisjonskriteriene i tilknytning til
behandlingen av hver av de fire hovedproblemstillingene, det vil si innledningsvis i
kapitlene 3, 5 og 6.5

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
5

Se kapitlene 3.1, 5.1 og 6,1.
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har vært intervju og dokumentanalyse. Vi har også benyttet og analysert tallmateriale
(KOSTRA-tall) fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og regnskapstall.
Vi har foretatt intervju med konstituert leder av NAV Loppa og en sosialkonsulent.
Dokumentanalysen har bestått av gjennomgang av delegasjonsvedtak, delegasjonsreglement,
årsmeldinger, virksomhetsplaner, lokal samarbeidsavtale vedrørende etablering og drift av
NAV Loppa, samt gjennomgang av et utvalg brukermapper/saksmapper. Det blir redegjort
noe nærmere for gjennomføring og metode i vedlegg 2 i rapporten.
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, blant annet ved at
vi har valgt ut noen saker for nærmere undersøkelse (i kapittel 5).
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. BAKGRUNNSOPPLYSNINGER
2.1 Generelt om ordningene med økonomisk stønad og
kvalifiseringsprogrammet
2.1.1 Økonomisk stønad
Økonomisk stønad (sosialhjelp) er en del av samfunnets økonomiske sikkerhetsnett og skal
sikre at alle har nok midler til livsopphold. Hjelpen er ment å være midlertidig og skal bidra
til å gjøre folk økonomisk selvhjulpen.
Alle som søker om sosial stønad til livsopphold har krav på svar i form av et skriftlig vedtak.
Ved særlig behov kan det fremmes en muntlig søknad, som noteres ned av saksbehandler.
Saksbehandlingstiden kan variere, men må alltid følge bestemmelsene i forvaltningsloven.
Dersom saksbehandlingstiden er mer enn en måned, skal det gis foreløpig svar.
Før man kan få økonomisk stønad må man ha vurdert alle andre muligheter til selvforsørgelse,
som lønnsinntekter, trygderettigheter, sysselsettingstiltak, studielån, bruk av formue eller
reduksjon av utgifter. Størrelsen på sosialhjelpen, samt hvilken annen hjelp og oppfølging
man kan få, skal vurderes individuelt og skjønnsmessig ut fra hvilke behov den enkelte har.
Økonomisk stønad blir ofte gitt i kombinasjon med råd og veiledning. Satsene for økonomisk
sosialhjelp er skjønnsbaserte, og det er kommunen man oppholder seg i som fastsetter disse.
Alle søknader skal avgjøres etter en individuell vurdering som tar utgangspunkt i
søkerens økonomiske, helsemessig og sosiale situasjon. Hjelpen skal bidra til at man klarer
seg selv, og den skal være kortvarig. NAV-kontoret har både rett og plikt til å utøve skjønn,
det vil si at det skal foretas en vurdering av hvilke utgifter som er nødvendig for å
sikre søkeren et forsvarlig livsopphold.
Kommunene har plikt til å sette av midler til økonomisk stønad i sine årlige budsjetter, og den
enkelte søker har rettskrav på slik stønad dersom vilkårene er oppfylt. Klageinstansen i slike
saker er Fylkesmannen
Fra 1993 til 2008 gikk tallet på sosialhjelpsmottakere tilbake år for år, fra nær 165 000
mottakere i 1993 til litt over 109 000 i 2008. I 2009 snudde denne tendensen, ved at tallet på
mottakere økte med 7,5 prosent til 117 653.6
7

Tabell 1: Mottakere av sosialhjelp i hele landet for årene 2002 - 2010

Mottakere av sosialhjelp for årene 2002 - 2010 (Hele landet)
År
Antall
Andel
(%)

2002

2003

2004

2005

128 814

135 381

132 067

128 964

3

3,2

3,1

3

2006

8

2007

2008

2009

122 400 109 600

109 300

117 653

126 761

2,4

2,6

2,6

2,8

2,5

2010

Forklaring: Andel = andelen av innbyggertallet i landet som helhet, i prosent.
6

Se SSB: http://www.ssb.no/emner/03/04/soshjelpk/main.html (Nedlastet 03.08.2010).
Kilder: SSB, Helsedirektoratet og NAV.
Se tabell hos SSB: http://www.ssb.no/emner/03/04/soshjelpk/tab-2010-06-29-01.html (Nedlastet 01.04..2011).
8
Estimat for alle kommuner (EAK) fastsatt av SSB per juni 2011.
I følge SSB var folketallet i Norge 4 920 300 per 01.01.2011.
7
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2.1.2 Kvalifiseringsprogrammet
Kvalifiseringsprogrammet ble innført i 2007 og er en del av de individuelle tjenester i
sosialtjenestelovgivningen. Ordningen er en kommunal oppgave og forvaltes av de lokale
NAV-kontorene.
Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud om opplæring og arbeidstrening, og den oppfølgingen
som man trenger for å komme i arbeid eller meningsfull aktivitet. Programmet gir også en
mulighet for å avklare andre rettigheter til inntekt man kan ha dersom man ikke klarer vanlig
arbeid.
I bestemmelsene for programmet gjelder også følgende: Programmet skal være på full tid,
man får lønn (kvalifiseringsstønad) som utgjør 2G, og vanlig ferie. I tillegg har man rett på
barnetillegg hvis man har barn og man kan ha rett til bostøtte hvis man har egen bolig.
Målgruppene er blant annet dem som har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å
komme i en slik situasjon, eller som har vært i ulike hjelpetiltak tidligere uten at dette har ført
til arbeid eller avklaring. Kvalifiseringsprogram kan gis for en periode på inntil ett år. Etter en
ny vurdering kan det forlenges med ett år, eventuelt mer dersom det er nødvendig.
I en overgangsfase på tre år (fra innføringen av kvalifiseringsprogrammet i 2007 til 2010) har
kommunene fått overført øremerkede tilskudd fra staten til å dekke utgiftene til denne
ordningen. Fra 2011 er det øremerkede tilskuddet avviklet og innlemmet i det ordinære
rammetilskuddet fra staten til kommunene.
Kommunene har plikt til å sette av midler til kvalifiseringsprogrammet i sine årlige budsjetter,
og den enkelte søker har rettskrav på å kunne delta i ordningen dersom vilkårene er oppfylt.
Klageinstansen i slike saker er Fylkesmannen.
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3. HAR SAMORDNINGEN AV KOMMUNENS SOSIALTJENSTE
MED NAV LOPPA BLITT UTFØRT I TRÅD MED LOVKRAV OG
MÅLSETNINGER?
3.1 Revisjonskriterier
3.1.1 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.9
Det gis også føringer for etableringen og driften av de lokale NAV-kontorene i en
rammeavtale mellom KS og Arbeids- og inkluderingsdepartementet,10 og i en veileder for
utarbeidelse av lokal samarbeidsavtale, utgitt av Kommunesektorens interesse- og
arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Arbeids- og velferdsetaten.11 I rammeavtalen heter det blant
annet at samordningen ”skal gjennomføres som et samarbeid mellom stat og kommune, som
likeverdige parter”. Dette samarbeidet omtales også som et ”partnerskap mellom stat og
kommune”.12 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.13 I veilederen
9

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).
10
Rammeavtale mellom KS og Arbeids- inkluderingsdepartementet av 21.04.2006; Ny arbeids- og
velferdsforvaltning.
11
Veileder til lokal samarbeidsavtale; utgitt av KS og Arbeids- og velferdsetaten,
versjon 1 av 07.07.2006.
12
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.
Se også Notat 1-2011: Rokkansenteret; Styring og kontroll av partnerskap: De lokale NAV-avtalene.
13
Ot. prp. nr. 47 (2005-2006) Om lov om arbeids- og velferdsforvaltningen, på side 43.
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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.
3.1.2 Målsetninger
I lovforarbeider14 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 lovforarbeider15 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.
I lov om sosiale tjenester i NAV § 28 framgår det at den som har behov for langvarige og
koordinerte tjenester er gitt rett til å få utarbeidet en individuell plan (se også § 33 i samme
lov og NAV-loven § 15). Planen skal utformes i samarbeid med brukeren, jf. § 42.
Forutsetningene for utarbeidelse av en slik plan er at brukeren samtykker. Bruken av
individuelle planer er nærmere regulert i forskrift (Forskrift om individuell plan i
helselovgivningen og sosialtjenesteloven). Det er personer med behov for langvarige og
koordinerte tjenester som har rett til individuell plan.

3.2 Er det formelle rammeverket for samordningen på plass, og er
dette gjort på en hensiktsmessig måte?
3.2.1 Faktabeskrivelse
Administrativ plassering og organisering
I følge Loppa kommunes eget organisasjonskart sorterer kommunens sosialtjeneste under
området helse og sosial, som er en del av kommunens levekårsseksjon. I følge Loppa
kommunes årsmelding for 2010 består rådmannens ledergruppe av rådmannen, assisterende
rådmann/økonomisjef, oppvekst- og kultursjef, helse- og omsorgssjef og driftssjef.16

14

Ot. prp. nr. 47 (2005-2006) Om lov om arbeids- og velferdsforvaltningen, på side 36.
Ot. prp. nr. 47 (2005-2006) Om lov om arbeids- og velferdsforvaltningen, på side 56.
16
Loppa kommune; Årsmelding 2010 på side 5.
15
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Figur 1: Administrativ organisering av sosialtjenesten før etableringen av NAV Loppa

Etter etableringen av NAV Loppa kan den organisatoriske plasseringen av Loppa kommunes
sosialtjeneste illustreres slik det framgår av figuren nedenfor.
Figur 2: Administrativ organisering av sosialtjenesten etter etableringen av NAV Loppa

Staten

17

Loppa kommune

NAV Finnmark

Rådmann

Regionleder

Levekårsseksjonen
Helse- og sosial

Samordningsmøter
(Regionleder/Rådmann )

NAV Loppa
Leder for NAV Loppa

Kommunale oppgaver (sosialtjenesten)
Statlige oppgaver

Bemanning
I Loppa kommunes årsmelding for 2010 blir det rapportert om at det har vært store
omrokkeringer ved NAV-kontoret på grunn av oppsigelse og permisjon. I den nevnte
årsmeldingen blir bemanningssituasjonen ved kontoret beskrevet slik:
“Vi gikk inn i NAV reformen med deling av 100 % stilling av NAV-leder mellom NAV Loppa
og NAV Hasvik. Denne delingen av NAV leder viste seg å være lite tilfredsstillende. Helse- og
17

Organisasjonskartet er utarbeidet av revisjonen, og er basert på lovgivningen om NAV-kontor, lokal
samarbeidsavtale mellom Loppa kommune og NAV Finnmark, delegasjonsvedtak for Loppa kommune, samt
opplysninger gitt i intervju.
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sosialsjef fungerte som Nav-leder i 50 % stilling frem til han gikk ut i permisjon 30.08.10.
Deretter ble første konsulent konstituert Nav leder i 100 % stilling. Fra samme dato ble
sosialkonsulent konstituert som barnevernsleder i 50 % stilling. Sosialkonsulent ble ansatt som
vikar, først i 50 % stilling i kommunen og senere i 50 % stilling i staten.”

I 2009 besto bemanningen ved NAV Loppa av fire årsverk fordelt på følgende fem stillinger
(inkludert barnevern):18
•
•
•
•
•

NAV-leder
Sosialkonsulent
Sosialkonsulent
Konsulent
Konsulent

(0,5 årsverk / statlig tilsatt)
(0,5 årsverk / kommunalt tilsatt)
(1,0 årsverk / kommunalt tilsatt)
(1,0 årsverk / statlig tilsatt)
(1,0 årsverk / statlig tilsatt)

Da en av konsulentene sa opp sin stilling, ble denne stillingen vakant i løpet av 2009.
Per august 2010 var det tre årsverk ved NAV kontoret (inkludert 0,5 årsverk barnevern).
Per mars 2011 besto bemanningen ved NAV Loppa av fire årsverk fordelt på følgende fire
stillinger (inkludert barnevern):19
•
•
•
•

NAV-leder (1,0 årsverk / statlig tilsatt): Ubesatt
Sosialkonsulent/konstituert barnevernleder (1,0 årsverk / kommunalt tilsatt)
1. konsulent (1,0 årsverk / 50 % kommunalt tilsatt og 50 % statlig tilsatt)
1. konsulent (1,0 årsverk/ statlig tilsatt): Fungerer/fungerte som konstituert NAV-leder

Per mars 2011 var stillingen som NAV-leder ikke besatt.
Revisjonen har blitt opplyst om at det er tilsatt ny NAV-leder og at vedkommende tiltrer i
stillingen i løpet av høsten 2011. Det er også tilsatt ny sosialkonsulent som tilrer stillingen i
løpet av samme periode. I følge revidert avtale mellom Loppa kommune og NAV Finnmark
skal barnevernet ikke lengre inngå som en del av NAV Loppa.
Fra høsten (september) 2011 vil NAV Loppa derfor bestå av tre årsverk fordelt på to statlige
stillinger og en kommunal stilling. I tillegg er det ansatt en 100 % prosjektstilling som
ruskonsulent fra 1.9 med varighet til og med 31.12.2013. Dette er en kommunal stilling med
kontor i tilknytning til NAV Loppa.
Lokal samarbeidsavtale
Det foreligger lokal samarbeidsavtale mellom NAV Finnmark og Loppa kommune for
etablering og drift av lokalt NAV-kontor. Denne er undertegnet av rådmannen i Loppa
kommune og leder av NAV Finnmark (datert 16.05.2008). Det er forhandlet fram ny
samarbeidsavtale datert den 02.02.2011. Ingen av disse to avtalene er realitetsbehandlet av
kommunestyret eller annet folkevalgt organ i kommunen. I etableringsfasen var imidlertid
prosjektavtalen; “Prosjekt NAV Loppa” (datert 27.08.2007) vedrørende etableringen av
NAV-kontoret i kommunen, ført opp som referatsak til kommunestyret sitt møte i november

18
19

Loppa kommune; Årsmelding 2009, på side 41.
Dette ifølge opplysninger gitt i intervju og Årsmelding 2010 på side 47.
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2007.20 I tillegg til prosjektorganisering, tar denne avtalen også for seg forhold som de to
tidligere nevnte samarbeidsavtalene.
Begge samarbeidsavtalene 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 og
kostnadsfordeling, prinsipper for tvisteløsning ved lokal uenighet, revisjon, samt
avtaleperiode.
Kommunale tjenesteområder som inngår i det felles lokale kontoret
I den lokale samarbeidsavtalen fra 2008 (punkt 8) sies det at NAV Loppa skal dekke følgende
kommunale tjenester:
•
•
•

kommunens ansvar for økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester
råd og veiledning
arbeidet med individuelle planer

•
•
•
•
•
•
•

tiltak overfor rusmisbrukere
midlertidig husvære
bolig for vanskeligstilte
rett til individuell plan
disponere inntekter for personer
barneverntjenesten
økonomisk rådgivning

Oversikten nevner ikke ordningen med kvalifiseringsprogrammet.
I forbindelse med revidering av samarbeidsavtalen i februar 2011 har kommunens
barneverntjeneste blitt tatt ut av avtalen og inngår dermed ikke lengre som en del av NAV
Loppa. Som en følge av dette skal barneverntjenesten flytte ut av NAV-kontoret i løpet av
høsten 2011. Heller ikke den reviderte samarbeidsavtalen nevner ordningen med
kvalifiseringsprogrammet.
Delegasjoner
I kommunens delegasjonsreglement (sist revidert av kommunestyret 26.09.08) heter det at
rådmannen delegeres myndighet til “å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke
er av prinsipiell betydning”.21 Dette i henhold til kommuneloven § 23 nr. 4.
I delegasjonsreglementet blir det videre presisert at dette også gjelder saker etter
sosialtjenesteloven (av 13.12.1991 nr. 81)22 I reglementet er rådmannen også gitt anledning til
å treffe avgjørelse om videredelegasjon av delegert myndighet til andre i administrasjonen
(såkalt subdelegasjon).23 Dette innebærer at rådmann også er gitt anledning til å foreta
videredelegasjon av myndighet vedrørende sosialtjenesteloven til andre i administrasjonen.

20

Kommunestyremøte den 16.11.2007; Referatsak RS 011/07; Prosjekt NAV Loppa - Prosjektavtale.
På side 6 i delegasjonsreglementet.
22
På side 8 i delegasjonsreglementet.
23
På side 6 i delegasjonsreglementet.
21
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I forbindelse med åpning av NAV-kontor i Loppa kommune har rådmannen videredelegert
alle rådmannens fullmakter innen sosialtjenesteloven til leder av NAV-kontoret i Loppa
(datert 21.08.2008). Konstituert NAV-leder viste til at hun er delegert anvisningsfullmakt,
men at denne (på vårt undersøkelsestidspunkt) var tidsbegrenset fram til utgangen av mars
2011. Revisjonen undersøkelse viser at denne anvisningsdelegasjonen er gitt per e-post (datert
4.oktober 2010) og omhandler delegasjon av anvisningsfullmakt for ansvar 3110
(sosialadministrasjon/NAV), 3510 (økonomisk sosialhjelp) og 3540 (barnevern).
Styring, ledelse og rapportering
I oppstarten av NAV Loppa ble det tilsatt en felles leder for NAV Loppa og NAV Hasvik.
(jf. samarbeidsavtale fra 2008). Denne ordningen ble imidlertid avviklet da dette viste seg å
ikke fungere. I årsmeldingen til Loppa kommune for 2010 sies det at “denne delingen av
NAV-leder (mellom disse to kommunene) viste seg å være lite tilfredsstillende”.24 Punktet om
en slik delt ledelse mellom disse to kommunene er tatt vekk i den nye samarbeidsavtalen (fra
februar 2011).
I kommunens årsmelding for 2010 rapporteres det om store utfordringer knyttet til utskiftning
av personale og mangel på kontinuitet/stabilitet i forhold til lederfunksjonen ved NAV Loppa.
Kontoret har hatt tre ledere siden oppstart i 2008. Denne situasjonen blir også bekreftet av
opplysninger gitt i intervju.
I samarbeidsavtalen heter det at det skal avholdes møter mellom rådmannen i Loppa og
fylkesdirektøren for Arbeids- og velferdsetaten i Finnmark etter behov, eksempelvis ett til to
møter i året. Dette for å samordne overordnede styringssignaler for virksomheten (NAVkontoret) fra kommune og stat.
Det heter videre i avtalen at lederen av NAV Loppa skal tilsettes på statlige vilkår, og at
kontoret skal ha enhetlig ledelse. Det vil si at leder har det felles administrative og faglige
ansvaret for alle deler av det lokale kontorets virksomhet, både den statlige og den
kommunale delen. Lederen har ansvars- og styringslinjer både til kommunen og Arbeids- og
velferdsetaten, og forholder seg til begge eiere. Den kommunale virksomhetsdelen skal følge
kommunens rapporteringssystem.
I NAV Finnmark sitt mål- og disponeringsbrev (virksomhetsplan) finnes det detaljerte
målsetninger, styringssignaler og rapporteringsrutiner vedrørende den statlige delen av NAVkontorene. Dette dokumentet utarbeides imidlertid ensidig av NAV Finnmark. Ut i fra dette
utarbeider NAV Loppa en lokal virksomhetsplan med lokale mål. Kommunen utarbeider på
sin side ikke noe tilsvarende styringsdokument for den kommunale delen av NAV-kontoret.
I denne sammenheng vil revisjonen også trekke fram at det i intervju ble uttrykt at de statlige
oppgavene blir prioritert mer enn de kommunale oppgavene. I en periode har den kommunalt
tilsatte både fungert som sosialkonsulent (med ansvar for hele sosialtjenesten) og leder av
barnevernet i kommunen.
NAV-leder deltar ofte på møter med, og får mange styringssignaler fra, NAV Finnmark.
Revisjonen har gjennom intervju blitt opplyst om at konstituert NAV-leder ikke blir invitert til
eller deltar på rådmannens ledermøter. Informantene kunne heller ikke erindre at tidligere
ledere hadde deltatt på disse møtene. Informantene nevnte imidlertid at dette ikke var noe
24
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problem all den tid terskelen for å ta kontakt med rådmannen etter deres syn er lav, og
dialogen fungerer godt. I kommunens årsmelding for 2010 framgår det også (indirekte) at
NAV-leder ikke er en del av rådmannens ledergruppe.25
For revisjonen framstår det som noe uklart om NAV-leder er formelt underlagt kommunens
helse- og omsorgssjef eller ikke. Delegasjonen fra rådmannen til NAV-leder, samt
delegasjonen fra rådmannen til pleie- og omsorgssjef (nå helse- og omsorgssjef), kan
imidlertid tyde på at NAV-leder ikke er det. Stillingsannonsen (med søknadsfrist 5. mai 2011)
der kommunen søker etter ny helse- og omsorgssjef tyder imidlertid på noe annet. Her heter
det blant annet at denne stillingen også vil innebære et overordnet ansvar for NAV Loppa.
Leder ved NAV Loppa rapporterer direkte til rådmannen (og ikke via helse- og
omsorgssjefen). Dette skjer gjennom månedlige målekort og statusrapport (budsjettkontroll).
Målekortet inneholder blant annet informasjon (det vil si tre indikatorer/parameter)
vedrørende økonomisk sosialhjelp. Statusrapporten baserer seg på tall som NAV-leder henter
inn månedlig fra kommunens økonomikontor. I kommunens årsmelding for 2010 blir det
opplyst følgende om rapporteringssystemet fra NAV Loppa til kommunen (rådmannen):26

I tillegg rapporteres det i forhold til budsjett/regnskap i forbindelse med avleggelse av
kommunens årsregnskap og årsmelding.
NAV-leder deltar på møter i Levekårsutvalget ved behov (ved innkalling fra utvalget).
Ved revisjonens gjennomgang av protokoller for levekårsutvalget har vi registrert at det ved
to anledninger (25.05.2010 og 01.09.2010) har blitt protokollført at en (eller flere)
representant(er) i utvalget) har ytret ønske om at det settes opp en sak vedrørende “evaluering
av prioriteringer av kommunale tjenester og saksbehandlingstid ved NAV-kontoret i Loppa,
samt hvordan skjebnen til kommunale tjenester er blitt”. Ved den første anledningen gjaldt det
“saker som ønskes til neste møte” og ved den andre anledningen gjaldt det “merknader til
sakslista”. I protokollene framgår det imidlertid ikke om dette gjelder et ytret ønske fra et
flertall eller fra et mindretall i levekårsutvalget. Revisjonen har uansett ikke funnet at denne
25
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Loppa kommune; Årsmelding 2010, på side 5.
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saken har blitt satt på sakslista og realitetsbehandlet av utvalget i ettertid. Leder av NAV
Loppa gir imidlertid muntlige orienteringer til utvalget.
3.2.2 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 Loppa
kommune og NAV Finnmark. Undersøkelsen viser også at samarbeidsavtalen omfatter de
områdene som NAV-loven krever at slike avtaler skal inneholde. Det må imidlertid nevnes at
ordningen med kvalifiseringsprogrammet ikke er listet opp i oversikten over de
tjenesteområder som inngår i det felles lokale kontoret (avtalens punkt 8). Revisjonen antar at
dette er en redaksjonell forglemmelse, og at denne retts opp ved neste revidering av
samarbeidsavtalen. Denne mangelen har uansett ikke noen følger all den tid kommunen er
pålagt gjennom lov å ha ordningen med kvalifiseringsprogrammet som en del av det lokale
NAV-kontoret (jf. NAV-loven § 13).
Revisjonen registrerer at kommunen har bestemt seg for å redusere sin oppgaveportefølje ved
NAV Loppa, ved at barneverntjenesten ikke lengre skal være samordnet og samlokalisert med
NAV. Dette er i tråd med erfaringer i resten av landet. Vi viser i denne sammenheng til et
departementsoppnevnt ekspertutvalg som i sitt arbeid med å vurdere tiltak for å forbedre
NAV, har antydet at en begrensning av den kommunale oppgaveporteføljen i de lokale NAVkontorene vil være en fordel ut fra målet om å styrke arbeidsfokuset gjennom NAVreformen.27 Vi viser også til brev fra Barne- og likestillingsdepartementet til kommunene og
fylkesmennene som tar opp en del problematiske forhold i det å ha barneverntjenesten
samordnet med et NAV-kontor.28
Avtalen åpner videre 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 Loppa kommune
som stemmer overens med den oppgave- og myndighetsfordeling som beskrives i
samarbeidsavtalen.
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).29
Samarbeidsavtalen for NAV Loppa har ikke blitt realitetsbehandlet av noe folkevalgt
(politisk) organ i kommunen. Kommunestyret har heller ikke fattet særskilte vedtak om
delegasjon av myndighet til administrasjonen/NAV knyttet til etableringen av NAV-kontoret.
Dette betyr at kommunestyret i liten (eller ingen grad) har deltatt i etableringen av NAV
27

Hagen, Terje m. fl. (2010): Tiltak for å forbedre Navs virkemåte. Sluttrapport fra ekspertgruppa som vurderer
oppgave og ansvarsdelingen i Nav.
Se: http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/dok/rapporter_planer/rapporter/2010/Tiltak-for-a-bedreNavs-virkemate.html?id=609542
28
Barne- og likestillingsdepartementet; Brev til kommunene og landet fylkesmenn; Vedrørende barnevernets
organisatoriske plassering (datert 27.09.2007)
Se: http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Prinsipputtalelser%20og%20fortolkninger/200602851.pdf
29
KS og Arbeids- og velferdsdirektoratet; Håndbok for etablering av NAV-kontor med nedtellingskalender, på
side 13.
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Loppa. Rådmannen har imidlertid fullmakt til å delegere myndigheten vedrørende dette videre
til leder av NAV Loppa gjennom kommunens ordinære delegasjonsreglement, noe som også
er gjort.
Revisjonen konkluderer derfor med at det formelle rammeverket i Loppa kommune
vedrørende samordningen er på plass, og i tråd med lovkravene.
Revisjonen registrerer at leder av NAV Loppa ikke deltar på rådmannens ledermøter, samt at
styringssignalene fra kommune er klart mindre til stedet enn det som gjelder graden av
styringssignaler fra NAV Finnmark (statlig del av NAV-kontoret). Dersom kommunen skal
ha en langsiktig og forutsigbar del i styringen av NAV Loppa så vil dette etter revisjonens syn
kreve en mer aktiv og formalisert deltakelse fra kommunen sin side. At kommunen kun er
representert gjennom partnerskapsmøtene med NAV Finnmark kan i så måte virke å være noe
perifert. Dette gjelder spesielt i en tid der det har vært store omrokkeringer og utskiftninger av
ledere og øvrig personale ved NAV-kontoret, samt at kommunens tilstedeværelse i NAVkontoret vil bli mindre nå når barneverntjenesten tas ut av kontoret.
Samlet sett er det revisjonens inntrykk at Loppa kommunens innflytelse, og grad av styring
og kontroll med sosialtjenesten, i realiteten har blitt mindre etter at denne tjenesten ble
samordnet med den statlige Arbeids- og velferdsetaten (i NAV Loppa). Mye av dette kan
forklares med de (bevisste eller ubevisste) valg kommunen selv har tatt vedrørende sin grad
av involvering i NAV-kontoret. Revisjonen vil i den forbindelse nevne at Arbeids og
velferdsdirektoratet i sitt “kommunebrev” for 2010 sier at den anser det som “svært viktig at
kommunene tar et aktivt utøvende eierskap gjennom partnerskapet som ligger til grunn for
NAV-reformen”.30 Revisjonen har det inntrykk at kommunen ikke har utøvd et aktivt eierskap
i den undersøkte perioden.

3.3 Har samordningen bidratt til økt tverrfaglig arbeid og samarbeid?
3.3.1 Faktabeskrivelse
I samarbeidsavtalen framgår det at samarbeidspartnerne (Loppa kommune og NAV
Finnmark) er enige om at de ansatte i Arbeids- og velferdsetaten kan utføre oppgaver på
kommunens myndighetsområder. Videre er partene enige om at ansatte i kommunen kan
utføre oppgaver på Arbeids- og velferdsetatens myndighetsområder. En nærmere angivelse av
hvilke oppgaver dette gjelder skal framgå av eget delegasjonsvedtak. Ut i fra det revisjonen
kjenner til så har ikke denne tverretatlige delegasjonsadgangen blitt benyttet enda.
I den lokale samarbeidsavtalen heter det også at samarbeidspartnerne sammen skal “skape et
velfungerende arbeids- og velferdskontor som fremstår som en enhet for brukerne”.31
I NAV Loppa sin virksomhetsplan for 2011 blir det sagt at kontoret “har god kompetanse på
mange områder, men trenger å systematisere arbeidet med å få etablert tvillingkompetanse på
viktige fagområder”. Det sies videre at kontoret “må gjennomføre systematisk
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Arbeids- og velferdsdirektoratet; Kommunebrevet 2010: Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd til de
sosiale tjenestene i og utenfor NAV-kontorene 2010 (datert 23.12.2009).
31
Se avtalens pkt. 2; Formål.
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kompetanseoverføring på arbeidsmarkedsområdet”, og “i tillegg må det avsettes tid til
egentrening på Arena” for de ansatte.32
I intervju har revisjonen blitt opplyst om at det i utgangspunktet var ment at NAV-kontoret
skulle drives etter “generalist-modellen”. Det vil si at alle de tilsatte på kontoret (uavhengig
av statlig eller kommunal tilsetting) skulle ivareta og behandle saker på tvers av gamle
etatsgrenser (aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten), regelverk og tjenesteområder. Det ble
forøkt å etterleve denne modellen ved at brukerne ble fordelt mellom saksbehandlerne på
kontoret ut i fra brukernes fødselsnummer (og ikke sakstype/fagområde som tidligere). Dette
ble imidlertid raskt avsluttet da det viste seg at de ansatte holdt på å slite seg ut og at man så
en fare for at det ville bil mye sykemeldinger. Etter cirka et halvt år gikk derfor kontoret
tilbake til “spesialist-modellen” der de ansatte begynte å ta seg av de sakstyper og fagområder
de var kjent med fra før samordningen. Konkret betyr dette at statlige tilsatte fortsatte å ta seg
av trygdesaker, mens kommunalt tilsatt fortsatte å ta seg av kommunale saker
(sosialtjenesten). Denne praksisen er fortsatt gjeldene.
I intervju ble det også nevnt at NAV Loppa ble overført nye oppgaver fra gamle Aetat (som
tidligere ble ivaretatt av Aetat i Alta). Revisjonen har forstått det dithen at de tilsatte ved
NAV Loppa ikke var forberedt på dette på daværende tidspunkt. Dette ble forklart med at det
at i forkant av overføringen var lite og mangelfull opplæring av Aetat sine oppgaver, og at de
i stor grad ble overlatt til seg selv med mange aktuelle problemstillinger som dem måtte finne
løsninger på, samt mye tid til å sette seg inn regelverket på området. Daværende NAV-leder
tok dette opp med Nav Finnmark med forslag om blant annet hospitering ved andre Nav
kontor, uten at det ble noe av det.
Noen oppgaver ved NAV-kontoret er felles for de ansatte: Dette gjelder den forberedende
håndtering av arbeidsavklaringspenger (som sendes til behandling hos NAV Forvaltning) og
arbeidsevnevurderinger, i tillegg til å fungere som “vert” ved telefonhenvendelser fra
publikum. De kommunale oppgavene (sosialtjenesten) ivaretas kun av den kommunalt tilsatte
ved kontoret, men det er meningen at de statlige tilsatte også skal læres opp på dette området
etter hvert. I intervju ble det sagt at dem prøver å være fleksibel seg imellom i forhold til
gjøremål og at dem samarbeider godt. Den praktiske hovedregelen i dag er likevel at de i all
hovedsak arbeider med hver sine fagområder, altså en videreføring av spesialist-modellen.
I intervju har det blitt opplyst at det ikke avholdes formelle fellesmøter ved kontoret, men at
sakene vurderes (uformelt) i fellesskap hver morgen. Revisjonen har forstått det slik at den
uformelle tverrfaglige vurderingen av sakene har økt etter samordningen. Det er også opplyst
i intervju at samordningen har økt kommunens (og statens) tilgang på opplysninger om
brukerne. Dette skyldes at kommunal del av NAV nå har tilgang på de statlige datasystemene
(eksempelvis saksbehandlingssystemet “Arena” og det såkalte “personkortet”), og at statlig

32

Arena er et av kjernesystemene i NAV, og er en saksbehandlingsløsning med ca. 8000 definerte
brukere/saksbehandlere og ca. 4000 samtidige påloggende brukere/saksbehandlere. En sentral del av løsningen
er saksbehandlingsstøtten for rundt 50 økonomiske ordninger som NAV forvalter, blant annet dagpenger under
arbeidsløshet, ytelser ved yrkesrettet attføring og individstønad knyttet til deltakelse på arbeidsmarkedstiltak.
Systemstøtten dekker hele saksbehandlingsprosessen, fra mottak av krav og innhenting av relevante
saksopplysninger, gjennom vedtaksbehandling og produksjon av vedtaksbrev, til beregning av brutto
utbetalingsgrunnlag for oversendelse til utbetalingssystemet.
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del av NAV nå har tilgang til de kommunale datasystemene (her saksbehandlingssystemet
“Velferd”).
3.3.2 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. På den annen side har den uformelle kontakten på
tvers av (de gamle) etatsgrensene økt. Revisjonen registrerer videre at anledningen til å la
statlige og kommunalt ansatte utføre oppgaver på hverandres myndighetsområder i all
hovedsak ikke har blitt benyttet så langt (per mars 2011). Dette betyr blant annet at
saksbehandlere i sosialtjenesten formelt sett ikke er satt i stand til å ta i bruk hele det
virkemiddelapparatet som arbeids- og velferdsforvaltningen samlet sett har til rådighet.33 Bruk
av virkemidler innenfor Arbeids- og velferdsetatens område (arbeid og trygd) vil måtte gjøres
av saksbehandlere ansatt i denne etaten. Revisjonen har derfor et inntrykk av at det formelle
tverrfaglige arbeidet og samarbeidet samlet sett ikke har økt etter samordningen.

3.4 Har samordningen bidratt til økt tilgjengelighet,
brukermedvirkning og oppfølging?
3.4.1 Faktabeskrivelse
Informasjon på internett:
Det foreligger informasjon om de kommunale tjenestene (de sosiale tjenestene) på to
nettsteder. Det ene nettstedet er Loppa kommunes hjemmeside (loppa.kommune.no) og det
andre nettstedet er NAV sine hjemmesider (nav.no).
På Loppa kommune sin hjemmeside finner man informasjon om kommunens sosiale tjenester
på to steder: Den ene stedet finner man under menyvalget “Kommunale tjenester” på
startsiden. Under valget “Sosialkontoret” finner man et nytt valg kalt “Sosialtjenesten”.
Her finner man en kort redegjørelse for hensikten med loven og tjenesten, noe informasjon
om vilkårene for å ha rett til økonomisk sosialhjelp og en link til sosialtjenesteloven. Linken
viser imidlertid ikke til den nye lov om sosiale tjenester i NAV der tjenestene økonomisk
sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet er å finne. Her blir det også oppgitt hvem som er
kontaktperson, samt e-postadresse og telefonnummer. Revisjonen finner grunn til å nevne at
verken telefonnummeret eller e-postadressen stemmer med de faktiske forhold (på
undersøkelsestidspunktet). Det andre stedet finner man under menyvalget
“Kontaktinformasjon” på startsiden. Under valget “Levekårsseksjonen” finner man
kontaktinformasjon som gjelder NAV Loppa. Det finnes ikke informasjon om
kvalifiseringsprogrammet på hjemmesiden.
På NAV sin hjemmeside (på hovedsiden) finner man informasjon om sentrale sosiale tjenester
under valget ”Sosiale tjenester”. Dette gjelder både økonomisk sosialhjelp, økonomisk
rådgivning og kvalifiseringsprogrammet. På hovedsiden kan man også søke etter sitt lokale
NAV kontor (herunder NAV Loppa eller NAV i sitt fylke (herunder NAV Finnmark)).
Informasjonen på de lokale sidene er i hovedsak begrenset til kontaktinformasjon (adresse,
telefonnr, e-postadresse og kart). På siden til NAV Finnmark finner man også informasjon om
33

Se Ot.prp nr. 47 (2005-2006) Om lov om arbeids- og velferdsforvaltningen, på side 83.
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”Brukermedvirkning” (herunder om brukerutvalget i Finnmark) og oppdatering av nyheter om
hva som skjer i NAV Finnmark (under valgene ”Tema” og ”Aktuelt”). Under valget ”NAV i
din kommune” finner man en kommuneoversikt med link til kommunene i Finnmark sine
hjemmesider (herunder Loppa kommune sin hjemmeside).
Lokalt brukerutvalg
I samarbeidsavtalen mellom Loppa kommune og NAV Finnmark blir det nevnt at NAV
Loppa skal ha samhandlingsformer med brukerne (aktuelle brukerorganisasjoner). Det nevnes
videre at “samhandlingen” skal evalueres i samarbeid med brukerrepresentantene minst en
gang per år. I intervju ble det opplyst at NAV Loppa ikke har opprettet noe eget brukerutvalg,
men det finnes et eldreråd og råd for funksjonshemmede i kommunen. Det ble også opplyst at
NAV Loppa ikke har gjennomført møter med brukerorganisasjoner.
Brukerundersøkelser
Det har blitt gjennomført èn lokal brukerundersøkelse ved NAV Loppa. Dette som et ledd i en
nasjonal undersøkelse gjennomført av NAV sentralt. Undersøkelsen ble gjennomført i
perioden 2. mai til 20. mai 2011. I dette tidsrommet hadde samtlige brukere mulighet til å
delta i undersøkelsen gjennom å svare på spørsmål via datamaskiner på de respektive NAVkontorene. Undersøkelsen kan brytes ned på fylkesnivå og ned på de lokale NAV-kontorene.
I Loppa deltok 31 brukere i undersøkelsen (noe som utgjør 4,8 % av besvarelsene i
Finnmark). Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelser på sosialtjenesten tidligere.
Individuelle planer
I samarbeidsavtalen (pkt. 10) blir bruk av individuelle planer nevnt som et virkemiddel for
brukermedvirkning på individnivå. Andre eksempel er utarbeiding av individuell
oppfølgingsplan og serviceavtale i samarbeid med brukeren. Det finnes en egen
koordineringsgruppe (en ansvarsgruppe) som tar seg av individuelle planer. I intervju ble det
opplyst at bruken av individuelle planer ofte er samtaleemne blant de ansatte på NAVkontoret. Det framkom imidlertid at bruken av individuelle planer er liten (mest sannsynlig
ikke mer enn en håndfull personer har dette). Årsaken til dette er at brukerne er skeptisk til
bruk av slike planer (de vet hva som blir tema og vil ikke diskutere dette). Dette gjelder
spesielt de tyngste brukerne. Det ble også opplyst at bruken av slike planer mest sannsynlig
ikke har endret seg etter etableringen av NAV-kontoret. Vår gjennomgang av brukermapper
viser at det ikke forelå individuelle planer for brukerne i noen av disse mappene. I en av de
undersøkte vedtakene ble det imidlertid vist til en utarbeidet individuell plan for brukeren
dette vedtaket gjaldt. Revisjonen vil tilføye at kommunen skal innrapportere til KOSTRA
(SSB) om antallet sosialhjelpsmottakere som har fått utarbeidet individuell plan.
Opplysninger i KOSTRA viser at kommune ikke har gjort det.34
Tilgjengelighet overfor brukerne:
Henvendelser på kontoret blir ekspedert i kontorets skranke. Tidligere hadde sosialtjenesten
søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp liggende lett tilgjengelig i skranken. Dette har dem
bevisst sluttet med. I intervju har revisjonen blitt opplyst om at graden av kontakt mellom
saksbehandlerne og brukerne (av sosiale tjenester) nok har blitt mindre. Dette gjelder både
kontakten via telefon og kontakten gjennom møter. Det ble nevnt at brukere spesielt har
34

I KOSTRA (SSB) er opplysningene om individuelle planer for Loppa kommune angitt med det standardtegnet
i tabellene som angir at “oppgave mangler” ( .. ).
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merket seg at det har blitt vanskeligere å få kontakt med saksbehandlere i sosialtjenesten per
telefon. En mulig forklaring som ble nevnt var at mens brukerne tidligere kunne ta direkte
kontakt med (sin) saksbehandler, er de nå nødt til å ringe via et sentralbord i NAV
(kundesenter) som setter brukeren over til “verten” (skranken) på det lokale NAV-kontoret
dersom kundesentret ikke kan hjelpe brukeren. Dersom den lokale “verten” ikke kan hjelpe,
blir brukeren satt over/henvist til saksbehandler. Tidligere hadde brukerne også
direktenummer til (sin) saksbehandler. Dette har de ikke lengre. I intervju ble det nevnt at
flere brukere har sagt at det tidligere var enklere å få kontakt med saksbehandler(ne). Mange
av brukerne har videre uttrykt at de ikke ønsker å snakke med kundesentret, og at de insisterer
på å få snakke med “sin” saksbehandler. På den annen side ble det nevnt at tilgjengeligheten
per telefon også kan ha økt. Dette ble forklart med at det har blitt innført et internt krav i NAV
om at responstiden fra en bruker ringer til henvendelsen blir besvart, skal være på maksimum
48 timer. Opplysninger gitt i intervju er altså noe ulik når det gjelder spørsmålet om
tilgjengelighet per telefon. Opplysninger i KOSTRA (grunnlagsdata) viser at åpningstiden for
sosialtjenesten har gått ned fra 37 timer per uke i 2007 til 32,5 timer per uke i 2010.
Tilgjengelig telefontid har imidlertid økt noe, det vil si fra 37 timer per uke i 2007 til 37,5
timer i 2010. Det må tilføyes at tilgjengeligheten per telefon var på 30 timer per uke i 2008 og
2009.
Oppfølging av brukerne:
I intervju ble det nevnt at saksbehandler for sosiale tjenester har mindre tid til oppsøkende
virksomhet (og hjemmebesøk), uformelle møter og direkte kontakt med brukerne enn det som
var tilfellet tidligere. Den ene informanten sa at dem var mer ute blant folk før enn det som er
tilfellet nå. Dette ble blant annet forklart med bemanningssituasjonen på sosialtjenesten
spesielt. Tidligere var det to kommunalt tilsatte som arbeidet med sosialhjelp og liknede
saker, mens dette per mars 2011 ble utført av en tilsatt (fordelt på 50 % barnevern og 50 %
sosialsaker). I tillegg ble dette forklart med at det har blitt flere nye oppgaver også for den/de
kommunalt tilsatte (eksempelvis arbeidet med den lokale “vert-tjenesten” kundemottaket/
skranken). I intervju framkom det at sosialtjenesten har fått mindre tid til å drive
oppfølgingsarbeid rettet mot de tyngre brukerne (innenfor rus/psykiatri). Dette forholdet blir
også påpekt i kommunens årsmelding for 2010. Det har imidlertid blitt opprettet en treårig
prosjektstilling som skal ta seg av disse brukerne spesielt. Denne stillingen er besatt og den
tilsatte vil fungere i stillingen fra høsten 2011. I intervju ble det understreket at oppfølgingen
av de unge brukerne fungerer godt.
3.4.2 Vurderinger
Formålene med samordningen av den statlige Arbeids- og velferdsetaten og (deler av) den
kommunale sosialtjenesten i lokale NAV-kontor 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. I intervju framkom det at saksbehandleren ved
sosialtjenesten opplevde at de var mindre tilgjengelig overfor brukerne etter samordningen
enn før dette. Det ble nevnt at brukere spesielt har merket seg at det har blitt vanskeligere å få
kontakt med saksbehandlere i sosialtjenesten per telefon. I en nasjonal rapport som har
evaluert oppgave- og ansvarsfordelingen i NAV (på landsbasis) blir det vist til at
tilgjengeligheten per telefon har blitt bedre i løpet av reformperioden, men at det fortsatt er
”mange brukere som enten opplever lange ventetider eller at de ikke får tilfredsstillende
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svar”.35 Opplevelsene til saksbehandleren på sosialtjenesten i Loppa kommune er i så måte
ikke ulik erfaringer som er gjort i resten av landet. Revisjonen vil i denne sammenheng vise til
en uttalelse fra Sivilombudsmannen der NAV blir oppfordret til å foreta en kritisk
gjennomgang av praksis vedrørende brukerens mulighet til å komme i (telefonisk) kontakt
med saksbehandleren i saken sin.36 Tilgjengeligheten har økt i den forstand at det nå finnes en
felles skranketjeneste (et mottak) som både tar hånd om de merkantile tjenester for Arbeidsog velferdsetaten og Loppa kommunes sosialtjeneste.
Tilgjengeligheten til informasjon om kommunens sosiale tjenester på internett har økt etter
samordningen med Arbeids- og velferdsetaten. Dette skyldes at det nå både finnes
informasjon om disse tjenestene på kommunens hjemmeside og på NAV sin hjemmeside.
Revisjonen registrerer imidlertid at Loppa kommunes hjemmeside ikke inneholder
informasjon om eller søknadsskjema for ordningen med kvalifiseringsprogrammet. Dette må
anses som en klar svakhet, noe som spesielt skyldes det forhold at ordningen med
kvalifiseringsprogrammet er forholdsvis ny og at informasjonsbehovet til publikum dermed er
stort. Denne ordningen er også innført særlig med tanke på NAV-reformen og målsetningene
om ”flere i arbeid og aktiv virksomhet” og ”færre på trygd og sosialhjelp”37 I tillegg er dette
en tjeneste man har rettskrav på dersom vilkårene i loven er oppfylt. Revisjonen registrerer
også at kommunens hjemmeside ikke inneholder søknadsskjema for sosialhjelp, og at
kontaktinformasjonen på siden om sosialtjenesten ikke er korrekt. Revisjonen finner derfor
grunn til å anbefale at kommunen oppdaterer sin hjemmeside vedrørende disse forholdene.
Revisjonen registrerer at det er gjennomført brukerundersøkelser ved sosialtjenesten i Loppa
kommune. Det er imidlertid ikke opprettet et lokalt brukerutvalg for NAV Loppa (pr. mars
2011), en ordning som etter den lokale samarbeidsavtalen er ment å ivareta
brukermedvirkningen på systemnivå. Revisjonen vil derfor understreke at dette
er en ordning som det i alle fall indirekte er lagt til grunn i lovforarbeider at bør etableres.38
Bruken av individuelle planer har ikke heller endret seg, noe som betyr at
brukermedvirkningen på individnivå ikke kan sies å være styrket på dette området.
Revisjonen vil derfor vise til uttalelse i lovforarbeider til NAV-loven som sier noe om
betydningen av lovgivers syn på brukermedvirkning. Det sies blant annet følgende:
”Brukermedvirkning, i betydningen brukernes innflytelse på egen sak, er et grunnfestet
prinsipp i dagens etater og kommuner og har en sentral plass i metodebeskrivelser,
styringsdokumenter, kvalitetssikringssystemer og i opplæringen av de ansatte.
Brukermedvirkning inkluderes i dag i etatenes arbeid som en metodisk tilnærming på
individnivå. På overordnet nivå praktiseres brukermedvirkning blant annet gjennom sentrale
og lokale brukerfora, brukerundersøkelser, og brukerpanel ved utvikling og testing av nye
tjenester.”39

Revisjonen registrerer også at det har blitt uttrykt at mulighetene for oppfølging av brukerne
har blitt redusert. Dette skyldes etter det revisjonen forstår bemanningssituasjonen, en periode
med økt saksmengde, høye restanselister, mangel på tid og svekket tilgjengelighet.
35

Rapporten ”Tiltak for å bedre NAVs virkemåte”; Sluttrapport fra ekspertgruppa som vurderer oppgave- og
ansvarsdelingen i NAV (avgitt til Arbeidsdepartementet 24 juni 2010), på side 41.
36
Sak 2010/946 av 21.06.2010 (Lovdata: SOM-2010-946).
37
Se St.meld nr.14 (2002-2003) Samordning av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten, på side 4.
38
Se Ot.prp nr. 47 (2005-2006) Arbeids- og velferdsforvaltningen kapittel 8, og Ot.prp. nr. 62 (2003-2004) Om
lov om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven) kapittel 6.5
39
Ot.prp nr. 47 (2005-2006) Om lov om Arbeids- og velferdsforvaltningen, på side 55.
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Revisjonen har imidlertid registrert at det er lyst ut to ledige stillinger innenfor sosialtjenesten
og at det er tilsatt personer i disse med virkning fra høsten 2011.
Samlet sett er det revisjonens inntrykk at det ikke kan svares entydig ja eller nei på spørsmålet
om samordningen har bidratt til økt tilgjengelighet, brukermedvirkning og oppfølging i
forhold til de sosiale tjenestene (de kommunale oppgavene) ved NAV-kontoret i Loppa.
Hovedinntrykket er likevel at oppfølgingsarbeidet har blitt noe svekket. Det foreligger også
indikasjoner på at graden av tilgjengelighet på saksbehandlernivå har blitt noe mindre.
Nivået på brukermedvirkning synes å være noe forbedret på systemnivå. Dette skyldes at det
nå er tatt i bruk og gjennomført brukerundersøkelse som fanger opp lokale forhold på NAV
Loppa (inkludert tjenester som gjelder brukere av de kommunale oppgavene/sosialtjenesten).
Brukermedvirkningen på individnivå synes å være uendret.

3.5 Konklusjon
Det formelle rammeverket i Loppa kommune vedrørende den lokale samordningen av
kommunens sosialtjeneste med NAV Loppa er på plass, og i tråd med lovverket.
Revisjonen har likevel et inntrykk av at kommunens grad av styring og kontroll med
sosialtjenesten har blitt mindre etter etableringen av NAV-kontoret.
Det tverrfaglige arbeidet og samarbeidet synes ikke å ha økt noe nevneverdig etter
samordningen. Revisjonen sitt hovedinntrykk er at oppfølgingsarbeidet overfor brukerne har
blitt svekket. Dette gjelder spesielt de tyngre brukerne. Det foreligger også indikasjoner på at
graden av tilgjengelighet på saksbehandlernivå har blitt mindre. Nivået på brukermedvirkning
synes samlet sett å være noe forbedret.

4. HVORDAN ER BRUKEN AV ØKONOMISK SOSIALHJELP I
LOPPA KOMMUNE?
4.1 Hvordan har utviklingen vært de fire siste årene?
Nedenfor gir vi en kort beskrivelse av hvordan utviklingen på sosialtjenesten og utviklingen i
bruken av sosialhjelp har vært over tid. Vi har valgt å se på de fire siste årene 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 Loppa. I de tilfellene det forekommer vesentlige
endringer kommer vi også avslutningsvis med noen mulige forklaringer på dette.
4.1.1 Hva sier årsmeldingene?
I årsmeldingen for 2007 rapporteres det at sosialtjenesten har behandlet 107 saker. Det
rapporteres ikke om at det har vært økonomisk merforbruk eller restanser i sosialtjenesten.
Det rapporteres om at sosialtjenesten har overtatt økonomistyringen for flere brukere, og at
dette har ført til mindre utbetalinger av økonomisk sosialhjelp, noe som i årsmeldingen
betraktes som “tilfredsstillende og gjenspeiles gjennom budsjettene”.
I årsmeldingen for 2008 rapporteres det om at sosialtjenesten har behandlet 172 saker. Det
rapporteres heller ikke dette året om at det har vært økonomisk merforbruk eller restanser. Det
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sies videre at det har skjedd “en fordobling av antall klienter”, og at antall langtidsmottakerne
har økt en del. På den annen side sies det at sosialtjenesten også i 2008 har hatt
økonomistyrtringen med flere klienter, og at dette har gitt mindre utbetalinger av økonomisk
sosialhjelp.
I årsmeldingen for 2009 rapporteres det om at sosialtjenesten/NAV Loppa har behandlet 196
saker etter sosialtjenesteloven. Også for dette året rapporteres det om at det har skjedd “en
fordobling av antall klienter”, og at langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp er en gruppe
som har økt en del. Det rapporteres heller ikke dette året om at det har vært økonomisk
merforbruk. Det må likevel nevens at det i perioderapport (tertialrapport) per april 2009 ble
rapportert om at “forbruket hittil (i 2009) viser at tallene ved årets slutt vil vise et meget stort
overforbruk”. I perioderapporten ble det antydet et overforbruk på om lag 0,5 mill. kroner.
På den annen side sies det også i årsmeldingen for 2009 at sosialtjenesten/NAV Loppa har
hatt økonomistyrtringen med flere klienter, og at dette har gitt mindre utbetalinger av
økonomisk sosialhjelp.
I årsmeldingen for 2010 rapporteres det om at sosialtjenesten/NAV Loppa har behandlet 165
saker (noe som er 31 saker mindre enn i 2009). Disse sakene fordeler seg på 49 brukere (noe
som er 2 brukere mer enn i 2009). Det rapporteres heller ikke dette året om at det har vært
økonomisk merforbruk. Det må likevel også nevens at det i perioderapport (tertialrapport)
per april 2010 ble rapportert om at “økonomisk sosialhjelp viser en utvikling der det er et stort
overforbruk”. Også i denne perioderapporten blir det antydet et overforbruk på om lag 0,5
mill. kroner.
4.1.2 Hva sier ansatte i sosialtjenesten/NAV Loppa?
I intervju ble det sagt at det skjedde en økning i bruken av økonomisk sosialhjelp i perioden
2008 til 2009. Dette på tross av at NAV-reformen skulle føre til det motsatte. En av
informantene beskrev denne økningen som eksplosiv. Informantenes forklaring på dette var at
det i denne perioden var store restanser (og lang saksbehandlingstid) vedrørende ulike
trygdeytelser (herunder dagpenger) i den statlige delen av NAV. Dette førte i sin tur til at flere
for en kortere tid måtte søke økonomisk sosialhjelp som en nødløsning. I en periode opplevde
også Loppa kommune konsekvensene av finanskrisen, samt at det for en kortere periode
flyttet noen brukere med store hjelpebehov til kommunen. Det var også en økning av unge
mottakere av sosialhjelp i en periode. Denne trenden har imidlertid stoppet opp, og i dag er
antall mottakere av sosialhjelp forholdsvis stabilt. Samlet sett er det bare en håndfull som
lever av økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde. Mengden unge mottakere har gått
ned, og det er så å si ikke lengre noen unge mottakere av sosialhjelp (det vil si unge under 25
år). Dette på grunn av at de nå deltar på tiltak og aktivitetsrelaterte ordninger.
4.1.3 Hva sier målekortene for 2010?
Målekortene som rapporteres fra NAV Loppa til NAV Finnmark og til rådmannen i
kommunen viser følgende utviklingen av antall mottakere av sosialhjelp i Loppa kommune i
2010:
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Tabell 2: Kommunale måleparameter i målekort for NAV Loppa - 2010

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp

2010

15

20

16

23

13

13

9

?

12

11

17

18

Antall brukere med øk. sosialhjelp som hovedinntektskilde/Kvp

2

3

4

4

4

3

3

?

3

3

3

3

Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år

0

0

1

1

1

0

1

?

0

1

2

4

Av tabellen ser vi at det samlede antall mottakere varierer mye fra måned til måned (varierer
mellom 9 og 23 mottakere). Gjennomsnittet er på 15 mottakere per måned dette året.
4.1.4 Hva sier regnskapstallene?
For 2007 ble det budsjettert med kr 700.000,- til utbetaling av økonomisk sosialhjelp.
Regnskapet viser et det ble brukt kr. 509.708,-, altså et mindreforbruk på om lag kr 190.000,-.
Også det samlede resultatet (netto driftsutgifter) for ansvarsområde økonomisk sosialhjelp
viser et mindreforbruk dette året.
For 2010 ble det budsjettert med kr 750.000,- til utbetaling av økonomisk sosialhjelp.
Regnskapet viser at det ble brukt kr 1.139.887,-, altså et merforbruk på omlag kr 389.000,-.
Også det samlede resultatet (netto driftsutgifter) for ansvarsområde økonomisk sosialhjelp
viser et merforbruk dette året.
Tabell 3: Utdrag fra detaljregnskap og budsjett for Loppa kommune: Ansvar 3510 Økonomisk
40
sosialhjelp

Ansvar: 3510 Økonomisk sosialhjelp
R2010
10891 Kvalifiseringsstønad
14730 Bidrag sosialhjelp
15200 Sosiale utlån
Sum: Netto driftsutgifter for
Ansvar 3510:
Økonomisk sosialhjelp

B2010 (end)

R2009

R2007

B2007(end)

232.634

336.000

57.824

0

0

1.139.887

750.000

1.229.777

509.708

700.000

53.722

80.000

167.891

84.078

77.000

1.152.265

927.000

1.471.885

536.516

901.000

Regnskapstallene for 2007, 2009 og 2010 viser at utbetalingene av økonomisk sosialhjelp har
steget fra kr 509.708,- i 2007 til kr 1.139.887,- i 2010. Dette utgjør en økning på 118 % (altså
mer enn en fordobling av disse utgiftene). De samlede netto driftsutgifter for ansvarsområdet
økonomisk sosialhjelp steg også tilsvarende i denne perioden. Utgiftene til økonomisk
sosialhjelp var høyest i 2009.
4.1.5 Hva sier KOSTRA-tallene?
Utgifter og produktivitet
Tabell 4: Utgifter og produktivitet i perioden 2007 – 2010 (KOSTRA)

Utgifter (prioritering) og produktivitet
Netto driftsutgifter til sosialtjensten inkludert funksjon 273

2007

2008

2009

2010

1118000

1623000

1810000

1576000

40

Bortsett fra sum for ansvar 3510 Økonomisk sosialhjelp (nederste linje i tabellen), så er alle tallene bruttotall.
Det vil si at vi ikke har fratrukket eventuelle inntekter til kommunen på dette ansvarsområdet, eksempelvis
refusjoner, innbetalinger av avdrag på sosiale lån eller andre overføringer fra staten.
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Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger
Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede
netto driftsutgifter
Lønnsutgifter til sosialtjensten inkludert funkjson 273

1011

1493

1665

1376

1,7

2,3

2,3

1,9

372000

272000

471000

868000

10941

6800

10239

17714

1758

2593

2846

2419

792

1458

1879

1724

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

I tabellen ovenfor framgår det at kommunes netto driftsutgifter til sosialtjenesten har steget fra
kr 1.118.000,- i 2007 til kr 1.576.000 ,- i 2010. Utgiftene var høyest i 2009 med kr
1.810.000,-. Denne utviklingen ser man også i endringen i netto driftsutgifter til
sosialtjenesten per innbygger. Det framgår også at lønnsutgiftene til sosialtjenesten har økt fra
kr 372.000,- i 2007 til kr 868.000,- i 2010 (altså over en fordobling). En fordeling av
lønnsutgiftene på antall sosialhjelpsmottakere viser den samme utviklingen. Av tabellen
framgår det også at netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp per innbygger (i alderen 2066 år) i kommunen har mer enn fordoblet seg i denne fireårsperioden.
Dekningsgrader
Tabell 5: Dekningsgrad for perioden 2007-2010 (KOSTRA)

Dekningsgrader

2007

2008

2009

2010

Sosialhjelpsmottakere

34

40

46

49

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

3,7

4,2

4,5

5,3

6,4

7,2

8

5,2

6,2

6,9

7,5

Årsverk i sosialtjenesten

0,75

0,6

0,6

0,8

Årsverk i sosialtjenesten pr. 1000 innbygger

0,68

0,55

0,55

0,74

Av tabellen framgår det at antall sosialhjelpsmottakere har steget fra 34 i 2007 til 49 i 2010.
Det samme gjelder andelen sosialhjelpsmottakere, som har steget fra 3,1 % til 4,5 % i samme
periode. Av tabellen framgår det også at andelen årsverk i sosialtjenesten har steget noe.
Utdypende tjenesteindikatorer
Tabell 6: Utdypende tjenesteindikatorer for perioden 2007-2010 (KOSTRA)

Utdypende tjenesteindikatorer

2007

2008

2009

2010

590873

1082197

1408562

1212058

6286

7621

8749

7974

Gjennomsnittlig stønadslengde

2,7

3,5

3,5

3,1

Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år

3,3

3,4

2,1

1,6

Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år

2,8

3,6

3,8

3,4

5

9

10

11

15

22

22

22

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

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

Av tabellen framgår det at samlet stønadssum (bidrag og lån) har steget fra kr 590.873,- i
2007 til kr 1.212.058,- i 2010. Den samlede stønadssummen var høyest i 2009, med kr
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1.408.562,-. Av tabellen framgår det også at gjennomsnittlig utbetaling per stønadsmåned har
steget noe, at den gjennomsnittlige stønadslengden samlet sett har økt noe, at stønadslengden
for unge mottakere har gått ned, og at antallet og andelen mottakere med stønadslengde over
seks måneder har steget.
4.1.6 Oppsummerende kommentarer
Hovedtendensen i denne fireårsperioden er at driftsutgiftene i sosialtjenesten har økt, utgiftene
til utbetaling av økonomisk sosialhjelp har økt, antallet og andelen mottakere har økt, antall
behandlede saker har økt for så å falle litt igjen, samt at stønadslengden per
sosialhjelpsmottaker har økt (bortsett fra når det gjelder unge mottakere der stønadslengden
har blitt halvert). Revisjonen merker seg at det har skjedd en utvikling fra et mindreforbruk i
2007 til et merforbruk i 2010 når det gjelder kommunens utgifter (bidrag) til økonomisk
sosialhjelp. Forklaringene på denne utviklingen kan være mange, eksempelvis ustabil (og til
dels lav) bemanning ved sosialtjenesten, ustabil ledelse (mange ledere over en kort periode)
ved NAV-kontoret, manglende styringssignaler fra kommunen til NAV Loppa, finanskrisen,
samt at det i en periode var store restanser (og lang saksbehandlingstid) ved den statlige delen
av NAV (trygdeordninger). Det siste førte til at økonomisk sosialhjelp ble en midlertidig
løsning for en rekke personer i den tida de ventet på vedtak eller utbetaling i forbindelse med
ulike trygdeordninger (eksempelvis dagpenger).

4.2 Hvordan er bruken sammenliknet med andre kommuner?
Nedenfor beskriver vi sosialtjenesten og utviklingen i bruken av sosialhjelp i Loppa kommune
sammenliknet med andre kommuner i 2010. I de tilfellene det forekommer vesentlige
ulikheter gir vi også avslutningsvis noen mulige forklaringer på dette.
4.2.1 Hva sier KOSTRA-tallene?
Utgifter og produktivitet
Tabell 7: Utgifter og produktivitet i 2010 (KOSTRA)
Utgifter (prioritering) og produktivitet - 2010

Loppa

Hasvik

Kvalsund

Kgr. 6

Finnmark

Norge

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten inkludert funksjon
273
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger

1576

1646

1304

1987

6483

16828

1376

1598

1295

1258

1541

1522

Netto driftsutgifter. til sosialtjenesten i prosent av samlede
netto driftsutgifter
Lønnsutgifter til sosialtjenesten inkludert funksjon 273

1,9

2,7

1,8

2

3

4

868

1155

1032

966

2950

6888

Lønnsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner

17714

19576

43476

21161

20317

24545

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år

2419

2563

2228

2171

2503

2499

Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger
20-66 år

1724

1238

586

946

1313

1257

I tabellen ovenfor framgår det at netto driftsutgifter til sosialtjenesten i Loppa kommune er
lavere enn alle sammenlikningskommunene, bortsett fra Kvalsund kommune. Ser man netto
driftsutgifter i forhold til antall sosialhjelpsmottakere er Loppa kommunes utgifter lavere enn
alle sammenlikningskommunene. Ser man netto driftsutgifter i forhold til innbyggertallet er
utgiftene i Loppa kommune høyere enn Kvalsund kommune og kommunegruppe 6, og lavere
enn de andre kommunene.
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Dekningsgrader
Tabell 8: Dekningsgrader for 2010 (KOSTRA)
Dekningsgrader - 2010

Loppa

Hasvik

Kvalsund

Kgr. 6

Finnmark

Norge

Sosialhjelpsmottakere

49

59

21

41

137

251

Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere

4,5

6,1

2,1

3

3,6

2,5

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

8

9,7

3,6

5,1

5,8

4,1

7,5

9,2

3,4

4,7

5,4

3,8

0,8

1,15

1,5

1,49

4,47

9,44

Årsverk i sosialtjenesten pr. 1000 innbygger

0,74

1,18

1,5

1,06

1,16

0,94

Av tabellen framgår det at antallet sosialhjelpsmottakere i Loppa kommune er høyere enn
Kvalsund kommune og kommunegruppe 6, og lavere enn i de andre kommunene. Andelen
sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggertallet er imidlertid høyere i Loppa kommune enn
alle de andre kommunene, bortsett fra Hasvik kommune. Vi ser også at antallet og andelen
årsverk i sosialtjenesten i Loppa kommune er lavere enn i alle sammenlikningskommunene.
Utdypende tjenesteindikatorer
Tabell 9: Utdypende tjenesteindikatorer for 2010 (KOSTRA)
Utdypende tjenesteindikatorer

Loppa

Hasvik

Kvalsund

Kgr. 6

Finnmark

Norge

Samlet stønadssum (bidrag + lån)

1212058

831457

260302

800298

3532571

8402699

Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned

7974

3867

3666

6091

5887

6363

Gjennomsnittlig stønadslengde

3,1

3,6

3,3

3

3,8

3,9

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

1,6

3,1

..

2,7

3,5

3,7

3,4

3,9

3,2

3,1

4

4

11

14

4

8

37

90

22

24

19

17

25

26

Av tabellen framgår det at samlet stønadsnivå (bidrag og lån) i Loppa kommune er høyere enn
kommunegruppe 6 og kommunene Hasvik og Kvalsund, og lavere enn gjennomsnittet for
Finnmark og hele landet. Den gjennomsnittlige utbetaling per måned er høyere i Loppa
kommune enn i alle sammenlikningskommunene. Den gjennomsnittlige stønadslengden i
kommunen er imidlertid lavere enn alle sammenlikningskommunene, bortsett fra
kommunegruppe 6. Andelen mottakere som har stønad i mer enn seks måneder skiller seg
ikke noe vesentlig fra de andre kommunene.
4.2.2 Oppsummerende kommentarer
KOSTRA-tallene for 2010 viser at Loppa kommune er lavere enn
sammenlikningskommunene på enkelte områder, og høyere på andre områder. At Loppa
kommunens netto driftsutgifter er lavere enn de fleste sammenlikningskommunene kan henge
sammen med at antallet og andelen årsverk i kommunens sosialtjeneste er lavere i Loppa
kommune enn i alle sammenlikningskommunene. At andelen sosialhjelpsmottakere i Loppa er
høyere enn sammenlikningskommunene kan blant annet henge sammen med en fleksibel bruk
av vilkårene for økonomisk sosialhjelp og lav terskel for å innfri søknader (jf. intervju). Dette
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kan også skyldes demografiske forhold, graden av arbeidsledighet i kommunen, samt en lav
terskel for at publikum velger å søke om sosialhjelp.

5. SKJER SAKSBEHANDLINGEN I TRÅD MED LOVKRAV OG
STATLIGE RETNINGSLINJER (NORMER) FOR SOSIALHJELP?
5.1 Revisjonskriterier
5.1.1 Lov om sosiale tjenester i NAV
Økonomisk stønad

I lov om sosiale tjenester i NAV § 18 framgår det at de som ikke kan sørge for sitt
livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på
økonomisk stønad. Selv om disse vilkårene ikke er til stede kan sosialtjenesten i særlige
tilfeller yte økonomisk hjelp til personer som trenger det for å kunne overvinne eller tilpasse
seg en vanskelig situasjon (§ 19). Det kan settes vilkår for tildeling av økonomisk stønad, men
disse må ha sammenheng med vedtaket og ikke urimelig begrense stønadsmottakerens
handle- og valgfrihet (§ 20). Økonomisk stønad kan gis som bidrag, lån, garanti for lån eller
varer og tjenester (§ 21).
Ordningen med kvalifiseringsprogram

I lov om sosiale tjenester i NAV §§ 29 til 40 omhandles ordningen med kvalifiseringsprogram
og kvalifiseringsstønad. Kvalifiseringsprogrammet gjelder for personer i yrkesaktiv alder med
vesentlig nedsatt arbeids- eller inntektsevne og ingen eller begrensede ytelser til livsopphold
etter folketrygdloven eller arbeidsmarkedsloven (§ 29). Programmet skal inneholde
arbeidsrettede tiltak og arbeidssøking og andre tiltak som kan være med på å støtte opp under
og forberede overgang til arbeid (§ 30). Deltakere i kvalifiseringsprogrammet har rett til
individuell plan, som er utformet i samarbeid med deltakeren (§ 33). Den som deltar i
kvalifiseringsprogram har også rett til kvalifiseringsstønad (§ 35). Kvalifiseringsstønad skal
samordnes med eventuell arbeidsinntekt og andre offentlige ytelser (§§ 37 og 38).
Om bruk av vilkår

Det kan settes vilkår for tildeling av økonomisk stønad, jf. lov om sosiale tjenester
i NAV § 20. Vilkårene må ha nær sammenheng med vedtaket, og ikke urimelig begrense
stønadsmottakerens handle- eller valgfrihet. Vilkårene må heller ikke være i strid med andre
bestemmelser i sosialtjenesteloven eller i andre lover. Det kan stilles vilkår om at mottakeren
skal utføre passende arbeidsoppgaver i bostedskommunen så lenge stønaden oppebæres.
Hvis det på grunn av særlige forhold må antas at stønadsmottakeren ikke vil bruke stønaden i
samsvar med vilkår som er fastsatt (jf. § 20), kan det vedtas at stønaden helt eller delvis skal
gis i form av varer og tjenester, jf § 21.
I rundskriv41 fra Arbeidsdepartementet gis det eksempel på vilkår som kan stilles. Eksempel
på vilkår som kan settes er krav til brukerne om å registrere seg som arbeidssøkende,
41

Rundskriv I-34/2001, i kapittel 5.3 (om sotjl. § 5-3).
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deltakelse på kompetansegivende tiltak, bytte til rimeligere bolig, møte til veiledningssamtaler
og framleggelse av dokumentasjon på utgifter (kvitteringer og husleiekontrakt). Denne
opplistingen er ikke uttømmende.
Krav til arbeidsevnevurdering i kvalifiseringsprogrammet

Et sentralt vilkår for å kunne ha rett til å delta i kvalifiseringsprogrammet er at søkeren har
gjennomgått en arbeidsevnevurdering, jf. lov om sosiale tjenester i NAV § 29 andre ledd
bokstav a).
Grovt sett kan man si at en arbeidsevnevurdering er en beskrivelse av brukerens muligheter
for å delta i arbeid eller aktivitet. Arbeidsevnevurderinger står sentralt i en rekke
inngangsvilkår som NAV skal vurdere, særlig gjelder dette flere av folketrygdens ytelser og
en rekke av de tiltak og virkemidler som benyttes overfor brukere med mer omfattende behov
for bistand, blant annet mange av arbeidsmarkedstiltakene.
Vedtak om sosiale tjenester er enkeltvedtak

I lov om sosiale tjenester i NAV § 41 heter det at forvaltningsloven skal gjelde for
behandlingen av saker om sosiale tjenester. Det heter videre at avgjørelser om sosiale
tjenester skal regnes som enkeltvedtak. Dette betyr at de regler som spesielt gjelder for
enkeltvedtak også gjelder for saker om økonomisk stønad og kvalifiseringsprogrammet
(herunder kvalifiseringsstønad).42
5.1.2 Forvaltningsloven
Om saksbehandlingstid og foreløpig svar

I forvaltningsloven § 11a første ledd kreves det at forvaltningsorganet skal forberede og
avgjøre saken ”uten ugrunnet opphold”. Dette kravet er skjønnsmessig og kan variere fra sak
til sak. Det hele vil blant annet bero på sakens art, omfang og tilgjengelige ressurser.43 Det
foreligger derfor ikke noen absolutte tidsfrister for når en sak skal være ferdig behandlet.
For saker som faller inn under bestemmelsene om enkeltvedtak er hovedregelen likevel slik at
det ”skal gis foreløpig svar dersom en henvendelse ikke kan besvares innen 1 måned etter at
den er mottatt”. Dette trenger likevel ikke gjøres dersom det er ”åpenbart unødvendig”. Det
heter videre at det foreløpige svaret skal sendes ”snarest mulig ”og ”redegjøre for grunnen til
at henvendelsen ikke kan behandles tidligere”. I en veileder44 fra Helse- og sosialdirektoratet
anbefales det at det bør sendes foreløpig svar til partene dersom det viser seg at det vil ta mer
enn 14 dager å behandle saken. Denne anbefalingen setter altså kortere tidsfrister for foreløpig
svar enn forvaltningsloven § 11a.
Om enkeltvedtakets form

I forvaltningsloven § 23 første ledd heter det at ”enkeltvedtaket skal være skriftlig”.
I lovforarbeidene45 sies det at kravet til skriftlighet blant annet vil være oppfylt dersom
”vedtaket kommer til uttrykk i et brev til vedkommende part”. I praksis betyr dette at kravet er
oppfylt dersom vedtaket blir gjengitt i underretningen som sendes til parten.
42

Se Ot. prp. nr. 29 (1990-1991) Om lov om sosiale tjenester m.v., side 115-116.
Her sies det at vedtak om sosialhjelp er å regne som enkeltvedtak.
43
Geir Woxholt, Forvaltningsloven med kommentarer, 1999 s. 184-185.
44
IS-1382; ”Anbefalinger til saksbehandlingsprosessen – Lov om sosiale tjenester § 4-2”, s. 8.
45
Se Ot.prp.nr.38 (1964-1965) s. 77.
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Om enkeltvedtakets innhold

Forvaltningsloven gir ingen konkret anvisning på hva et enkeltvedtak skal inneholde. Den
eneste direkte følge av kravet i § 23 er at selve konklusjonen (avgjørelsen) skal gis skriftlig.46
God forvaltningsskikk tilsier likevel at vedtaket gis nødvendig presisjon. I litteraturen
framheves det at vedtaket bør være klart og tydelig, og at det bør inneholde opplysninger om
hvem som har fattet vedtaket, hvem det gjelder, når vedtaket er fattet og hva det går ut på. Det
bør gis nødvendige konkretiseringer, for eksempel av kronebeløp, vilkår og/eller tiltakets art
og varighet.47
Om begrunnelsen for vedtaket

I forvaltningsloven § 24 første ledd heter det at enkeltvedtaket skal grunngis og at
begrunnelsen som hovedregel skal gis ”samtidig med at vedtaket treffes”. Kravet til
begrunnelse gjelder både for enkeltvedtak som fattes administrativt (delegert vedtak) og for
enkeltvedtak fattet i folkevalgte organer.48
I forvaltningsloven § 25 første ledd heter det at det i begrunnelsen ”skal vises til de regler
vedtaket bygger på”. Normalt skal begrunnelsen også gjengi innholdet i disse reglene.
Begrunnelsen bør videre nevne de faktiske forhold som vedtaket bygger på (jf. § 25 andre
ledd) og de hovedhensyn/retningslinjer som har vært avgjørende ved utøving av
forvaltningsskjønn (jf. § 25 tredje ledd).
Om underretningen

I forvaltningsloven § 27 første ledd heter det at partene skal ”underrettes om vedtaket”.
Det heter videre at underretningen ”i regelen” skal være ”skriftlig”. I forvaltningsloven § 27
andre ledd heter det at begrunnelsen for vedtaket (enkeltvedtaket) bør gjengis i
underretningen. Underretningen skal videre gi opplysninger om partenes klageadgang,
klagefrist, klageinstans og den nærmere framgangsmåte ved klage, samt deres rett til innsyn i
sakens dokumenter (jf. § 27 andre ledd).
I forvaltningsloven § 27 første ledd heter det at partene skal underrettes om vedtaket ”så snart
som mulig”. Det gjelder derfor ikke noen eksakt frist for når underretningen skal ha funnet
sted. Det foreligger heller ikke noen nærmere angivelse om dette i lovens forarbeider. Hva
som ligger i uttrykket ”så snart som mulig” blir derfor en skjønnsmessig vurdering.
5.1.3 Lovkrav, statlige retningslinjer og normer for utmåling av sosialhjelp
Lov om sosiale tjenester i NAV stiller ikke noen krav til nivået på sosialhjelpen.49 Det er
imidlertid forutsatt at alle skal sikres et ”forsvarlig livsopphold”.50 Siden 2001 har staten51
hatt veiledende retningslinjer for utmåling av økonomisk stønad til livsopphold. Satsene er
utarbeidet i henhold til lov om sosiale tjenester i NAV § 18. Satsene er ikke bindende for
kommunene. Dette betyr at kommunene står fritt til å fastsette nivået på sine
46

Geir Woxholt, Forvaltningsloven med kommentarer, 4. utgave 2009 s. 411-412.
Asbjørn Kjønstad og Aslak Syse; Velferdsrett II, 3 utgave 2008, s. 92.
48
Se Ot.prp.nr.38 (1964-1965) s. 85-86 og Ot.prp.nr.42 (1991-1992) s. 304-305.
Se også Jan Fridthjof Bernt, Oddvar Overå og Harald Hove, Kommunalrett, 3 utgave 1994 s. 297 og Geir
Woxholt, Forvaltningsloven med kommentarer, 1999 s. 336-337.
49
Se Ot.prp. nr.29 (1990-1991) Om lov om sosiale tjenester m.v. på side 71.
50
Se Rundskriv I-34/2001 innledning og kapittel 5.1.1.
51
Arbeidsdepartementet.
47
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sosialhjelpsytelser (så lenge de sikrer et ”forsvarlig livsopphold”). Satsene for henholdsvis
årene 2010 og 2009 framgår av tabellen nedenfor:
Tabell 10: Statlige veiledende satser for utmåling av økonomisk stønad til livsopphold

2011

2010

2009

Enslige

kr 5 288

kr 5 197

kr 5 105

Ektepar/samboere

kr 8 783

kr 8 632

kr 8 479

Person i bofellesskap

kr 4 392

kr 4 316

kr 4 240

Barn 0 - 5 år

kr 2 017

kr 1 982

kr 1 947

kr 2 681

kr 2 632

kr 2 585

kr 3 361

kr 3 303

kr 3 245

Barn 6 - 10 år
Barn 11 - 17 år

52

Satsene ovenfor omfatter utgifter til det ”daglige løpende livsoppholdet”. De konkrete utgifter
som kommer inn under denne utgiftsposten er:








mat og drikke,
klær og sko,
husholdningsartikler og hygiene med mer,
TV-lisens, avis og telefon,
fritidsaktiviteter,
fritidsutstyr til barn
reiseutgifter (bruk av offentlig kommunikasjon i forbindelse med daglige gjøremål).

I rundskriv (I-34/2001) fra Arbeidsdepartementet blir det understreket at kommunale normer
og statlige retningslinjer ikke skal hindre at vedkommende søker får det vedkommende
faktisk har behov for. Søknader kan blant annet ikke avslås bare med henvisning til at
vedkommende har en inntekt over kommunens eller statens satser. Stønadsbeløp kan heller
ikke fastsettes i henhold til satsene alene. Søknader skal avgjøres etter en konkret og
individuell vurdering, og sosialtjenesten har både en plikt og en rett til å utøve skjønn.
I samme rundskriv blir det presisert at sosialtjenesten har plikt til å ta med følgende
utgiftsposter i vurderingen av stønadsbehov og ved utmåling av stønad:53
Tabell 11: Utgiftsposter som skal tas med ved utmåling av sosialhjelp

Utgiftsposter
Mat og drikke
Klær og sko
Husholdningsartikler og hygiene med mer
Tv-lisens, avis og telefon
Fritidsaktiviteter
Fritidsutstyr til barn
Reiseutgifter (bruk av off. kommunikasjon)
Boutgifter (blant annet husleie )
Strøm og oppvarming
Bolig- og innboforsikring
Innbo og utstyr (gjelder ved etablering)

Disse utgiftspostene kalles gjerne for ”kjerneområdet” i livsoppholdsbegrepet.

52
53

Rundskriv A-68/2009.
Rundskriv I-34/2001 kapittel 5.1.4.1.
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Kommunene står i hovedregelen fritt til å avgjøre hvilke inntekter som skal medregnes i
utmålingen. Kommunen kan blant annet medregne følgende inntekter ved utmålingen (lista er
ikke uttømmende):
- Arbeidsinntekt
- Trygdeytelser (herunder barnetrygd og kontantstøtte)
- Kvalifiseringsstønad
- Pensjoner
- Ektefelles inntekt
- Erstatningsbeløp
- Utbetalt arv
- Bankinnskudd
- Salg av eiendeler

Stønadsbehovet vil være bestemt av søkerens utgifter sett i sammenheng med vedkommnedes
inntekter.

5.2 Er saksbehandlingstiden tilfredsstillende?
5.2.1 Faktabeskrivelse
I rutinehåndbok for sosialtjenesten i Loppa heter det at søknader om sosialhjelp skal
behandles “raskest mulig” og uten at det lempes på kravene til god forvaltningsskikk”. Det
heter videre at “dersom forslag til vedtak ikke kan utarbeides innen 2-ukersfristen, sender
saksbehandler forvaltningsmelding til søkeren”. I rutinehåndboken blir utdrag fra
forvaltningsloven § 11a gjengitt (det vil si kravet om at saken skal avgjøres uten ugrunnet
opphold med mer). I rutinehåndboken blir det presisert at søknad om nødhjelp skal “vurderes
samme dag” og behandles uten ugrunnet opphold. Forutsetningen for at slike typer søknader
vil bli vurdert samme dag, er at dem blir innlevert til sosialtjenesten før kl. 12.00.
I intervju ble det antatt at den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden sannsynligvis var på om
lag 14 dager. Det ble også sagt at den generelle saksbehandlingstiden har blitt noe lengre, og
at brukerne av sosialtjenesten nok har merket dette de siste årene. Det ble tilføyd at brukerne
før var vant til å få svar på dagen, og at økningen i saksbehandlingstiden derfor ikke
nødvendigvis har medført at brukerne lider under dette. I tabellen nedenfor framgår det hva
som var saksbehandlingstiden i de 14 undersøkte sakene:
Tabell 12: Saksbehandlingstiden i de undersøkte sakene
Sak
Sak 1
Sak 2
Sak 3
Sak 4
Sak 5
Sak 6
Sak 7
Sak 8
Sak 9
Sak 10
Sak 11
Sak 12
Sak 13
Sak 14

Saksbehandlingstid
Samme dag
6 dager
14 dager
9 dager
10 dager
7 dager
Samme dag
Samme dag
Samme dag
Mangler informasjon
5 dager
7 dager
18 dager
Samme dag

Foreløpig svar
Ikke påkrevd
Ikke påkrevd
Ikke påkrevd
Ikke påkrevd
Ikke påkrevd
Ikke påkrevd
Ikke påkrevd
Ikke påkrevd
Ikke påkrevd
Ikke påkrevd
Ikke påkrevd
Ikke påkrevd
Ikke påkrevd
Ikke påkrevd
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Som det framgår av tabellen så varierte saksbehandlingstiden fra samme dag i enkelte saker
(korteste saksbehandlingstid) til å være på 18 dager i en av sakene (lengste
saksbehandlingstid). Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden var på i overkant av fem
dager. Alle sakene var behandlet innen en måned.
5.2.2 Vurderinger
I forvaltningsloven § 11a første ledd kreves det at forvaltningsorganet skal forberede og
avgjøre saken ”uten ugrunnet opphold”. For saker som faller inn under bestemmelsene om
enkeltvedtak er hovedregelen slik at det skal gis foreløpig svar dersom en henvendelse ikke
kan besvares innen en måned etter at den er mottatt.
Alle de undersøkte sakene vedrørende sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet har blitt
behandlet og avgjort innen det har gått en måned. Dette gjelder også de sakene med lengst
saksbehandlingstid. Dette betyr videre at det ikke har vært nødvendig å sende foreløpig svar i
noen av disse sakene. Revisjonen har ikke funnet forhold som gjør at sakene med lengst
saksbehandlingstid ikke har blitt avgjort ”uten ugrunnet opphold”. Saksbehandlingstiden i de
undersøkte sakene er derfor innenfor de krav som stilles i forvaltningsloven. Revisjonen har
derfor ikke noen merknader til dette.
Revisjonen vil også trekke fram at den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden på om lag fem
dager må ansès å være på et tilfredsstillende nivå. Dette henger sammen med at
saksbehandlingstiden jevnt over er innenfor den anbefalte frist på 14 dager (fastsatt av Helseog sosialdirektoratet). I en av sakene (sak 13 i tabellen ovenfor) burde det imidlertid vært
sendt foreløpig svar dersom man forholder seg til denne fristen. Det forelå ikke
dokumentasjon i brukermappene om at dette var gjort. Det kan likevel ikke utelukkes at
bruker (søker) i denne saken har blitt informert om dette muntlig (pr telefon eller i møte).
Revisjonen har derfor ikke noen merknader til dette.
5.2.3 Delkonklusjon
Alle de undersøkte sakene har blitt behandlet innenfor de frister som forvaltningsloven setter.
Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden må også sies å være på et tilfredsstillende nivå.

5.3 Oppfyller enkeltvedtakene form- og innholdskravene?
5.3.1 Faktabeskrivelse
Det forelå skriftlige vedtak i alle sakene. Disse framkommer av underretningene som er sendt
til søkerne. I tabellen nedenfor framgår det hvordan innholdet i vedtakene fordelte seg:
Tabell 13: Vedtakenes innhold i de undersøkte sakene
Innhold
Når vedtaket er fattet
Hvem som har fattet vedtaket
Hvem som er søkeren
Vedtakets varighet
Innvilget beløp
Stønadsform
Vilkår
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Ja
14
14
14
14
14
14
14

Nei
0
0
0
0
0
0
0

N
14
14
14
14
14
14
14
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Som det framgår av tabellen så inneholdt all vedtakene opplysninger om når vedtaket er fattet,
hvem som har fattet vedtaket, hvem som er søkeren, vedtakets varighet, innvilget beløp,
stønadsform og vilkår. I sakene om sosialhjelp hadde de aller fleste vedtakene en varighet på
en måned. De to sakene om deltakelse i kvalifiseringsprogrammet hadde en varighet på ett år.
Alle vedtakene inneholdt begrunnelser. Disse var gitt før eller samtidig med at vedtakene var
fattet. De faktiske forhold av betydning for vurderingene ble mer eller mindre nevnt i alle
vedtakene. Ingen av begrunnelsene inneholdt imidlertid konkrete oppsett med oversikt over
de faktiske inntekter og utgifter som har vært tatt med i utmålingene. Det foreligger ikke noen
fastsatt rutiner for dette i malene hvor vedtakene framgår. Det samme gjelder en nærmere
redegjørelse for hvordan søkerens inntekter og utgifter er sammenhold med kommunens
normer for sosialhjelp. Det blir i de fleste vedtakene kun vist til at søker enten har en økonomi
som er over eller under kommunens sosialhjelpssatser. I malen for underretninger blir en
økonomisk oversikt (oversikt over søkerens inntekter og utgifter) oppgitt å følge vedtakene
(underretningene) som vedlegg. Disse oversiktene forelå i brukermappene (saksmappene) for
de fleste av de undersøkte sakene. Hvorvidt disse også faktisk er sendt til brukerne kan ikke
revisjonen si noe om.
Alle begrunnelsene viste mer eller mindre til de reglene (det vil si den hovedbestemmelse)
som de bygger på. I all hovedsak gjelder dette § 18 (om stønad til livsopphold) i lov om
sosiale tjenester i NAV. Denne ble gjengitt i alle de vedtakene (underretningene) der denne
var nevnt. I noen saker ble det også henvist til § 21 (om stønadsformer) som er å finne i
samme lov. Det ble henvist til rundskriv I-34/2001 om lov om sosiale tjenester (kapittel 5 om
sosialhjelp) i de aller fleste sakene.
I de to sakene som gjaldt søknad og vedtak om kvalifiseringsprogrammet ble det henvist til
§ 5A-1(om kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad) i lov om sosiale tjenester. Den ene
av disse sakene var fra 2008 og den andre saken var fra begynnelsen av januar 2010.
I vedlegg til disse to sakene forelå det også informasjon til søkerne om “aktuelle
lovbestemmelser”, det vi si § 5A-2 til § 5A-7. Disse ble også gjengitt i sin helet i de nevnte
vedleggene.
5.3.2 Vurderinger
I forvaltningsloven § 23 første ledd heter det at enkeltvedtaket skal være skriftlig.
Kravet til skriftlighet vil blant annet være oppfylt dersom vedtaket gjengis i underretningen.
Dette var tilfellet i alle de undersøkte sakene. Revisjonen har derfor ikke noen merknader til
dette.
Forvaltningsloven gir ingen konkret anvisning på hva et enkeltvedtak skal inneholde.
Vedtaket bør imidlertid være klart og tydelig, inneholde opplysninger om hvem som har fattet
det, hvem det gjelder, når vedtaket er fattet og hva det går ut på. Vår undersøkelse viser at alle
vedtakene (både sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet) innehar opplysninger om disse
forholdene.
I vedtakene bør det også gis nødvendige konkretiseringer, for eksempel av kronebeløp, vilkår
og/eller tiltakets art og varighet.54 Vår gjennomgang viser at alle de undersøkte sakene om
sosialhjelp inneholder slike opplysninger (der det har vært påkrevd eller nødvendig).
54

Asbjørn Kjønstad og Aslak Syse; Velferdsrett II, 3 utgave 2008, s. 92.
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Det samme gjelder for vedtakene om kvalifiseringsprogrammet.
I forvaltningsloven heter det at enkeltvedtak skal grunngis og at begrunnelsen som hovedregel
skal gis samtidig med at vedtaket treffes. Dette var tilfellet i alle de undersøkte sakene.
Revisjonen har derfor ikke noen merknader til dette. I forvaltningsloven heter det videre at det
i begrunnelsen skal vises til de regler vedtaket bygger på. Disse bør normalt også gjengis.
Vår gjennomgang av saker viser at dette var tilfellet i de aller feste sakene. Begrunnelsen bør
videre nevne de faktiske forhold som vedtaket bygger på. I de fleste sakene om sosialhjelp var
det lite informasjon om de faktiske forhold som sakene ble vurdert ut i fra. Dette gjelder
spesielt opplysninger om søkernes inntekter og utgifter. I de to sakene om
kvalifiseringsprogrammet var de faktiske opplysningene og sosialtjenestens vurderinger av
disse i forhold til lovverket, mer omfattende og informativ.
5.3.3 Delkonklusjon
Det forelå skriftlige vedtak i alle de undersøkte sakene. Vedtakene oppfyller derfor
formkravene. Det foreligger imidlertid noen mangler vedrørende innholdskravene. Dette
gjelder spesielt at vedtakene om sosialhjelp ikke gir en mer informativ beskrivelse av de
faktiske forhold, og at enkelte vedtak har mangelfull gjengivelse av de benyttede
lovbestemmelsene.

5.4 Er det gitt tilfredsstillende underretning til partene?
5.4.1 Faktabeskrivelse
Sosialtjenesten har en standard mal for underretninger. I intervju ble det opplyst om at det er
fast praksis å sende underretning i alle saker. Det var sendt underretning i alle de
gjennomgåtte sakene. I alle underretningene framkommer det hva som var vedtaket i sakene,
samt begrunnelsene for disse. Alle underretningene synes videre å ha blitt sendt samme dag
som vedtakene ble fattet.
Sosialtjenesten har et standardskriv som inneholder informasjon om partenes rettigheter
(kalt “Framgangsmåte ved klage over administrativt vedtak fattet i henhold til lov om sosiale
tjenester”). Her opplyses det om klagerett, opplysninger om hvem som er klageinstans
(Fylkesmannen), klagefrist (tre uker), kort om framgangsmåte ved klage (skriftlig eller
muntlig), retten til innsyn i sakens dokumenter, adgangen til å søke fritt rettsråd, adgangen til
å få tilkjent saksomkostninger, og forvaltningsorganets veiledningsplikt. Standardskrivet
inneholder imidlertid ikke opplysninger om eller henvisninger til klagereglene i
forvaltningsloven kapittel VI (om klage og omgjøring).
Det nevnte standardskrivet inngår som en del av sosialtjenestens standard mal for
underretninger. Revisjonens gjennomgang av enkeltsaker viser at dette standardskrivet ikke
var å finne sammen med underretningene (i brukermappene) i alle de undersøkte sakene.
Dette betyr imidlertid ikke nødvendigvis at standardskrivet ikke faktisk har vært vedlagt de
underretningene som ble sendt til partene.
5.4.2 Vurderinger
I forvaltningsloven heter det at partene skal underrettes om vedtaket og at dette som
hovedregel skal skje skriftlig. Undersøkelsen viser at dette var gjort i alle de gjennomgåtte
sakene. Det heter videre at vedtaket og begrunnelsen for denne bør gjengis i underretningen.
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Dette var gjort i alle sakene. I forvaltningsloven heter det at partene skal underrettes om
vedtaket så snart som mulig. Også dette synes å være tilfellet for alle de undersøkte sakene.
Revisjonen har derfor ikke noen merknader til dette. Underretningen skal gi opplysninger om
partenes klageadgang, klagefrist, klageinstans og den nærmere framgangsmåte ved klage,
samt deres rett til innsyn i sakens dokumenter. Undersøkelsen viser at det kan det være noe
tvil om partene har blitt opplyst om disse rettene all den tid sosialtjenestens standardskriv om
dette ikke er å finne sammen med alle de undersøkte underretningene. Revisjonen vil likevel
understreke at dette ikke nødvendigvis betyr at opplysningene om dette ikke har vært tilsendt
partene i lag med underretningene i disse sakene.
Selv om alle de undersøkte underretningene inneholdt de (mest) påkrevde opplysninger om
partenes klageadgang, vil revisjonen likevel trekke fram at det uten tvil vil være en fordel
dersom det i underretningene også blir henvist til klagereglene i forvaltningsloven kapittel
VI (§§ 28 til 36). Dette skyldes at det er her man finner de sentrale reglene som gjelder for
framgangsmåten ved klage over enkeltvedtak (herunder også for vedtak om sosialhjelp og
kvalifiseringsprogrammet).
5.4.3 Delkonklusjon
Det er gitt tilfredsstillende underretninger i de fleste sakene. I noen saker er det imidlertid noe
usikkert om det har blitt opplyst fullt ut om partenes rettigheter.

5.5 Stilles det vilkår i vedtakene, og er disse lovlige?
5.5.1 Faktabeskrivelse
Sosialhjelp:
Det forelå vedtak om innvilgelse i alle de 12 undersøkte sakene om sosialhjelp. Det ble også
stilt vilkår i alle disse sakene. Fordelingen av de ulike vilkår som er brukt framgår av tabellen
nedenfor:
Tabell 14: Vilkår som er stilt i vedtakene om sosialhjelp
Vilkår benyttet i de undersøkte sakene

Ja

Nei

Ikke
relevant

N

Gi beskjed ved endring i økonomiske
forhold
Vise fram kvittering
Registrere seg som arbeidssøker
Møte til samtale med rådgiver mm
At stønad skal utbetales direkte til kreditor

14
1
0
0
1

0
13
14
14
13

0
?
?
?
?

14
1 (?)
?
?
?

Det mest brukte vilkåret var at brukerne skal gi beskjed ved endring av deres økonomiske
situasjon. Dette vilkåret finnes i alle sakene. Andre brukte vilkår var krav om å vise fram
kvittering og at stønad skal betales direkte til kreditor.
Kvalifiseringsprogrammet:
Det ble stilt vilkår i begge de undersøkte sakene om kvalifiseringsprogrammet.
Fordelingen av vilkår som er brukt i de undersøkte sakene framgår av tabellen nedenfor:
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Tabell 15: Vilkår som er stilt i vedtakene om kvalifiseringsprogrammet

Vilkår
Obligatoriske vilkår (lovkrav)
Arbeidsevnevurdering
Delta på arbeidsrettede
tiltak/arbeidssøking
Andre brukte vilkår i de undersøkte
sakene
Full tids deltakelse på tiltak
Vesentlig fravær kan medføre stans av
deltakelse i programmet

Ja

Nei

Annet

N

2

0

0

2

2

0

0

2

2

0

0

2

2

0

0

2

Som det framgår av tabellen så var det stilt vilkår om, eller allerede foretatt, en
arbeidsevnevurdering i begge sakene. Det var stilt vilkår om å delta på arbeidsrettede tiltak i
begge sakene. I begge sakene var det videre stilt vilkår om deltakelse på full tid og at
vesentlig fravær kan medføre stans av deltakelse i programmet
5.5.2 Vurderinger
Det kan settes vilkår i vedtak om tildeling av økonomisk stønad. Undersøkelsen viser at det
var stilt vilkår i alle sakene. De vilkår som stilles i sosialhjelpssaker må besluttes i det samme
vedtaket som økonomisk stønad gis, de må være begrunnet og ha nær sammenheng med
vedtaket om å gi stønad.55 Vilkårene må heller ikke urimelig begrense stønadsmottakerens
handle- eller valgfrihet. Undersøkelsen viser at det er mangelfulle begrunnelser for hvorfor
vilkårene er stilt i den enkelte sak. Revisjonen savner blant annet redegjørelser som får fram
de individuelle vurderingene av behovet for de konkrete vilkår i de respektive sakene.
I rundskriv er det gitt eksempler på vilkår som kan settes vedrørende vedtak om økonomisk
stønad. Det kan blant annet stilles krav til brukerne om å registrere seg som arbeidssøkende,
delta på kompetansegivende tiltak, bytte til rimeligere bolig, møte til veiledningssamtaler og
framleggelse av dokumentasjon på utgifter (kvitteringer og husleiekontrakt). Denne
opplistingen er ikke uttømmende. Alle vilkårene som er stilt i de undersøkte sakene om
økonomisk stønad er innenfor lovens rammer.
Det både kan og skal stilles vilkår i vedtak om deltakelse i kvalifiseringsprogrammet. De mest
sentrale vilkårene er at deltakerne skal være villig til å gjennomføre arbeidsevnevurdering,
delta på arbeidsrettede tiltak og foreta arbeidssøking. Undersøkelsen viser at det var stilt
vilkår i alle vedtakene om kvalifiseringsprogrammet. De vilkår som var stilt er innenfor
lovens rammer.
5.5.3 Delkonklusjon
De vilkår som er stilt er innenfor lovens rammer, men det mangler jevnt over individuelle
begrunnelser for at vilkårene er stilt.

55

Ot.prp. nr. 29 (1990-1991) Sosiale tjenester m.v. (sosialloven), på side 161.
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5.6 Er kommunens normer for sosialhjelp i tråd med lovkrav og
statlige veiledende retningslinjer?
5.6.1 Faktabeskrivelse
I kommunens delegasjonsreglement er levekårsutvalget delegert “all myndighet etter
sosialtjenesteloven så langt loven tillater”. Utvalget har vedtatt at Loppa kommunes normer
(satser) for sosialhjelp skal være “de til enhver tid gjeldende veiledende statlige normene”.
Vi viser i denne sammenheng til utvalgets vedtak i sak 56/04 på dets møte 1. desember 2004.
Dette betyr at så lenge ikke annet blir vedtatt (av utvalget eller kommunestyret), så vil
kommunens sosialhjelpssatser være lik de som fastsettes av Arbeidsdepartementet (sist ved
rundskriv A-1/2010 av 20.12.2010). En nærmere omtale av disse finnes i kapittel 5.1.3
(i denne rapporten).
5.6.2 Vurderinger
Revisjonen har ikke noen merknader til dette.
5.6.3 Delkonklusjon
Kommunens normer for sosialhjelp er i tråd med lovkrav og statlige veiledende retningslinjer.

5.7 Blir sosialhjelpsnormene benyttet i saksbehandlingen?
5.7.1 Faktabeskrivelse
I intervju har revisjonen blitt informert om at det er de statlige normene (satsene) som blir
benyttet ved behandling og utmåling av økonomisk sosialhjelp. Vurderingene blir blant annet
gjort i forhold til brukerens (søkerens) utgifter til “livsopphold” slik disse er definert i de
statlige retningslinjene. I tillegg blir det foretatt konkrete og individuelle vurderinger i hver
enkelt sak og tilfelle. Det ble også nevnt at dem forsøker å strekke seg langt i utmålingen og at
det i enkelte tilfeller blir tildelt økonomisk sosialhjelp uten at vilkårene (strengt tatt) er
oppfylt. Dette gjelder spesielt i tilfeller som er akutt (og kriseaktig). De store vurderingene
gjøres når det kommer nye brukere. Etter hvert får de kjennskap til og erfaring med brukernes
livssituasjon.
I sosialtjenestens rutinehåndbok (fra 2006) blir det gitt en oversikt over hvilke utgifter og
inntekter som det skal tas hensyn til ved utregningen av søkerens økonomi. Det blir også gitt
en oversikt over inntekter og utgifter som normalt skal holdes utenfor beregningen. På
inntektssiden gjelder dette grunnstønad, hjelpestønad, barnetillegg (ved dekning av bidrag),
reiseutgifter i forbindelse med kurs gjennom arbeidskontoret, samt kjøregodtgjørelse og
telefongodtgjørelse i forbindelse med arbeidsinntekt. På utgiftssiden gjelder dette
påleggstrekk, kredittkjøp/forbruksgjeld, gjeld til annet enn boligformål, telefon (tellerskritt)
og bilutgifter.
Sosialtjenesten har et skjema kalt “Økonomisk beregning” som den fyller ut ved behandlingen
av hver søknad. Dette for å skaffe oversikt over søkerens månedlige inntekter og utgifter,
samt for å sammenholde dette med normen (satsen) for sosialhjelp. Det blir da foretatt en
utregning for å se om det foreligger en (positiv eller negativ) differanse mellom søkerens
utgifter og normen for sosialhjelp (utgifter til livsopphold). Oppramsingen av utgifter som blir
hensyntatt i denne utregningen er imidlertid ikke like spesifikke som det som er tatt med i
statens veiledende satser. Skjemaet inneholder i hovedsak utgiftsposter som “boliglån”,
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“strøm/fyring”, “variable utgifter”, “forsikring”, og “andre lån”. Det er altså ikke mulig å
kontrollere opplysningene om utgifter i sosialtjenestens skjema direkte med statens liste over
utgifter som skal medregnes (som utgifter til livsopphold). Vår gjennomgang av
brukermapper viste at sosialtjenestens skjema forelå i utfylt stand i de aller fleste
brukermappene.
5.7.2 Vurderinger
Revisjonen registrerer at sosialtjenesten benytter et skjema (kalt “Økonomisk beregning”) ved
utmåling av økonomisk sosialhjelp. Selv om det ikke er noe galt i en slik framgangsmåte, vil
revisjonen likevel minne om at denne kan framstå som noe sjablonmessig, og gi inntrykk av
at utmålingene ikke skjer “etter en konkret og individuell vurdering”. Revisjonen vil minne
om at søknader ikke kan avslås bare med henvisning til at vedkommende søker har en inntekt
over kommunens eller statens satser. Stønadsbeløp kan heller ikke fastsettes i henhold til
satsene alene. Kommunens liste over inntekter som skal tas med i beregningen, samt utgifter
som normalt skal holdes utenfor beregningen, er i tråd med statens retningslinjer. Samlet sett
er det revisjonen sitt inntrykk at sosialhjelpsnormene blir benyttet i saksbehandlingen slik
disse er fastsatt i statens retningslinjer for utmåling av økonomisk stønad til livsopphold.
5.7.3 Delkonklusjon
Sosialhjelpsnormene blir benyttet i saksbehandlingen.

5.8 Konklusjon
Undersøkelsen viser at saksbehandlingen i all hovedsak skjer i tråd med lovkrav og statlige
retningslinjer. Alle de undersøkte sakene har blitt behandlet innenfor de frister som
forvaltningsloven setter. Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden må også sies å være på et
tilfredsstillende nivå. Det forelå skriftlige vedtak i alle de undersøkte sakene. Vedtakene
oppfyller derfor formkravene. Det foreligger imidlertid noen mangler vedrørende
innholdskravene. Dette gjelder spesielt at vedtakene om sosialhjelp ikke gir en mer informativ
beskrivelse av de faktiske forhold, og at enkelte vedtak har mangelfull gjengivelse av de
benyttede lovbestemmelsene. Det er gitt tilfredsstillende underretninger i de fleste sakene.
I noen saker er det imidlertid noe usikkert om det har blitt opplyst fullt ut om partenes
rettigheter. De vilkår som er stilt er innenfor lovens rammer, men det mangler jevnt over
individuelle begrunnelser for at vilkårene er stilt. Kommunens normer for sosialhjelp er i tråd
med lovkrav og statlige veiledende retningslinjer. Sosialhjelpsnormene blir benyttet i
saksbehandlingen.
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6. ER DET ETABLERT RUTINER FOR INTERNKONTROLL I
SOSIALTJENESTEN?
6.1 Revisjonskriterier
Kommunen er forpliktet til å ha systemer, prosedyrer og rutiner som sikrer at forvaltningen av
helse- og sosialtjenestene skjer i tråd med helse- og sosiallovgivningen. Det kan også nevnes
at det i forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene56 stilles krav til at det foreligger ”et
system av prosedyrer” og ”skriftlige nedfelte prosedyrer”.
6.1.1 Kommuneloven
I kommuneloven § 23 nr. 2 er administrasjonssjefen i kommunen pålagt et generelt og
overordnet ansvar for intern kontroll med kommunens virksomhet. I denne bestemmelsen
heter det at administrasjonssjefen skal ”sørge for at administrasjonen drives i samsvar med
lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll”.
6.1.2 Lov om sosiale tjenester i NAV
Formålet med internkontroll (i sosial- og helsetjenesten) er å sikre etterlevelse av
lovgivningen gjennom systematisk styring og kontinuerlig forbedring. Fram til 31.12.2009
var kravene til internkontroll i kommunens sosialtjeneste i sosialtjenesteloven § 2-1 andre
ledd. Disse kravene gjaldt imidlertid ikke for denne lovens kapittel 5 om økonomisk stønad og
kapittel 5A om kvalifiseringsprogram. Men fra og med 1. januar 2010 er det i en ny lov (lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen) også innført krav til internkontroll for
”individuelle tjenester” (herunder stønad til livsopphold og kvalifiseringsprogram), jf § 5 i lov
om sosiale tjenester i NAV. Det er derfor også relevant å se nærmere på om kommunen har
innført rutiner for internkontroll innenfor sosialtjenesten (de kommunale oppgavene i NAV
Loppa).
6.1.3 Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
I lov om sosiale tjenester i NAV § 5 heter det at ”Kommunen skal føre internkontroll for å
sikre at virksomhet og tjenester etter kapittel 4 er i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold
av lov eller forskrift”. Det heter videre at departementet kan gi forskrifter med nærmere
bestemmelser om pliktens innhold. I lovforarbeidene57 er det lagt til grunn at felles forskrift
om internkontroll i sosial- og helsetjenesten (Internkontrollforskriften)58 også skal gjelde for
saker om sosiale stønader og kvalifiseringsprogrammet.
I internkontrollforskriften § 1 sies det at formålet med forskriften er ”å bidra til faglig og
forsvarlige sosial- og helsetjenester og at sosial- og helselovgivningen oppfylles gjennom krav
til systematisk styring og kontinuerlig forbedringsarbeid i tjenestene”. I forskriften § 3
defineres internkontroll som ”systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter
planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold
av sosial- og helselovgivningen”. Det nærmere innholdet i internkontrollen framkommer av

56

Heretter kalt kvalitetsforskriften.
Ot. prp. nr. 103 (2008-2009) Om lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, på side 21.
58
FOR 2002-12-20 nr. 1731
57
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§ 4 i forskriften. Her nevnes de grunnleggende elementer som må være på plass for at
virksomheten skal ha en tilstrekkelig internkontroll. Her heter det blant annet at den/de
ansvarlige for virksomheten skal:
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

beskrive virksomhetens hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet samt
hvordan virksomheten er organisert. Det skal klart framgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet
er fordelt,
sikre tilgang til aktuelle lover og forskrifter som gjelder for virksomheten,
sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle fagfelt,
sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes,
gjøre bruk av erfaringer fra pasienter/tjenestemottakere og pårørende til forbedring av
virksomheten,
skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse
av myndighetskrav,
utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner
eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av sosial- og
helselovgivningen,
foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som
forutsatt og bidrar til kontinuerlige forbedringer i virksomheten.

Internkontroll i sosialtjenesten innebærer altså at kommunen blant annet skal:
-

ha beskrivelser av sosialtjenestens hovedoppgaver, mål og organisering, samt
beskrivelser av fordelingen av ansvar, oppgaver og myndighet
ha prosedyrer/instrukser/rutiner for å sikre etterlevelse av lovverket
sikre at de ansatte har kunnskap om og tilgang til gjeldende lover og forskrifter
sørge for at de ansatte er faglig kvalifiserte og holder seg oppdaterte på saksfeltet
gjøre nytte av erfaringene til ansatte, brukere og samarbeidspartnere
foreta risikovurderinger av sosialtjenesten

6.2 Har sosialtjenesten utarbeidet skriftlige rutiner og prosedyrer slik
internkontrollforskriften krever?
6.2.1 Faktabeskrivelse
Rådmannen har (etter fullmakt fra kommunestyret) delegert kommunens myndighet til å
forvalte en rekke av kommunens oppgaver i henhold til lov om sosiale tjenester til leder av
NAV Loppa (herunder økonomisk stønad og kvalifiseringsprogrammet). Dette skjedde i
2008. Kravet til å ha et system for internkontroll knyttet til områdene økonomisk stønad og
kvalifiseringsprogrammet ble innført med virkning fra 1. januar 2010.59 Dette betyr at det ikke
fantes særlige krav om internkontroll for disse to områdene da de nevnte delegasjonene ble
gjennomført og NAV Loppa ble etablert. Dette betyr videre at det rent formelt ikke er delegert
ansvar for internkontrollen på disse to områdene til leder av NAV Loppa. Uttalelser i en
veileder om internkontroll i helse- og sosialtjenesten fastslår imidlertid at ansvaret for den
praktiske gjennomføringen av internkontroll uansett vil være delegert til lederen av den
aktuelle virksomheten, i dette tilfelle lederen av NAV Loppa. At NAV Loppa har ”enhetlig
administrativ og faglig ledelse” bekrefter også dette (jf. samarbeidsavtalen). Med
utgangspunkt i dette legger revisjonen til grunn at det praktiske og daglige ansvaret for
59

Se § 5 i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.
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internkontroll (vedrørende de sosiale tjenestene som er samordnet med NAV Loppa), ligger til
lederen av det lokale NAV-kontoret i kommunen.
Fra etableringen av NAV Loppa fant sted i 2008 og fram til første halvår 2011 har det i alt
vært tre ledere av kontoret. Det var heller ikke utarbeidet noe internt delegasjonsreglement på
undersøkelsestidspunktet som berører og er tilpasset de kommunale oppgavene i NAV Loppa.
Etter det revisjonen erfarer har disse forholdene gjort det vanskelig å få utformet skriftlige
rutiner og prosedyrer for saksbehandling og internkontroll. Den kommunale delen av NAVkontoret har derfor valgt å videreføre de systemer og rutiner som ble benyttet av
sosialtjenesten før samordningen fant sted. Dette for å ha rutiner i arbeidet som de føler seg
trygge på. Disse rutinene er ikke utarbeidet med tanke på de nye kravene til internkontroll
(for økonomisk stønad og kvalifiseringsprogrammet).
I intervju framkom det at det ikke er utarbeidet stillingsinstrukser med tanke på etableringen
av NAV Loppa. Stillingsinstruksene som gjaldt for sosialtjenesten før NAV Loppa ble
etablert, gjelder altså fortsatt.
Revisjonen vil trekke fram at det foreligger en lokalt utarbeidet rutinehåndbok for
sosialtjenesten i Loppa kommune. Denne ble utarbeidet i 2006 av daværende sosialleder og
sosialkonsulent. Denne omhandler blant annet rutiner og maler for behandling av søknad om
økonomisk sosialhjelp, forvaltning av nødhjelp, oppfølging av klienter under opphold i
behandlingsinstitusjon, samt behandling av klagesaker i sosialtjenesten.
6.2.2 Vurderinger
Lovkravet om internkontroll vedrørende økonomisk stønad og kvalifiseringsprogrammet ble
innført fra 01.01.2010, jf. § 5 i lov om sosiale tjenester i NAV. De rutiner og prosedyrer som
benyttes i sosialtjenesten ved NAV Loppa er utarbeidet før dette tidspunkt. Det er derfor på
det rene at de rutiner og prosedyrer som gjelder for sosialtjenesten ved NAV Loppa ikke er
utarbeidet med sikte på å tilfredsstille de nye kravene om internkontroll. I og med at dette er
et forholdsvis nytt lovkrav, samt at samordningen med NAV Loppa er av relativt ny dato,
finner ikke revisjonen det formålstjenlig å foreta en nærmere detaljert vurdering av dette
området i denne omgang. Revisjonen vil nevne at et nyttig hjelpemiddel i utarbeidelsen av
systemer for internkontroll kan være veilederen ”Hvordan holde orden i eget hus” som tar for
seg internkontroll i sosial- og helsetjenesten. Denne er utarbeidet i et samarbeid mellom
Helsedirektoratet og Helsetilsynet. Sosialtjenesten sin rutinehåndbok (fra 2006) synes også å
være et godt utgangspunkt for dette arbeidet.
Revisjonen vil avslutningsvis trekke fram at intensjonen med system for internkontroll og
rutiner for saksbehandling er å bidra til faglig og forsvarlige sosial- og helsetjenester.
Mangelen på internkontroll kan blant annet føre til svikt i saksbehandlingen, vedtak som ikke
er i tråd med lovverket eller faktiske forhold, svekket kontroll med om vilkår er oppfylt i
enkeltsaker, feilutbetalinger, og svikt i håndtering av saksdokumenter (herunder svikt i
journal- og arkivrutiner). Det er derfor grunn å understreke viktigheten av at et skriftlig
nedfelt system for internkontroll kommer på plass så snart som mulig.

6.3 Konklusjon
Det har ikke blitt igangsatt noe arbeid med å få etablert rutiner for internkontroll ved
sosialtjenesten som er tilpasset de nye lovkravene om internkontroll vedrørende økonomisk
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stønad og kvalifiseringsprogrammet. Revisjonen vil understreke viktigheten av at et system
for internkontroll kommer på plass så snart som mulig.

7. KONKLUSJONER
7.1 Har samordningen av kommunens sosialtjeneste med NAV Loppa
blitt utført i tråd med lovkrav og målsetninger?
Det formelle rammeverket i Loppa kommune vedrørende den lokale samordningen av
kommunens sosialtjeneste med NAV Loppa er på plass, og i tråd med lovverket.
Revisjonen har likevel et inntrykk av at kommunens grad av styring og kontroll med
sosialtjenesten har blitt mindre etter etableringen av NAV-kontoret.
Det tverrfaglige arbeidet og samarbeidet synes ikke å ha økt noe nevneverdig etter
samordningen. Revisjonen sitt hovedinntrykk er at oppfølgingsarbeidet overfor brukerne har
blitt svekket. Dette gjelder spesielt de tyngre brukerne. Det foreligger også indikasjoner på at
graden av tilgjengelighet på saksbehandlernivå har blitt mindre. Nivået på brukermedvirkning
synes samlet sett å være noe forbedret.

7.2 Hvordan er bruken av økonomisk sosialhjelp i Loppa kommune?
Hovedtendensen i fireårsperioden 2007 til 2010 er at driftsutgiftene i sosialtjenesten har økt,
utgiftene til utbetaling av økonomisk sosialhjelp har økt, antallet og andelen mottakere har
økt, antall behandlede saker har økt for så å falle litt igjen, samt at stønadslengden per
sosialhjelpsmottaker har økt (bortsett fra når det gjelder unge mottakere der stønadslengden
har blitt halvert). Revisjonen merker seg at det har skjedd en utvikling fra et mindreforbruk i
2007 til et merforbruk i 2010 når det gjelder kommunens utgifter (bidrag) til økonomisk
sosialhjelp. Forklaringene på denne utviklingen kan være mange, eksempelvis ustabil (og til
dels lav) bemanning ved sosialtjenesten, ustabil ledelse (mange ledere over en kort periode)
ved NAV-kontoret, manglende styringssignaler fra kommunen til NAV Loppa, finanskrisen,
samt at det i en periode var store restanser (og lang saksbehandlingstid) ved den statlige delen
av NAV (trygdeordninger).
KOSTRA-tallene for 2010 viser at Loppa kommunens netto driftsutgifter er lavere enn de
fleste sammenlikningskommunene. Dette kan henge sammen med at antallet og andelen
årsverk i kommunens sosialtjeneste er lavere i Loppa kommune enn i alle
sammenlikningskommunene. Undersøkelsen viser også at andelen sosialhjelpsmottakere i
Loppa er høyere enn sammenlikningskommunene. Dette kan blant annet henge sammen med
en fleksibel bruk av vilkårene for økonomisk sosialhjelp og lav terskel for å innfri søknader
(jf. intervju). Dette kan også skyldes demografiske forhold, graden av arbeidsledighet i
kommunen, samt en lav terskel for at publikum velger å søke om sosialhjelp.

7.3 Skjer saksbehandlingen i tråd med lovkrav og statlige
retningslinjer?
Undersøkelsen viser at saksbehandlingen i all hovedsak skjer i tråd med lovkrav og statlige
retningslinjer. Alle de undersøkte sakene har blitt behandlet innenfor de frister som
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forvaltningsloven setter. Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden må også sies å være på et
tilfredsstillende nivå. Det forelå skriftlige vedtak i alle de undersøkte sakene. Vedtakene
oppfyller derfor formkravene. Det foreligger imidlertid noen mangler vedrørende
innholdskravene. Dette gjelder spesielt at vedtakene om sosialhjelp ikke gir en mer informativ
beskrivelse av de faktiske forhold, og at enkelte vedtak har mangelfull gjengivelse av de
benyttede lovbestemmelsene. Det er gitt tilfredsstillende underretninger i de fleste sakene.
I noen saker er det imidlertid noe usikkert om det har blitt opplyst fullt ut om partenes
rettigheter. De vilkår som er stilt er innenfor lovens rammer, men det mangler jevnt over
individuelle begrunnelser for at vilkårene er stilt. Kommunens normer for sosialhjelp er i tråd
med lovkrav og statlige veiledende retningslinjer. Sosialhjelpsnormene blir benyttet i
saksbehandlingen.

7.4 Er det etablert rutiner for internkontroll i sosialtjenesten?
Kommunen har ikke igangsatt noe arbeid med å få etablert rutiner for internkontroll for de
kommunale oppgavene ved NAV Loppa (sosialtjenesten) som er tilpasset de nye lovkravene
om internkontroll vedrørende økonomisk stønad og kvalifiseringsprogrammet. Revisjonen vil
understreke viktigheten av at et system for internkontroll kommer på plass så snart som mulig.
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8. ANBEFALINGER
Med utgangspunkt i de hovedfunn som er gjort i denne undersøkelsen vil revisjonen anbefale
at Loppa kommune:
1. foretar en gjennomgang av dens deltakelse i styringen av de kommunale oppgavene
(sosialtjenesten) ved NAV Loppa.
2. aktivt arbeider for at målsetningene med samordningen i NAV Loppa blir ivaretatt.
Dette gjelder spesielt i forhold til tverrfaglig arbeid, tilgjengelighet, oppfølging av
brukere og brukermedvirkning.
3. gjennomgår sine rutiner i saksbehandlingen slik at dette sikrer at kravene i
forvaltningsloven og lov om sosiale tjenester i NAV blir etterlevd fullt ut.
4. utarbeider rutiner for internkontroll for de kommunale oppgavene ved
NAV Loppa (sosialtjenesten) som er i tråd med kravene i lov om sosiale tjenester i
NAV § 5 og forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten.
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VEDLEGG
VEDLEGG 1: RÅDMANNENS KOMMENTARER
Fra: Jarvi, Charles [mailto:Charles.Jarvi@nav.no]
Sendt: 7. september 2011 14:55
Til: 'Bjørnar Tollefsen'; Post Vefik
Emne: SV: Tilsyn - Rapport om NAV Loppa
Viktighet: Høy

God dag.
Beklager at det ikke har vårt gitt uttalelse om dette tidligere, men som ny ved kontoret så har jeg måtte
lete for å finne svarene, men rapporten synes jeg er grei og det er stort sett de samme inntrykk jeg
sitter igjen med etter min korte tid ved kontoret.
Vi har lest gjennom rapporten og vi ser at det er noen justeringer som må ta innad i NAV Loppa, disse
har vi begynt på i dag. At vi ikke har kunnet begynt før med dette skyldes stor utskifting av
arbeidsstyrken ved kontoret.
Det vi har hatt spesifikk oppmerksomhet på er punktene i sammendraget, og de merknader som
fremkommer der, under pkt. 0.5 Revisors vurderinger og konklusjoner, som går ut på, sitat: "
Kommunenes grad av styring og kontroll med sosialtjenesten synes ikke å ha økt noe
nevneverdig.............."
Hovedprioritet skal styrkes innad i kontoret og det er faktisk det vi har startet med i dag, der
ansvarsfordeling og samhandlingen innad i enheten må bli bedre enn det den har vært. Vi har fått
saksbehandler på plass nå i Rusmiddelprosjektet, ny saksbehandler på sosial, og jeg da som ny
leder. Alle vi "nye" er begynt ved kontoret i løpet av de siste tre ukene: Disse ansettelsene vil
klart styrke vårt arbeid med tyngre brukere, og brukere generellt..
Vi viser så til pkt.03 Anbefalinger.
Det er satt opp 4 punkter her, og av disse vil jeg som leder ha høyst på min prioriteringsliste,
underpunktene: 2, 3,. Jeg ser helt klart at dette kan det gjøres noe med fort, og snuoperasjonen er
fullt ut mulig å få gjennomført innen kort tid.
Jeg har ingen kommentarer utover det jeg har sagt.

Med vennlig hilsen
NAV Loppa
Charles Järvi
leder
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VEDLEGG 2: GJENNOMFØRING OG METODE
Undersøkelsen er gjennomført i henhold til RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon
(fastsatt av styret i Norges kommunerevisorforbund).
Bestilling fra kontrollutvalget
Oppstart av denne undersøkelsen ble behandlet og vedtatt av kontrollutvalget i Loppa
kommune den 25. februar 2011 (sak 06/2011). Her ble også de fire hovedproblemstillingene i
undersøkelsen vedtatt.
Oppstartsmøte
Det ble sendt oppstartsbrev til rådmannen i Loppa kommune og leder ved NAV Loppa den
7. februar 2011. Det ble avholdt oppstartsmøte den 1. mars 2010. Her deltok rådmann Bjørnar
Tollefsen, Beate Danielsen (leder ved NAV Loppa) og Knut Thomassen
(sosialkonsulent/barnevernleder).
Om intervju
Det ble gjennomført et felles intervju med NAV-leder Beate Danielsen og sosialkonsulent
Knut Thomassen den 1. mars 2011. Vi har også gjennomført et separat intervju med Knut
Thomassen den 18. mars 2011.
Om utvalg og gjennomgang av brukermapper
Utvalget av brukermapper for nærmere undersøkelse vedrørende sosialhjelp ble gjort med
utgangspunkt i NAV Loppa sin oversikt over brukere av sosialhjelp i Loppa kommune i 2010.
Vi valgte å se nærmere på brukermappen til hver fjerde bruker, det vil si 12 av i alt 48
brukermapper. I tillegg har vi sett på brukermappene til to deltakere i
kvalifiseringsprogrammet.
Gjennomgangen og undersøkelsen av de 14 brukermappene (sosialhjelp og
kvalifiseringsprogrammet) skjedde med utgangspunkt i på forhånd utarbeidede
kontrollspørsmål. Vi har tatt utgangspunkt i det nyeste vedtaket i alle mappene. Alle de
undersøkte vedtakene er fra 2010 (bortsett fra et vedtak om kvalifiseringsprogrammet som er
fra 2008).
Verifisering og kvalitetssikring
Utkast til rapport (før verifisering) og endelig rapport (før høring) er gjennomgått av
oppdragsansvarlig revisor (revisjonssjefen).
Utkast til rapport ble sendt på verifisering til konstituert NAV-leder Beate Danielsen og
sosialkonsulent Knut Thomassen den 10. august 2011. Revisjonen mottok tilbakemelding den
17. august 2011. Det er foretatt noen mindre justeringer i rapporten som følge av de innkomne
tilbakemeldingene.
Høring
Rapporten ble sendt på høring til rådmannen den 24. august 2011, jf. kommuneloven
§ 77 nr. 6. Rådmannens kommentarer framgår av vedlegg 1 i rapporten.
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