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1.

SAMMENDRAG

Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Sosialtjenesten» i Lillesand kommune har hatt til hensikt å
vurdere om NAV Lillesand sin saksbehandling og praksis i forbindelse med tildeling av
økonomisk sosialhjelp, er tilfredsstillende i henhold til formelle krav og forventninger. Videre
skulle revisjonen vurdere om NAV Lillesand oppfyller plikten til internkontroll knyttet til
sosialtjenesteområdet, og om internkontrollen er organisert på en hensiktsmessig måte.
Prosjektet ble gjennomført av Aust-Agder Revisjon IKS i perioden januar – juni 2017 etter
bestilling fra kontrollutvalget i Lillesand. Rapporten skulle opprinnelig fremmes for
kontrollutvalget i møte den 23. mai, men da dette møtet ble fremskyndet til 2. mai oversendes
rapporten for behandling i kontrollutvalget den 18. september.
Revisjonen har etter bestilling fra kontrollutvalget i Lillesand lagt til grunn to overordnede
problemstillinger:
1) Er Lillesand kommunes saksbehandling og praksis i forbindelse med tildeling av
økonomisk sosialhjelp tilfredsstillende i henhold til formelle krav og forventninger?
-

Herunder om vedtatte veiledende satser til utbetaling av økonomisk
stønad til livsopphold blir ivaretatt

2) Oppfyller Lillesand kommune plikten til internkontroll knyttet til
sosialtjenesteområdet, og har man organisert internkontrollen på en hensiktsmessig
måte?
Revisjonen har i sitt arbeid med problemstillingene lagt til grunn et sett med kriterier for å
besvare problemstillingene. Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller standarder som
forvaltningsrevisjonsprosjekter skal revideres/vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene skal
være begrunnet i, og utledet fra, autoritative kilder innenfor det reviderte området. Eksempler
på dette er lover, forskrifter politiske vedtak, mål og føringer, samt anerkjent teori. Sentrale
kriterier i dette prosjektet har vært sosialtjenesteloven med tilhørende forskrift om
internkontroll, forvaltningsloven, veiledende satser for sosiale stønader i Lillesand kommune
og COSO sitt teoretiske rammeverk for internkontroll.
Faktagrunnlaget er de resultater som følger av revisjonens datainnhenting basert på ulike
metodiske tilnærminger. Sentralt for dette prosjektet har dokumentstudier av vedtak om
sosiale stønader stått sentralt. Videre er det gjennomgått ulik dokumentasjon utarbeidet av
kommunen, eksempelvis styringssystemet i Lillesand kommune, rutiner og prosedyrer ved
NAV Lillesand og EQS. Det er også gjennomført flere intervjuer som har hatt til hensikt å
danne grunnlag for å vurdere om NAV Lillesand oppfyller plikten til internkontroll på
sosialtjenesteområdet.
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NAV Lillesand er et samarbeid mellom to eiere: stat og kommune. To styringslinjer, en
kommunal og en statlig, møtes i det lokale partnerskapet som styrer kontoret. Kommunen har
ansvar for de sosiale tjenestene ved NAV-kontoret. Lover og forskrifter fastsetter hvilke
tjenester og tiltak kommunene har ansvar for; «å fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre
levekårene for vanskeligstilte, bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale
problemer».
Problemstilling 1 – Saksbehandling og praksis
Overordnet analyse (2015-2016) viste potensielle risikoelementer knyttet til sosialtjenesten i
Lillesand kommune. Det ble blant annet pekt på at Lillesand kommune de siste årene før
analysen hadde en kraftig vekst i antall sosialhjelpsmottakere. I Lillesand kommunes
årsberetning for 2015 er det imidlertid tegn til endring på kommunens utgifter innen
sosialtjenesteområdet. Økonomisk sosialhjelp sammen med kvalifiseringsordningen og
introduksjonsprogrammet hadde etter årsberetningen for 2015 et mindreforbruk på 1,4
millioner i forhold til budsjett. For sosialtjenesteområdet har bruk av vilkår om aktivitet og
strengere praktisering av loven ifølge årsberetning for 2015 vært effektive virkemidler for å
redusere utgiftene. I denne sammenheng har risikobildet endret seg noe, men det vil vel så
viktig å se på innholdet i saksbehandling og praksis på bakgrunn av bruk av vilkår og
strengere praktisering av loven.
NAV Lillesand har etablert gode rutinebeskrivelser som danner et godt grunnlag for hva som
skal dokumenteres i møte med tjenestemottaker og utarbeidelsen av enkeltvedtak. Revisjonen
registrerer at det gjennomgående foreligger god praksis i forhold til å ha samtale med
tjenestemottaker, men at det i flere av saksmappene mangler dokumentasjon knyttet til
hvilken veiledning som er gitt eller om det er gitt veiledning. I samtaler med NAV Lillesand
har det fremkommet at det foreligger noe dokumentasjon i mappe, mens det i andre tilfeller er
elektroniske registreringer. Det er ifølge NAV Lillesand en fast rutine at alle samtaler er
journalført i Acos hvor det fremgår hva som er gitt av informasjon og veiledning.
Når det kommer til dokumentasjon av hjelpebehovet oppfattes NAV Lillesand å ha en god
praksis for innhenting av dokumentasjon knyttet til dette, og at informasjon etterspørres der
den mangler. Videre finner revisjonen sjekklisten for hvilke dokumenter som skal legges ved
søknaden som tilfredsstillende, i form av at dokumentene som kreves gir nødvendig og
allsidig dokumentasjon på hjelpebehovet. Revisjonen la ved mappegjennomgang ikke til
grunn et behov for tilgang til elektroniske systemer. Dokumentasjon som manglet i mappene
ved gjennomgang, ble etterspurt og forelagt revisjonen gjennom utskrifter fra det elektroniske
systemet. Revisjonen ser NAV Lillesands pågående skanningprosess som et hensiktsmessig
tiltak for å samle alle relevante dokumenter i de enkelte vedtakene.
Når det gjelder hensynet til tjenestemottakers helhetlige livssituasjon treffer NAV Lillesand
gjennomgående vedtak som innebærer en grundig beskrivelse av situasjonen og hjelpebehovet
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til tjenestemottaker. Etter revisjonens vurderinger foreligger det en god praksis i forhold til å
tilpasse støtte og veiledning til den enkeltes livssituasjon. Av aktivitets- og tiltaksrutinen har
NAV Lillesand et tretrinnsprogram. Bakgrunnen er tjenestemottaker skal holde seg aktiv så
lenge han mottar sosialstønad. De tre trinnene er arbeidsrettet og tar sikte på å øke
mulighetene for å komme så raskt som mulig i ordinært arbeid. Revisjonen anser det som en
fordel at aktivitetstiltakene gjennom tretrinnsprogrammet tilpasses den enkeltes situasjon og
forutsetninger for arbeid. På denne måten omfatter tiltakene en realistisk mulighet for flere
tjenestemottakere, og kan på sikt øke muligheten til å bli «selvhjulpen». Revisjonens
helhetlige inntrykk er at NAV Lillesand i stor grad tar sikte på å gjøre tjenestemottaker
selvhjulpen og utfører dette på en tilfredsstillende måte.
Når det treffes et enkeltvedtak skal vedtaket begrunnes på samme tid som vedtaket treffes, for
å sikre en riktig avgjørelse, etterprøvbarhet og at mottakerparten forstår innholdet av vedtaket.
Revisjonen bemerker at NAV Lillesands rutinebeskrivelser sier lite om begrunnelse for
vedtak relatert til utbetaling av sosial stønad, noe som kan føre til ulik praksis og struktur når
det gjelder utforming og innhold av begrunnelsen. Revisjonen anser det som hensiktsmessig
at det går tydelig frem av vedtaket hva som er begrunnelsen for avgjørelsen, for å kunne sikre
etterprøvbarhet ytterligere. Det vil også være klargjørende for tjenestemottaker å ha tydelig
oversikt over hvilke momenter og skjønn som er vektlagt.

Med hensyn til vilkår ved tildeling av økonomisk stønad er revisjonens inntrykk at vilkårene
har nær sammenheng med de gjennomgåtte vedtakene. Det stilles i samtlige vedtak vilkår
med tydelig formål om å få tjenestemottaker til å etter beste evne bidra til egen sak.
Revisjonen anser det som positivt at det gjennomgående stilles vilkår i form av tiltak og kurs
der dette er aktuelt. NAV Lillesand har gjennom sitt tretrinnsprogram en utmerket mulighet til
å legge kraft bak sine vilkår, ved at brudd på vilkår også kan medføre reduksjon eller bortfall
av sosialhjelp. En annen viktig faktor er det faktum at eksempelvis «Tjenesten» i
tretrinnsprogrammet medvirker til at kommunens innbyggere kan få hjelp med daglige
gjøremål. Slike forhold gir omgivelsene et signal om at det å motta økonomisk sosialhjelp
forplikter til aktivitet.
Samtlige vedtak opplyser om klageadgang og retten til dokumentinnsyn, noe revisjonen anser
å være i tråd med forvaltningslovens krav. Revisjonen finner det tilfredsstillende at sum for
utbetaling og sum som er oppgitt i vedtaket er sammenfallende i samtlige vedtak. Ved
gjennomgang av utvalgte vedtak registrerer revisjonen at NAV Lillesand følger de veiledende
satser, eller beløp som ligger nært til veiledende satser, for økonomisk stønad som kommunen
har vedtatt for tildeling av økonomisk sosialhjelp.
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Problemstilling 2 – Plikten til internkontroll og organiseringen av denne
Plikten til internkontroll ved NAV Lillesand utledes av to ulike pålegg. NAV Lillesand skal
overholde de krav til internkontroll som fremgår av styringssystemet i Lillesand kommune.
Styringssystemet er etablert for å sikre ivaretakelse av koml. § 23 nr 2 og det ansvaret som
hviler på rådmannen med hensyn til betryggende kontroll. NAV Lillesand skal også oppfylle
kravene til internkontroll innenfor sosialtjenesteområdet som følger av sosialtjenesteloven § 5
med tilhørende forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen.
Lillesand kommune vektlegger EQS som en viktig del av sitt internkontrollsystem.
Revisjonen ser at EQS på sikt kan bli en viktig basis for Lillesand kommune sitt helhetlige
system for internkontroll, med hovedvekt på ivaretakelse av avviksmeldinger og
tilgjengeliggjøring av dokumentasjon. Slik styringssystemet fremstår i dag har Lillesand
kommune gjennom dette etablert meget gode skriftlige rutiner og prosedyrer for sin
internkontroll.
Revisjonen er forelagt dokumentasjon som samlet sett gir et solid inntrykk av hvordan
kommunen og NAV Lillesand har definerte nivåer og beskrivende delegasjon for ansvar og
myndighet. Det er lokalt utarbeidet flere dokumenter som tydelig viser hvilke ansvarsområder
og fullmakter den enkelte har.
NAV Lillesand har ved sine risikovurderinger hatt fokus på risiko for uønskede hendelser på
arbeidsplassen. Gjennom rapportering på styringskort gjøres det også vurderinger av risiko
knyttet til økonomisk rapportering, overholdelse av lover og regler, samt drift. NAV Lillesand
har på bakgrunn av risikovurderinger satt inn aktive tiltak for å redusere eller eliminere risiko.
Revisjonen registrerer gjennom ulik dokumentasjon at rådmannen er gjennomgående tydelig
på at internkontroll skal settes på dagsorden og at det er et lederansvar at
internkontrollsystemet følges opp og videreutvikles. Slike tydelige signaler fra den øverste
administrative ledelse er i tråd med COSO sine forventninger til virksomhetens ledelse. For
NAV Lillesand er det flere aktiviteter som danner grunnlag for kunne si at informasjon og
kommunikasjon i virksomheten er tilfredsstillende. Det gjennomføres ukentlige møter med
avdelingen som helhet og egne ledermøter, gjennom NAV-systemet mottar NAV Lillesand
tidsriktig og relevant informasjon, samt at NAV Lillesand gjennomfører møter med et
brukerutvalg som på en unik måte legger til rette for at NAV kan formidle informasjon til
omgivelsene.
NAV Lillesand må forholde seg til de etablerte systemer for rapportering i kommunen, dette
følger av styringssystemets punkt 7.2. Ledelsen i kommunen vil således kunne ha et tidsriktig
grunnlag for å vurdere økonomisk rapportering og drift. NAV Lillesand gjennomfører årlige
brukerundersøkelser som gir virksomheten viktige innspill for forbedringer. Det er ved
revisjonen ingen funn som tyder på at NAV Lillesand har en helhetlig gjennomgang av
system for internkontroll hvor det rettes fokus på hvor effektivt systemet er over tid.
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NAV Lillesand er i gang med et arbeid knyttet til en mer systematisk tilnærming til
overvåking og gjennomgang av internkontrollen noe revisjonen anser som en styrke for den
helhetlige internkontrollen. Det at dokumentasjon som eksempelvis årshjul skal oppdateres
med punkter knyttet til internkontroll, det at EQS på sikt skal tas mer i bruk og internkontroll
skal settes mer på dagsorden er etter revisjonens synspunkt viktige bidrag til dette arbeidet.
Uten å ta stilling til omfang er vi forelagt dokumentasjon som viser at NAV Lillesand har
etablert et system, samt dokumentasjon for hvordan internkontrollen er organisert, hvem som
har hvilket ansvar og myndighet samt hvilke krav som ligger til grunn for internkontrollen.

Revisjonen har følgende anbefalinger:
-

Revisjonen anbefaler at NAV Lillesand vurderer dagens utforming av vedtak og i den
anledning ser nærmere på hvordan innholdet kan gjøres mer tydelig overfor
tjenestemottaker, herunder bruken av vurderinger, begrunnelser og skjønn.

-

Internkontrollen innen sosialtjenesteområdet fremstår for revisjonen tilfredsstillende,
men kan bære preg av å være i en etableringsfase på enkelte områder. Revisjonen
anbefaler derfor at NAV Lillesand fortsetter å sette internkontroll på dagsorden for å
gjøre de ansatte mer bevisst på at en del av de aktivitetene de allerede gjør i hverdagen
er internkontroll, og for å sørge for at internkontroll blir satt i et mer helhetlig system.

Arendal, juni 2017

Judith Marita Mwanga

Magnus Bjarte Solsvik

Kristian Fjellheim Bakke

_____________________

_________________

________________________

Forvaltningsrevisor

Forvaltningsrevisor

Oppdragsansvarlig
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2.

INNLEDNING

Kommunen forvalter fellesskapets midler og leverer tjenester av stor betydning for samfunnet
og for den enkelte. NAV er et partnerskap mellom stat og kommune hvor den kommunale
delen av NAV ligger til kontrollutvalget og revisjonens kontrollmandat.
Etter sosialtjenesteloven § 3 er det kommunen som har hovedansvaret for å tilby innbyggerne
sosiale tjenester.1 NAV praktiserer og utøver det kommunale ansvaret om sosiale tjenester.
Det innebærer blant annet forebyggende virksomhet, råd, veiledning og økonomisk stønad.
Formålet med sosiale tjenester er å bedre forholdene for vanskeligstilte, og retningsgivende
for utformingen av tjenestene er å arbeide for at den enkelte settes i stand til å klare seg selv,
jfr. stjl. § 1.
Lillesand kommune er organisert i de tre hovedsektorene helse og kultur, skole og barnehage
og tekniske tjenester. NAV inngår som enhet i sektor for helse og kultur og består av to
avdelinger, veiledningssenteret og oppfølgingsavdelingen. Økonomisk sosialhjelp er et
fagområde under oppfølgingsavdelingen og består av tre personer hvorav en er fagleder.
Kommunale tjenester i enheten omfatter følgende: saksbehandling og oppfølging av
mennesker med økonomisk sosialhjelp, råd, veiledning og gjeldsrådgiving til enkeltpersoner,
forvaltning av Husbankens støtteordninger (bostøtte, startlån og tilskudd),
kvalifiseringsprogrammet og bosettings- og introduksjonsordningen for nyankomne
flyktninger.2
Av overordnet analyse (2015-2016) går det frem at det foreligger risikoelementer knyttet til
sosialtjenesten i Lillesand kommune. Analysen peker på at Lillesand kommune har høyere
netto driftsutgifter til sosialtjenesten per innbygger enn sammenlignbare kommuner.
Videre ble det fremhevet at Lillesand de siste årene hadde hatt kraftig vekst i antall
sosialhjelpsmottakere. Dette gjenspeiles i Lillesand kommune sin årsberetning for 2015, hvor
det fremgår at antall mottakere av sosialhjelp i 2013 var 165, mens det i 2014 var 203 og 207 i
2015.3 En annen risikofaktor er at flyktningetjenesten er forventet å oppleve større press med
økende bosetning.
Økonomisk sosialhjelp sammen med kvalifiseringsordningen og introduksjonsprogrammet
hadde etter årsberetningen for 2015 mindreforbruk på 1,4 millioner i forhold til budsjett. For
sosialtjenesteområdet har bruk av vilkår om aktivitet og strengere praktisering av loven ifølge
årsberetning for 2015 vært effektive virkemidler for å redusere utgiftene.4
Den 25.04.2016 sak 12/16 vedtok Lillesand kontrollutvalg forvaltningsrevisjonsprosjektet
«Sosialtjenesten» gjennom vedtatt plan for forvaltningsrevisjon. Prosjektplanen ble godkjent i
1

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen av 2009 (sosialtjenesteloven) § 3 første avsnitt,
heretter stjl.
2
Lillesand kommunes årsberetning 2015
3
Lillesand kommunes årsberetning 2015, tabell nr. 40
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kontrollutvalget 06.02.2017 sak 1/17, samtidig som forvaltningsrevisjonsprosjektet
«Sosialtjenesten» ble bestilt.
Prosjektet er gjennomført i samsvar med gjeldende standard for forvaltningsrevisjon.5

5

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon. Fastsatt av NKRFs styre 1. februar 2011 og gjort gjeldende som god
kommunal revisjonsskikk for forvaltningsrevisjonsprosjekter
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3.

PROSJEKTETS FORMÅL, METODE OG AVGRENSING

3.1.

FORMÅL

I tråd med kommuneloven6 § 77 er kontrollutvalgets overordnede formål å føre tilsyn med
kommunal forvaltning og oppgaver på vegne av kommunestyret. Kontrollutvalgets oppgaver i
forbindelse med forvaltningsrevisjon er nærmere presisert i forskrift.7
Dette forvaltningsrevisjonsprosjektets konkrete formål er å undersøke om
saksbehandlingspraksisen i forbindelse med tildeling av økonomisk sosialhjelp er
tilfredsstillende. Videre skal prosjektet avdekke om NAV Lillesand oppfyller plikten til
internkontroll innen sosialtjenesteområdet. Sentralt i arbeidet med prosjektet, vil det i tråd
med formålet, undersøkes om saksbehandlingspraksisen ved tildeling av økonomisk
sosialhjelp foregår i henhold til formelle krav og forventninger, og hvorvidt rutinene og
organiseringen av internkontrollen innen sosialtjenesten i Lillesand kommune er etablert og
organisert på en hensiktsmessig måte.
Det er et siktemål for prosjektet å avdekke eventuelle forbedringsområder, slik at NAV
enheten kan ta hensyn til dette i sitt arbeid med tildeling av økonomisk sosialhjelp og
utviklingen av internkontrollrutiner.
3.2.

PROBLEMSTILLINGER

Kontrollutvalget vedtok 25.04.2016 sak 12/16 forvaltningsrevisjonsprosjektet
«Sosialtjenesten» i Lillesand kommune. I forbindelse med fremleggelse av prosjektplan i
kontrollutvalgsmøtet den 06.02.2017 ble problemstilling 2 etter vedtak fra kontrollutvalget
endret fra «I hvilken grad oppfyller Lillesand kommune plikten (…)» til «Oppfyller Lillesand
kommune plikten til internkontroll (…)».
Prosjektets problemstillinger er:
1) Er Lillesand kommunes saksbehandling og praksis i forbindelse med tildeling av
økonomisk sosialhjelp tilfredsstillende i henhold til formelle krav og
forventninger?
-

Herunder om vedtatte veiledende satser til utbetaling av økonomisk
stønad til livsopphold blir ivaretatt

2) Oppfyller Lillesand kommune plikten til internkontroll knyttet til
sosialtjenesteområdet, og har man organisert internkontrollen på en
hensiktsmessig måte?

6
7

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 1992, heretter koml.
FOR-2004-06-15-904 Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. §§ 6-8
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3.3.

METODEVALG, GJENNOMFØRING OG AVGRENSING

Prosjektet retter seg mot de kommunale oppgavene ved NAV-enheten, herunder tildeling av
økonomisk sosialhjelp, og avgrenses mot arbeid med andre kommunale NAV-oppgaver og
det statlige ansvarsområdet. Etter revisjonens oppfatning er det naturlig å ta utgangspunkt i
kommunens ansvar etter «Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen».
Nærmere presisert er fokuset på saksbehandlingspraksis og internkontroll.
Prosjektets metode baserer seg på gjennomgang og vurdering av vedtak og dokumenter som
er relevante for tildeling av økonomisk sosialhjelp, og internkontroll på området. Utvalget av
mapper ble basert på et utplukk av tilfeldige summer for tildeling av økonomisk sosialhjelp
fordelt tilnærmet likt på hver av årets tolv måneder. Revisjonen valgte å gjøre en avgrensning
mot utvalg hvor alle vedtak med utbetaling under kr 1000 ble utelatt. Denne vurderingen ble
gjort i tråd med prosjektets risikobilde hvor fokuset er på bruk av kommunale midler og vi
ønsket å vurdere saker hvor det ble gjort utbetalinger av beløpsstørrelser som hadde en viss
betydning. Det ble gjort et utplukk som resulterte i et utvalg på 42 vedtak hvor det var
innvilget økonomisk sosialhjelp og 26 vedtak hvor søknad om økonomisk sosialhjelp var
avslått.
Ved gjennomgang av enkeltvedtak og tilhørende dokumentasjon utarbeidet revisjonen et
referansedokument hvor lovens krav og anbefalinger ble lagt til grunn i vurderingen av
saksbehandlingen. Ved gjennomgang og vurdering av vedtak og tilhørende dokumentasjon
har revisjonen bevisst utført dette med to revisorer for å sikre nødvendig kvalitet i arbeidet.
Erfaringen er at det har vært en styrke for arbeidet at det er mulig å diskutere forhold som det
oppstår tvil omkring. I de sakene hvor det manglet dokumentasjon eller det var anført
merknad til forhold som skapte usikkerhet, ble dette samlet og tatt opp i et avsluttende møte
med fagleder sosial og enhetsleder ved NAV Lillesand. Revisjonen registrerte i denne
sammenheng at NAV Lillesand er i en overgangsfase hvor deler av saksbehandlingen
dokumenteres fysisk i mapper, mens andre deler av saksbehandlingen registreres elektronisk.
Det var ikke lagt til grunn at revisjonen skulle ha tilgang til elektroniske systemer hos NAV
Lillesand.
Revisjonen har også hatt intervjuer med enhetsleder og andre sentrale personer i NAV
Lillesand. Det ble gjennomført fire ulike intervjuer utover ovennevnte avklaringsmøte etter
mappegjennomgang. Disse fire intervjuene knyttet seg til internkontrollen i Lillesand
kommune som helhet og NAV Lillesand sitt arbeid med internkontroll mot
sosialtjenesteområdet. Det ble gjennomført intervju med enhetsleder NAV Lillesand,
avdelingsleder oppfølgingsavdelingen, fagleder sosial og rådgiver for informasjon og kvalitet
i Lillesand kommune. Samtalene var delvis strukturerte og bar preg av at ønske fra
revisjonens side om at de som ble intervjuet skulle gjøre nærmere rede for struktur og innhold
i internkontrollen. Det ble skrevet referater fra alle intervjuer som senere ble oversendt
intervjuobjektene som verifiserte innholdet i disse.
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Vurderinger og konklusjoner er trukket på bakgrunn av forelagt materiale, vurdert i henhold
til ulike revisjonskriterier. Det er den dokumentasjon og informasjon kommunen har forelagt
revisjonen som er gjenstand for undersøkelse. Vi vil derfor presisere at om vi enkelte steder
konkluderer med manglende dokumentasjon, betyr ikke det at dokumentasjonen ikke finnes,
men at den ikke er forelagt revisjonen gjennom arbeidsprosessen.
Vurderingen av det metodiske arbeidets validitet og reliabilitet handler om å belyse dataenes
troverdighet og gyldighet. Validiteten handler om hvorvidt de innsamlede dataene er aktuelle
for å besvare problemstillingene, og om revisjonens funn er autoritative og representative i
forhold til fenomenet som er undersøkt. Dokumentene som er analysert for å besvare
problemstillingene har vært offentlige tilgjengelige dokumenter, eller dokumenter som er
forelagt revisjonen av sentrale personer i kommunen.
Validiteten styrkes ved at datamaterialet fra intervjuer og samtaler er faktaverifisert av alle
informantene. En slik faktaverifisering gir mindre rom for potensielle fallgruver ved subjektiv
tolkning av dataene. Rådmannen i Lillesand har i tillegg hatt den endelige rapporten til
høring. Tilbakemeldinger og uttalelser fra rådmannen ligger vedlagt rapporten.
Reliabilitetsvurderingen omhandler hvorvidt de innsamlede dataene er pålitelige, og om
dataene er gjenstand for etterprøvbarhet. Rapporten har både på detaljert og overordnet nivå
vært gjenstand for intern og ekstern kvalitetskontroll. Gjennomgående i rapportens arbeid har
flere forvaltningsrevisorer vært involvert i prosessen, og den metodiske innsamlingen av data
har vært grundig forankret og kvalitetssikret internt.
Revisjonen gjør oppmerksom på at vår revisjon hadde oppstart, og ble gjennomført på et
tidspunkt årsberetning 2016 for Lillesand kommune ikke var tilgjengeliggjort. Revisjonen har
sluttfasen av arbeidet med prosjektet gjennomgått årsberetning for 2016 og registrerer at de
samme gode tendensene knyttet til tjenesten, unge i aktivitet og nedgang i utgifter til
økonomisk sosialhjelp danner hovedtrekkene på lik linje med 2015. Revisjonen merker seg
spesielt at det har vært en vesentlig nedgang i antall tjenestemottakere fra 2015 (207) til 2016
(155). Dette har gitt en nedgang i utgifter til økonomisk sosialhjelp på 52,8%.8
Revisjonen er utført av forvaltningsrevisor Magnus B. Solsvik og Judith M. Mwanga,
ansvarlig forvaltningsrevisor er Kristian Fjellheim Bakke.
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4.

PROBLEMSTILLINGER

4.1.

FØRSTE PROBLEMSTILLING
1) Er Lillesand kommunes saksbehandling og praksis i forbindelse med tildeling av
økonomisk sosialhjelp tilfredsstillende i henhold til formelle krav og
forventninger?
-

Herunder om vedtatte veiledende satser til utbetaling av økonomisk
stønad til livsopphold blir ivaretatt

4.1.1. REVISJONSKRITERIER
Enkeltvedtak ved økonomisk sosialhjelp

Sosialtjenesteloven § 41 sier at alle avgjørelser om tildeling av sosiale tjenester regnes som et
enkeltvedtak. Tildeling av økonomisk sosialhjelp omfattes dermed av forvaltningslovens9
bestemmer om saksbehandling, og skal gjelde med de særregler som er fastsatt
sosialtjenesteloven, jf. stjl. § 41. Et enkeltvedtak er en avgjørelse som treffes under utøving av
offentlig myndighet, og som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer,
jfr. fvl. § 2 bokstav b.
Etter stjl. § 1 er lovens formål «å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og
økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig (…)».
Lovens forarbeider fremhever særlig muligheten til å leve og bo selvstendig som
retningsgivende.10
For å bedre levekårene for vanskeligstilte, åpner sosialtjenesteloven for muligheten om krav
til økonomisk støtte for de som ikke kan sørge for eget livsopphold gjennom arbeid, egne
midler eller andre økonomiske rettigheter, jfr. stjl. § 18. Kommunen kan i særlige tilfeller,
selv om ikke vilkårene i § 18 er tilstede, yte økonomisk hjelp, jfr. stjl. § 19.
Veiledningsplikt

Ethvert forvaltningsorgan har innenfor sitt saksområde en alminnelig veiledningsplikt, hvor
formålet er å gi parter adgang til å ivareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte, jfr. fvl.
§ 11. Veiledningsplikten reguleres også gjennom sosialtjenesteloven § 17, som plikter
kommunen å gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale
problemer.
NAV skal dermed gi opplysning, råd og veiledning til tjenestemottakere. Dette innebærer alt
fra rutinemessige svar av generell karakter til faglig kvalifiserte råd, veiledning og
9

LOV-1967-02-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven)
Ot. Prp. nr. 103 (2008-2009)
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familieoppfølging i det enkelte tilfellet. Veiledningen skal inneholde informasjon om
gjeldende lover, forskrifter, praksis og regler for saksbehandlingen, jfr. fvl. § 11, 2. ledd.
Rundskriv hovednr. 35 – sosialtjenesteloven, er et grunnleggende dokument for alle som
utfører oppgaver etter sosialtjenesteloven.11 Det er skrevet særlig med tanke på å gi NAVveileder god støtte og veiledning i det daglige arbeidet. Etter rundskriv 35 er råd og
veiledning en tjeneste som det skal fattes vedtak om, eller som skal inngå som en del av et
vedtak. Videre heter det etter rundskrivet at det i vedtak om økonomisk stønad skal omtales
hvilken rådgivning tjenestemottaker har fått. Veiledningsplikten er særlig omfattende i vedtak
der det gis avslag.
Utredning- og informasjonsplikt

Ved saksforberedelsen til en eventuell utbetaling av økonomisk stønad skal NAV foreta en
utredning av hjelpebehovet, og påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes,
jfr. fvl. §17. En god utredning kan bidra til færre klager og fremmer en effektiv
saksbehandling.
Utredningsplikten innebærer både å undersøke forhold, eller be om ytterligere avklaring eller
dokumentasjon. Hvor omfattende undersøkelse som kreves må sees i sammenheng med de
faktiske muligheter, sakens art, hvor viktig det er at saken blir raskt avgjort, og akseptabel tids
og ressursbruk. Det stilles strengere krav til undersøkelsesplikten i saker som gjelder
omfattende eller byrdefulle inngrep overfor den enkelte borger.
Av sosialtjenesteloven § 42 plikter NAV å rådføre seg med tjenestemottaker. Tjenestetilbudet
om utbetaling av økonomisk stønad skal, i den grad det er mulig, utformes i samarbeid med
tjenestemottakeren da deres mening vil være av stor betydning, jfr. stjl. § 42.
Tjenestemottaker skal ut fra sine forutsetninger aktivt gis mulighet til å utforme
tjenestetilbudet. NAV må være tydelig på hva som forventes av tjenestemottaker og hva
tjenestemottaker kan forvente av veileder og NAV.
Tjenestemottakers helhetlige livssituasjon

Etter forsvarlighetskravet i stjl. § 4 og rundskriv 35 skal støtten vurderes ut fra en konkret og
individuell vurdering av den nåværende situasjonen. Det innebærer en vurdering av
hjelpebehov, stønadsbeløp og stønadsform. Det skal med andre ord foretas en skjønnsmessig
vurdering, hvor det tas tilstrekkelig hensyn til tjenestemottakers helhetlige livssituasjon.
Vurderingen skal i tillegg så langt som mulig gjøres i samarbeid med tjenestemottakeren. I
vurderingen skal forsvarlig livsopphold utgjøre og variere ut i fra personlige forhold, som
familiesituasjon, husstandens størrelse, bosted, bosituasjon, alder og helse.

11

NAV rundskriv, hovednr. 35 – sosialtjenesteloven, heretter rundskriv 35
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Den økonomiske stønad skal ta sikte på å gjøre tjenestemottakeren «selvhjulpen», jfr. stjl. §
18, 2. ledd. Med «selvhjulpen» menes det at tjenestemottakerens muligheter, ressurser og
begrensninger tas i betraktning. NAV-kontoret må utforme et tjenestetilbud som i størst mulig
grad fremmer hjelp til selvhjelp og selvforsørgelse. Det skal være en balansert avveiing
mellom forsvarlig livsopphold og et stønadsnivå som motiverer til å skaffe inntektsgivende
arbeid, delta i kvalifiseringsprogram, arbeidsmarkedstiltak eller andre aktiviteter som kan
fremme overgang til arbeid jf. rundskriv 35.
Begrunnelse av enkeltvedtak

Et enkeltvedtak om utbetaling av sosial stønad skal forankres i sosialtjenesteloven § 18. Når
det treffes et enkeltvedtak skal vedtaket begrunnes på samme tid som vedtaket treffes, jfr. fvl.
§ 24, 1. ledd. På denne måten sikres riktig avgjørelse, etterprøvbarhet og at mottakerparten
forstår innholdet av vedtaket. Reglene vedtaket bygger på og de faktiske forholdene som har
vært avgjørende samt de hovedhensynene det er lagt vekt på ved skjønnet, bør komme frem
av begrunnelsen, jfr. fvl. § 25, 1. ledd.
Når det gjelder begrunnelsens omfang og presisjon beror det på tjenestemottakers behov og
interesse for å få det nøyaktige rettsgrunnlaget vurdert og presisert.12 Etter god
forvaltningsskikk er det slik at kravene til begrunnelsen øker jo mer inngripende vedtaket er
for vedkommende. Tjenestemottaker skal være klar over hvilket faktum som er lagt til grunn,
hvilke bestemmelser som er lagt til grunn og i varierende grad hvordan bestemmelsen konkret
er fortolket, dersom det er tolkingsspørsmål knyttet til avgjørelsen.13
Det åpnes imidlertid for at dersom de faktiske forhold er beskrevet av parten selv eller i et
dokument som er gjort kjent for parten, er en henvisning til den tidligere fremstilling
tilstrekkelig, jfr. fvl. § 25, 2. ledd.
Bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk stønad

Vilkår innebærer at det knyttes en plikt eller begrensning til vedtaket om tildeling av
økonomisk stønad. Det skal settes hensiktsmessige vilkår i forhold til lovens formål om at
tjenestemottaker blir selvhjulpen.
Sosialtjenesteloven § 20 åpner for at det kan settes vilkår for utbetaling av økonomisk stønad.
Det stilles imidlertid krav til at vilkårene skal ha «nær sammenheng med vedtaket», ikke kan
være «uforholdsmessig byrdefulle» eller «begrense (…) valgfrihet på en urimelig måte», jfr.
stjl. § 20. Videre er det et krav at vilkåret ikke må være rettstridig, jfr. rundskriv 35.
Et vilkår har «nær sammenheng med vedtaket» når det tjener formålet med stønaden og er
tilknyttet til stønadsbehovet. Vilkåret skal videre være en faktor som fremmer muligheten for
å sørge for livsopphold på en annen måte en økonomisk stønad.

12
13

Fvl. § 25, jfr. lovkommentar til forvaltningsloven
http://www.jusinfo.no/index.php?site=default/721/1285/1370/1372

14

Avgjørelsen om å sette vilkår skal fremgå av vedtaket om tildeling av økonomisk stønad.
Vilkår skal begrunnes og det skal også opplyses om mulige konsekvenser for
stønadsutbetalingen som følge av at vilkår brytes. Bruken av vilkår er særlig sentralt når det
kan styrke tjenestemottakers muligheter til å bli selvforsørget gjennom arbeid.
Før det settes vilkår skal NAV-kontoret alltid foreta en konkret individuell vurdering av om
vilkår er hensiktsmessig, og vil bidra til å fremme den enkeltes muligheter til å bli uavhengig
av økonomisk stønad. I denne vurderingen skal det legges vekt på hva tjenestemottaker
allerede gjør for å bli selvhjulpen, og om bruk av vilkår kan kvalifisere, motivere og påvirke
ytterligere.
Det må foreligge et skriftlig, begrunnet vedtak som uttrykkelig viser at det er satt vilkår, hva
vilkåret går ut på og konsekvensene hvis vilkår brytes. Vedtaket må opplyse om at det er
adgang til å klage på vilkåret.

Øvrige forhold

God forvaltningsskikk tilsier at de som berøres av et vedtak som er truffet, bør opplyses om
nærliggende rettigheter av betydning for vedkommende. Den som søker om utbetaling av
sosialstønad har etter forvaltningslovens bestemmelser klageadgang, jfr. fvl. kapittel 6. Når
tjenestemottaker underrettes om vedtaket skal det etter forvaltningsloven § 27 samtidig
informeres om innsynsrett, hvor den som søker har rett til innsyn i sakens dokumenter, jfr. fvl.
§ 18.

4.1.2. FAKTA
I Lillesand kommunes årsberetning for 2015 går det frem at NAV Lillesand har som
hovedmål å fremme at folk skal komme i arbeid. NAV yter både kommunale og statlige
tjenester. En av de kommunale tjenestene i enheten er saksbehandling og oppfølging av folk i
forbindelse med økonomisk sosialhjelp. Kommunen har etter statistikk fra NAV, 207
mottakere av sosialhjelp i 2015.
NAV har ekstra fokus på ungdom i alderen 18-25 år. Det er et fokus å få disse snarest mulig
ut i jobb. I forbindelse med målet om at flest mulig skal bli økonomisk selvhjulpne har NAV
Lillesand et tilbud som heter «Tjenesten». Tilbudet består av lavterskel arbeidsrettet trening til
unge med vilkår om å utføre arbeid for kommunen for å motta sosialhjelp. Også andre som
står langt utenfor arbeidslivet kan omfattes av tilbudet.
Årsberetningen refererer i tillegg til en brukerundersøkelse i 2015 som viser at brukerne i stor
grad er tilfreds med måten de blir møtt på ved NAV-kontoret, at de blir hørt, og behandles
med respekt.
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Gjennomgang av enkeltvedtak ved økonomisk sosialhjelp

Revisjonen har foretatt et tilfeldig utvalg av enkeltvedtak fattet i 2016. Det er undersøkt 42
innvilgede vedtak og 26 avslag på tildeling av økonomisk stønad. Revisjonen har
hovedsakelig tatt for seg utbetalinger som livsopphold, husleie og konkrete stønader i
forbindelse med legebesøk eller annen behandling. Det er også sett på noen vedtak knyttet til
økonomisk nødhjelp. Alle enkeltvedtak er plukket ut fra ulike personmapper/saksmapper.
Revisjonen har i tillegg til gjennomgangen av enkeltvedtak også lagt til grunn NAV Lillesand
sin sjekkliste for søknad om økonomisk sosialhjelp, i beskrivelsen av saksbehandlingen. Også
andre rutiner av relevans for saksbehandlingen er tatt med som en del av retningslinjer for
saksbehandlingen. Sjekklisten ved søknad om økonomisk sosialhjelp inneholder følgende
punkter:
For tjenestemottaker:

1. Søknaden er stemplet med mottatt dato
2. Søknaden er utfylt med minimum personopplysninger, hva
søknaden gjelder og underskrift
3. Tilleggsskjema er fullstendig utfylt, også med alle kontonumre
og dagens saldo
4. Underskrevet søknadsskjema

For saksbehandler:

1. Søknaden er stemplet med mottatt dato. Søknaden er registrert
med riktig søknadsdato
2. Opplysninger i registreringsbildet er oppdatert med korrekte
personopplysninger
3. Utbetalingsopplysninger i GOSYS/Arena/Personkortet er
sjekket
4. Saksmappa er oppdatert med utskrift av selvangivelse og
likning
5. Saksmappa er oppdatert med kopi av husleiekontrakt eller
nedbetalingsplan på boliglån
6. Utskrift av saldo på alle kontoer vedlagt søknaden
7. Opplysninger om evt. ektefelle/samboer er sjekket tilsvarende
søkers
8. Evt. barns inntekt er sjekket; barnepensjon, grunn- og
hjelpestønad, arbeidsinntekt, lånekassen mv.
9. Opplysninger i registreringsbildet er oppdatert med korrekte
personopplysninger
10. Opplysninger fra bruker som har hatt betydning for vurderingen
er sjekket og eventuelt dokumentert
11. Søknaden har vært gjenstand for individuell vurdering
12. Ved avslag er også §§ 18 og 19 vurdert
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Veiledningsplikt

Det er i flere av enkeltvedtakene ikke mulig å se hva som er gitt av rådgivning og veiledning.
I enkelte vedtak er det imidlertid lagt ved et samtalereferat, hvor det er mulig å lese ut fra
samtalen at det er gitt veiledning. Enkelte av saksmappene inneholder derimot formalisert
veiledning i eget vedtak, hvor det i en av mappene også foreligger en rapport i forbindelse
med tiltak og veiledning. Utover det som går frem av samtale og aktivitetsplikt er det i de
fleste av vedtakene ikke mulig å se hvilken konkret veiledning som er gitt. Enhetsleder har på
dette området gjort det klart overfor revisjonen at alle samtaler er journalført og informasjon
om hva som er gitt av rådgivning og veiledning er dokumentert i saksbehandlingssystemet
Acos.
I samtale med enhetsleder og teamleder opplyses det om at det fattes egne vedtak for
økonomisk råd og veiledning. Dette gjelder spesielt de som trenger spesiell oppfølging og
ekstra støtte, hvor denne informasjonen skal ligge i mappene.
Utredning- og informasjonsplikt

I rutinebeskrivelsen for søknad om sosial stønad/vaktsamtale går det frem at det i
vaktsamtalen (kartleggingssamtale) gjennomgås og sjekkes at all nødvendig dokumentasjon
ligger vedlagt før den legges inn til registrering.14
Sjekklisten ved søknad om økonomisk sosialhjelp viser at det er fast praksis at saksmappen
inneholder kopi av husleiekontrakt, eller nedbetalingsplan på boliglån. I tillegg skal
saksmappen inneholde utskrift av saldo på alle kontoer. Videre skal opplysninger om
eventuell barn og ektefelle/samboers inntekt sjekkes på samme måte som for søkeren.
Saksbehandler skal også forsikre seg om at opplysninger fra bruker av betydning for
vurderingen er sjekket og dokumentert.15
NAV Lillesand implementerer kravet til å dokumentere hjelpebehovet i rutine for vurdering
av nødhjelpssøknad. I rutinene heter det at «I hht. Forvaltningslovens § 17, 1. ledd plikter
NAV å se til at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. (…) Det vil si at
søknaden skal være tilstrekkelig dokumentert.» Nødhjelpssøknadene skal undersøkes like
grundig som ordinære søknader.
Enkeltvedtakene revisjonen har undersøkt viser at de fleste vedtakene utreder hjelpebehovet
veldig godt, med tilhørende dokumentasjon. Gjennomgangen viser at det i mappene ligger
dokumentasjon som regninger for konsultasjon, kontoutskrift og husleiekontrakt. I mapper
med flere vedtak ligger dokumentasjonen ofte i tidligere vedtak. Det går frem av flere
enkeltvedtak at det er foretatt samtale med bruker om hjelpebehov. Det kan nevnes at enkelte

14
15

NAV Lillesands skjema for søknad om sosial stønad/vaktsamtale pkt. 3 rutinebeskrivelse
Sjekkliste ved søknad om økonomisk sosialhjelp NAV Lillesand
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vedtak er grundigere beskrevet enn andre. Dette har ofte en naturlig forklaring som er relatert
til om tjenestemottakeren er ny i NAV systemet, eller har flere vedtak over en lengre periode.
Noen av enkeltvedtakene inneholder imidlertid utregninger hvor det er naturlig å forstå at
saksbehandler har hatt en form for dokumentasjon eller opplysning om utgifter i hende.
Eksempler på slike utgifter er strømregning, leiekontrakt eller dokumentasjon på andre
stønadsformer. Revisjonen kunne imidlertid ikke finne dokumentasjonen i enkeltvedtaket
eller saksmappen. Disse forholdene ble derimot oppklart i samtale med enhetsleder og
fagleder på senere tidspunkt, hvor det opplyses om at husleiekontrakt legges i mappen for
bostøtte, og at det dersom dreier seg om dokumentasjon på NAV tiltak så vil denne være
dokumentasjonen lagret elektronisk.
Revisjonen vil presisere at det gjennom samtale med enhetsleder fremheves at NAV har
igangsatt en skanningprosess, med et mål om at alt i fremtiden skal lagres elektronisk.
Revisjonen har kun hatt tilgang til fysiske saksmapper og enkeltvedtak, og har således ikke
hatt anledning til å gjennomgå dokumentasjon som er lagret i det elektroniske systemet.
Når det gjelder enkeltvedtak i form av avslag ser revisjonen at det etterspørres dokumentasjon
der det mangler, hvor det i et avslag begrunnes med manglende dokumentasjon.
Det fremgår av de vedtakene revisjonen har gjennomgått at det veldig ofte er foretatt samtaler
mellom NAV og tjenestemottaker. I et av vedtakene går det frem at det er foretatt gjentatte
samtaler med tjenestemottaker, og i et annet vedtak foreligger det dokumentasjon på at det er
innkalt til samtale. Gjennomgående kan en se at tjenestemottaker er gitt tilbud om samtale
eller veiledning. I flere av vedtakene finnes det imidlertid ikke noe samtalereferat. Det går
ikke tydelig frem av vedtaket hva rådføringen innebærer. Ved vurdering av
nødhjelpssøknader er ikke dokumentasjonskravet like omfattende, og i disse tilfellene kreves
det kun kontoutskrift.
Det er kun i enkelte mapper rådføringen er skilt ut i eget vedtak, eller at det vises til eget
vedtak om rådføring/samtale. Eksempelvis kan en se at vilkårene eller gjengivelse av
lovbestemmelser i vedtaket viser at en har rådført seg med tjenestemottaker, og at det stilles
rimelige krav i forhold til vilkårene som er satt. Det går likevel ikke uttrykkelig frem av
vedtaket hva rådføringen har omfattet.
Som beskrevet ovenfor foreligger det på det tidspunktet revisjonen gjennomgikk
enkeltvedtakene, både elektroniske og fysiske dokumenter knyttet til de fysiske saksmappene
revisjonen undersøkte. I samtale med enhetsleder og fagleder opplyses det om at samtaler
journalføres i et elektronisk system. Det går frem av et eget rutineskjema16 at alle samtaler,
både vaktsamtaler, telefonsamtaler og samtaler, skal journalføres. I skjemaet står
journalføringens betydning beskrevet slik:

16

NAV Lillesand – rutine for journalføring (sosiale tjenester)
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«Det er viktig å journalføre all kommunikasjon med brukere. Dette slik at
forvaltningsloven overholdes, og at en kan gå tilbake å se hva som har skjedd i saker
tidligere».

Tjenestemottakers helhetlige livssituasjon

Et av de overordnede målene for NAV Lillesand er en helhetlig, effektiv og brukerorientert
arbeids- og velferdsforvaltning. Et relatert delmål er at tjenester og informasjon tilpasses
brukernes behov.17
NAV Lillesand sin sjekkliste ved søknad om økonomisk sosialhjelp viser til at saksbehandler
skal forsikre seg om at saksmappen er oppdatert med utskrift av siste selvangivelse og likning,
kopi av husleiekontrakt eller nedbetalingsplan på boliglån, utskrift av saldo på alle kontoer,
øvrig familie inkludert barns inntekt er sjekket og at søknaden har vært gjenstand for
individuell vurdering. Videre går det frem at ved avslag etter sosialtjenesteloven § 18 skal
også § 19 om stønad i særlige tilfeller være vurdert.
Ved mappegjennomgangen finner revisjonen at det sporadisk står skrevet uttrykkelig at det er
foretatt en konkret og individuell vurdering av tjenestemottakers helhetlige situasjon.
Samtaler med tjenestemottaker finner sted og vedtakene viser at tjenestemottaker er involvert
i prosessen. Det er ikke alle vedtak hvor det står skrevet at det er ført samtaler med
tjenestemottaker selv om det indirekte kan leses av vedtaket at en slik samtale er ført. I en
mappe var det henvist til vedlegg om samtalereferat. I enkelte mapper innebærer det eldste
vedtaket en uttrykkelig beskrivelse av at samtale med tjenestemottaker er foretatt. I en av
mappene finner ikke revisjonen det opprinnelige vedtaket.
Mappegjennomgangen viser at situasjon og hjelpebehovet til søker i de fleste tilfeller grundig
beskrevet og vurdert, særlig der hvor det dreier seg om nye søkere/tjenestemottakere med
relativt ny og liten saksmappe. Det går tydelig frem at det gjennomgående er tatt hensyn til
søkers nåværende livssituasjon både ved innvilgelser og avslag. Eksempelvis blir det gitt
veiledning der andre tiltak enn økonomisk sosialhjelp er aktuelle. Det foretas også vurderinger
av søkeren/tjenestemottakers hjelpebehov ut i fra om vedkommende har familie, bor alene
eller nylig har gått gjennom samlivsbrudd.
Når det søkes om sosialstønad informeres det under en kartleggingssamtale (vaktsamtale) om
at tjenestemottaker må registrere seg som aktiv arbeidssøker, og om de kan ha krav på andre
ytelser enn økonomisk stønad.18 Det oppnevnes i tillegg en kontaktperson som følger
brukeren og samordner aktiviteter og tjenesteytere. Kontaktpersonen er brukerens veileder og
rådgiver så lenge tjenestemottakeren har kontakt med kontoret.19

17

Presentasjon av sektor for helse og kultur (oppdatert november 2015)
Rutine for søknad om sosialstønad /vaktsamtale
19
Rutine for å tilby brukere en kontaktperson i NAV Lillesand
18

19

I NAV Lillesands rutinebeskrivelser for vurdering av nødhjelpssøknad presiseres
veiledningsansvaret ved at brukere skal få veiledning som hindrer dem i å stå uten midler til
mat. Det uttrykkes også at det er saksbehandler sitt ansvar å vurdere om tjenestemottaker
trenger råd og veiledning etter sosialtjenesteloven § 17, med formål om å ikke komme i en
senere situasjon der utbetaling av økonomisk stønad er nødvendig.
Når det gjelder ungdom mellom 16 og 21 får de ikke umiddelbart tilbud fra NAV når de ikke
har valgt rettighetstilbud i regi av videregående skole. I henhold til lokale rutiner ved NAV
Lillesand skal det undersøkes om den aktuelle ungdom har fått tilbud om skoleplass eller
jobb, og om personen har vært i kontakt med oppfølgingstjenesten. Målet er at ungdommen
skal bruke sin opplæringsrett, om nødvendig med tilrettelegging.
Begrunnelse av enkeltvedtak

Utover at det presiseres at en skal forsikre seg om at søknaden har vært gjenstand for
individuell vurdering, foreligger det ikke noe i NAV Lillesand sine rutinebeskrivelser som
beskriver at det skal foreligge en begrunnelse for vedtaket, eller hva begrunnelsen skal
inneholde. Det foreligger imidlertid en begrunnelse relatert til orientering om
lovbestemmelser som enkeltvedtaket bygger på i samtlige vedtak. Gjennomgående foreligger
det også en begrunnelse av de ulike vedtakene, men i varierende omfang. I innvilgede vedtak
er det gjennomgående en mye mer snever begrunnelse enn i saker ved avslag hvor det er en
større tyngde ved begrunnelsene.
I enkelte av vedtakene står det at det er foretatt en individuell vurdering, men det går ikke
frem hvilke momenter vurderingen bygger på, og hvilke skjønnsmessige hensyn som er
avgjørende for beslutningen i vedtaket. Ved saker som har pågått over lengre tid ligger
begrunnelsen ofte til et tidligere vedtak i saksmappen.
Bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk stønad

Av aktivitets- og tiltaksrutinen har NAV Lillesand et tretrinnsprogram med den hensikt at
tjenestemottaker skal holde seg aktiv så lenge han mottar sosialstønad. De tre trinnene er
arbeidsrettet og tar sikte på å øke mulighetene for å komme så raskt som mulig i ordinært
arbeid.

Trinn 1:
Dagsen

Trinn 2:
Tjenesten

Trinn 3:
Arbeidstrening

Trinn 1 i aktivitetstilbudet er «Dagsen» og utgjør et lavterskeltilbud ved arbeidstrening to
dager i uken, hvor trinnet er tilegnet de som er lengst unna å være en del av arbeidslivet og
rettes mot alle. I trinn 2 foreligger et arbeidstreningstilbud kalt «Tjenesten», som har en
hyppighet som tilsvarer en vanlig arbeidsuke med vanlig arbeidstid, hvor tjenestemottakeren
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gjør ulike oppgaver i kommunen og tilbudet utgjør en del av aktivitetsplanen. Enkelte
fungerende mottakere starter direkte i trinn 2, hvor vedtaket gjelder for tre måneder om
gangen med mål om å få mottakeren inn i ordinært arbeid. Trinn 3 er arbeidstrening i ordinær
bedrift, hvor tjenestemottakeren deltar i bedrifter som relateres til muligheter for senere jobb.
Rutinebeskrivelsen presiserer gjennomgående at det endelige målet er ordinært arbeid og
uavhengighet fra NAV.
Gjennomgangen av enkeltvedtak viser at det gjennomgående rettes fokus mot at
tjenestemottakeren kommer i ordinært arbeid. Dersom vedkommende lider av rusavhengighet
oppfordres det til behandling for dette. Aktivitetsplikten fremgår av vedtakene som vilkår for
sosialstønad, hvor det også ofte foreligger vilkår om å eksempelvis møte til avtaler, søke om
bostøtte og lignende. Der hvor det er realistiske utsikter til å komme i ordinært arbeid, rettes
det stort fokus mot dette. Videre rettes fokuset mot at sosialstønad er en midlertidig løsning
hvor det overordnede målet er at mottakeren på sikt skal bli selvhjulpen.
I mappegjennomgangen ser revisjonen at det hyppig stilles vilkår som får tjenestemottaker til
å bidra etter beste evne til egen sak, med mål om å bli selvhjulpen. Vilkårene som stilles står
nært knyttet til vedtaket og dreier seg ofte om oppmøte til avtaler og samtaler, å skaffe
nødvendig dokumentasjon, deltakelse på hensiktsmessige tiltak og levering av regninger i god
tid før forfall. Vilkårene rettes mot målet om at stønadsmottaker skal bli selvhjulpen, og det
stilles gjennomgående vilkår knyttet til tiltak og kurs. I enkelte vedtak står det uttrykkelig at
det forventes at tjenestemottaker bidrar til å ta ansvar for egen situasjon.
Det er imidlertid noe usikkerhet rundt begrunnelsen for vilkårsvurderingen, da det ikke alltid
fremkommer tydelig av vedtaket.
Øvrige forhold

Samtlige vedtak opplyser om klageadgang og retten til dokumentinnsyn etter
forvaltningslovens bestemmelser.
I en av mappene var det avvik mellom utbetalt sum og sum ved økonomiske stønaden i
vedtaket, og det var ikke mulig å forstå utbetalt sum ut fra opplysningene som forelå i
vedtaket. I senere samtale med enhetsleder og fagansvarlig oppklares det at det i vedtaket
skulle stått «inntil» sett hen til beløpet, og at stønaden var supplerende med avregning mot
tjenestemottakers varierende inntekt.
Revisjonen ser at sum for utbetaling og sum som er oppgitt i vedtaket er sammenfallende i
samtlige vedtak. Veiledende satser20, eller beløp som ligger nært til veiledende satser, følges i
samtlige vedtak.

20

Lillesand kommune, veiledende satser for økonomisk sosialhjelp 2017
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4.1.3 REVISORS VURDERINGER
Gjennomgang av enkeltvedtak ved økonomisk sosialhjelp

Revisjonen ser i sin gjennomgang at enkeltvedtakene er bygget opp rundt sjekklisten som er
utarbeidet av NAV Lillesand. Sjekklisten gir et godt grunnlag for utarbeidelse av
enkeltvedtak. Alle enkeltvedtak henviser til riktig hjemmel. Revisjonen ser imidlertid i flere
av enkeltvedtakene at begrunnelsen for vedtaket ikke kommer klart frem. For
tjenestemottakeren kan derfor enkeltvedtaket fremstå som uklart.
Veiledningsplikt

Utbetaling av økonomisk stønad skal utformes i samarbeid med tjenestemottaker, og plikter
NAV til å gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale
problemer, jfr. fvl. § 11 og stjl. §17.
Revisjonen finner det positivt at både rutinebeskrivelser og enkeltvedtak viser at det
vektlegges å føre og dokumentere samtaler med tjenestemottaker om dens økonomiske
situasjon. Av sjekklisten går det i tillegg frem at saksbehandler skal sørge for at opplysninger
fra bruker som har hatt betydning for vurderingen, skal være dokumentert. Videre kan
revisjonen gjennomgående se indirekte i vedtakene at det foreligger god praksis i forhold til å
ha samtale med tjenestemottaker. Revisjonen legger til grunn at det foreligger elektroniske
referat slik det fremkommer av enhetsleder og fagansvarlig, og finner under denne
forutsetning at plikten til å rådføre seg med tjenestemottaker er ivaretatt.
Etter rundskriv 35 er råd og veiledning en tjeneste som det skal fattes vedtak om, eller som
skal inngå som en del av et vedtak. Revisjonen registrerer at formalisert veiledning i egne
vedtak foreligger sporadisk i saksmappene som er gjennomgått.
Det er i flere av enkeltvedtakene ikke mulig å se hva som konkret er gitt av rådgivning og
veiledning. I samtale med enhetsleder og teamleder opplyses det om at det fattes egne vedtak
for økonomisk råd og veiledning, og at disse skal ligge i saksmappene og skal journalføres
elektronisk. Manglende synlighet av hvilken veiledning som er gitt kan føre til usikkerhet
rundt saksgrunnlaget, og videre vanskeliggjøre etterprøvbarheten og eventuell klage på
enkeltvedtaket. Revisjonen anser det som en svakhet at det ikke kommer tydelig frem av flere
vedtak hva som er gitt av veiledning, eller en henvisning til eget vedtak om veiledning.
Utredning- og informasjonsplikt

Revisjonen observerer at NAV Lillesand har en god praksis ved en fast rutine for innhenting
av dokumentasjon av hjelpebehovet, og at informasjonen etterspørres der den mangler. En
slik rutine er bevisstgjørende for å skaffe til veie alle relevante opplysninger som
dokumenterer hjelpebehovet, og revisjonen anser det som positivt at rutinen er tydelig på at
saksbehandler skal sikre at all dokumentasjon ligger vedlagt før søknaden registreres. Videre
finner revisjonen sjekklisten for hvilke dokumenter som skal legges ved søknaden som
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tilfredsstillende, i form av at dokumentene som kreves gir nødvendig og allsidig
dokumentasjon på hjelpebehovet.
Ved gjennomgangen av enkelte saksmapper og vedtak registrerer revisjonen at noe av
dokumentasjonen foreligger i tidligere vedtak, men finner dette likevel naturlig da
tjenestemottaker flere ganger tidligere har fått utbetalt økonomisk stønad.
Revisjonen la ved mappegjennomgang ikke til grunn et behov for tilgang til elektroniske
systemer. Dokumentasjon som manglet i mappene ved gjennomgang, ble etterspurt og
forelagt revisjonen gjennom utskrifter fra det elektroniske systemet. Revisjonen ser NAV
Lillesands pågående skanningprosess som et hensiktsmessig tiltak for å samle alle relevante
dokumenter i de enkelte vedtakene.
Tjenestemottakers helhetlige livssituasjon

Den økonomiske støtten vurderes ut fra en konkret og individuell vurdering av nåværende
situasjon. Det innebærer en gjennomgang av hjelpebehov, stønadsbeløp og stønadsform. Det
skal med andre ord foretas en skjønnsmessig vurdering, hvor det tas tilstrekkelig hensyn til
tjenestemottakers helhetlige livssituasjon.
Når det gjelder hensynet til tjenestemottakers helhetlige livssituasjon treffer NAV Lillesand
gjennomgående vedtak som innebærer en grundig beskrivelse av situasjonen og hjelpebehovet
til tjenestemottaker. Etter revisjonens vurderinger foreligger det en god praksis i forhold til å
tilpasse støtte og veiledning til den enkeltes livssituasjon.
Revisjonen finner det positivt og i tråd med formålet til sosialstønad at hensynet til
tjenestemottakers helhetlige livssituasjon gjenspeiles i både overordnede mål og egne rutiner
for NAV Lillesand. Det kan fungere bevisstgjørende og som en god påminnelse for
saksbehandler når det i sjekklisten for søknader står at søknaden skal være gjenstand for
individuell vurdering. Det er imidlertid et generelt trekk i vedtakene som er gjennomgått at
det ikke skrives uttrykkelig at det er foretatt en konkret og individuell vurdering og hvilke
momenter som er avgjørende i den enkelte sak. Det kan føre til at det kan være vanskelig for
tjenestemottaker å få en klar oppfatning av hvilke momenter i tjenestemottakers livssituasjon
som har vært avgjørende for utfallet.
For at en kommune skal sikre at flere kommer i arbeid, færre mottar økonomisk stønad og at
arbeidslivet er inkluderende, er det viktig at hjelpetiltakene står i nær sammenheng med at
tjenestemottaker blir «selvhjulpen». Den økonomiske støtten skal derfor ta sikte på å gjøre
vedkommende «selvhjulpen», jfr. stjl. § 18, hvor det med «selvhjulpen» menes det at den
enkeltes muligheter, ressurser og begrensninger tas i betraktning.

Revisjonen anser det som en fordel at aktivitetstiltakene gjennom tretrinnsprogrammet
tilpasses den enkeltes situasjon og forutsetninger for arbeid. På denne måten omfatter
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tiltakene en realistisk mulighet for flere tjenestemottakere, og kan på sikt øke muligheten til å
bli «selvhjulpen». Også gjennomgangen av enkeltvedtak viser at det satses stort på at
tjenestemottaker kommer i ordinært arbeid der hvor det er realistiske utsikter til dette, hvor
det går klart frem i vedtakene at sosialstønad skal være en midlertidig løsning.
Revisjonens helhetlige inntrykk er at NAV Lillesand i stor grad tar sikte på å gjøre
tjenestemottaker selvhjulpen og utfører dette på en tilfredsstillende måte. Dette gjelder hele
prosessen, og kommer tydelig frem gjennom organiseringen av aktivitetsplikt, veiledning og
vedtak.
Begrunnelse av enkeltvedtak

Når det treffes et enkeltvedtak skal vedtaket begrunnes på samme tid som vedtaket treffes, for
å sikre en riktig avgjørelse, etterprøvbarhet og at mottakerparten forstår innholdet av vedtaket.
Det skal være en skriftlig begrunnelse som inneholder reglene vedtaket bygger på, de faktiske
forholdene som har vært avgjørende og de hovedhensynene det er lagt vekt på ved skjønnet
bør komme frem av begrunnelsen, jfr. fvl. §§ 24 og 25.
Revisjonen bemerker at NAV Lillesands rutinebeskrivelser sier lite om begrunnelse for
vedtak relatert til utbetaling av sosial stønad, noe som kan føre til ulik praksis og struktur når
det gjelder utforming og innhold av begrunnelsen. Revisjonen finner likevel at vedtakene i all
hovedsak er begrunnet tilfredsstillende. Avslagene revisjonen har gjennomgått består av en
fyldigere begrunnelse enn innvilgelsene. Revisjonen anser det som naturlig og hensiktsmessig
at begrunnelsen i avslag og innvilgelser har ulikt omfang, da et avslag er mer inngripende for
søker enn en innvilgelse.
Det er imidlertid grunn til å bemerke noen ulikheter i forhold til vedtakenes struktur.
Revisjonen anser det som hensiktsmessig at det går tydelig frem av vedtaket hva som er
begrunnelsen for avgjørelsen, for å kunne sikre etterprøvbarhet ytterligere. Det vil også være
klargjørende for tjenestemottaker å ha tydelig oversikt over hvilke momenter og skjønn som
er vektlagt. I saker som har pågått over lengre tid ligger begrunnelsen ofte til et tidligere
vedtak i saksmappen. For at vedtaket skal ha en ryddig og tydelig utforming ser revisjonen det
hensiktsmessig at det henvises til tidligere begrunnelse der begrunnelsen ikke går frem av
vedtaket.
Bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk stønad

Relatert til vilkår ved tildeling av økonomisk stønad er revisjonens inntrykk at vilkårene har
nær sammenheng med de gjennomgåtte vedtakene. Det stilles i samtlige vedtak vilkår med
tydelig formål om å få tjenestemottaker til å etter beste evne bidra til egen sak. Revisjonen
anser det som positivt at det gjennomgående stilles vilkår i form av tiltak og kurs der dette er
aktuelt. Det anses videre som positivt at det står uttrykkelig i vedtakene at det forventes at
tjenestemottaker tar ansvar for egen situasjon, i de tilfeller hvor dette er hensiktsmessig. En
slik presisering kan være med på å bevisstgjøre tjenestemottaker om at målet er å bli
selvhjulpen.
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NAV Lillesand har gjennom sitt tretrinnsprogram en utmerket mulighet til å legge kraft bak
sine vilkår, ved at brudd på vilkår også kan medføre reduksjon eller bortfall av sosialhjelp. En
annen viktig faktor er det faktum at eksempelvis «Tjenesten» i tretrinnsprogrammet medvirker
til at kommunens innbyggere kan få hjelp med daglige gjøremål. Slike forhold gir
omgivelsene et signal om at det å motta økonomisk sosialhjelp forplikter til aktivitet.
Øvrige forhold

Samtlige vedtak opplyser om klageadgang og retten til dokumentinnsyn, noe revisjonen anser
som tilfredsstillende i forhold til forvaltningslovens krav.
Revisjonen finner det tilfredsstillende at sum for utbetaling og sum som er oppgitt i vedtaket
er sammenfallende i samtlige vedtak. Ved gjennomgang av utvalgte vedtak registrerer
revisjonen at NAV Lillesand følger de veiledende satser, eller beløp som ligger nært til
veiledende satser, for økonomisk stønad som kommunen har vedtatt for tildeling av
økonomisk sosialhjelp.

4.2.

ANDRE PROBLEMSTILLING
1) Oppfyller Lillesand kommune plikten til internkontroll knyttet til
sosialtjenesteområdet, og har man organisert internkontrollen på en
hensiktsmessig måte?

4.2.1. REVISJONSKRITERIER
Krav til internkontroll

Kommuneloven § 23 nr. 2 slår fast at det er administrasjonssjefens ansvar at administrasjonen
«er gjenstand for betryggende kontroll». Av dette følger et krav om at kommunen skal ha en
internkontroll som sikrer at regelverket etterleves og mottakernes rettigheter ivaretas.
Kommuneloven går ikke nærmere inn på hva som inngår i begrepet betryggende kontroll eller
hvordan kommunen skal utøve denne, utover at administrasjonssjefen skal sørge for at
administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser. Hver
enkelt kommune anbefales å utføre internkontroll slik at den på best mulig måte fungerer etter
hensikten.
Kommunenes sentralforbund (KS) har gjennom idéheftet «Rådmannens internkontroll hvordan få orden i eget hus?»21 gitt anbefalinger for både utforming og formalisering av
internkontrollen i kommunene. I denne sammenheng anbefales COSO sitt teoretiske
rammeverk for internkontroll som en av flere tilnærminger for hvordan kommunene kan
innrette sin internkontroll.
21

Kommunenes sentralforbund (2015). «Rådmannens internkontroll – hvordan få orden i eget hus?»
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Anbefalt teoretisk rammeverk for internkontroll - COSO

COSO er en forkortelse for Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission22, en amerikansk organisasjon dannet med utgangspunkt i arbeidet med å
avdekke økonomisk mislighold og korrupsjon. Organisasjonen har utarbeidet et anerkjent
teoretisk rammeverk for utforming, implementering og gjennomføring av internkontroll.
Rammeverket er anbefalt av Direktoratet for økonomistyring23 (DFØ) som tilnærming for
internkontroll i statlige virksomheter.
COSO definerer internkontroll som følger:
«Internkontroll er en prosess, gjennomført av foretakets (virksomhetens) styre, ledelse
og ansatte som er utformet for å gi rimelig sikkerhet vedrørende måloppnåelse innen
følgende områder: målrettet og effektiv drift, pålitelig rapportering, overholdelse av
lover og regler.»
Innholdet i COSO gjengis i det følgende slik det fremgår av ideheftet til KS.
Rammeverket bygger på fem komponenter som samlet utgjør en helhetlig integrert prosess.
Det vil si at alle komponenter forutsettes implementert og hvor optimal effekt oppnås når
disse samhandler og utfyller hverandre, på en helhetlig måte. Disse komponentene settes
samlet i sammenheng med de tre ulike målsettingskategoriene drift, pålitelig
regnskapsrapportering og overholdelse av lover og regler.
Internt kontrollmiljø

Internt kontrollmiljø er den første komponenten og består av elementer som integritet/etiske
verdier, kompetanse hos virksomhetens medarbeidere, ledelsens filosofi og driftsform, måten
ledelsen fordeler ansvar og myndighet på og måten ledelsen utvikler og organiserer de
menneskelige ressursene. Manglende kompetanse hos virksomhetens medarbeidere vil i
ytterste konsekvens kunne medføre feilaktig utførelse av oppgaver. Manglende fordeling av
ansvar og myndighet vil kunne skape forvirring i forhold til beslutningsnivå eller
autorisasjoner som skal tas. Slik sett kan denne komponenten sies å danne selve grunnmuren
for de øvrige komponentene.
Risikovurderinger

Den andre komponenten er risikovurderinger. Enhver virksomhet står overfor en rekke interne
og eksterne risikoer som den må ta hensyn til. Risikovurdering består av identifisering og
analyse av risiko som er relevante når det gjelder oppnåelse av virksomhetens målsettinger,
men også med hensyn til de øvrige målsettingskategorier. Risiko forstås i denne sammenheng
med summen av sannsynlighet og konsekvens for en hendelse. Det kan være varierende
sannsynlighet for at en hendelse inntreffer, likeså kan konsekvensen av en slik inntruffet
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hendelse ha ulik grad av alvorlighet. Vurdering av risiko må således gjøres med bakgrunn i
disse variablene.
Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteter utgjør den tredje komponenten. Kontrollaktiviteter er handlingsplaner og
rutiner som sikrer gjennomføring av ledelsens direktiver. Kontrollaktiviteter foretas i hele
organisasjonen, på alle nivåer og i alle funksjoner. Eksempler på slike aktiviteter kan være
godkjenninger, anvisninger, avstemminger, sikring av ressurser og ansvarsdeling.
Informasjon og kommunikasjon

Informasjon og kommunikasjon er den fjerde komponenten, og vektlegger at viktig
informasjon må identifiseres, fanges opp og formidles til riktig tid for å gjøre de ansatte i
stand til å utøve sitt ansvar så vel som utførelse av oppgaver. Informasjonssystemer skaffer
informasjon om drift, økonomi og overholdelse av lover og regler som muliggjør en
kontinuerlig og målrettet drift og styring av organisasjonen. I tillegg til internt genererte data,
behandler systemene også informasjon om eksterne hendelser og forhold som er nødvendige
for å ta veloverveide økonomiske beslutninger og for ekstern rapportering.
Effektiv kommunikasjon må gjennomsyre organisasjonen i vid forstand, dvs. ned, på tvers og
opp i organisasjonen. Alle ansatte må motta et klart budskap fra toppledelsen om at ansvaret
for kontroll må tas alvorlig. De må forstå sin egen rolle i det interne kontrollsystemet, så vel
som hvordan de enkelte aktivitetene og handlingene relaterer seg til andres arbeid. Det må
dessuten være kanaler for formidling av viktig informasjon opp i hierarkiet til ledelsen. Det er
også behov for å ha effektiv kommunikasjon med eksterne aktører.
Ledelsesmessig oppfølging og overvåking

Den femte og siste komponenten er ledelsesmessig oppfølging og overvåking. Interne
kontrollsystemer trenger overvåking, en prosess som vurderer hvor effektivt systemet er over
tid. Dette oppnås gjennom kontinuerlig overvåking, frittstående evalueringer eller ved en
kombinasjon av de to. Kontinuerlig overvåking skjer parallelt med driften og inngår i den
daglige ledelsen som en del av den helhetlige overvåkningsfunksjonen, og integrert med andre
handlinger som ansatte gjør når de utfører sine oppgaver.
Omfanget og hyppigheten av de frittstående evalueringene avhenger primært av
risikovurderingen og hvor effektive de kontinuerlige overvåkingsrutiner er. Mangler i den
interne kontrollen bør rapporteres til ledelsen og alvorlige forhold bør gå helt til toppledelsen
og styret.
NAV Lillesand – internkontroll sosialtjenesteområdet

Kommunens ansvar for internkontroll innenfor sosialtjenesteområdet er regulert i
sosialtjenesteloven § 5, hvor det fremheves at kommunen skal føre internkontroll som et ledd
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i å sikre at individuelle tjenester er i samsvar med krav i lov og forskrift. Etter forskriftens24 §
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
lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.»
Kommunen må kunne gjøre rede for hvordan dette oppfylles.
Innholdet i internkontrollen

Forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen § 4 gir rom for
tilpasning av internkontroll etter virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.
Internkontrollen skal imidlertid ha det omfang som er nødvendig for å etterleve krav fastsatt i,
eller i medhold av sosialtjenesteloven. Videre fremgår det av forskriftens § 4 at internkontroll
innebærer at kommunen, som er ansvarlig for virksomheten, skal:
a) beskrive virksomhetens hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet
samt hvordan virksomheten er organisert. Det skal klart fremgå hvordan ansvar,
oppgaver og myndighet er fordelt
b) sikre tilgang til aktuelle lover og forskrifter som gjelder for virksomheten
c) sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det
aktuelle fagfeltet samt om virksomhetens internkontroll
d) sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes
e) gjøre bruk av erfaringer fra tjenestemottakere og pårørende til forbedring av
virksomheten
f) skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på
oppfyllelse av myndighetskrav
g) utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer,
instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse
av sosiallovgivningen
h) foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den
fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten

Krav til dokumentasjon av internkontroll

Forskriftens § 5 stiller krav til at internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang
som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse.
Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig.
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4.2.2. FAKTA
NAV Lillesand må i sitt arbeid med internkontroll forholde seg til kommunens
styringssystem, herunder internkontroll, samtidig som de må forholde seg til de krav som
fremgår av forskrift om internkontroll for sosialtjenesteområdet. Det presiseres i denne
sammenheng at disse to kravene må ses i sammenheng og at en oppfyllelse av det ene ikke
utelater det andre. I første del av fakta vil revisjonen gjøre rede for hovedtrekkene i Lillesand
kommune sin internkontroll, herunder organisering og NAV Lillesand sin utførelse. I andre
del av fakta fremlegger vi de funn som er gjort basert på intervjuer og dokumentstudier som
knytter seg til forskrift om internkontroll innen sosialtjenesteområdet og NAV Lillesand sin
oppfyllelse av dette.
Lillesand kommune – organisering av internkontrollen

I rådmannens forord til forslag til budsjett og økonomiplan 2017 – 202025 presiseres det at
«(…) kontroll over egen virksomhet og stabilitet og økonomisk forutsigbarhet» skal settes
fokus på. I årsberetning for 201526 fremgår det av punkt 2.1.11 Internkontroll, at Lillesand
kommune nytter den elektroniske internkontrolløsningen EQS. I årsberetning for 2015 pekes
det på at denne løsningen i enda større grad er tatt i bruk og videreutviklet, løsningen bidrar til
å etablere en lik forståelse for og lik håndtering av kvalitetsarbeid, samt at løsningen har et
system for avviksmeldinger. Sistnevnte system skal være tatt i bruk i store deler av
organisasjonen.
I samme årsberetning er internkontroll satt på dagsorden for ledelsen i kommunen. Følgende
fremgår som eget kulepunkt under punkt 2.1.3 Ledelse: «vi følger opp og videreutvikler
kommunens internkontrollsystem». Under beretningens punkt 3.4 Sektor for helse og kultur,
hvor kommunale NAV-tjenester inngår, fremgår det under måloppnåelse og utførte oppgaver
at internkontrollen er forbedret.
Dokumentasjonen og organisering av internkontroll i Lillesand kommune er tydelig beskrevet
i «styringssystemet for Lillesand kommune».27
Extend Quality System (EQS)

Revisor er forelagt dokumentasjon som viser rutine/prosedyre for håndtering av avvik
utarbeidet for alle ansatte i kommunen.28 Det fremgår av dokumentasjonen at det er et ansvar
for alle ledere på alle nivåer, å sikre at de ansatte er kjent med og forstår betydningen av hva
det betyr å melde avvik. Videre henvises det i dokumentasjonen til at EQS inngår som en del
av internkontrollsystemet i kommunen. Dette er nærmere beskrevet i kapittel for
internkontroll i styringssystemet for Lillesand kommune. Det fremgår av styringssystemets
kapittel 9, pkt. 3 at «EQS skal bidra til systematikk og orden, tilgjengelighet og
25

Lillesand kommune, rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan, kommuneplanens handlingsdel 2017 –
2020
26
Lillesand kommune, årsberetning 2015
27
Lillesand kommune (2016) Styringssystemet for Lillesand kommune
28
Prosedyre for registrering av avvik i EQS

29

brukervennlighet, kvalitetssikring og revisjon, samt dokumentasjon og statistikk i arbeidet
med internkontroll».
De ulike modulene i EQS skal på ulike vis bidra til det samlede arbeidet med internkontroll.
Systemet består av ulike moduler hvorav modul for bygging av risikobilde, modul for
datafangst, modul for avviksrapportering og en statistikkløsning. Systemet har for øvrig en
egen dokumentmodul, med versjonsstyring viser organisering og styringsdokumenter, samt
prosedyrer og rutiner med revisjonspåminnelser.
Innledningsvis i undersøkelsen ble det gjennomført et intervju med rådgiver for kvalitet og
informasjon i Lillesand kommune. Rådgiveren har i forhold til interkontroll ledet prosessen i
forbindelse med valg og implementering av løsningen. Hensikten med intervjuet var å få
bedre forståelse for Lillesand kommune sitt helhetlige system for internkontroll og i hvilken
grad NAV Lillesand nytter systemet.
Revisor fikk i møtet med rådgiveren presentert EQS som løsning, systemets bruksområder og
i hvilken grad systemet brukes av de ulike enhetene i kommunen. Intensjonen er at systemet
skal være lett tilgjengelig på kommunens intranett med automatisk pålogging. Dette gir de
ansatte enkel tilgang og lav terskel for å ta systemet i bruk. Revisjonen får et inntrykk av at
systemet brukes i varierende grad av kommunens enheter. Revisor får beskrevet ulike behov i
ulike deler av kommunen. Enheter knyttet til omsorg og helse har i utstrakt grad tatt systemet
i bruk spesielt knyttet til rapporteringa av avvik, mens andre enheter som eksempelvis
kommunale storkjøkken følger «gamle» systemer for intern kontroll (IK MAT) og har således
ikke hatt samme behov for rask implementering.
Systemet ble implementert av Lillesand kommune i 2013 og rådgiveren uttalte at mandatet fra
rådmannen er at alle tjenestene i kommunen skal ta systemet i bruk. Ifølge rådgiveren er det et
langsiktig mål å implementere bruken av systemet hos alle tjenestene i kommunen. Det er
således ikke forventet at alle tjenestene skal ta hele systemet i umiddelbar bruk.
Implementeringen tar tid og fokuset har etter revisjonens oppfatning vært å få på bena et
velfungerende system for å melde avvik. For kommunen generelt er det også gjort et grundig
arbeid med å gjøre tilgjengelig viktige dokumenter som blant annet etiske retningslinjer,
personalhåndbøker og lokale instrukser og prosedyrer ved de respektive enhetene. Dette ble
revisjonen vist under gjennomgangen til rådgiveren.
Rådgiverens gjennomgang av systemets statistikk for avviksmeldinger viser at NAV Lillesand
har tatt dette i bruk, men i mindre grad. I samtaler med enhetsleder NAV Lillesand la hun vekt
på at det er et kontinuerlig fokus på å bli mer aktive i EQS både med hensyn til bruk av
avvikssystem, men også øvrige moduler for internkontroll. Så langt nytter NAV Lillesand
avvikssystemet til avviksmeldinger som relaterer seg til brudd på sikkerhet.
NAV Lillesand samarbeider ifølge enhetsleder tett med enhet for psykisk helse og rus som
bruker systemet mye, om hvordan NAV Lillesand best mulig kan utvide sin bruk av systemet.
Videre gjorde enhetsleder NAV Lillesand oppmerksom på at hun har vært opptatt av å gjøre
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tilgjengelig saksbehandlingsrutiner i EQS og at det i denne sammenheng er et mål om å ha en
systematisk tilnærming for dokumentasjon av svikt. Vedrørende tilgjengeliggjøring av
dokumenter i EQS har NAV Lillesand kommet langt på vei. I samtaler med avdelingsleder
oppfølgingsavdelingen opplevde vi at det var et langsiktig ønske om å nyttiggjøre EQS mer i
det daglige arbeidet med internkontroll og at dette hadde vært diskutert nylig i interne møter.
Styringssystemet i Lillesand kommune - internkontroll

Lillesand kommune har gjennom sitt styringssystem etablert et system for internkontroll,
nærmere beskrevet i styringssystemets kapittel 9. Det fremgår av punkt 9.2 at
internkontrollsystemet er etablert i tråd med de anbefalinger som er gitt fra KS, samt de krav
som følger av koml. § 23 nr. 2.
Gjengivelse av hovedlinjer fra innholdet i internkontrollen fra styringssystemet i Lillesand
kommune:
-

-

-

-

ansvarlig leder skal sikre at tilstrekkelig internkontroll innarbeides,
vedlikeholdes og dokumenteres
enhetsleder med ansvar for en tjeneste i henhold til delegasjon: både skal
sikre/oppfylle internkontrollkrav knyttet til kvaliteten på egen tjeneste,
HMS knyttet til den ansatte og bidra til å sikre overordnede virkeområder
alle ansatte skal forstå prinsippene for internkontroll og følge
internkontrollsystemet knyttet til drift
tjenestene skal ha oppdaterte og tilstrekkelig med skriftlige
rutiner/prosedyrer som sikrer lik og riktig praksis. Kvalitetsdokumentasjon
skal være tilgjengelig både for rådmann og ansatte
tjenestene har en aktiv bruk av risikoanalyser for å identifisere risikobilder,
forebygge uønskede hendelser og redusere konsekvensene av en uønsket
hendelse
ansatte kan melde avvik ved brudd på kvaliteten i tjenestene, ved brudd på
arbeidsmiljø og ved vold og trusler. Det er lav terskel for å melde avvik og
ansvarlig leder skal bruke avviksmeldinger i det videre kvalitetsarbeidet

Internt kontrollmiljø

Styringssystemet tar for seg store deler av internt kontrollmiljø gjennom eget kapittel for
kompetanse. Av kapittelet fremgår det tydelig viktigheten av at det fokuseres på ansattes
kompetanse gjennom kompetanseplaner hvor det er fokus på anskaffelse, utvikling og
mobilisering av kompetanse. Etikk og integritet er godt beskrevet og tar for seg viktige
områder som problemstillinger knyttet til gaver, bruk av kommunens utstyr, ekstraarbeid og
spørsmålet om habilitet. Dette er kun eksempler på noen av problemstillingene som er
aktualisert.
Det er gjennom etiske retningslinjer gitt gode beskrivelser på hvordan varsling og vern av
varslere skal ivaretas. Kommunen har gjennom sitt styringssystem og delegeringsdirektiv lagt
til rette for en god forståelse av ansvar og myndighet i kommunens forvaltning. I samtaler
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med enhetsleder NAV Lillesand gir hun inntrykk av at hun er kjent med disse forholdene.
Hun har også gjort rede for utarbeidelse av lokale kompetanseplaner, sertifiseringer og elæring i regi av NAV og Fylkesmannen. Det ble også informert fra enhetsleder om at
refleksjoner knyttet til etikk ble ivaretatt gjennom regelmessig felles gjennomgang av
refleksjonskort med problemstillinger.
Risikovurderinger

Styringssystemet legger til grunn at «tjenestene har en aktiv bruk av risikoanalyser for å
identifisere risikobilder, forebygge uønskede hendelser og redusere konsekvensene av en
uønsket hendelse». Dette skal være et godt utgangspunkt sett i perspektiv av COSO for å
oppnå målsettinger om gode risikovurderinger. NAV Lillesand har i utstrakt grad fokusert på
å skape gode og trygge forhold for sine ansatte gjennom vurderinger av risiko for uønskede
hendelser. Enhetsleder identifiserer ulike risikoer gjennom sin rapportering mot faste
rapporteringskategorier. Styringskortet for NAV Lillesand gir under forutsetning av korrekt
rapportering, et sanntidsbilde over økonomisk status, status for overholdelse av lover og
regler, samt drift.
Samlet sett utgjør dette, sammen med bevisstheten om de risikoer som knytter seg til den
daglige saksbehandling og utbetalinger mht. kontrollaktiviteter, et godt utgangspunkt for
identifisering av risiko. Enhetsleder NAV kunne også vise til at det er satt inn enkelte tiltak på
områder hvor det er oppdaget risiko for manglende måloppnåelse. På det tidspunkt revisjonen
gjennomførte sin undersøkelse var det satt inn to aktive tiltak i styringskortet.
Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteter beskrives i styringssystemet gjennom kommunens årshjul. I årshjulet
fremgår det faste aktiviteter knyttet til rapportering, gjennomgang av status knyttet til
driftsmål og status på resultatmål. I samtaler med enhetsleder NAV Lillesand ble vi presentert
et system hvor de er pålagt å rapportere som tidligere beskrevet. Det foreligger også ulike
kontrollaktiviteter lokalt ved NAV Lillesand som sikrer saksbehandlingen og korrekte
utbetalinger. Dette går på kontroll av dokumentasjon, utbetalinger og fordeling av ansvar
knyttet til innvilgelse av enkeltvedtak. Det fremgår også av årshjulet når det er planlagt
revisjoner. NAV Lillesand har utarbeidet egne årshjul både for ledergruppen og avdelingen
som helhet.
Informasjon og kommunikasjon

Informasjon og kommunikasjon presiseres i styringssystemet ved at rådmannen formidler sine
forventninger gjennom krav til internkontroll. Det er gjennomgående for flere av kommunens
dokumenter at den øverste ledelse setter internkontroll på dagsorden og presiserer viktigheten
av fokuset på dette. Enhetsleder opplever at det er enkelt å kunne å komme i dialog med
overordnet ledelse.
Videre fremhever hun regelmessige møter ved NAV Lillesand hvor ledelsen får formidlet sitt
budskap til de ansatte, samtidig som de ansatte har mulighet til å gi tilbakemeldinger og
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innspill til ulike sider ved driften. Internkontroll har ifølge enhetsleder og avdelingsleder nylig
vært et tema på avdelingsmøte, samt ledergruppemøte.
Informasjon fra NAV gis gjennom elektronisk kommunikasjon og NAV har ifølge både
enhetsleder og avdelingsleder gode systemer blant annet for å oppdatere lover og regler.
Brukermedvirkning er også en form for kommunikasjon og informasjon til omgivelsene.
Dette er en viktig kanal for å sikre at spesielt korrekt informasjon når eksterne aktører på en
effektiv måte.
Systematisk overvåking og oppfølging

EQS skal ifølge styringssystemet bidra til å synliggjøre avvik ved brudd på kvaliteten på
tjenestene i kommunen. Dette er viktige bidrag til å avdekke forhold som må utbedres.
Involvering av de ansatte i forhold til innmelding av avvik vil innebære at de ansatte får større
deltakelse i kvalitetsarbeidet i kommunen. I henhold til styringssystemets punkt 7.2 vil
månedsrapport til rådmannen kunne avdekke eventuelle avvik, det samme gjelder
tertialrapport til bystyret, regnskap og årsmelding. Dette er aktiviteter som kan anses å ha
form som ledelsesmessig overvåking.
NAV Lillesand gjennomfører ifølge enhetsleder årlige brukerundersøkelser som gir verdifull
informasjon om hvilke områder de har gode resultater (lav risiko) og områder hvor det er
potensiale for forbedringer. Det er etablert dokumentasjon lokalt ved NAV Lillesand som
viser hva internkontrollen består av og innholdet i dette. Det er ifølge enhetsleder fokus på
vedlikehold og evaluering av innholdet.
NAV Lillesand – internkontroll sosialtjenesteområdet

Med bakgrunn i forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids og velferdsforvaltningen
skal Lillesand kommune utføre internkontroll i henhold til fastsatte kontrollområder som
følger av forskriftens § 4, og dokumenteres i henhold til krav som følger av forskriftens § 5.
Det fremgår gjennom delegeringsreglementet for Lillesand kommune at internkontroll etter
lov om sosiale tjenester § 5, er delegert til avdelingsleder avdeling for flyktningetjenesten,
hvor navn ble endret til oppfølgingsavdelingen fra 1. januar 2017. Det ble opplyst i samtaler
med enhetsleder NAV Lillesand, om at nytt delegeringsdirektiv er ferdigstilt, men ikke
offisielt godkjent (underskrevet).
Kommunens etterlevelse av forskriftens §§ 4 og 5 ble gjennomgått i samtaler med enhetsleder
NAV Lillesand, avdelingsleder for oppfølgingsavdelingen og fagleder for
sosialtjenesteområdet. Enhetsleder er i henhold til styringssystemet i Lillesand kommune, jfr.
punkt 9.2, ansvarlig for innhold og kvalitet i internkontrollen. Enhetsleder redegjorde i
utstrakt grad for hvordan internkontrollen ved NAV Lillesand er organisert og hvordan de har
innrettet internkontrollen for å etterleve forskriftens innhold. Avdelingsleder
oppfølgingsavdelingen fikk i samtale hovedsakelig spørsmål til innholdet i forskriften
ettersom dette er et ansvar som er delegert henne.
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Forskriftens § 4, bokstav a

Revisor er forelagt en samarbeidsavtale29 mellom NAV Aust-Agder og Lillesand kommune.
Samarbeidsavtalen beskriver på en god måte virksomhetens tjenesteområder, hvordan
virksomheten er organisert og fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet. Av
tjenesteområder beskrevet i samarbeidsavtalen følger hvilke oppgaver som er tillagt NAV
Lillesand. Det vises i samarbeidsavtalens punkt 6 under lokale mål- og resultatkrav til at det
utarbeides en årlig virksomhetsplan for NAV Lillesand. I samtaler med enhetsleder NAV
Lillesand fremgår det at det er utarbeidet en felles virksomhetsplan for NAV Aust-Agder med
felles mål for underliggende enheter. Revisor er forelagt virksomhetsplan30.
Delegasjon omtales i samarbeidsavtalens punkt 7, og beskriver fordeling av ansvar og
myndighet mellom Lillesand kommune og NAV Aust-Agder. Det fremgår av samme punkt at
«myndighet utøves i henhold til de til enhver tid gjeldende styringsdokumenter, lover,
forskrifter og instruksjoner og til eget delegasjonsvedtak». Revisor er forelagt dokumentasjon
som i utstrakt grad beskriver disse forholdene, gjennom blant annet delegeringsdirektiv for
Lillesand kommune, NAV Lillesands bemanning og oppgaver, organisering av NAV
Lillesand og Styringssystemet i Lillesand kommune. Virksomhetsplanen for NAV AustAgder er forelagt revisor og beskriver hvilke mål og prioriteringer NAV Lillesand skal
forholde seg til, innenfor sosialtjenesteområdet.
Forskriftens § 4, bokstav b

I samtaler med enhetsleder for NAV Lillesand ble vi informert om at NAV har
tilgjengeliggjort alle relevante lover på sitt intranett. Det ble også nevnt at det er lagt ut
standarder og jobbveiledere som kan brukes til støtte i det daglige arbeidet. Denne
kunnskapen ble også bekreftet av øvrige informanter ved NAV Lillesand.
Forskriftens § 4, bokstav c

NAV Lillesand skal i henhold til forskriften sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig
kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle fagfeltet, samt om virksomhetens
internkontroll. Samarbeidsavtalen punkt 12 omhandler kompetanseplan for NAV Lillesand.
Det fremgår at kontorets ledelse årlig skal utarbeide en felles kompetanseplan i samarbeid
med organisasjonene. Denne planen skal regulere oppgaver og ansvar. Det er i avtalen enighet
om at alle ansatte ved kontoret skal ha likeverdig tilgang til kompetanseutviklingstiltak.
I samtaler med enhetsleder NAV Lillesand ble vi fortalt at det eksisterer en felles
kompetanseplan for NAV Aust-Agder. Dette er en levende kompetanseplan hvor NAV AustAgder og Fylkesmannen i Agder legger inn alle kursene og knytter disse til kodeverk. Når
ansatte melder seg på kurs elektronisk eller gjennomfører e-læring kan enhetsleder holde
løpende oversikt over dette elektronisk. Det eksisterer også sertifiseringer som sikrer at
ansatte har nødvendig og tilstrekkelig kompetanse for å kunne utføre pålagte oppgaver.
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Enhetsleder legger vekt på at det normalt settes krav til formell kompetanse ved rekruttering
og nytilsetting. Når det kommer til arbeidstakernes ferdigheter og kunnskap om internkontroll
oppfatter enhetsleder at den enkelte setter dette i sammenheng med å følge rutiner og
prosedyrer i hverdagen, men er usikker på den enkeltes bevissthet knyttet til dette. Fagleder
uttaler imidlertid i intervju at hun opplever at de ansatte har en bevissthet til internkontroll
knyttet til de oppgaver de utfører i hverdagen.
Forskriftens § 4, bokstav d

Avdelingen og seksjonene har regelmessige møter hvor de i fellesskap diskuterer ulike
problemstillinger, avklarer usikkerhet og utfordrer hverandre gjennom faglige drøftinger.
Dette bidrar til at det oppnås likhet i saksbehandlingen, men er også viktig påfyll av
kompetanse innen de ulike delen av faget. Dette bekreftes gjennom intervjuer med enhetsleder
og avdelingsleder.
Forskriftens § 4, bokstav e

Det fremgår av samarbeidsavtalen at det på systemnivå skal gjennomføres møter med et
brukerutvalg som kan bidra i planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av tiltak.
Utvalget evaluerer selv sin medvirkning. Gjennomføring av møter for brukerutvalget er
dokumentert med møteplan og møtereferater for 2016. I samtale med enhetsleder fremgår det
at erfaringer med brukerutvalget er veldig gode. Representanter i brukerutvalget får sett NAV
sine utfordringer i virksomhetsperspektivet og vil dermed ha bedre forutsetninger for å kunne
forstå og sette dette i sammenheng med både positive og negative erfaringer fra
brukerperspektivet. Det gjennomføres som tidligere nevnt en årlig brukerundersøkelse som gir
virksomheten gode innspill til forbedringer og tilpasninger som kan komme tjenestemottakere
til gode. Det er ifølge enhetsleder jevnt over veldig gode resultater på disse undersøkelsene,
dette ble og fremhevet i samtale med avdelingsleder.
Forskriftens § 4, bokstav f

NAV Lillesand skal i henhold til forskriften skaffe en oversikt over områder i virksomheten
hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav. I samtaler med
enhetsleder knyttet revisor dette punktet til risikovurderinger mot overholdelse av lover og
regler, pålitelig rapportering og drift. Enhetsleder fortalte at de styrer og rapporterer jevnlig til
kommunen på økonomi.
I møtet la enhetsleder frem styringskort som viste måleparametere for fire ulike perspektiver;
bruker-, medarbeider-, produksjons- og økonomiperspektivet. I styringskortet inngår status for
måloppnåelse innen overholdelse av lover og regler, status for utbetalinger av økonomisk
sosialhjelp, status for refusjoner og status for målsettinger innen de ulike områdene. Det
fremgår også av styringskortet at det er satt inn tiltak på enkelte områder for å bedre
måloppnåelsen.
Enhetsleder informerer også om at det gjøres en overordnet risikovurdering som går på
målene som er i mål- og disponeringsbrevet til NAV fylke. Det sendes også ut kommunebrev
som går til alle landets kommuner hvor overordnede nasjonale mål, regjeringens
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satsingsområder og hensikten med tilskuddsmidler fremgår. Enhetsleder beskriver arbeidet
med rapportering på disse områdene som tidkrevende, men viktig.
Forskriftens § 4, bokstav g

I arbeidet med å forbedre, utvikle og evaluere egne rutiner knyttet til det å avdekke, rette opp
og forebygge overtredelse av lover og regler, vektlegger enhetsleder i samtaler med revisor at
fagmøter, drøftingsmøter og Fylkesmannens vurdering av saker med avslag er viktige arenaer
og kanaler for dette arbeidet. Kontrollaktiviteter er noe som gjennomføres daglig knyttet til
innvilgelse av stønad, samt utbetalinger av stønad. Dette er aktiviteter som er etablert for å
forebygge svikt i forhold til overtredelse av lover og regler, samt unngå feilutbetalinger.
Aktivitetene består av at en med vedtaksfullmakt kontrollerer saksbehandlers behandling og
signering av enkeltvedtak, samt ansvarsdeling ved kontroll av transaksjonslister for
utbetaling.
Forskriftens § 4, bokstav h

NAV Lillesand skal foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen. Både
enhetsleder og avdelingsleder legger vekt på at forbedring av rutiner og prosedyrer er en del
av hverdagen. Gjennom møter og faglige diskusjoner holdes rutiner og prosedyrer oppdatert
etter beste evne. Revisor får av begge et inntrykk av at hverdagen preges av prioriteringer og
at fagrettet produksjon oftest vinner frem i konkurranse med langsiktig planlegging. Det
fremgår imidlertid gjennom samtaler at årshjul skal oppdateres og inneholde punkter knyttet
til evaluering av internkontroll og årlig gjennomgang og oppdatering av rutinene i EQS I
samtaler med avdelingsleder får revisor inntrykk av at det er besluttet å ha mer fokus på
internkontroll i et lengre perspektiv. NAV Lillesand har en intensjon om å ta EQS mer i bruk i
løpet av våren 2017.
Forskriftens § 5

Krav i forskriftens § 5 gir pålegg om at internkontroll skal dokumenteres i den form og
omfang som er nødvendig. NAV Lillesand har etablert og dokumentert et system for
internkontroll. Dokumentasjon beskriver hvilke krav som er satt til egenkontroll, rutiner,
fordeling av ansvar og myndighet, samt oppfølging av dette. I tillegg kommer kommunens
system for internkontroll som ble omtalt under punktet for styringssystemet i Lillesand
kommune. Revisjonen har ikke tatt stilling til hvilket omfang som er nødvendig for
dokumentasjon av internkontroll, men registrerer gjennom samtaler og gjennomgang av
oversendt dokumentasjon, at NAV Lillesand gjør et arbeid på området.

4.2.3. REVISORS VURDERINGER
Plikten til internkontroll ved NAV Lillesand utledes av to ulike pålegg. NAV Lillesand skal
overholde de krav til internkontroll som fremgår av styringssystemet i Lillesand kommune.
Styringssystemet er etablert for å sikre ivaretakelse av koml. § 23 nr 2 og det ansvaret som
hviler på rådmannen med hensyn til betryggende kontroll. NAV Lillesand skal også oppfylle
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kravene til internkontroll innenfor sosialtjenesteområdet som følger av sosialtjenesteloven § 5
med tilhørende forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids og velferdsforvaltningen.
De to ulike kravene vil i det følgende bli vurdert hver for seg med en samlet konklusjon.
NAV Lillesand har innrettet sin internkontroll på bakgrunn av de krav og forventninger som
ligger til grunn gjennom blant annet delegeringsdirektiv, samarbeidsavtaler, styringssystem og
forskrift om internkontroll. I henhold til styringssystemet er det enhetsleder som har ansvar
for innholdet og kvaliteten i internkontrollen, mens krav til internkontroll på
sosialtjenesteområdet som følger av forskriften er delegert til avdelingsleder
oppfølgingsavdelingen.
Styringssystemet i Lillesand kommune - internkontroll

Styringssystemet i Lillesand har i utstrakt grad tatt inn de ulike komponentene i COSO og
danner således et meget godt utgangspunkt for hvordan NAV Lillesand kan innrette arbeidet
med sin internkontroll.
EQS

Lillesand kommune vektlegger EQS som en viktig del av sitt internkontrollsystem.
Revisjonen ser at EQS på sikt kan bli en viktig basis for Lillesand kommune sitt helhetlige
system for internkontroll, med hovedvekt på ivaretakelse av avviksmeldinger og
tilgjengeliggjøring av dokumentasjon. Slik styringssystemet fremstår i dag har Lillesand
kommune gjennom dette etablert meget gode skriftlige rutiner og prosedyrer for sin
internkontroll. NAV Lillesand har i mindre grad tatt i bruk systemet for avviksmeldinger, men
har i utstrakt grad tilgjengeliggjort dokumentasjon i systemets dokumentmodul. Revisjonen
har i intervjuer med NAV Lillesand fått inntrykk av at det er et langsiktig mål å ta systemet
mer i bruk. Dette må anses å være en akseptabel tilnærming all den tid kommunens
prioritering er rask implementering av et velfungerende system for avvik og et langsiktig mål
om helhetlig implementering av systemet.
Internt kontrollmiljø

Revisjonen er forelagt dokumentasjon som samlet sett gir et solid inntrykk av hvordan
kommunen og NAV Lillesand har definerte nivåer og beskrivende delegasjon for ansvar og
myndighet. Det er lokalt utarbeidet flere dokumenter som tydelig viser hvilke ansvarsområder
og fullmakter den enkelte har. NAV Lillesand er som en del av NAV også en del av et
overordnet system for ivaretakelse og sertifisering av kompetanse. Gjennom regelmessig
aktivitet knyttet til refleksjon av etiske problemstillinger er dette aspektet ved internt
kontrollmiljø godt ivaretatt.
Risikovurderinger

Revisjonen registrerer at NAV Lillesand ved sine risikovurderinger har hatt fokus på risiko
for uønskede hendelser på arbeidsplassen. Gjennom rapportering på styringskort gjøres det
også vurderinger av risiko knyttet til økonomisk rapportering, overholdelse av lover og regler,
samt drift. Revisjonen anser det som tilfredsstillende at NAV Lillesand på bakgrunn av
risikovurderinger har satt inn aktive tiltak for å redusere eller eliminere risiko.
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Kontrollaktiviteter

NAV Lillesand har etablert ulike kontrollaktiviteter for å sikre blant annet forsvarlighet
knyttet til innvilgelse og avslag i enkeltvedtak, gjennom ansvarsdeling ved signering av
vedtak. Videre har NAV Lillesand etablert rutiner for kontroll av utbetalinger ved at det i
forbindelse med utbetalinger er to personer som skal kontrollere, samt godkjenne at
utbetalinger er i henhold til vedtak. Samlet sett erfarer revisjonen at NAV Lillesand har
etablerte aktiviteter som viser at de forstår nødvendigheten av kontrollaktiviteter sett i
sammenheng med internkontroll.
Informasjon og kommunikasjon

Revisjonen registrerer gjennom ulik dokumentasjon at rådmannen er gjennomgående tydelig
på at internkontroll skal settes på dagsorden og at er et lederansvar at internkontrollsystemet
følges opp og videreutvikles. Slike tydelige signaler fra den øverste administrative ledelse er i
tråd med COSO sine forventninger til virksomhetens ledelse.
For NAV Lillesand er det flere aktiviteter som danner grunnlag for å kunne si at informasjon
og kommunikasjon i virksomheten er tilfredsstillende. Det gjennomføres ukentlige møter med
avdelingen som helhet og egne ledermøter. Internkontroll er nylig satt på dagsorden i disse
møtene. I samtaler med enhetsleder får vi opplyst at «veien» opp i systemet føles kort og at
viktig informasjon utveksles regelmessig med overordnet leder.
Revisjonen registrerer at NAV Lillesand som del av NAV-systemet er mottaker av tidsriktig
og relevant informasjon gjennom elektroniske systemer. NAV Lillesand gjennomfører også
regelmessige møter med et brukerutvalg som på en unik måte legger til rette for at
virksomheten kan formidle informasjon til omgivelsene.
Systematisk overvåking og oppfølging

NAV Lillesand må forholde seg til de etablerte systemer for rapportering i kommunen, dette
følger av styringssystemets punkt 7.2. Ledelsen i kommunen vil således kunne ha et tidsriktig
grunnlag for å vurdere økonomisk rapportering og drift. NAV Lillesand gjennomfører årlige
brukerundersøkelser som gir virksomheten viktige innspill for forbedringer. Det er ved
revisjonen ingen funn som tyder på at NAV Lillesand har en helhetlig gjennomgang av
system for internkontroll hvor det rettes fokus på hvor effektivt systemet er over tid.
NAV Lillesand – internkontroll sosialtjenesteområdet

Styringssystemet i Lillesand danner gode rammer for hvordan kommunens enheter kan
innrette sin internkontroll. Dette er en god tilnærming da ressursbruken skal være
hensiktsmessig for å oppnå rimelig sikkerhet for måloppnåelse innen målsettingskategoriene.
Forskrift om internkontroll som følger av sosialtjenesteloven er langt på vei mer konkret i
forhold til kontrollområder. NAV Lillesand gis i henhold til forskriften rom for å tilpasse
internkontrollen etter virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.
Internkontrollen skal imidlertid ha det omfang som er nødvendig for å etterleve krav fastsatt i,
eller i medhold av sosialtjenesteloven. Innholdet (bokstav a-h) er ufravikelig i sitt krav.
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Revisjonen er forelagt dokumentasjon som gir en god oversikt over NAV Lillesand sine
hovedoppgaver og mål og anses tilfredsstillende i henhold til forskriftens krav. Mye av
dokumentasjonen er utarbeidet på systemnivå materialisert gjennom samarbeidsavtale og
virksomhetsplan mellom NAV Lillesand og NAV Aust-Agder. En rekke interne dokumenter
for NAV Lillesand beskriver i detalj forhold knyttet til kompetanse-, ansvars- og
myndighetsområder, også helt ned på sosialtjenesteområdet. Dette er etter revisjonens
oppfatning forhold NAV Lillesand har lykkes godt med i forhold til de krav som ligger i
forskriften.
Det at de ansatte sikres tilgang til aktuelle lover og forskrifter som gjelder virksomheten
gjennom NAV sitt intranett hvor dette gjøres tilgjengelig og holdes oppdatert for brukerne, er
etter revisjonens mening tilfredsstillende for oppfyllelse av forskriften. Revisjonen er også
gjort oppmerksom på at det på NAV sitt intranett er publisert jobbveiledere og standarder til
støtte for saksbehandlere noe som anses å være positivt for en mest mulig lik innretting av
saksbehandlingen.
NAV Lillesand skal sørge for at deres arbeidstakere har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter
innenfor det aktuelle fagfeltet samt om virksomhetens internkontroll. Gjennom de intervjuer
som er gjennomført får revisjonen et inntrykk av at det legges til grunn en utstrakt grad av
kompetansestyring ved nytilsetting. Når det kommer til etterutdanning og spesielle behov for
etterutdanning forstår vi at det eksisterer et system for utdanning og sertifisering på
systemnivå og hos Fylkesmannen i Agder. I intervjuer får revisjonen et helhetlig inntrykk av
at det er fokus på tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter, og at det er rom for at ansatte gis dette
hvis det er nødvendig eller ønskelig.
Når det gjelder arbeidstakeres kunnskap og ferdigheter knyttet til internkontroll oppstår det
noe usikkerhet sett fra revisjonens ståsted. Fagleder uttalte i intervjuet at hun opplevde at
ansatte koblet internkontroll med de oppgaver som ble utført i det daglige, mens enhetsleder
var noe usikker på ansattes bevissthet i spørsmål om de kobler internkontroll i virksomheten
med oppgavene de gjør knyttet til dette i det daglige. Dette er forhold revisjonen hadde et
ønske om mer tydelighet omkring.
Arbeidstakere ved NAV Lillesand medvirker i høy grad til at samlet kunnskap og erfaring
utnyttes både faglig, men også tverrfaglig. Revisjonen anser de etablerte arenaer for dette,
gjennom avdelingsmøter og seksjonsmøter hvor det er praksis at saker fremlegges og drøftes i
fellesskap, som positivt for dette arbeidet.
NAV Lillesand kan vise til møteplan og referater for brukerutvalget i 2016. Enhetsleder har
gode erfaringer med brukerutvalget og opplever at utvalget skaper mindre avstand til
omgivelsene og at viktig informasjon enklere kan utveksles mellom NAV Lillesand og
brukerutvalget. Revisjonen oppfatter dette arbeidet til å være i tråd med forskriftens krav på
området. Det at det også gjennomføres brukerundersøkelser som gir nyttige innspill til
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hvordan NAV Lillesand kan innrette seg for økt brukertilfredshet er etter revisjonens
vurdering et godt supplement for det helhetlige arbeidet med brukermedvirkning.
Revisjonen sitter igjen med et godt inntrykk av arbeidet NAV Lillesand gjør i forhold til det å
skaffe oversikt over farer for svikt og mangel på oppfyllelse av myndighetskrav. Revisjonen
registrerer at det rapporteres jevnlig på overholdelse av lover og regler, økonomi og drift. I
intervju med enhetsleder er revisjonen presentert et styringskort som viser at det fortløpende
vurderes risiko til de ulike rapporteringsområdene, noe som anses nødvendig for å forebygge
svikt. Enhetsleder kunne også vise til at det var aktive tiltak som hadde til hensikt å redusere
risiko. Dette gir revisjonen en bekreftelse på at det aktivt gjennomføres vurderinger knyttet til
risiko.
Etter revisjonens oppfatning har NAV Lillesand tilstrekkelig fokus på arbeidet med å
evaluere, utvikle og forbedre seg innenfor rutiner og prosedyrer. Dette bekreftes gjennom
organisering av ulike arenaer for diskusjon, evaluering og tilføring av kompetanse.
Fylkesmannens tilbakemeldinger i forbindelse med behandling av klagesaker er viktige i dette
arbeidet, noe revisjonen anser som positivt for NAV Lillesand sitt arbeid med forbedringer
innen saksbehandlingsområdet.
NAV Lillesand er i gang med et arbeid knyttet til en mer systematisk tilnærming til
overvåking og gjennomgang av internkontrollen noe revisjonen anser som en styrke for den
helhetlige internkontrollen. Det at dokumentasjon som eksempelvis årshjul skal oppdateres
med punkter knyttet til internkontroll, det at EQS på sikt skal tas mer i bruk og internkontroll
skal settes mer på dagsorden er etter revisjonens synspunkt viktige bidrag til dette arbeidet.
Uten å ta stilling til omfang er vi forelagt dokumentasjon som viser at NAV Lillesand har
etablert et system, samt dokumentasjon for hvordan internkontrollen er organisert, hvem som
har hvilket ansvar og myndighet samt hvilke krav som ligger til grunn for internkontrollen.
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5.

REVISJONENS KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER

5.1

KONKLUSJON

På bakgrunn av forelagt dokumentasjon og de samtaler revisjonen har gjennomført, oppfattes
Lillesand kommune å ha en tilfredsstillende saksbehandling og praksis i forbindelse med
tildeling av økonomisk sosialhjelp. Denne slutningen trekkes på bakgrunn av revisjonens
gjennomgang av saksbehandling og praksis sett hen mot de formelle krav og forventninger
som er lagt til grunn for revisjonsarbeidet. Det er imidlertid etter revisjonens oppfatning et
forbedringspotensiale ved utforming av vedtak. Blant annet kan det med fordel gå tydeligere
frem bruk av skjønn, begrunnelser og vurderinger. Videre vektlegger revisjonen det faktum at
tjenestemottakere er en antatt svakere gruppe en befolkningens gjennomsnitt og at vedtak
således bør utformes med klare henvisninger til hvilket lovgrunnlag som ligger til grunn for
vedtakenes vurderinger og begrunnelser.
Ved gjennomgang av utvalgte vedtak registrerer revisjonen at NAV Lillesand følger de
veiledende satser, eller beløp som ligger nært til veiledende satser, for økonomisk stønad som
kommunen har vedtatt for tildeling av økonomisk sosialhjelp.
Styringssystemet i Lillesand kommune og forskriften om internkontroll er på enkelte områder
overlappende med hensyn til krav. Kravene til internkontroll kan således sammenstilles i
vurderingen om NAV Lillesand oppfyller plikten til internkontroll på sosialtjenesteområdet.
Revisjonen registrerer at Lillesand kommune har fått på plass et solid styringssystem, gode
beskrivelser knyttet til hvordan arbeidet med internkontroll kan innrettes og hvilket ansvar for
internkontroll som hviler på ledere i Lillesand kommune. Videre har kommunens
administrative ledelse satt fokus på og kommunisert viktigheten av internkontroll i den
daglige driften. Samlet sett legger dette et meget godt grunnlag for at kommunens enheter skal
kunne lykkes med den praktiske utførelsen og dokumentasjon av internkontroll.
Revisjonens vurdering er at det gjennom dokumentasjon og intervjuer gis et godt inntrykk av
arbeidet med internkontroll ved NAV Lillesand. Med to ulike hensyn å ta til internkontroll
(forskrift/kommune) kan det være krevende å finne en effektiv og hensiktsmessig innretning
av internkontrollen som kan oppfylle plikten til internkontroll i et krysningspunkt av
styringssystemet og forskriften.
Revisjonen konkluderer med at internkontroll innen sosialtjenesteområdet oppfyller plikten
som følger av styringssystemet i Lillesand kommune og forskrift som følger av stjl. § 5.
Revisjonen registrerer at NAV Lillesand kan sies å være i en etableringsfase når det kommer
til en del aktiviteter som har til hensikt å bedre innholdet og kvaliteten i internkontrollen, hvor
bevisstgjøring av de ansatte i forhold til internkontroll bør få fokus i det videre arbeidet.
Revisjonen anser internkontrollen som hensiktsmessig organisert all den tid forskriften er
konkret, mens styringssystemet i Lillesand har mer langsiktige mål for implementering
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gjennom EQS. NAV Lillesand har etter revisjonens oppfatning funnet en god balanse for
omfang og organisering av internkontrollen basert på de ulike kravene og denne anses således
som hensiktsmessig organisert.

5.2

ANBEFALINGER

Revisjonen har følgende anbefalinger:

5.3

-

Revisjonen anbefaler at NAV Lillesand vurderer dagens utforming av vedtak og i
den anledning ser nærmere på hvordan innholdet kan gjøres mer tydelig overfor
tjenestemottaker, herunder bruken av vurderinger, begrunnelser og skjønn.

-

Internkontrollen innen sosialtjenesteområdet fremstår for revisjonen
tilfredsstillende, men kan bære preg av å være i en etableringsfase på enkelte
områder. Revisjonen anbefaler derfor at NAV Lillesand fortsetter å sette
internkontroll på dagsorden for å gjøre de ansatte mer bevisst på at en del av de
aktivitetene de allerede gjør i hverdagen er internkontroll, og for å sørge for at
internkontroll blir satt i et mer helhetlig system.

RÅDMANNENS KOMMENTAR

Rådmannen setter stor pris på det arbeidet som er gjennomført i forbindelse med
forvaltningsrevisjonsrapporten knyttet til Sosialtjenesten i Lillesand kommune. I
tilbakemeldingen fra revisjonen går det bla fram at system for internkontroll er godt
innarbeidet i organisasjonen.
For NAV-kontoret så er det viktig å ha ekstra fokus på internkontroll, det er to styringslinjer,
henholdsvis til stat og kommune. Dette kan medføre ekstra utfordringer, som det er viktig å ha
fokus på framover!
Rådmannen har drøftet anbefalingene med ledelsen i NAV, og vil følge anbefalingene fra
revisjonen når det gjelder utforming av vedtak og videre arbeid med daglig bruk av
internkontrollsystemene.
Takk igjen for et meget grundig arbeid, som er til stor nytte i vårt arbeid med å videreutvikle
kvaliteten på våre tjenester!

Mvh
Geir Jenssen
Assisterende rådmann
Lillesand kommune
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